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Personeelsbeleid in het mbo
Renée van Schoonhoven en Arie Olthof,
redacteurs Meso Focus, m.m.v. Maren Thomsen

1.1 Inleiding
‘Personeelsbeleid in het mbo’: het klinkt als een thema uit het midden van de
jaren negentig van de vorige eeuw, toen de instellingen ook op dit vlak meer de
ruimte kregen voor eigen beleid. Het klinkt niet direct als nijpend en actueel
thema voor het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw. Toch is er alle
reden om het wel zo te zien.
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft in de periode die achter ons ligt
immers flink wat voor de kiezen gehad. De ontwikkelingen die zich hebben
voorgedaan zijn samen te vatten met trefwoorden als: fusie en schaalvergroting,
competentiegericht onderwijs en marktwerking. We gaan zo meteen wat dieper
op deze ontwikkelingen in, die hun weerslag hebben gehad op het personeel en
het personeelsbeleid binnen de mbo-instellingen dan wel in belangrijke mate
erdoor zijn opgevangen. Bovendien, als de voortekenen niet bedriegen, dan wordt
het er in het komend decennium niet echt rustiger op: het rendement van het mbo
moet omhoog, de sector moet meer focus aanbrengen in het aanbod en vooral de
bedrijfsvoering moet strakker. Ook dit zijn ontwikkelingen waarbij een belangrijke rol zal zijn weggelegd voor het personeel en het personeelsbeleid.
Personeelsbeleid is een modegevoelig terrein. Dat geldt niet alleen voor personeelsbeleid in het onderwijs, ook daarbuiten in de not-for-profit- en de marktsector is dat zo. Het ene instrument of de ene toolkit is nog niet geïntroduceerd,
of de andere komt er al weer aan. Het gespreksformat of POP-model van vandaag
is morgen al weer zwaar verouderd. Gegeven de ontwikkelingen die eraan zitten
te komen, zou de neiging kunnen zijn om op het vlak van personeelsbeleid
maar weer een volgend instrumentje van de plank te halen. Maar zoals veel mboinstellingen weten: dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk. Wat er moet
gebeuren, is dat de huidige stand van zaken eerst eens goed wordt bekeken en
dat er wordt nagedacht over het met het personeelsbeleid beoogde doel. Wat heeft
de organisatie nodig, wat moet er veranderen en wat draagt de functie van
personeelsbeleid daaraan bij? Dát zijn de kernvragen die de komende tijd centraal
zullen staan op veel afdelingen voor personeel & organisatie (p&o) in het mbo.

7

per soneelsbeleid in het mbo bouwstenen voor bezinning en beleid

Met deze Meso Focus willen we in lijn daarmee vooral stof tot nadenken
aanreiken aan leidinggevenden en stafmedewerkers in het mbo over het personeelsbeleid in hun instelling. We gaan er daarbij van uit dat keuzen maken niet
eenvoudig is. En dat er vele schakels zijn die bij de genoemde kernvragen in
ogenschouw genomen moeten worden. We beschrijven dus geen onderdelen van
een nieuwe toolkit, maar hopen de lezer materiaal aan te reiken waarmee het
eigen personeelsbeleid tegen het licht gehouden kan worden.
Deze Meso Focus is voornamelijk geschreven voor en vanuit het mbo. Maar de
materie speelt uiteraard ook in het voortgezet onderwijs en andere sectoren. Ook
voor lezers die niet direct in het mbo werkzaam zijn, kan hetgeen volgt dus zeker
interessant zijn.
In deze introductie staan we eerst bij wijze van verkenning stil bij het personeelsbeleid in het mbo. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen geweest in de afgelopen
tien, vijftien jaar (paragraaf 1.2)? Hoe laat de stand van zaken op dit terrein zich
karakteriseren? We schetsen daarvoor in paragraaf 1.3 de situatie bij twee regionale
opleidingencentra (roc’s); daarin zien we ook de ontwikkelingen die we eerder
aanstipten, terug. Na deze schets komen we in paragraaf 1.4 terug op de bouwstenen die relevant kunnen zijn bij het verder doordenken van de huidige stand
van zaken in het personeelsbeleid; daaraan gekoppeld treft u de leeswijzer aan bij
de volgende hoofdstukken van deze Meso Focus.

1.2 Korte terugblik
Fusies, competenties, marktwerking. Met die trefwoorden kunnen we de ontwikkelingen aanduiden die zich in het mbo in de afgelopen jaren hebben
voorgedaan. Ontwikkelingen die of een belangrijk stempel hebben gedrukt op
de aard van het gevoerde beleid, of waarbij het personeelsbeleid een wezenlijke rol
speelde in het opvangen ervan. Omdat tijd snel gaat en we daardoor soms vergeten
dat het mbo zoals we dat nu kennen, eigenlijk nog niet eens zo lang bestaat,
blikken we in deze inleiding kort terug op de voorgeschiedenis, die immers
medebepalend is voor de positie die het personeelsbeleid vandaag de dag inneemt
in de mbo-instellingen.
Fusie en schaalvergroting
Om te beginnen: veel instellingen moesten zo rond de eeuwwisseling hun ervaringen
met de vele fusies uit de jaren negentig nog verwerken; fusies die nodig waren om
regionale en agrarische opleidingencentra (roc’s en aoc’s) te vormen. In de roc’s
werden opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs – zoals de oude mts en meao –
in ieder geval organisatorisch samengevoegd met het volwassenenonderwijs en het
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vormingswerk voor jeugdigen. De bedoeling was dat deze samensmelting ook
inhoudelijke meeropbrengst zou hebben. Inmiddels weten we dat het van dat laatste
niet zo is gekomen. Desondanks was het lange tijd wel zaak de verschillende
opleidingstypen onder een dak te brengen. Dat betekende dat het personeelsbeleid
van het schoolbestuur ook een veelheid aan onderwijssoorten ging bestrijken. Dat
vergde veel puzzelwerk: de ene docentfunctie was namelijk de andere niet; het
taakbeleid van eenheid x was toch echt anders dan het taakbeleid van eenheid y;
reiskostenvergoedingen moesten gelijk worden geschakeld; enzovoorts. Vaak waren
daar natuurlijk wel afspraken over gemaakt bij de fusies, maar om er vervolgens in de
praktijk ook een geheel van maken, dat was vaak nog een hele klus. Het personeelsbeleid in het mbo heeft mede om die reden tot zeker nog enkele jaren na de
eeuwwisseling een sterk administratief en beheersmatig accent gedragen.
Competentiegerichte kwalificatiestructuur
Vervolgens is in het afgelopen decennium de invoering van de zogeheten
competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo steeds dichterbij gekomen.
Deze nieuwe structuur gaat er van uit dat datgene wat een mbo-er aan het eind van
zijn opleiding moet kennen en kunnen, wordt uitgedrukt in termen van competenties. Dus niet meer in termen van ‘enkel’ kenniselementen en vaardigheden,
maar vooral in gebleken, competente toepassing van kennis en vaardigheid in de
praktijk. Deze competentiegerichte eindtermen zijn per opleiding samengepakt
in een kwalificatiedossier; deze dossiers zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs tot
ontwikkeling gekomen. Veruit de meeste opleidingen zijn inmiddels overgestapt
op het werken met deze dossiers. De bedoeling is dat dit binnenkort ook wettelijk
verplicht is.
De competentiegerichte kwalificatiestructuur hoeft overigens strikt genomen
niet te betekenen dat het onderwijs fundamenteel anders wordt. Anders gezegd:
het mbo is niet verplicht over te stappen op ‘het nieuwe leren’ of minder vergaande
varianten daarvan. Maar in de praktijk zien we toch dat het werken met competenties van teams en docenten vergt dat het onderwijs op een andere manier wordt
aangepakt. De nieuwe kwalificatiestructuur leidt er kortom toe dat sprake is van
onderwijsinhoudelijke veranderingen in de roc’s, aoc’s en vakinstellingen. Wel is
het zo dat die veranderingen bij de ene instelling verdergaand zijn dan bij de
andere, afhankelijk van de keuze die de instellingen maken in hoe beleidsrijk het
competentiebegrip wordt doorgevoerd. Hoe dan ook zijn het onderwijsinhoudelijke veranderingen waar vaak een flinke dosis bij- en nascholing van docenten bij
komt kijken. Het personeelsbeleid heeft – zoals hierna ook nog wordt geïllustreerd
aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden – in het opzetten en organiseren van
die scholing een belangrijke rol gespeeld.
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Marktwerking
Een andere belangrijke ontwikkeling, en niet altijd een even positieve, is de
invoering van marktwerking bij de inburgeringscursussen voor nieuwkomers
geweest. Lange tijd werden deze cursussen betaald door de gemeente, uit het
educatiebudget van het ministerie van OCW. De gemeenten moesten deze
middelen inzetten bij de roc’s. Met de komst van de Wet inburgering in 2006
veranderde dit; de ‘gedwongen winkelnering’ maakte plaats voor marktwerking.
Dat betekende dat de gemeente het contract voor de inburgeringscursussen
kon gunnen aan de beste bieder. Veel roc’s bleken niet met de prijsstelling van
andere scholingsinstituten te kunnen concurreren, waardoor de inburgering bij
hen wegviel. Andere roc’s slaagden er wel in om gunningen te krijgen, maar zij
kregen op hun beurt te maken met lege klassen inburgeraars omdat gemeenten
in het begin erg traag waren met het aanleveren van cursisten. In beide gevallen
leidde dit tot een financiële strop voor roc’s: wel docenten in vaste dienst om
inburgeringscursussen te geven, maar geen of onvoldoende inkomsten om het
salaris te betalen. Nagenoeg alle afdelingen p&o van roc’s hebben zich moeten
inspannen om voor docenten of op zoek te gaan naar ander werk – veelal in het
mbo – of te zorgen voor een redelijk sociaal plan. Herplaatsing van docenten in
het mbo ging in veel gevallen gepaard met de nodige om- of bijscholing.
Verwerking van het fusieverleden, onderwijsinhoudelijke veranderingen door de
komst van een competentiegerichte kwalificatiestructuur en de zorg voor werkgelegenheid en inzetbaarheid van het personeel. Het zijn drie thema’s waarop
het personeelsbeleid (ook wel aangeduid als human resourcemanagement) van
veel mbo-instellingen in de afgelopen tien jaar gericht is geweest, in een tijd dat
ook de financiële verantwoordelijkheid van de instellingen voor het gevoerde
beleid verder is toegenomen. Het belang van een goed personeelsbeleid op dit
vlak is dus ook navenant gestegen.

1.3 Een schets van de stand van zaken1
Maar hoe staat het vandaag de dag eigenlijk met het personeelsbeleid in het mbo?
We willen die stand van zaken illustreren aan de hand van de praktijk van twee
roc’s, die we hieronder eerst kort typeren. Daarna bespreken we de stand van
zaken op enkele deelterreinen van het personeelsbeleid, te weten scholing,
beoordeling, beloning en job design.

1

Deze schets is gebaseerd op een verkenning in het promotietraject Vertrouwen en samenwerking in het
mbo, een onderzoek naar de invloed van vertrouwen op de relatie tussen organisatiekenmerken en
attitudes en gedrag van docenten in het mbo. Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd aan de
Universiteit van Amsterdam door drs. Maren Thomsen; promotor is prof. dr. Sjoerd Karsten.
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Roc A
Het human resource management bij dit roc is in verandering. Voor de fusies hadden de
verschillende opleidingen een eigen personeelsafdeling met een sterk administratieve
functie. De afdelingen zijn samengevoegd tot een afdeling. De bedoeling is dat deze hrmafdeling zich nu gaat richten op het vinden van een passend instrumentarium voor het
beleid van het roc, maar dat bevindt zich nog in een beginfase. Recente speerpunten van
het personeelsbeleid zijn: competentiemanagement, functionerings- en ontwikkelingsgesprekken en de aanpak van ziekteverzuim.
Als het om het personeelsbeleid gaat, ervaart het bestuur een spanning tussen de
verwachtingen van het management en de docenten. Docenten ervaren het nieuwe hrmbeleid als een beperking van hun ruimte. Dit kan negatief inwerken op hun tevredenheid
en op het draagvlak voor veranderingen. De bestuurder zegt:‘We moeten voorkomen dat
men denkt: het is een speeltje van de hrm-afdeling. Nee, hrm faciliteert en het is vooral voor het
team en de hele onderwijsgroep van belang.’
Roc B
Ook op dit roc is de rol van de hrm-afdeling veranderd van administratieve vraagstukken
naar het voeren van daadwerkelijk personeelsbeleid, een ontwikkeling die nog in volle
gang is.
De afdeling richt zich concreet op een viertal activiteiten: implementatie van het
professionaliseringsbeleid, innovatie van het functiebouwwerk, teammonitoring en (her)
ontwerp van ontwikkelingsgesprekken.
Bij dit roc wordt de cultuur als een knelpunt voor het realiseren van sommige aspecten
van het personeelsbeleid gezien. Een voorbeeld zijn de resultaatverantwoordelijke teams:
De bestuurder: ‘We hebben een model met een teamopdracht en een teamkader […], maar met
elkaar de verandering te gaan managen, dat is een hele cultuuromslag. Voorheen deed de
manager dit allemaal.’

We kunnen nog iets dieper ingaan op de stand van zaken van het personeelsbeleid
bij deze twee roc’s. Dat doen we hierna, aan de hand van een indeling van hrmpraktijken in vier gebieden, te weten: scholing, beoordeling, beloning en job design
(naar Delery & Shaw, 2001).

1.3.1

SCHOLING

Het scholen en trainen van medewerkers is een prioriteit binnen het personeelsbeleid van veel mbo-instellingen. Een onderwijsgevende in het mbo heeft recht op
zo’n 60 uur scholing en professionaliseringsactiviteiten. Het gebruik van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s), dat vaak ten grondslag ligt aan een individueel
scholingsplan, is sterk toegenomen. Voor circa driekwart van het personeel wordt
tegenwoordig een POP opgesteld (Van Wonderen, 2005). Scholing richt zich niet
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alleen op individuele docenten. Afgeleid van de teamontwikkelingsplannen vinden
op teamniveau scholing en trainingen plaats voor teams en teamleiders.
We zien steeds meer dat mbo-instellingen eigen scholingscentra inrichten,
de zogeheten roc-academies. Sommige instellingen willen dat alle scholing via
zo’n corporate academy gaat. Andere instellingen willen scholing faciliteren, maar
zien het als verantwoordelijkheid van de teams en leidinggevende om daarover te
oordelen. Naar behoefte van leidinggevende of teams wordt scholing ontwikkeld.
Roc A
Op dit roc worden facultatieve trainingen voor (toekomstige) managers aangeboden.
De trainingen zijn gericht op goed leiderschap (omgang met mensen) in plaats van op
management (beheer van mensen) en weerspiegelen daarmee het personeelsbeleid van
de instelling. Medewerkers kunnen ook trainingen en opleidingen bij andere instellingen
volgen. Dit gebeurt meestal op eigen initiatief en in overleg met de direct leidinggevende.
De trainingen moeten aansluiten bij de behoeften van de organisatie of bij het loopbaanperspectief van de individuele medewerker.
Roc B
Medewerkers krijgen de mogelijkheid scholing en training te volgen, maar maken hiervan
in wisselende mate gebruik. Sinds de introductie van meer resultaatgerichte teams, wordt
ook teamscholing doorgevoerd. Deze scholing heeft nog een incidenteel karakter. Om
professionalisering structureel op de kaart te zetten, is het roc gestart met een eigen
academie. Ook is het de bedoeling dat competenties onderwerp van de beoordelingsgesprekken worden; daar wordt dan scholing aan gekoppeld.

Bij deze twee roc’s is men op de werkvloer wel tevreden met de scholingsmogelijkheden. Tegelijkertijd komt naar voren dat er rondom de invoering van de
nieuwe kwalificatiestructuur meer en eerder scholing had mogen zijn: ‘Met
betrekking tot competentiegericht onderwijs had er wel training kunnen worden aangeboden. Pas na anderhalf jaar kwamen ze met het idee voor training.’ Ook voor
beginnende docenten zou er meer training en meer structurele ondersteuning
aangeboden kunnen worden. ‘Je moet als nieuwe docent heel veel zelf uitzoeken, er is
niet echt een duidelijke lijn. Dat vind ik lastig.’

1.3.2

BEOORDELING

Op het gebied van ‘beoordeling’ kennen we uiteraard het instrument van de
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Niet bij alle instellingen vinden deze
echter plaats, en als ze wel plaatsvinden dan vaak niet jaarlijks met alle medewerkers.
Bij de roc’s uit de verkenning blijkt wel dat de ontwikkeling van een goed werkende
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gesprekkencyclus de aandacht heeft. De aandacht voor beoordeling is - vooral in het
kader van meer ‘resultaatverantwoordelijkheid’ - toegenomen.
Roc A
De direct leidinggevende houdt functioneringsgesprekken; het ‘hoe’ en ‘wanneer’ ligt in
handen van de leidinggevende. De hrm-afdeling is bezig de gesprekkencyclus te professionaliseren. Daarvoor zijn twee hulpmiddelen in de maak: een 360 graden feedback
systeem als input voor functioneringsgesprekken en een ‘online scan’ om de competenties
van de medewerkers in kaart te brengen als input voor ontwikkelinggesprekken. Doelstelling is dat er jaarlijks functionerings- en ontwikkelingsgesprekken worden gevoerd met alle
medewerkers.
Roc B
Er vinden ontwikkelingsgesprekken plaats die deels een beoordelend karakter hebben,
maar hiervoor is geen vaste structuur vastgelegd. Een van de prioriteiten van de hrmafdeling is het (her)ontwerp van de gesprekkencyclus. De bedoeling is beoordelingsgesprekken in te voeren met drie vaste onderdelen: resultaatgerichtheid, competenties en
resultaatafspraken. In de toekomst zal met een meer prestatiegerichte beloning gewerkt
gaan worden. Managers krijgen scholing in het houden van de beoordelingsgesprekken.

Bij beide roc’s vindt in feite geen beoordeling van leraren plaats. Wel worden
functionerings-en/of ontwikkelgesprekken gevoerd. Docenten blijken dat op
prijs te stellen; ze ervaren het als een blijk van belangstelling voor hun werk.
Dit hoeft niet op een vast moment te gebeuren, maar kan ook meer doorlopend.
Op beoordeling op individueel niveau zitten de docenten waar we mee gesproken
hebben, eigenlijk niet te wachten. Ze wijzen wel op het nut van feedback en
constructieve kritiek, maar zien dat ook als gevoelig punt.

1.3.3

BELONING

De salarissen in het onderwijs liggen grotendeels vast. Het werken met verschil
in beloning van medewerkers – beloningsdifferentiatie - is in de onderwijssector
niet gebruikelijk. Maar de belangstelling daarvoor neemt wel toe. We zien dat
ook terug bij onze twee roc’s. Er wordt onder meer gesproken over het project
‘modern belonen’, waar vijf roc’s mee bezig zijn. ‘Met het project willen we helder
krijgen wat roc’s met beloningsdifferentiatie willen en voor wie het bedoeld is. Belonen is
ook een middel voor strategisch personeelsplanning, bijvoorbeeld om docenten te binden.’
Maar onder docenten is beloningsdifferentiatie niet zo geliefd. Zeker de helft
van het onderwijzend personeel van mbo-instellingen vindt het niet eerlijk
(OCW, 2010).
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Roc A
Bij dit roc krijgen docenten met coördinerende taken een salarisschaal extra. Op
incidentele basis worden medewerkers beloond voor extra inspanningen. De instelling
wil wel toe naar een meer gedifferentieerd beloningsbeleid, maar over de aard en
structuur van zo’n beleid wordt nog nagedacht. Het is mogelijk dat het roc kiest voor
beloningsdifferentiatie op teamniveau in plaats van op individueel niveau.
Roc B
Het roc werkt niet met prestatiegebonden beloning. Wel verstrekt het roc arbeidsmarkttoelagen aan docenten die grote projecten uitvoeren. Beloning voor een extra prestatie
is vooral symbolisch: ‘een taart, een bos bloemen, een etentje’. Volgens het hoofd van
de hrm-afdeling bestaat bij sectordirecteuren wel de behoefte aan prestatiebeloning,
omdat dit past bij personeelsbeoordeling. Maar daar is nu nog geen sprake van. Wel
worden prestatieafspraken gemaakt op collectief niveau voor de sectoren en uitgewerkt
in teamplannen: ‘Er wordt een jaarbrief uitgegeven voor een heel jaar en op basis daarvan
worden sectorplannen, teamplannen en portefeuilleplannen opgesteld.’

Bij roc A wordt voor het uitvoeren van een coördinerende taak een schaal hoger betaald. Dit wordt
op de werkvloer wel gewaardeerd, mede omdat dit niet zo vaak voor komt. Een team bij roc B zou
graag werken met prestatiegerichte beloning; dat komt omdat veel docenten in dit team
afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.

1.3.4

JOB DESIGN

Bij job design gaat het vooral over de vraag hoe specifiek of breed de docentfunctie
is. In het mbo kennen we net als in andere onderwijssectoren vrij brede
docentfuncties. Dat terwijl het in beginsel ook mogelijk is zo’n op zichzelf brede
functie op te splitsen in een aantal typen. Bijvoorbeeld naar senioriteit (juniormedior-seniordocent). We noemen dit functiedifferentiatie.
Functiedifferentiatie kan motiverend werken. Het wordt dan mogelijk na
verloop van tijd over te stappen op een andere functie, al dan niet met een hoger
salaris. Functiedifferentiatie schept zo gezien carrièremogelijkheden en kan de
persoonlijke ontwikkeling van een medewerker stimuleren. Het wordt echter in
het mbo nog vrij weinig toegepast (Evers, 2007). Als reden wordt aangevoerd
dat er onvoldoende financiële middelen zijn; ook reduceert het de flexibiliteit van
het toedelen van specifieke taken aan docenten, dat nu nog veelvuldig voorkomt.
Bijna alle docenten in het mbo hebben - naast het geven van onderwijs - een of
meer specifieke taken (Vrieze, Houben & Kessel, 2003). Een veel voorkomende
taak in het mbo is bijvoorbeeld die van ‘coördinator van de beroepspraktijkvorming’ (bpv).
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De docentfunctie kan ook variëren in termen van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Door de introductie van resultaatverantwoordelijke teams lijkt het
erop dat docenten in mbo-teams meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden
hebben gekregen. Een opleidingsmanager zegt daarover: ‘Als ik kijk wat ik elf jaar
geleden allemaal bepaalde voor collega’s… ook lesinhoud, hoewel de meeste gebieden
helemaal niet mijn vakken waren. Alle discussies gingen centraal. Nu worden dat soort
dingen in het team besproken.’
Roc A
Het design van de docentfunctie is bij dit roc in ontwikkeling. Dit hangt samen met de
invoering van competentiegericht onderwijs; de hrm-afdeling maakt een nieuw functieboek met competentieprofielen van docenten. De nieuwe competentieprofielen omvatten
naast vak- en didactiekgerelateerde kennis en vaardigheden, ook een aantal sociale
competenties, nodig voor bijvoorbeeld het werken in teams. Het nieuwe design is meer
gericht op samenwerking in de taakuitvoering dan vroeger en de docenten van een team
krijgen meer verantwoordelijkheid: ‘We willen geen zelfsturende, maar wel resultaatverantwoordelijke eenheden. Dus je bent verantwoordelijk voor de afspraken die je met je directe
leiding maakt in je teamplan.’
Roc B
Ook hier verandert het job design van de docentfunctie. De functie wordt opgesplitst in
twee functies (docent en seniordocent); er komen nieuwe functieomschrijvingen. Hiermee
wil het roc een eerste stap doen om functies beter te laten aansluiten bij de organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen van het roc: ‘Uit onderzoek blijkt dat de huidige
functies in het mbo niet meer aansluiten bij de huidige situatie, competentiegericht onderwijs,
werken in teams en maatwerk.’

De meeste docenten van deze roc’s zijn wel tevreden over hun functie. ‘Ik heb de
ruimte en vrijheid om lessen zelf in te delen, alleen er zijn natuurlijk wel grote lijnen. Dat
maakt het leuk, dat je als docent de ruimte hebt om eigen ideeën te verwezenlijken.’
Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt.
‘Als je taken overgedragen krijgt, dan moet er ook goede uitleg zijn. Je moet wel weten wat
er verwacht wordt en dat gebeurt niet altijd.’ ‘De vorige opleidingsmanager probeerde ons
verantwoordelijkheden te geven, maar dan kreeg je heel vaak het gevoel van: zoek het
zelf maar uit. Dan voel je je eerder in de steek gelaten.’ Soms hebben mensen ook
het gevoel dat er extra taken bij hen worden neergelegd waardoor de werkdruk
toeneemt. Het is moeilijk taken te doen die niet onmiddellijk met het primaire
proces en de leerling te maken hebben: ‘Docenten willen graag met de leerlingen
werken, willen dat ze goede resultaten halen, daar storten ze zich met hart en ziel in.
Maar om ook mee te denken over het rooster of het examenprofiel, dat voert eigenlijk
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te ver. Bovendien moet je ze daarin meenemen en dat duurt lang. Er zijn een paar
docenten in het team die dat wel leuk vinden en die zet ik nu ook in.’

1.3.5

BETROKKENHEID

Leiden de inspanningen van mbo-instellingen op het vlak van personeelsbeleid
nu ook tot meer betrokkenheid van het personeel? Voelt men zich meer deel van
het geheel? Bij de twee roc’s uit onze verkenning komt naar voren dat docenten
zich vooral betrokken voelen bij hun collega’s in het team. Daarna komt pas het
gebeuren op de onderwijslocatie en daarna pas eventuele betrokkenheid bij het
hoger management/college van bestuur. De afstand en een gebrek aan communicatie en participatie zijn hier duidelijk debet aan.
De intensiteit van communicatie en participatie verschilt. Binnen de opleiding
vindt veel interactie (tweezijdig) plaats, formeel maar vooral ook informeel in de
wandelgangen. Instellingsbreed vindt er echter heel weinig interactie plaats en
ziet men elkaar nauwelijks. Contact van docenten met de sectordirecteuren of met
het college van bestuur is er bijvoorbeeld zo goed als nooit. Ook ten aanzien van
de informatieverstrekking (eenzijdig) zien we een verschil. Binnen de locatie is
voldoende informatie voorhanden en is men op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De informatievoorziening vanuit de instelling gebeurt schriftelijk,
bijvoorbeeld met nieuwsbrieven. Deze informatie is wel beschikbaar, maar het
is aan de docenten zelf om zich te informeren en er wordt opgemerkt dat door de
veelheid aan informatie de docenten soms door de bomen het bos niet meer zien.
Ook blijkt er soms een gebrek aan interesse te zijn: ‘Ik vind dat de informatie weinig
benut wordt. Ik zeg vaak tegen collega’s dat ze dat hadden kunnen weten…, maar dat
doen ze dus niet. Leraren geven vaak liever les dan dat ze lezen.’ Docenten voelen zich
niet altijd adequaat geïnformeerd. ‘Het zou fijn zijn als we een soort terugkoppeling
zouden krijgen over de missie, de visie en hoe dingen worden aangepakt. Dat er toch een
soort transparantie is en docenten ook beter weten wat er besproken wordt en waar de
instelling naartoe gaat.’ Ook voelen docenten zich door de organisatie niet altijd
gewaardeerd in wat ze doen. Dat is nadelig voor hun betrokkenheid. ‘Ik denk dat
als […] je merkt dat ze waarderen wat je doet, en dan niet in een nieuwsbrief en op een
nieuwjaarsreceptie, maar echt op momenten waar het ertoe doet, dat de betrokkenheid
dan groter was.’
Op het gebied van participatie tekent zich een vergelijkbaar beeld af: op opleidingsniveau is er veel participatie, maar op instellingsniveau niet. Participatie heeft
invloed op betrokkenheid van medewerkers: de betrokkenheid bij het team neemt
toe naarmate ook de verantwoordelijkheid en beslissingsruimte op teamniveau
groter wordt. Door participatie in de besluitvorming zijn teamleden meer betrokken
bij de uitkomsten. ‘Ik merk dat men nu veel meer ziet en zich zorgen gaat maken als
deelnemers een opleiding verlaten. Omdat ze samen de studieprogramma’s gemaakt
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hebben, hebben ze daar ook veel meer gevoel bij als het niet lukt.’ Maar kaders en
ondersteuning zijn daarbij belangrijk, zodat medewerkers niet het gevoel krijgen in
het diepe gegooid te worden. Anders kan de ruimte juist weer averechts werken.
We kunnen het ook omdraaien: een gebrek aan communicatie, waardering en
participatie werkt negatief op betrokkenheid. Personeelsbeleid kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan betrokkenheid, ook met het reeds
bestaande instrumentarium. Trainingen en opleidingen kunnen ervoor zorgen
dat medewerkers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Vooral in tijden van
verandering, zoals het invoeren van een competentiegerichte kwalificatiestructuur, en voor nieuwe docenten zou het aanbieden van structurele trainingen
positief zijn; niet alleen voor hun ‘kunnen’, maar ook voor hun betrokkenheid.
Ook goede faciliteiten en goede secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen hier aan
bijdragen, evenals adequate beslissingsruimte en bevoegdheden in het job design.
Bij dit alles is communicatie belangrijk. Regelmatig formele gesprekken
voeren, zoals functionerings-/ of beoordelingsgesprekken is een manier, maar
ook meer informele informatie-uitwisseling en gesprekken horen erbij. Om de
betrokkenheid van docenten bij (het beleid van) de organisatie te vergroten, zou in
eerste instantie meer en/of effectievere communicatie tussen docenten en het
bestuur, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten en evenementen en ook in
de vorm van ‘gepaste’ informatieverstrekking kunnen helpen. Het hrm-beleid kan
de gelegenheid voor meer interactie en gepaste informatieverstrekking faciliteren
en kan monitoren of dat inderdaad de betrokkenheid vergroot.

1.4 Bouwstenen en leeswijzer
Gezien de ontwikkelingen die zich sinds de vorming van de mbo-instellingen
hebben voorgedaan en de ontwikkelingen die zich in het komende decennium
naar verwachting zullen voordoen, zou het goed zou zijn wanneer mbo-instellingen
bij het begin van dit nieuwe decennium hun personeelsbeleid eens doorlichten op
een aantal kernpunten. Het gaat daarbij om de vraag of het beleid, ontwikkeld in
een andere tijd, adequaat genoeg is om de trends die gaande zijn – meer druk op
rendement en kwaliteit, een terugkeer naar de ‘kerntaak’ van het mbo en een betere
bedrijfsvoering – op te kunnen vangen dan wel te kunnen stimuleren.
Vier schakels of bouwstenen die bij zo’n review onder de loep genomen
kunnen worden, staan centraal in deze Meso Focus: de professionele identiteit
van docenten, de breedte van de leraarsfunctie oftewel het job design, de rol van
teams in het mbo en last but not least de rol die de hrm-afdeling zelf kan spelen.
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De eerste bouwsteen is de leraar zelf. Wat is eigenlijk hun professionele identiteit? Het
gaat dan om vragen als: hoe zie ik mezelf als leraar? Wat kan ik en wat wil ik? Wat
zijn mijn doelen en hoe passen deze in de missie, de bedoeling van mijn instelling?
Wat zie ik als mijn belangrijkste taken en wat niet? Wat voor leraar wil ik in de
toekomst zijn? Dergelijke vragen raken het hart van het docentschap. Elke docent zit
hier weer anders in. Wat betekent dit voor de wijze waarop leraren in het mbo de
ontwikkelingen die gaande zijn, ervaren? Voor de één kan de komst van competentiegericht onderwijs een zegen zijn, maar niet iedereen zal daar zo over denken. In
hoofdstuk 2 worden door Trudy Moerkamp en José Hermanussen drie typen
identiteit beschreven die in het mbo vaak voorkomen: de leermeester, de didacticus
en de pedagoog. Hoe zien deze docenttypen de rol van de beroepspraktijk? Hoe
ervaren zij de invloed van het competentiegericht onderwijs? Welke mogelijkheden
zien zij om zelf sturing te geven aan de veranderingen?
De tweede bouwsteen is de functie van de leraar. Hiervoor hebben we uiteengezet dat de leraarsfunctie, ook in het mbo, veelal erg breed is. Maar er zijn ook
alternatieven denkbaar, die in het mbo actueel zijn in verband met de wens om
door het competentiegericht onderwijs meer in teamverband te gaan werken.
Welke taken en bevoegdheden leg je dan bij de docent neer, welke bij het team en
wat is de onderlinge relatie?
In hoofdstuk 3 onderscheiden Ria Groenenberg en Karel Visser drie dimensies
in de manier waarop mbo-instellingen de taken van team en onderwijsprofessional beleggen. De eerste dimensie wordt gevormd door de mate waarin de
instelling taken uitbesteedt: wat wordt zelf gedaan en wat wordt uitbesteed of
ingekocht? De tweede dimensie wordt gevormd door de mate van (de)specialisatie
in de uitoefening van de docentfunctie: welke verschillende combinaties van
taken/rollen zijn dan mogelijk? De derde dimensie betreft de mate van centralisatie dan wel decentralisatie van taken: wat wordt centraal – dat wil zeggen
teamoverstijgend - en wat wordt decentraal belegd bij de teams zelf? In de bijdrage
worden de overwegingen besproken die hierbij een rol kunnen spelen. Een van
de centrale aandachtspunten daarbij is de vakinhoudelijke deskundigheid van de
professional.
In hoofdstuk 4 komt de vierde bouwsteen aan de orde. Het gaat dan over het
perspectief van het team. Op grond van haar onderzoek gaat José Hermanussen
in op het succesvol functioneren van zelfverantwoordelijke teams in het mbo.
Hoe ver is het proces van teamvorming in het mbo gevorderd? Welke teamtypen
zijn daarbij te onderscheiden? Wat zijn eigenlijk de beoogde opbrengsten er van
en in hoeverre zijn deze gerealiseerd? In de bijdrage komt het spanningsveld naar
voren tussen het perspectief van de organisatie respectievelijk van de leraar ten
aanzien van het werken in teams. Die perspectieven lopen lang niet altijd parallel.
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De vierde bouwsteen is die van het personeelsbeleid of hrm-beleid zelf. In hoofdstuk 5
beschrijven Aad Oosterhof en Frank Streefland de impliciete denkmodellen die
mbo-instellingen hanteren over de samenhang tussen de visie op competentiegericht onderwijs, de daarbij behorende mate van organisatieverandering en de rol
van hrm. De impliciete denkmodellen zijn expliciet gemaakt in een zogenaamde
beeldenplaat. Deze beeldenplaat is het resultaat van workshops bij een drietal
roc’s. Hieruit blijkt dat de veronderstelling dat het teamsgewijs organiseren bij
competentiegericht onderwijs noodzakelijk is, tot vragen leidt over het ontwerp,
de aansturing en de beloning van teams. Verder leidt de veronderstelling dat
hrm daarbij een noodzakelijk ondersteunend proces is, tot de vraag welke positie
hrm ten opzichte van het primaire proces dient in te nemen.
Over de totstandkoming van deze Focus
De hoofdstukken in deze Meso Focus zijn gebaseerd op diverse onderzoeken die
binnen de programmalijn ‘Beleid, bestuur en organisatie’ van het Expertisecentrum beroepsonderwijs (Ecbo) zijn uitgevoerd. Binnen deze programmalijn staat
onderzoek naar de condities voor goed onderwijs centraal. Een van die condities is
de ‘professionalisering van docenten in relatie tot personeels- en HRM-beleid’.
Ecbo-programmaleider Louise van de Venne nam het initiatief voor de Meso
Focus door de onderzoekers en hun bijdragen op dit thema samen te brengen.
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2

Professionele identiteit van docenten
Trudy Moerkamp en José Hermanussen

2.1

Inleiding

Met de professionele identiteit van een docent bedoelen we zijn of haar opvattingen over vragen als: wie ben ik als docent en aan welke standaarden moet
voor mij mijn beroepsuitoefening voldoen? Achter deze eenvoudige omschrijving
van professionele identiteit gaat echter een complexe materie schuil. Zo is het
bijvoorbeeld duidelijk dat de professionele identiteit van docenten zich gedurende
de loopbaan ontwikkelt. In de manier waarop die identiteit verandert, speelt de
persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol. Zeker voor docenten die dagelijks
met jonge mensen werken, heeft alleen al het ouder worden invloed op hun
professionele identiteit. Professionele identiteit is ‘an ongoing process of integration
of the ‘personal’ and the ‘professional’ sides of becoming and being a teacher’ (Bijaard,
Meijer en Verloop, 2004, 113).
Naast de invloeden uit het persoonlijke leven van een docent, spelen ook externe
factoren een rol in de professionele identiteit. Opvattingen over ‘welke docent wil ik
zijn’ en wat is een ‘goede’ docent, komen uiteraard niet in een vacuüm tot stand.
Docenten krijgen hierover noties mee vanuit de opleiding, vanuit vakliteratuur,
van collega’s. Ook in maatschappelijke discussies over onderwijs worden uitspraken gedaan over ‘het docentschap’ door ouders, journalisten, beleidsmakers.
Docenten staan daardoor steeds weer voor de opdracht om de eigen opvattingen,
overtuigingen, normen, enzovoorts ten opzichte van die van de buitenwereld te
(her)definiëren (Kelchtermans en Ballet, 2002; Kelchtermans, 2005).
De laatste tien jaar zijn diverse artikelen verschenen over de het ‘emotionele’
aspect van dit proces van herdefiniëring en omgaan met veranderende opvattingen over en invulling van het docentschap (Hargreaves, 2000, 2001, 2005; Van
Veen, Sleegers en Van de Ven, 2005; Van Veen en Sleegers, 2006). Omdat het
docentschap een beroep is waarbij veel van de eigen persoonlijkheid wordt
geïnvesteerd, raken veranderingen in het beroep ook direct aan de eigen identiteit.
‘Instabilities (...) create stresses in the fabric of identity and these need to be managed’
(Day, Sommons, Stobart, Kington en Gu, 2007, 103).
Onderzoek naar professionele identiteit
Dat docenten in het mbo de laatste jaren met ‘instabiliteiten’ en nieuwe
opvattingen over het docentschap te maken hebben gekregen, behoeft geen
betoog. Diverse innovaties zijn de laatste jaren in het beroepsonderwijs voorbij
gekomen. Impliciet of expliciet worden er in die innovaties uitspraken gedaan
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over wat een goede of slechte docent is, over wat tot het takenpakket van een
docent hoort en wat niet en over de invloed die docenten hebben op het leerproces
en de leerprestaties van hun leerlingen.
Tegen deze achtergrond heeft het Ecbo in 2009 onderzoek gedaan naar de
professionele identiteit van docenten in het mbo. Centraal in het onderzoek
stond de vraag naar de relatie tussen professionele identiteit van docenten in het
middelbaar beroepsonderwijs en onderwijsveranderingen. In het onderzoek zijn
aan het begrip professionele identiteit zijn vier aspecten onderscheiden (Kelchtermans, 1993):
–
Zelfbeeld: hoe zie ik mezelf als leraar, wat kan ik en wat wil ik?
–
Motivatie: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat zijn mijn doelen?
–
Taakperceptie: wat zie ik als mijn belangrijkste taken en wat niet?
–
Perspectief: wat voor leraar wil ik in de toekomst zijn, hoe zie ik mijn
ontwikkeling?
In het onderzoek zijn interviews gehouden met 28 docenten van niveau 3-4
opleidingen. Bij de selectie is gestreefd naar een grote verscheidenheid, zodat de
onderzoeksvraag over de volle breedte geëxploreerd kon worden. De resulteerde in
de volgende kenmerken van de respondenten.
Kenmerken van de respondenten
Sekse
Leeftijd

Sector

Vooropleiding
Ervaring als docent in het mbo

Ervaring in de beroepspraktijk
(binnen domein)

Man
Vrouw
<30
31-40
41-50
>50
Zorg
Economie
Techniek
Lerarenopleiding
Didactische cursus
1-4 jaar ervaring
5-10 jaar ervaring
11-20 jaar ervaring
> 20 jaar ervaring
0-1 jaar ervaring
2-10 jaar ervaring
>10 jaar ervaring

13
15
2
6
9
11
10
9
9
19
9
9
6
6
7
12
4
12

Interviews met behulp van storylines
Uit eerder onderzoek is bekend dat het onderzoeken van de identiteit van docenten
een specifieke aanpak vergt. Rechtstreeks bevragen werkt niet, vanwege het emotionele en complexe karakter van de professionele identiteit. Er is daarom gekozen
voor diepte-interviews aan de hand van storylines (zie o.a. Beijaard, Van Driel &
Verloop, 1999; Teurlings & Uerz, 2009). Bij een storyline-methode wordt de
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respondent gevraagd om belangrijke aspecten van het beroep te evalueren op een
schaal van negatief naar positief en de ontwikkeling hiervan grafisch in de tijd te
plaatsen. In het onderzoek hebben docenten storylines gemaakt over de volgende vijf
thema’s:
–
de relatie met de leerlingen;
–
de betrokkenheid bij de school als geheel;
–
de mogelijkheden om het werk zelf in te richten;
–
de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen (de inhoud, de didactiek,
enzovoorts);
–
de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
Ter illustratie hebben we hieronder enkele voorbeelden weergegeven van storylines
die door docenten in het onderzoek zijn gemaakt.
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2.2 Professionele identiteit in het mbo: drie oriëntaties
Uit de analyse van de interviewresultaten komen drie oriëntaties in de beroepsidentiteit naar voren:
–
de leermeester (zie 2.2.1);
–
de didacticus (zie 2.2.2);
–
de pedagoog (zie 2.2.3).
Het onderscheid in de drie oriëntaties is gradueel. De meeste docenten hebben iets
van alle drie de identiteiten, maar met een duidelijk zwaartepunt op een identiteit
of soms twee. Omdat we de drie oriëntaties duidelijk willen omschrijven, zijn de
verschillen hieronder wellicht iets uitvergroot.

2.2.1

LEERMEESTERS

Leermeesters ontlenen hun motivatie aan het beroep waaruit ze vaak zelf
afkomstig zijn en waarvoor ze leerlingen opleiden. Deze motivatie is voor hen
zelf evident: ze zitten immers in het beroepsonderwijs en zijn door de school vaak
binnengehaald juist omdat ze ervaring hadden in de beroepspraktijk. Ze zijn van
mening dat ze de leerlingen – en vaak ook de collega’s – veel te bieden hebben
voor wat betreft hun praktijkervaring. Hun doel is niet alleen om leerlingen
kennis over het beroep bij te brengen; zij willen leerlingen ook zoveel mogelijk
ondersteunen bij het ingroeien in het beroep. Vaak hebben ze al vaardigheden
opgedaan in het opleiden van ‘nieuwkomers’ in hun beroep, of dit nu leerlingen
zijn of beginnende collega’s.
Anneke is 52 jaar, heeft twintig jaar als verpleegkundige gewerkt en werkt nu alweer ruim
vijftien jaar in het onderwijs. Ze ging de lerarenopleiding doen omdat ze het vak van
verpleegkundige graag wilde overdragen. In het ziekenhuis begeleidde ze al leerlingen. ‘Ik
heb het altijd leuk gevonden om in de praktijk leerlingen te begeleiden en hun proces te volgen.
Ik had nooit gedacht dat ik in het onderwijs terecht zou komen. Ik ging de lerarenopleiding
doen omdat ik het vak van verpleegkundige zo leuk vond.’

Jeanette is 49 jaar, heeft een mts-bouw opleiding gedaan en daarna verschillende functies
gehad in de bouwwereld. Ze werkt nu twee jaar in het onderwijs. Haar was al wel eens
gevraagd of ze niet in het onderwijs wilde gaan werken. ‘Maar ik heb altijd gezegd: ik ga het
onderwijs niet in. Vooral niet. Want ik zal me daar eens een beetje aan een stelletje losgeslagen
pubers mijn verhaal doen, terwijl zij ondertussen aan mijn poten zitten te zagen. Dat zag ik dus
eigenlijk niet zitten.’ In het sollicitatiegesprek klikte het echter zo goed met de collega’s, dat
ze toch besloot de overstap te maken.

27

per soneelsbeleid in het mbo bouwstenen voor bezinning en beleid

Leermeesters hebben het niet gemakkelijk in het onderwijs. Dat heeft een aantal
oorzaken.
De leerlingen
Leermeesters zijn vaak enthousiaste beroepsbeoefenaren, ze houden van hun vak
en willen dit graag op leerlingen overdragen. Ze worden in het onderwijs geconfronteerd met leerlingen die hun enthousiasme lang niet altijd delen; leerlingen
die nog zoekende zijn naar de juiste beroepsrichting, die ‘andere dingen aan hun
hoofd hebben’, die puberen en zich afzetten tegen school en volwassenen. Vooral
desinteresse in het beroep is voor de leermeesters moeilijk te verteren. Ze dachten
leerlingen onder hun hoede te kunnen nemen en te kunnen vormen tot goede
beroepsbeoefenaren, maar ze ontmoeten leerlingen die hier (nog) niet op zitten te
wachten.
‘Ik vraag me vaak af of ze wel gemotiveerd zijn voor deze opleiding. Waarom zitten ze eigenlijk
hier. Als je in de praktijk de leerling-verpleegkundigen ziet, dat geeft een totaal ander beeld dan
op school. Ik kan dat niet rijmen.’

Daarbij komt nog dat veel leermeesters het beginniveau van sommige leerlingen
onvoldoende vinden om hen in vier jaar tijd op te kunnen leiden tot goede
beroepskrachten. Omdat ze zich sterk identificeren met de beroepspraktijk, de
eisen die die praktijk stelt en de standaarden die daar gelden, hebben leermeesters
er problemen mee om leerlingen op een te laag niveau aan de beroepspraktijk af te
leveren. Hier komt hun beroepseer in het geding. Ze voelen als het waren de
blikken van hun collega’s uit de beroepspraktijk op hen gericht.
‘Ze verbeelden zich allemaal dat ze architect zijn als ze van school komen. Maar ze hebben
absoluut niet de kennis en kunde om dat te kunnen zijn. Dat vind ik zorgelijk. Het bedrijfsleven
verwacht wel van ons dat wij dat stukje kwaliteit leveren.’

Het onderwijs
Het principe van competentiegericht onderwijs (cgo) voldoet voor de leermeesters
in belangrijke mate aan de doelen die zij zelf hebben met hun onderwijs:
competente beroepskrachten opleiden. De invoering van cgo kan dan ook gezien
worden als een ondersteuning van de beroepsidentiteit van de leermeesters. Maar
in de praktijk lopen ze tegen de ‘papierwinkel’ van cgo aan. De inhoud van cgo kan
dan wel sterk aansluiten bij de beroepspraktijk, de vorm doet dat naar de mening
van de leermeesters veelal niet. De vorm is vaak schools, of, zoals sommige
leermeesters het noemen ‘onderwijskundig’. Er is juist minder gelegenheid tot
praktijkleren en -simulatie. Dit laatste is overigens niet per se een gevolg van de
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invoering van cgo, maar een gevolg van de invoering onder een gesternte van
financiële krapte. De ‘papieren’ kant van cgo past juist niet bij de werkwijze van de
leermeesters. Zij worden vooral gedreven door ervaring, vakkennis en hun tacit
knowledge, de intuïtieve en impliciete kennis van de ervaren beroepsbeoefenaar.
‘Administratie is natuurlijk een papieren werkelijkheid. Het gaat mij om de echte werkelijkheid.
Iemand kan op papier zetten: dit is mijn leerdoel en zo ga ik er aan werken. Maar dat wil nog
niet zeggen dat je dat leerdoel dan ook haalt.’

Met het principe van cgo hebben de leermeesters dus geen moeite. Wel hebben ze
problemen met de combinatie van cgo en ‘nieuw leren’. De leermeesters hebben
een duidelijk doel voor ogen: leerlingen opleiden tot goede, het liefst uitstekende,
beroepsbeoefenaren. Dit doel willen ze vooral realiseren door voor leerlingen een
model en kennisbaken te zijn.
‘Ik geef les op een beroepsopleiding. Ik denk dat je als docent een brede ervaringsachtergrond
moet hebben in dit type onderwijs. Ik zie dat leerlingen aan mijn lippen hangen als ze weten dat
ik ook ooit heb ervaren hoe het is om voor het eerst een patiënt te wassen, voor het eerst een
injectie te geven. Ze zien me als een soort voorbeeld.’

De collega’s
De leermeester is niet het type autonome docent die heer en meester wil zijn in de
eigen klas. Zo zijn ze dat in de beroepspraktijk immers ook niet gewend. Ze willen
dan ook graag met collega’s samenwerken, overleggen, informatie uitwisselen.
Maar voor hen is de gemeenschappelijke praktijk: het beroep waarvoor wordt
opgeleid. Leermeesters houden hun vakliteratuur bij (of vinden in ieder geval dat
ze dat zouden moeten doen) en willen met hun collega’s nieuwe ontwikkelingen
bespreken. Tot hun verbazing gaan de gesprekken vaak helemaal niet over het
beroep, maar vooral over de leerlingen en het onderwijs. Ook hier lopen ze weer
tegen de schoolse cultuur aan. Het feit dat andere collega’s niet meer up to date
zijn en nog weinig interesse tonen in de beroepspraktijk, is voor de leermeesters
moeilijk te begrijpen.
‘Als je het niet meer weet, moet je de praktijk in, gewoon even meelopen. En je moet je
vakliteratuur lezen. Ik denk dat sommige leerlingen verveeld raken, doordat sommige docenten
niet meer goed vakinhoudelijk op de hoogte zijn.’
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De organisatie
Dat de organisatie waarin de leermeesters werken een school is, vaak een hele
grote met allerlei soorten opleidingen, is voor hen uiteraard een gegeven. Maar het
past niet goed bij hun identiteit. Ze willen graag in een school werken en ze willen
graag leraar zijn. Ze zijn er trots op leraar geworden te zijn en zien het als een
stap ‘verder’ in hun carrière. Maar ze willen in een school werken die ingericht is
rond het beroep waarvoor ze opleiden, met een nauwe relatie met de branche en
met autoriteit in die branche. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige
leermeesters met weemoed terugdenken aan de kleinschalige, branchegerichte
opleidingen zoals de in service-opleidingen in de zorg.
‘Vroeger waren wij gewoon ‘Gezondheidszorg’. We hadden een huisopleiding. De lijnen waren
heel kort. Je kreeg op je donder van de docent verpleegkunde omdat ze hoorde van de
hoofdverpleegkundige dat je uniform niet netjes was.’

2.2.2

DIDACTICI

Didactici ontlenen hun motivatie aan ‘goed onderwijs willen maken’. Ze willen hun
onderwijs zodanig vormgeven dat leerlingen een (cognitieve) ontwikkelingssprong
maken, dat bij hen ‘het kwartje valt’. Leerlingen bij wie dat moeilijk gaat, leerlingen
die geen al te hoge verwachtingen van zichzelf hebben, vinden de didactici een
uitdaging. Zodanig onderwijs ontwerpen en zodanig lesgeven dat ook deze leerlingen goede resultaten behalen, is een belangrijke drijfveer. Ze zien daarin een
belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Zij moeten leerlingen motiveren, stimuleren en uitdagen.
Johan is 47 jaar, heeft de mts gedaan, daarna de lerarenopleiding en is toen in het
onderwijs gaan werken. ‘Tijdens de lerarenopleiding liepen wij stage op scholen en toen had je
nog de middenschool. Dat was mij helemaal op het lijf geschreven. Het zit gewoon in me. Het
stond gewoon vast, dat is het.’

Rob is 51 jaar, heeft de lerarenopleiding gedaan en geeft economische vakken. ‘Op de
lagere school wilde ik al meester worden. Na de havo heb ik zitten twijfelen over een
economische studie, maar ik ben toch begonnen met de docentenopleiding. Later heb ik nog
een avondcursus economie gedaan. Maar het werken met leerlingen, daarvoor doe je het
eigenlijk. De prioriteit ligt altijd bij het onderwijs. Het werken met de leerlingen, daar ligt mijn
uitdaging, daar wil ik wat mee doen.’
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In vergelijking met leermeesters hebben didactici hebben minder problemen met
de motivatie en het niveau van de leerlingen. Zij lopen vooral tegen een aantal
andere problemen aan.
Het onderwijs
Ook didactici staan over het algemeen positief tegenover het principe van cgo.
Sterker nog, veel van de didactici zijn de trekkers van de nieuwe onderwijsontwikkelingen. Het ontwerpen van onderwijs zien zij immers als belangrijk
onderdeel van hun beroep.
‘Competentiegericht opleiden, dat is de inhoud van de opleiding. Je stopt er een stuk techniek
in, maar je zorgt ook dat allerlei competenties samenwerken. Ik vind dat leuk, dat is de inhoud
van het onderwijs.’

Principes als integratie van theorie en praktijk en zelfstandig werken zijn voor hen
belangrijke methodes om tot een manier van leren te komen die bij leerlingen
beklijft, hoewel sommige van didactici van mening zijn dat het verwerven van
(basis)kennis soms in de knel komt. Het maken van onderwijs dat bij de
leerlingen aansluit, zien didactici als hun belangrijkste deskundigheid. Zij voelen
zich in deze deskundigheid niet serieus genomen als anderen ‘van bovenaf’
bepalen hoe hun onderwijs eruit moet zien. Didactici willen met een nieuwe
manier van werken experimenteren: eerst voorzichtig uitproberen en daarna
bijstellen. Het tempo van vernieuwing dat ze van buitenaf opgelegd krijgen, past
daar vaak niet bij.
‘Ik zat in zo’n groepje om onderwijs te ontwikkelen. Toen heb ik gezegd: nu moeten we stoppen
en met 25 studenten een pilot starten. Maar de trein was vertrokken en kon niet meer stoppen.
Er werden 260 mensen in gedonderd. Dat was naar mijn mening een grof schandaal.’

‘Het zou hetzelfde moeten zijn als in de auto-industrie. Je maakt een nieuw model en dan ga je
‘fine tunen’. Kwaliteit heeft met ‘fine-tuning’ te maken. Je moet de vrijheid nemen om daar vijf
jaar voor uit te trekken. Daar zijn we slecht in. We willen meteen alles af hebben.’

De collega’s
Didactici zien hun collega’s vooral als partners in het ontwikkelen van (nieuw)
onderwijs. Ze hebben er moeite mee wanneer collega’s op de rem gaan staan.
Didactici verwachten van hun collega’s medewerking en loyaliteit bij de invoering
van het onderwijs dat zij ontwikkeld hebben.
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‘Er waren docenten die na drie weken al resultaat van de werkwijze wilden zien. Binnen het team
kregen we daar wrijving over, want ik vond dat we het moesten proberen. Er waren mensen die er
helemaal tegen waren en er dwars voor gingen liggen. Maar zo’n proces heeft tijd nodig.’

Didactici hechten sterk aan een pedagogisch-didactische deskundigheid die ze
in de lerarenopleiding hebben verworven. Ze kunnen daardoor negatief staan
tegenover collega’s die zonder zo’n opleiding in het onderwijs instromen.
De organisatie
Voor een belangrijk deel lopen didactici tegen dezelfde zaken aan als alle docenten
die zijn geïnterviewd: de grootschaligheid waardoor ze zich niet meer herkennen
in de organisatie, financiële druk van bovenaf, veel wisselingen in het management. Daarnaast hebben vooral didactici er veel moeite mee als nieuwe onderwijsontwikkelingen, waarin zij veel energie hebben gestoken, door bezuinigingen
niet, of in hun ogen niet goed kunnen worden uitgevoerd.
‘Ik ben hier een van de grote aanhangers van cgo. Maar als je een nieuw systeem wilt
implementeren dan kost dat geld. Er was geen geld. Dus op dat moment heb ik het gevoel dat
ik maar een beetje aangerommeld heb.’

2.2.3

PEDAGOGEN

Pedagogen willen aandacht besteden aan ‘de mens achter de leerling’. Ze halen hun
plezier in het werk uit het omgaan met jongeren en het zien opgroeien van jongeren.
Ze willen leerlingen accepteren zoals ze zijn en hen helpen zichzelf te ontwikkelen.
Ze leggen er eer in om zoveel mogelijk het vertrouwen van leerlingen te winnen. Ze
zien hun opdracht niet beperkt tot het ondersteunen van leerlingen bij schoolzaken,
maar vinden ook de ondersteuning bij problemen in de privéomstandigheden tot
hun takenpakket horen. Leerlingen die het moeilijk hebben en daardoor dreigen
uit te vallen, hebben in het bijzonder de aandacht van deze docenten.
Bij sommige docenten vertaalt de pedagogische houding zich in een vaderlijke/
moederlijke benadering van leerlingen. Voor hen ligt er veel nadruk op het bijbrengen van waarden en normen en het stellen van grenzen. Zij zien het ‘onopgevoed’
zijn van de leerlingen echter als behorende bij de leeftijd en zien hierin eerder een
uitdaging dan een probleem.
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Anne is 34 jaar en werkt drie jaar in het onderwijs. Ze heeft daarvoor in het welzijnswerk
gewerkt, kwam daar in aanraking met leerlingen van het roc en raakte enthousiast. ‘De
manier van onderwijs.Hen wegwijs maken in de maatschappij en ergens naartoe opleiden,
maar wel op een manier waarin de leerling centraal staat. Zonder alleen maar ‘je moet wel
kunnen rekenen, je moet wel dit kunnen’, maar heel erg naar de persoon kijkend.’

Josien is 38 jaar en werkt veertien jaar in het onderwijs. Ze geeft wiskunde in de
techniekopleidingen. Ze wil graag een luisterend oor hebben voor haar leerlingen.
‘Proberen hen te begeleiden in hun studie, maar ook in de problemen die ze hebben op
school, thuis, zo ver als ik kan.’

Pedagogen lopen vooral tegen de volgende problemen aan.
Het onderwijs
De docenten met een pedagogische oriëntatie maken zich soms zorgen over de
eisen die nieuwe vormen van onderwijs aan leerlingen stellen. Zij zijn van mening
dat die eisen te hoog zijn en de leersituaties te ongestructureerd. Leerlingen hebben
op deze leeftijd nog veel structuur nodig, vinden ze. Ze zien het als hun taak om
leerlingen die kaders te bieden.
‘Er is nu wel gebleken is dat het jonge puberbrein helemaal niet zo zelfstandig kan leren. Het
was ‘zij vragen en wij geven’, maar zo werkt het niet, want een leerling gaat zitten en moet
gestuurd worden. Die wil structuur en die moet weten waar die aan toe is.’

Bovendien is naar hun mening het onderwijs soms te versnipperd. Ze zien de
leerlingen te weinig en te kort. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om met
leerlingen de vertrouwensrelatie op te bouwen, die deze docenten zo belangrijk
vinden voor een goede uitoefening van hun beroep.
‘Het is constant even een lesje hier, lesje daar, dit moet af, omdat je een beperkte, korte tijd
hebt. Je bent veel meer bezig om maar je lesstof te draaien en dat iedereen zijn mond houdt en
oplet en zijn dingen doet, dan met contact krijgen. En dat is voor mij zo belangrijk.’

De collega’s
Van de collega’s verwachten pedagogen saamhorigheid en het als team zaken
aanpakken en oplossen. Ook hier lopen ze aan tegen het gebrek aan tijd voor het
opbouwen van goede contacten.
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‘Het zal niet voor iedereen even belangrijk zijn, maar voor mij is het wel heel belangrijk dat die
saamhorigheid er is, het gevoel in ieder geval dat er naar je geluisterd wordt.’

Graag zouden de pedagogen intensiever met hun collega’s samenwerken en
elkaar ondersteunen en begeleiden in het werk.
‘We deden vroeger veel aan coachen. Dat is helemaal weggevallen. We werkten dan samen in
een klas. Als je met z’n tweeën bent, kun je dingen met elkaar bespreken, je kunt elkaar
aanvullen.’

2.3 Achtergrondkenmerken van de drie oriëntaties
Hieronder hebben we voor de drie oriëntaties weergegeven wat de achtergrondkenmerken zijn van de respondenten.
Leermeesters
Didactici
Man
4
7
Vrouw
4
2
Leeftijd
<40
1
1
41-50
4
2
>50
3
7
Sector
Zorg
6
Economie
1
3
Techniek
1
6
Met meer dan tien jaar ervaring als docent in het
3
5
onderwijs
Met meer dan vijf jaar ervaring in de beroepspraktijk
7
4
Totaal
8
9
NB: vier docenten in de sector Zorg hadden gemengd profiel van leermeester en pedagoog:
Sekse

Pedagogen
2
5
5
1
1
5
2
3
1
7

Aangezien we slechts 28 docenten hebben geïnterviewd, kunnen we geen algemene
uitspraken doen. Wel valt een aantal zaken op die uitnodigen tot nader onderzoek.
Leeftijd
De jonge docenten zijn vooral bij de pedagogen te vinden. Een verklaring hiervoor
kan zijn dat zij door hun leeftijd nog beter in staat zijn begrip op te brengen voor
de leerlingen. Het is niet verwonderlijk dat leermeesters vooral de docenten met
veel ervaring in de beroepspraktijk zijn. Didactici zijn vooral oudere docenten.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat docenten gedurende hun loopbaan
opschuiven van meer vakgericht naar didactisch georiënteerd. Ander onderzoek
geeft aanwijzingen voor een dergelijke ontwikkeling in de professionele identiteit
gedurende de loopbaan.
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Vakken
Ook is gekeken naar de relatie tussen de drie oriëntaties en de vakken die door
de docenten gegeven worden. Leermeesters geven allemaal beroepsgerichte
vakken. Voor de andere twee oriëntaties is dit moeilijker aan te geven, omdat er
met name in de economische sector geen scherp onderscheid tussen beroepsgerichte en algemene vakken gemaakt kan worden. Is bijvoorbeeld het vak Frans
in de toerismeopleiding een algemeen vak? De verdeling is daarom niet opgenomen in de tabel. We kunnen hier nog wel aan toevoegen dat ook een deel
van de docenten met een didactische en een pedagogische oriëntatie praktijkvakken geven, zoals elektrotechniek, marketing of bouwkunde. Dit is dus niet
alleen voorbehouden aan de leermeesters.
Sectoren
Het meest opvallend zijn de verschillen tussen de sectoren. In de zorgsector vinden
we vooral leermeesters en de combinatie leermeester/pedagoog. In de techniek
didactici en in de economische sector pedagogen. We willen hieraan vooralsnog
geen ‘grote’ conclusies verbinden. Door het relatief kleine aantal respondenten zou
deze samenhang met de sector nog verklaard kunnen worden door de keuze van
de roc’s en de specifieke kenmerken van een opleiding. Aan de andere kant is het
niet zo verwonderlijk dat een domein gezondheidszorg met een sterk op een vak
gericht profiel vooral leermeesters aantrekt, terwijl in een sector economie met een
diffusere relatie met een branche, minder leermeesters te vinden zijn.

2.4 Nabespreking
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat bij veranderingen in het onderwijs de
professionele identiteit in het geding is. Dat dit gepaard gaat met emoties, zoals
ook door andere onderzoekers is geconstateerd, kunnen we op basis van de
interviews onderschrijven. Uit het onderzoek is echter ook duidelijk geworden,
dat de manier waarop de ‘aanval’ op de identiteit wordt ervaren, niet voor iedereen
hetzelfde is. Dit lijkt een open deur: mensen verschillen nu eenmaal in de mate
waarin ze met veranderingen (kunnen) omgaan. Maar naast deze individuele,
persoonsgebonden verschillen, zien we ook verschillen die afhankelijk zijn van de
professionele oriëntatie.
We willen hier vooral de groep leermeesters belichten. Deze groep heeft een sterke
op het (toekomstige) beroep gerichte oriëntatie en motivatie. Niet alleen in die zin
dat ze hun leerlingen daarvoor zo goed mogelijk willen opleiden, maar ook in de
zin dat ze hun eigen identiteit en standaarden (nog) ontlenen aan de beroepsgroep
waaruit ze afkomstig zijn. Uit onderzoek in het voortgezet onderwijs komen
meestal twee typen professionele identiteit naar voren: een vak-/leerstofgerichte
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oriëntatie en een leerling-/leerproces gerichte oriëntatie. Docenten met een vak-/
leerstofgerichte oriëntatie hebben meer moeite met vernieuwingen in het (avo)
onderwijs dan de andere docenten (Van Veen en Sleegers, 2006). Dit is niet zo
verwonderlijk gezien de nadruk op zelfstandig leren, eigen verantwoordelijkheid
van leerlingen en eigen leervragen. In het mbo zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Kunnen we nu de leermeester in het mbo vergelijken met de vak-/leerstofgerichte docenten in het voortgezet onderwijs? Deels lijkt die vergelijking terecht.
Ook de vak-/leerstofgerichte docenten zijn leerdoelgericht, ontlenen hun identiteit
in sterke mate aan het vak dat ze gestudeerd hebben en misschien ook aan de
beroepsgroep die daarbij hoort (historici, chemici, enzovoorts). Er zijn echter ook
verschillen. De leermeesters werken in een opleiding die leerlingen beoogt te
kwalificeren voor het beroep waaruit zij afkomstig zijn. Zij zijn vaak als docent de
opleiding ‘binnengehaald’ omdat ze deskundig en ervaren waren in hun vak. Het is
logisch dat zij veronderstellen dat ze veel van de vakkennis en -ervaring kunnen
overdragen in het onderwijs. Eenmaal in het onderwijs treffen zij echter een
schoolse omgeving aan waarin veel draait om – zoals sommigen dat noemen – ‘het
onderwijskundige’ en niet zoals zij verwacht hadden, om het beroep en de branche.
Bij het rekruteren van leermeesters zal ook de opleiding dat niet voor ogen hebben
gehad. Het is dan ook de vraag hoe dit verschil erin sluipt en, nog belangrijker, hoe
er een werkomgeving gecreëerd kan worden waarin er meer congruentie ontstaat
met de professionele identiteit van de leermeesters.
In discussies over de professionaliteit van docenten en de positie van leraren als
professional wordt over het algemeen het belang van de professionele identiteit
van leerkrachten wel onderkend, maar waar het dan precies om gaat en welke
verschillen daarin tussen docenten zijn, heeft tot nu toe minder aandacht
gekregen. Broos en Korte (2007) merken op dat het gedrag van professionals
sterk wordt gestuurd door hun beroepsopvattingen. ‘Deze beroepsidentiteit is
derhalve een belangrijk aangrijpingspunt voor een leidinggevende om het professioneel
gedrag van de leraar te bespreken te beïnvloeden. Het lastige is dat veel leraren niet
rechtstreeks kunnen vertellen vanuit welke beroepsopvatting zij werken’ (pag. 52). Zij
geven aan dat het expliciet maken van de waarden van de docent als professional
van belang is voor de professionele binding aan collega’s, de leidinggevende en de
school. We kunnen daaraan op basis van het onderzoek naar de professionele
identiteit van docenten aan toevoegen dat docententeams en management ook in
gesprek zullen moeten gaan over de diversiteit in waarden cq. oriëntaties en over
de manier waarop die diversiteit tot zijn recht kan komen.
Literatuur
Beijaard, D., Driel, J.van, & Verloop, N. (1999). Evaluation of storyline methodology in research on teachers’ practical knowledge. In: Studies in Educational
Evaluation, 25, 47-62.

36

professionele identiteit van docenten

Beijaard, D., Meijer, P.C. & Verloop, N. (2004). Reconcidering research on
teachers’ professional identity. In: Teaching and Teacher Education, 20, 107-128.
Broos, F. & Korte, E. (2007). Ruimte voor de leraar. Alphen aan de Rijn: Kluwer
(Meso Focus, 66).
Day, C., Sammons, P., Stobart, G., Kington, A. & Gu, Qing (2007). Teachers
Matter. Connecting Lives, Work and Effectiveness. Maidenhead Berkshire: Open
University Press.
Hargreaves, A. (2000). Mixed emotions: teachers’ perceptions of their interactions with students. In: Teaching and Teacher Education, 16, 811-826.
Hargreaves, A. (2001). Emotional Geographies of Teaching. In: Teachers
College Record, 103, 1056-1080.
Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers’ emotional responses to educational change. In:
Teaching and Teacher Education, 21, 967-983.
Kelchtermans, G. & Ballet, K. (2002). The micropolitics of teacher induction.
A narrative-biographical study on teacher socialisation. In: Teaching and Teacher
Education, 18, 105-120.
Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives; from
career stories tot teachers’ professional development. In: Teaching and Teacher
Education. 9, 443-456.
Kelchtermans, G. (2005). Teachers’ emotions in educational reforms: Selfunderstanding, vulnerable commitment and micropolitical literacy. In: Teaching
and Teacher Education, 21, 995-1006.
Teurlings, C. & Uerz, D. (2009). Professionalisering van roc-docenten: zoeken
naar verbinding. Tilburg, IVA beleidsonderzoek en advies.
Veen, K., van, Sleegers, P. & Ven, P., van de (2005). One teacher identity,
emotions and commitment to change: A case study into the cognitive-affective
processes of a secondary school teacher in the context of reforms. In: Teaching and
Teacher Education, 21, 917-934.
Veen, K. & Sleegers, P. (2006). How does it feel? In: Teachers’ emotions in a
context of change. Journal of Curriculum Studies, 38, 85-111.

37

3

De breedte van de docentfunctie
Ria Groenenberg en Karel Visser

3.1 Inleiding
Accountmanager contractonderwijs, ambassadeur, assessor, avo-docent, beoordelaar, bpvbegeleider en -coördinator, coach, decaan, examinator, ict-coördinator, innovator, instructeur, intaker, job coach, lector, leerbegeleider, leerlingbegeleider, leermeester, loopbaanbegeleider, mentor, ontwikkelaar, opleidingscoördinator, praktijkbegeleider, praktijkopleider,
remedial teacher, stagebegeleider, stagecoördinator, studiebegeleider, teamleider, teamplayer, trainer, trajectbegeleider, tutor, vakdocent, verhalenverteller, werkplekbegeleider,
workshopbegeleider, zorgcoördinator.
In het middelbaar beroepsonderwijs zijn er nogal wat benamingen in omloop om
aan te duiden wat het accent is in de werkzaamheden van onderwijzend personeel.
Soms gaat het om een functie, veelal om een taak en in enkele gevallen om een rol.
Een indrukwekkende lijst, die nog niet eens compleet is! Zowel in de literatuur als in
gesprekken die wij met p&o’ers in het middelbaar beroepsonderwijs hebben gehouden over de taakverdeling onder onderwijzend personeel, komen nog veel meer
benamingen naar voren.
Tegelijkertijd moeten we een paar kanttekeningen bij de lijst zetten. Zo zit er veel
overlap in. Bovendien is een aantal van de benamingen die wel betrekking hebben
op het primaire proces verbonden met een lager betaalde, leraarondersteunende
functie en niet met het docentschap. Tevens is het van belang om te stellen dat een
docent niet alle taken die met deze woorden samenhangen behoeft te (kunnen)
vervullen. Dat zou een ‘schaap met vijf poten’ veronderstellen, zelfs voor een leraar te
veel van het goede. Het werken in een team, waarbinnen onderling samenhangende
taken zijn verdeeld, is dan ook noodzakelijk. Het Professioneel Statuut BVE , dat
voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs geldingskracht heeft, regelt de
zeggenschap van docenten over deze taakverdeling; binnen kaders die voor de
gehele schoolorganisatie gelden.
In het Professioneel Statuut BVE zijn de volgende bepalingen opgenomen over de
professionaliteit van docenten.
1.
De medewerker in het onderwijs is een professional die zijn beroep bewust, verantwoord en met de nodige vakbekwaamheid verricht. Voor de docent in het mbo zijn de
vakbekwaamheidseisen gegeven in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO)
maatgevend.
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2.

3.

4.

5.

6.

De medewerker borgt samen met zijn collega’s in teamverband de kwaliteit van de
beroepsuitoefening ten behoeve van het onderwijs en legt daarover intercollegiaal
actief en ongevraagd verantwoording af.
De medewerker stelt zich in het team waarbinnen hij werkzaam is collegiaal op. Voor
medewerkers die betrokken zijn bij het directe onderwijsproces geldt dat onderwijs
geven in hoge mate teamwerk is. Hierbij wordt erkend dat deze ruimte voor samenwerking beperkingen oplegt aan de individuele invulling van het zelfstandig handelen.
De organisatie schept ruimte voor medewerkers om professioneel handelen te optimaliseren. De medewerker investeert in dit proces door het op peil houden van zijn
vakbekwaamheid, onder andere ten aanzien van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven
en de onderwijsketen, en actieve deelname aan het werkoverleg.
De professionele medewerkers worden binnen de instelling actief betrokken bij de
totstandkoming van het beleid van de organisatie op de terreinen waar hun beroepsuitoefening betrekking op heeft.
Op de instelling worden door middel van een regeling voor het werkoverleg afspraken
gemaakt over de wijze waarop de betrokkenheid van de professionele medewerkers
bij de totstandkoming van dit beleid wordt geregeld, waarbij het uitgangspunt is dat
er een goede afstemming komt tussen de zeggenschap van de professionele medewerkers en de medezeggenschap van de ondernemingsraad.

De opsomming waarmee we deze inleiding begonnen, roept de vraag op welke
overwegingen een rol spelen bij het realiseren van een optimale verdeling van
taken met betrekking tot het primaire proces (onderwijzen en leren) in het
middelbaar beroepsonderwijs? Met deze vraag raken we aan een reeks van
vraagstukken, die zijn terug te brengen tot vier categorieën:
–
Zijn er kerntaken voor docenten te onderscheiden (zie 3.2)?
–
Zijn er taken die direct verbonden zijn met het primaire proces, maar die
lager of hoger gewaardeerd worden ten opzichte van de docentfuncties en in
andere functies worden belegd (zie 3.3)?
–
Zijn er taken die teamoverstijgend worden belegd in de schoolorganisatie
(zie 3.4)?
–
Zijn er taken waarbij een beroep wordt gedaan op externe partijen (zie 3.5)?

3.2 Kerntaken
Van
–
–
–

oudsher bestond de docentfunctie uit een beperkt aantal kerntaken:
lesgeven of instrueren;
begeleiden;
beoordelen.

In het zich permanent vernieuwende middelbaar beroepsonderwijs voldoet deze
set niet meer en zijn er grosso modo vijf taakgebieden te onderscheiden die direct
het onderwijs raken en waarbinnen taakuitoefening door docenten plaatsvindt:
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–
–
–
–
–

onderwijsontwerper;
instructeur;
coach of begeleider;
beoordelaar;
netwerker.

Bovendien zijn er beheertaken en liggen er taken op het terrein van de professionalisering. Alle taken – ook die van coach en netwerker – vragen van leraren dat
ze over vakinhoudelijke deskundigheid beschikken. Dat competentiedomein is
en blijft cruciaal, hoe de taakverdeling tussen docenten onderling ook uitwerkt.
Qua attitude en vaardigheden vragen de taken en de daarmee samenhangende
rollen een diversiteit aan bekwaamheden. Niet elke leraar zal daarbij in alles even
goed zijn, zodat het belangrijk is bij de taakverdeling niet alleen rekening te
houden met ‘wat allemaal moet’, maar ook met de affiniteit en sterke punten van
docenten. Het profiel van de docent zal dan ook via de uitoefening van zijn
functionele taken zeer divers (kunnen) zijn: de mate van accentuering van deze
verschillende taken is bepalend voor dat individuele profiel.
In competentieraamwerken voor leraren staan de domeinen genoemd waarin zij
geacht worden bekwaam te zijn. Zo onderscheidt het competentieprofiel van de
leraar in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zeven domeinen, die met voorbeelden van taken worden geïllustreerd. In deze uitwerking
van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO, 2006) draait het om een
gegeneraliseerd profiel van de docent vo/bve; slechts een zeer gering aantal taken
is specifiek voor het beroepsonderwijs. Daarmee geeft het profiel weinig houvast
voor het vraagstuk van de interne taakverdeling binnen de school als organisatie
en evenmin voor de verdere professionalisering van lerende individuen en
organisaties. Op dit punt is het raamwerk voor ‘VET professions’ iets specifieker
(waarbij VET staat voor vocational educational and training) (Volmari, Helakorpi &
Frimodt, 2009).
Het competentieraamwerk voor ‘VET professions’
In dit raamwerk worden drie generieke profielen beschreven die van belang zijn
voor het beroepsonderwijs:
–
docent beroepsonderwijs;
–
in-company trainer/praktijkopleider;
–
leidinggevende beroepsonderwijs.
De schets van deze profielen heeft betrekking op vier brede taakgebieden:
–
beheertaken;
–
onderwijstaken;
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–
–

professionalisering van persoon en school en kwaliteitszorg;
netwerktaken.

Voor de docent in het beroepsonderwijs wordt dit vrij gedetailleerd geoperationaliseerd op een wijze die aansluit bij het denken over het ‘nieuwe beroepsonderwijs’. Zowel de (te ondernemen) activiteiten van de leraar als wat hij/zij daartoe
nodig heeft voor wat betreft kennis, vaardigheid en houding zijn zo beschreven
dat het geheel als checklist kan worden gebruikt in het gesprek over de verdeling
van taken en over de professionalisering van docenten, het team van docenten
en van de school als organisatie. De checklist (zie kader) bestrijkt alle eerder
genoemde kerntaken.
Competentieraamwerk voor ‘VET professions’
Beheertaken

–
–

organisatie en planning
projectmanagement

Onderwijstaken

–
–
–

planning
faciliteren van leren
beoordeling en evaluatie

Professionalisering van persoon en school en kwaliteitszorg

–
–
–

persoonlijke ontwikkeling
organisatieontwikkeling
kwaliteitszorg

Netwerktaken

–
–

onderhouden van interne relaties
onderhouden van externe relaties

Bron: Volmari, Helakorpi & Frimodt, 2009.

3.3 Verticale functiedifferentiatie
De breedte van de docentfunctie wordt bepaald door de manier waarop de instelling
de taken van onderwijsprofessionals verdeelt en organiseert in relatie tot het gehele
pakket aan (onderwijs)taken in de instelling. Wanneer taken die direct verbonden
zijn met het primaire proces lager of hoger worden gewaardeerd ten opzichte van
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de docentfuncties en in andere functies worden belegd, dan hebben we het over
functiedifferentiatie. In de literatuur wordt dat gedefinieerd als: het (her)ordenen
van taken in nieuwe of vernieuwde functies. Het kan daarbij gaan om verticale of
horizontale functiedifferentiatie (Evers, 2007).
Verticale functiedifferentiatie kan twee vormen aannemen:

–

neerwaartse functiedifferentiatie: relatief eenvoudige taken worden van de functie
afgesplitst en ondergebracht in nieuwe functies met een lager opleidingsniveau;

–

opwaartse functiedifferentiatie: de complexiteit van de functie neemt toe doordat er
taken aan worden toegevoegd die voorheen door hogere functies binnen de
organisatie werden verricht.

Bij horizontale functiedifferentiatie gaat het erom dat binnen de functie enkele, meer
specifieke taken worden samengenomen, waardoor er een vorm van taakspecialisatie
plaatsvindt.

In het onderwijs wordt functiedifferentiatie om verschillende redenen gestimuleerd. Een belangrijke reden voor (neerwaartse) functiedifferentiatie in het onderwijs is het verminderen van taken van docenten, door specifieke taken af te splitsen.
Denk hierbij aan surveilleren, administratieve taken (punteninvoer, inschrijving
toetsen), nakijkwerk, contacten rond beroepspraktijkvorming, inval bij zieke docenten. In de bve-sector is horizontale functiedifferentiatie onder leraren mogelijk
gemaakt in de CAO BVE 2003-2004 (Vrieze, Houben & van Kessel, 2003).
Taakafsplitsing
Inmiddels zijn al deze vormen van functiedifferentiatie gemeengoed geworden
in mbo-instellingen, waaronder het introduceren en creëren van functies die onder
het niveau van leraar liggen. Mbo-instellingen kunnen ervoor kiezen om door
taakafsplitsing lager betaalde functies in het leven te roepen die betrekking hebben
op het primaire proces van leren, onderwijzen en begeleiden. Het gaat om onderwijsondersteunend personeel met een lesgevende taak, zoals instructeurs, onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Ongeveer 60 procent van het
onderwijsondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs heeft een
lesgevende taak en maximaal mbo-niveau (OCW, 2009). Zij verzorgen ongeveer tien
procent van het totale aantal lessen. De overgrote meerderheid – driekwart van de
onderwijsondersteuners met een lesgevende taak – staat zelfstandig voor de klas,
zestien procent doet dit onder toezicht van een bevoegde docent en de rest geeft deels
zelfstandig les en deels onder verantwoordelijkheid van een bevoegde docent.
Overigens kan de ondersteuning zowel liggen in de sfeer van instructie als in de
sfeer van de begeleiding.
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Wat de instructie betreft, gaat het om instructeurs die, veelal op een smal
gedefinieerd domein van beroepsuitoefening, deelnemers aan het beroepsonderwijs bepaalde vaardigheden leren, bijvoorbeeld in werkplaatsen of in workshops.
Wat de begeleiding betreft kan het gaan om personeel dat in uitvoerende ‘stafbureaus’ (bijvoorbeeld: servicecentrum voor deelnemers, stagebureau) wordt ingezet om mentor- en begeleidingstaken uit te voeren. Hierop komen we verderop
terug.
Overwegingen
De overwegingen om op deze wijze tot taakafsplitsing over te gaan, behoeven
niet slechts van financiële aard te zijn, alhoewel dit een belangrijke factor is. Aan
de inzet van onderwijsondersteunend personeel kunnen ook onderwijskundige
overwegingen ten grondslag liggen, bijvoorbeeld omdat langs deze weg een betere
opvang van mogelijke uitvallers en zorgleerlingen mogelijk is. Ook kan een
betere inbedding van ict in het onderwijs en een verhoging van het praktijkgehalte
van het onderwijs worden gerealiseerd.
Een belangrijke personele afweging is dat taakafsplitsing leidt tot vermindering van taken bij docenten. Docenten kunnen zich daardoor meer richten op
hun kerntaken, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en de stagebegeleiding
(Vrieze, Houben & van Kessel, 2003). Andere overwegingen die een rol spelen
hebben betrekking op de professionalisering van deeltaken – vooral in de sfeer
van begeleiding – en op de creatie van doorgroeifuncties. Dit laatste is het geval
wanneer personen met een mbo-opleidingsachtergrond of zij-instromers starten
in een lerarenondersteunende functie, om tegelijkertijd via verdere scholing op
hbo-niveau door te groeien naar een leraarsfunctie, waarbij de school als leerbedrijf optreedt.
Grenzen
Verticale functiedifferentiatie wordt enerzijds omarmd, maar ontmoet ook kritische geluiden die van doen hebben met het kwaliteitsvraagstuk. Zo zijn scholen
zich ervan bewust dat er een grens is aan de mate waarin met lager betaalde
onderwijskrachten kan worden gewerkt in het primaire proces. Van de onderwijsondersteuners die zelfstandig voor de klas staan, heeft 22 procent een hbo- of
wo-opleiding afgerond waaraan een onderwijsbevoegdheid is verbonden, circa
30 procent heeft een pedagogisch-didactische aantekening, maar bijna de helft
(46 procent) heeft geen enkel diploma met een onderwijsbevoegdheid (OCW, 2009).
Het enthousiasme waarmee op eerdere tijdstippen meer differentiatie in
lesgevende functies is bewerkstelligd, is dan ook enigszins getemperd, zo blijkt
uit gesprekken die we op een aantal mbo-scholen hebben gehouden met p&o’ers.
Het langetermijnbeleid van mbo-scholen, zo is de redenering, is gebaat bij leraren
die tenminste op een hbo-niveau kunnen functioneren, wil het mbo blijvende
kwaliteit kunnen leveren. Dat niveau wordt als wenselijk gezien, zowel voor wat
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betreft de vakinhoudelijke expertise als het pedagogisch en didactisch functioneren. Dat streven kent kwantitatieve en kwalitatieve grenzen op het terrein van de
verticale functiedifferentiatie, voorzover het gaat om ‘lagere’ functies. Soms wordt
dan ook het tegendeel bepleit: het verhogen van het kwalificatie- en compentieniveau van (een deel van) het onderwijzend personeel, zodat er vooral reflectiever
wordt gewerkt. Daaraan ligt ten grondslag dat de leraar als professional niet alleen
verantwoordelijk is voor zijn eigen professionalisering, maar ook een belangrijke
rol speelt om door middel van een onderzoekende houding bij te dragen aan de
invulling van de kwaliteitszorgcyclus, ten behoeve van de doorgaande verbetering
van het beroepsonderwijs.

3.4 Horizontale functiedifferentiatie
De kern van schoolorganisaties in het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit
een geheel van opleidingsteams, elk verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen
en verzorgen van een opleiding of van enkele met elkaar verwante opleidingen.
In principe kunnen alle docenttaken binnen deze teams worden uitgevoerd. Er is
dan sprake van integrale dienstverlening. Binnen de teams kan sprake zijn van
taakspecialisatie, wanneer bijvoorbeeld docenten die in eenzelfde functie zijn
aangesteld, een verschillend takenpakket krijgen toebedeeld. Zo zien we dat
binnen de functie van leraar steeds meer specialisatie van taken plaatsvindt.
Twee op de drie leraren vervullen een of meer specifieke taken, zoals intern
begeleider, remedial teacher, leerlingbegeleider, coördinator, praktijk- of stagebegeleider (commissie Leraren, 2007). De specifieke taak (behoudens de klassenmentor) die op de meeste mbo-scholen voorkomt, is de coördinator van de
beroepspraktijkvorming (Vrieze, Houben & van Kessel, 2003).
Instellingen kunnen ook kiezen voor taakconcentratie. Hiervan is sprake als
bepaalde docenttaken of deeltaken van docenten teamoverstijgend, meer centraal
worden belegd. De schaal waarop concentratie van taken plaatsvindt kan variëren:
voor meer opleidingsteams in een bepaalde sector, locatiegebonden of instellingsbreed. Op ten minste vijf werkdomeinen van het middelbaar beroepsonderwijs kan
een school door middel van taakconcentratie kiezen voor een model van aanvullende dienstverlening ten opzichte van de opleidingsteams. Het betreft taken met
betrekking tot:
–
loopbaanontwikkeling;
–
de verdere ontwikkeling van opleidingen en examens;
–
het verzorgen van contractonderwijs;
–
het onderwijs voor en de begeleiding van jongeren die risico lopen in hun
onderwijs- en arbeidsloopbaan;
–
de beroepspraktijkvorming.
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Op de eerste vier categorieën gaan we in het vervolg van deze paragraaf nader in.
Taken met betrekking tot de beroepspraktijkvorming behandelen we in de
volgende paragraaf.
Taken met betrekking tot de loopbaanontwikkeling
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan intake, decanaatswerkzaamheden en
dergelijke. Voor een deel gaat het dan om stroomlijning van procedures; anderzijds
is de schaal van een opleidingsteam te klein om alle meer specifieke docenttaken te
kunnen vervullen. Als er concentratie plaatsvindt, blijft het van belang dat er volop
aandacht blijft voor de loopbaanontwikkeling van deelnemers in de onderscheiden
opleidingsteams. De loopbaan is immers direct verbonden met de materiële
vormingsgebieden betreffende beroep en burgerschap.
Taken met betrekking tot de verdere ontwikkeling van opleidingen en examens
Vooral de wat grotere mbo-scholen hebben stafbureaus die de onderwijskundige
ontwikkeling van opleidingen en/of examens in hun takenpakket hebben (examenbureau, onderwijsdienst; dienst ontwikkeling en kwaliteitszorg, enzovoorts).
Twee overwegingen spelen een dominante rol om dergelijke bureaus in te richten.
In de eerste plaats het toewerken naar een zekere harmonisatie om een minimum
aan kwaliteit te kunnen garanderen, bijvoorbeeld door middel van het beschikbaar
stellen van een stramien voor examenregelingen. Daarmee wordt tevens voorkomen dat elk opleidingsteam op alle relevante punten zelf het wiel moet
uitvinden (efficiency). In de tweede plaats kan het gaan om (gevraagde) ondersteuning van opleidingsteams om het onderwijs te verbeteren of te vernieuwen.
Taken met betrekking tot het verzorgen van contractonderwijs
Hierbij gaat het om taken als relatiebeheer en -onderhoud om contracten te
verwerven (accountmanagement); het zonodig ontwikkelen van (maatwerk)opleidingen, cursussen, workshops en seminars; het uitvoeren van de onderwijs- en
begeleidingsactiviteiten; de evaluatie in samenspraak met de contractpartij.
Drie varianten zijn denkbaar om dit geheel van activiteiten uit te voeren. In de
eerste plaats door dit werk volledig te laten doen door de teams die ook het initieel
beroepsonderwijs verzorgen. Zo houden docenten meer feeling met ontwikkelingen in bedrijfstakken. Daarbinnen kunnen één of meer docenten zich specifieker
bezighouden met het accountmanagement en het eventuele ontwikkelingswerk. In
het geval dat die vorm van onderwijs enige body krijgt, vraagt dit veel van de
flexibiliteit van opleidingsteams.
In de tweede plaats kan een aparte organisatorische eenheid worden gecreëerd,
die als privaat (uit bedrijfsactiviteiten) gefinancierde voorziening dan naast de
publiek gefinancierde onderwijseenheden komt te staan.
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Ten slotte komt een tussenvariant voor, waar het verzorgen en eventueel
ontwikkelen van onderwijs door het bureau contractonderwijs wordt uitbesteed
aan de opleidingsteams.
Taken met betrekking tot het onderwijs voor en de begeleiding van jongeren die risico lopen
in hun onderwijs- en arbeidsloopbaan (Petit, Groenenberg & Kuijvenhoven, 2010)
Mbo-instellingen verschillen in de wijze waarop de leerlingenzorg is georganiseerd; ook de breedte van de taakopvatting varieert. De instellingen beperken hun
rol veelal bij voorkeur tot ‘school- of leergerelateerde’ problematiek en laten
interventies die verband houden met de privésituatie of de persoonlijkheid, zo
veel mogelijk over aan externe zorgverleners. Wat de interne organisatie betreft,
kan er sprake zijn van docententeams die zowel onderwijs als zorg bieden – vooral
in (kleinere) instellingen die weinig risicojongeren kennen. De taak van zorgcoördinatie is dan wel apart geregeld, mede met het oog op de contacten naar buiten. In
dit model van integrale zorg is het structureel beschikbaar hebben van specialistische kennis in alle opleidingsteams niet haalbaar vanwege de hoge kosten.
Het model van ‘aanvullende zorg’ brengt een (gedeeltelijke) scheiding aan tussen
onderwijs en zorg – vooral in scholen met relatief veel zorgdeelnemers, wat door
docenten als belastend wordt ervaren voor het uitoefenen van hun professie. De
verschillende zorgtaken worden verdeeld over vakdocenten, mentoren en zorgcoördinatoren; er kunnen meer specialistische voorzieningen aanwezig zijn voor het
geheel van de populatie. Deze taakverdeling en de ingewikkelde regelgeving rond
zorgleerlingen werkt een zeker mate van bureaucratisering in de hand.

3.5 Beroepspraktijkvorming
Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2008 over beroepspraktijkvorming (bpv) in het mbo blijkt dat voor het merendeel van de mbo-scholen geldt dat
alle bpv-taken decentraal zijn belegd. Ongeveer een derde van alle mbo-instellingen
maakt op een of andere wijze gebruik van een stage- of bpv-bureau. De omvang van
het takenpakket van dergelijke bureaus varieert: van helpdesk voor opleidingsteams
tot het uitvoeren van bijna alle bpv-taken (veelal met uitzondering van de precieze
inhoudsbepaling en beoordeling). De reikwijdte betreft meerdere opleidingen/
opleidingsteams of is zelfs schoolbreed.
Wat zijn de overwegingen om een stagebureau in te richten (Buisman e.a.,
2008)? In de eerste plaats komt de behoefte van leerbedrijven aan een vast
aanspreekpunt in de mbo-school naar voren als een reden om een stagebureau als
front office op te zetten. Steeds opnieuw komt ook uit onderzoek naar voren dat
bedrijven hierom vragen. Daar dient echter wel een kritische kanttekening bij
gemaakt te worden. Voor leerbedrijven die meer stagiaires in huis hebben is
deze wens in elk geval begrijpelijk. Het merendeel van de leerbedrijven plaatst
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echter slechts een enkele bpv-er, als we de gemiddelde bezettingsgraad van leeren stageplaatsen in leerbedrijven in acht nemen. Daar waar dit het geval is,
behoeft het niet al te moeilijk te zijn om ook op decentraal niveau een duidelijk
aanspreekpunt te realiseren. Tevens maakt het niet echt iets uit of een ander
leerbedrijf – zelfs in hetzelfde opleidingsdomein in een bepaalde regio – een
ander aanspreekpunt kent. Kortom: deze overweging heeft slechts betrekkelijke
geldigheid om tot concentratie of centralisatie over te gaan.
In de tweede plaats speelt de behoefte aan organisatorische stroomlijning en
professionalisering van de bpv binnen de mbo-instelling zelf een rol. Daarbij
dienen we onder meer te denken aan:
–
het sneller vinden van een geschikte bpv-plaats (vooral voor deelnemers aan
de beroepsopleidende leerweg en voor ‘moeilijke’ deelnemers) via een
stagebureau;
–
het eenduidig stroomlijnen van de procedures om te komen tot plaatsing en
de vast te leggen afspraken in de bpv-overeenkomst tussen deelnemer, school
en leerbedrijf;
–
het een gezicht hebben naar buiten naar het geheel van leerbedrijven in een
regio voor meer of alle opleidingsdomeinen.
Een derde reden om een in beroepspraktijkvorming gespecialiseerd bureau in te
richten, heeft betrekking op de gewenste ‘verdeskundiging’ van de bpv-begeleiding.
Het bpv-bureau kan zelf de leerprocesbegeleidende rol gerelateerd aan de beroepspraktijkvorming op zich nemen of dit al dan niet geheel als rol laten bij de
opleidingsteams. Een belangrijk vraagstuk speelt hier doorheen, dat te maken heeft
met het (kunnen) combineren van de rollen van ‘leermeester’ en ‘begeleider-coach’.
Uit analyse van bpv-gesprekken blijkt dat er vaak geen sprake is van een echte
trialoog tussen praktijkopleider, deelnemer en de bpv-begeleider vanuit de school.
Naast organisatorische perikelen die in dat gesprek aan de orde komen, zijn deze
gesprekken veelal te kenschetsen als het praten ‘over’ en ‘tegen’ de deelnemer en
weinig ‘met’ de bpv-er. Kennelijk is een coachende rol – vragenderwijs gericht op
resultaatgerichte reflectie door de deelnemer – een (vooralsnog) moeilijk aan te
leren aangelegenheid voor docenten. Reden genoeg om te investeren in de
professionalisering van de begeleiding. Wanneer deze begeleiding plaatsvindt
door professionele begeleiders in het stagebureau – los van de opleidingsteams –
dan wordt wellicht winst geboekt wat betreft de meer formele kanten van
begeleiden en coachen (‘het zich richten op de deelnemer’), maar kan ook verlies
worden geleden – vooral in het geval van geringe vakinhoudelijke expertise – wat
betreft het leggen van de verbinding tussen begeleiden en het kwalificeringsdomein ‘beroep’ in relatie tot de loopbaan (Winters, Kuypers & Meijers, 2010). In
dat geval kunnen (vak)docenten in opleidingsteams gemakkelijker het zicht
verliezen op de totale voortgang van de deelnemer en moeilijker een link leggen
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tussen wat op school en wat in het leerbedrijf wordt geleerd. Dat zou dan vragen om
veel afstemming tussen stagebureau en opleidingen.
Leermeester en coach: een moeilijke combinatie in één persoon? Zoals de
leerling zich richt op een ‘goede’ leermeester, zo richt de ‘goede’ coach zich op
de gecoachte. Is dit spanningsveld reden om te kiezen voor het scheiden van deze
taken en daarmee samenhangende rollen in aparte ‘units’ en ze toe te wijzen
aan verschillende personen? Of dient er eerder gepleit te worden voor een
taakcombinatie, waarbij de docent switcht tussen beide daarmee samenhangende
rollen? De overwegingen overziende, is het vermoeden gerechtvaardigd dat met
het inrichten van een stagebureau de belangen die te maken hebben met een
stevige relatie school-leerbedrijf, vooral ook op de langere termijn, op de eerste
plaats staan.

3.6 Ten slotte
Het takenpakket van docenten is breed en veelzijdig. Overigens hoeft niet alles
per se zelf gedaan te worden, door gebruik te maken van externe partijen. De
breedte van het takenpakket is enerzijds afhankelijk van opvattingen over de
taakbreedte van de school, anderzijds van opvattingen over wat beter ingekocht
kan worden. De overwegingen die een rol spelen bij beslissingen over inkopen
hebben betrekking op kwaliteit, efficiency en kosten. Zo is het ontwerpen van
leermateriaal een vak apart, dat niet elke docent goed beheerst – en tevens een
tijdrovende, arbeidsintensieve aangelegenheid. Van belang is dat docenten ingekocht leermateriaal kunnen inpassen in het totale curriculum van een opleiding
en aan kunnen passen aan de deelnemerspopulatie. Datzelfde geldt wanneer
personeel van buiten wordt ingehuurd (gastdocenten). In de beroepsbegeleidende
leerweg wordt er tevens meer gebruik gemaakt van externe exameninstellingen
dan in de beroepsopleidende leerweg; de branche-erkenning wordt in dat geval
groter geacht.
‘Bureaucratisering’
In het voorgaande is een beeld geschetst van wat interne taakverdeling op docentniveau zo al behelst. Het zal duidelijk zijn dat docenten in het beroepsonderwijs met
het Professioneel Statuut BVE in handen invloed kunnen uitoefenen op de interne
taakverdeling in teams, waarbij de invulling van de docenttaak meer breed of meer
specifiek kan worden ingevuld. Hierbij is ook van belang hoe breed het takenpakket
door het team zelf wordt gedefinieerd en welke professionele ruimte de school aan
teams geeft. Daarmee heeft het team tot op zekere hoogte invloed op de mate van
organisatorische gelaagdheid en complexiteit van mbo-instellingen. Deze gelaagdheid en complexiteit, in de wandelgangen al gauw aangeduid met de term ‘bureaucratisering’, is dus niet alleen het gevolg van (‘top down’) overheidshandelen en
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bestuurlijk optreden. Ook van onderop kan deze ‘bureaucratie’ een stimulans
krijgen, bijvoorbeeld wanneer (mede) op aangeven van het docententeam zelf,
veel taken worden onderscheiden die via de hierboven beschreven mechanismen
van specialisatie, concentratie en centralisatie, hiërarchische functie-opbouw en
inschakeling van externe partijen worden vervuld. Des te sterker dat taakverdelingspatroon aanwezig is, des te meer zal de toedeling van taken over personen met een
diversiteit aan individuele taakprofielen vragen om afstemming en coördinatie,
hetgeen gemakkelijk bureaucratisering in de hand werkt. Een permanente discussie
over de gewenste taakbreedte van het docentschap en van het team is ook in dit
opzicht cruciaal om effectief beroepsonderwijs vorm te geven dat primair gericht is
op de ontwikkeling van talenten van jongeren en volwassenen.
De discussie over de taakbreedte betekent ook dat de centrale kaders voor de
invulling van het Professioneel Statuut BVE steeds op hun merites door leidinggevenden en docenten moeten worden bezien. De kaders zijn geen gegeven, maar
een modus vivendi: voor verandering vatbaar.
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4

Werken in teams – stand van zaken
José Hermanussen. m.m.v. Maren Thomsen

4.1 Inleiding
Het werken in teamverband is geen nieuw verschijnsel in het mbo. Immers,
onderwijsmensen werken al jaar en dag in allerlei constructies – zoals vaksecties
en stageteams – samen aan de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs. Wel
betrekkelijk nieuw is dat onderwijsteams in toenemende mate (resultaat)verantwoordelijk zijn voor een samenhangend geheel aan taken en processen, bijvoorbeeld van kop tot staart voor een (set) opleiding(en) en/of voor een specifieke
groep leerlingen van werving tot diplomering.
Over de achtergronden van deze ontwikkeling, die zich aftekent sinds de jaren
negentig, is intussen veel gepubliceerd (o.a. Smit e.a., 2005; Van de Venne e.a.,
2001; MBO Raad 2010). Het lijkt er op dat scholen (resultaatverantwoordelijke)
teams als het antwoord zien op de complexe opgaven waarvoor zij staan als gevolg
van politiek-bestuurlijke, sociaaleconomische en onderwijskundige ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van competentiegericht onderwijs (cgo),
maar ook aan de opdracht flexibeler, transparanter, rendabeler en kwalitatief beter
onderwijs te realiseren.
De literatuur heeft verder aanwijzingen opgeleverd dat het succesvol functioneren van teams afhangt van inrichtingsfactoren zoals heldere, gemeenschappelijke doelen, passende teamtaken, teamverantwoordelijkheden en regelruimte. Het
succes hangt bovendien samen met structuur- en cultuurcondities, zoals passende
teamstelling en omvang, voldoende middelen, tijd en experimenteerruimte en
samenwerkingscultuur en met passend leiderschap. Daarnaast maakt het uit hoe
de teams gepositioneerd zijn binnen de schoolorganisatie als geheel, en hoe de
verbinding tussen de teams is georganiseerd (Smit, Sleegers & Driessen, 2005).
Ondanks deze aanwijzingen uit eerder onderzoek, is er weinig zicht op de actuele
stand van zaken over werken in onderwijsteams in mbo-instellingen. Het is
onduidelijk hoe ver het proces van teamvorming is gevorderd, welke teamtypen te
onderscheiden zijn, wat de beoogde opbrengsten zijn en in hoeverre deze
gerealiseerd zijn volgens betrokkenen in de schoolorganisatie. Ook is er weinig
bekend over de inrichting van deze teams: welke taken en bevoegdheden hebben
de teams? Hoe zit het met de regelruimte en de structuur-, cultuur- en leiderschapscondities voor het teamwerk? In hoeverre is er samenhang tussen deze
condities en de opbrengsten van de teams?
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Om antwoord te krijgen op bovengenoemde vragen heeft Expertisecentrum
beroepsonderwijs (ecbo) in 2010 een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het
werken in onderwijsteams in veertien ROC’s, AOC’s en vakscholen. In dit artikel
worden de uitkomsten van het onderzoek besproken en vergeleken met het reeds
beschikbare onderzoek dat we met een literatuurverkenning hebben ontsloten. In de
slotbeschouwing doen we aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek.
Over het onderzoek
Samen vormen de veertien ROC’s, AOC’s en vakscholen een redelijke afspiegeling van
het mbo-veld. In een online-enquête zijn verschillende geledingen in de organisatie
(hoger kader, middenkader en docenten met teamcoördinatietaken) op deze thematiek
bevraagd. Aan het onderzoek deden zo’n 260 respondenten mee (respons 51%). Het
onderzoek had betrekking op ruim 370 teams.
Een beperking van het onderzoek is dat het ‘slechts’ cijfers heeft opgeleverd. Het verdient
aanbeveling om via kwalitatief diepteonderzoek na te gaan wat er achter deze cijfers
schuilt gaat. Een tweede beperking is dat de relatie tussen het werken met resultaatverantwoordelijke teams en de meer harde outputmaten (zoals in- door- en uitstroom,
kwaliteit van het kwalificatieprofiel van de afgestudeerden, mate van tevredenheid van de
studenten over de opleiding) niet is onderzocht. Zo is het bijvoorbeeld opmerkelijk dat de
vakscholen die in ons onderzoek op een flink aantal fronten lager scoorden dan de roc’s,
uit de JOB-enquête van 2010 (die de tevredenheid meet van studenten over hun
opleiding) wel als beste uit de bus kwamen.

4.2 Achtergrond en motieven
4.2.1

ACHTERGROND

Sinds het begin van de jaren negentig ontwikkelen mbo-instellingen zich in
toenemende mate tot teamorganisaties, of ondernemen pogingen daartoe. Al
eerder deed deze trend zich voor in productiebedrijven in de industriesector,
waarvoor het concept van zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams oorspronkelijk was ontwikkeld. Het gedachtegoed stamt uit de moderne sociotechniek. Deze bedrijfskundige stroming gaat ervan uit dat de inrichting (structuur)
van de organisatie van invloed is op het gedrag van mensen en omgekeerd. Het
basisidee is dat door het opheffen van de arbeidsdeling tussen ‘doen’ (uitvoeren)
en ‘denken’ (planning, bestuur, beleid) en door middel van zelfsturende teams het
mogelijk wordt sneller en flexibeler in te spelen op veranderingen in de omgeving
(Tjepkema, 2003).
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Over de ontwikkeling van teamorganisaties in het mbo is intussen veel geschreven
(o.a. Van de Venne e.a., 2001; Smit e.a., 2005). Hoewel blijkt dat instellingen
verschillende accenten leggen – en de (beoogde) teamorganisaties niet over één kam
geschoren kunnen worden – komen er wel een aantal overeenkomstige kenmerken
naar voren. Zo beleggen instellingen die zich in de richting van teamorganisaties
ontwikkelen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in principe zo laag mogelijk
binnen de organisatie. Een ander overeenkomstig kenmerk is dat min of meer vaste
groepen medewerkers binnen algemeen geldende kaders, in teamverband verantwoordelijkheid dragen voor een geheel aan samenhangende activiteiten die nodig
zijn om een product of dienst te leveren. Voor onderwijsteams betekent dit veelal de
verantwoordelijkheid dragen voor een bepaalde opleiding of specifieke groep
leerlingen. Het team is dan niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van
bepaalde onderwijstaken, maar ook voor de regeltaken die daarbij horen (zoals
kwaliteitsbewaking en planning) en het verbeteren van bestaande processen en
routines. Daarmee is het team verantwoordelijk (tot op zekere hoogte, afhankelijk
van de geldende kaders) voor het managen van zichzelf en de uit te voeren taken op
basis van een duidelijk en gemeenschappelijk doel. Om dit zo goed mogelijk te
kunnen doen, dienen teams te beschikken over relevante competenties, informatie,
middelen en beslissingsbevoegdheid (het vermogen in te grijpen), bevoegdheden
en middelen om te sturen, te bewaken en bij te sturen (Tjepkema, 2002).
Voor het type team, zoals hierboven geschetst, zijn veel verschillende benamingen
in omloop: zelfsturende teams, zelfstandige taakgroepen, semiautonome teams,
resultaatgerichte teams, resultaatverantwoordelijke teams. Laatstgenoemde benaming lijkt de laatste tijd het meest in zwang binnen mbo-instellingen. Daarom
wordt in het verdere vervolg van dit artikel deze aanduiding gebruikt.

4.2.2

MOTIEVEN

Flexibele organisatie
Het belangrijkste motief voor de implementatie van resultaatverantwoordelijke
teams is in het algemeen gerelateerd aan de bedrijfsvoering. Organisaties hopen
met resultaatverantwoordelijke teams de productiviteit te verhogen, de kostprijzen
te reduceren en de flexibiliteit en de klantgerichtheid te versterken (Tjepkema,
2002). Voor het mbo in het bijzonder geldt dat de behoefte aan een flexibelere,
efficiënte organisatiestructuur, aanvankelijk – in de jaren negentig – de belangrijkste drijfveer was om met resultaatverantwoordelijke teams te gaan werken
(Smit & Pelkmans, 1999). Scholen zagen zich geconfronteerd met een stijgende
behoefte aan maatwerk als gevolg van de toenemende omgevingsdynamiek,
de permanente innovaties in de arbeid en de steeds diverser wordende leerlingenpopulatie. Met hun traditioneel ingerichte organisaties slaagden scholen er
onvoldoende in de snelle veranderingen bij te benen. De verwachting was dat een
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organisatiestructuur op basis van slagvaardige teams een passender structuur
bood om de uiteenlopende (groepen) leerlingen en werknemers van bedrijven
snel van toegesneden leertrajecten te kunnen bedienen. Bovendien dacht men de
kosten te kunnen drukken door een plattere organisatie te creëren met minder
managementlagen en eenvoudige, efficiënte communicatiestructuren.
Transparante organisatie
Een ander motief dat zeker ook een rol speelde, was de behoefte aan meer
transparantie en uniformiteit. De verschillende golven van fusie en schaalvergroting (denk aan de SVM-operatie en ROC-vorming) hadden mbo-scholen van
allerlei pluimage bij elkaar onder een dak gebracht. Resultaatverantwoordelijke
teams werden aangegrepen als middel om eenheid en structuur te creëren en
docenten van uiteenlopende bloedgroepen te integreren. Daarnaast speelde ook
het motief van externe transparantie. Bij externe transparantie gaat het om de
mate waarin de organisatiestructuur en het opleidingsstelsel inzichtelijk zijn voor
de buitenwereld (voor afnemers: arbeidsmarkt/ beroepspraktijk), maar uiteraard
ook voor de leerlingen zelf (De Bruijn & Van Esch, 2001).
Lerende organisatie
Sinds een jaar of tien is het werken met resultaatverantwoordelijke teams ook
sterk gekoppeld aan ideeën van de lerende organisatie (Van de Venne e.a., 2001).
Scholen grijpen resultaatverantwoordelijke teams steeds vaker aan als onderdeel
van een gerichte ‘leerstrategie’. Empowerment van medewerkers en versterking
van het innovatief vermogen van de instelling als geheel spelen in het concept van
de lerende organisatie een sleutelrol (Nonaka & Takeuchi, 1995; Senge, 1990). In
deze opvatting wordt een resultaatverantwoordelijk team gezien als een geschikte
omgeving om empowerment te realiseren. Medewerkers dragen de verantwoordelijkheid die de extra beslisruimte met zich meebrengt niet alleen maar gezamenlijk. De mogelijkheid met elkaar te overleggen en van elkaar te leren, versterkt
de competenties van de werknemers en vergroot de kans op succesvolle kwaliteitsverbeteringen in processen en producten (Onstenk, 1997; Tjepkema, 2002).
Daarnaast is de verwachting dat door lerende, resultaatverantwoordelijke teams
een brug geslagen wordt naar het leren van de schoolorganisatie als geheel, dat
de leereffecten, opgedaan in teamverband, ‘doorvertaald’ kunnen worden in de
schoolorganisatie (Wiersma, Teurlings & Verbiest, 2005) en dat er zodoende
een gemeenschappelijk referentiekader beschikbaar komt voor het handelen op
collectief en individueel niveau. Innovatieprocessen zouden hierdoor in een
stroomversnelling kunnen komen (Senge, 2001; Theurlings & Vermeulen, 2004).
Organisatiekwaliteit
Een ander wezenlijk motief achter de introductie van resultaatverantwoordelijke
teams is verbetering van de organisatiekwaliteit. Concreet betekent dat: een groter
draagvlak voor te nemen besluiten en een grotere betrokkenheid bij de uitvoering
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van besluiten, korte communicatielijnen tussen betrokkenen en een grotere
(resultaat)verantwoordelijkheid van onderwijsmedewerkers voor het organisatorische, financiële reilen en zeilen en de kwaliteit van de opbrengsten, zowel van
het team in het bijzonder als de school in het algemeen.
Kwaliteit van de arbeid
De verwachting is verder dat resultaatverantwoordelijke teams een belangrijke
conditie vormen voor de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Door een
verhoging van de flexibiliteit (door samenwerking en de mogelijkheid taken te
laten rouleren) wordt de groep minder kwetsbaar en kan de werkdruk afnemen.
Ook wordt ervan uitgegaan dat het uitbreiden van het takenpakket van medewerkers, het ontstaan van meer overlap tussen functies en het verbeteren van de
werkomstandigheden, met minder isolatie in het werk en meer samenwerking,
ervoor zorgen dat de tevredenheid en het werkplezier van medewerkers toenemen
(Visser e.a., 1995). De verrijking van de taken biedt medewerkers meer ontplooiingsmogelijkheden. De verbetering van de kwaliteit van de arbeid kan
uiteindelijke de productiviteit van medewerkers verbeteren en uitval door bijvoorbeeld ziekteverzuim verminderen (Tjepkema, 2003). Stemmen vanuit het mbo
laten echter vermoeden dat het uitbreiden van de taken van onderwijsmedewerkers met beheerstaken niet overal tot meer tevredenheid leidt, maar als extra
belastend ervaren wordt (Smit, 2006).
Competentiegericht onderwijs
Het laatste motief dat we hier willen noemen is dat resultaatverantwoordelijke teams
als antwoord worden gezien op de arbeidsorganisatorische consequenties van
competentiegericht onderwijs (cgo). Veranderingen in opleidingsconcepten vragen
niet alleen van docenten om zich te ontwikkelen tot lerende professionals binnen een
lerende organisatie. Het vergt een volledige omslag van het organisatieconcept,
zodanig dat er sprake is van congruentie met de essenties van het opleidingsproces.
Vernieuwingen in het primaire proces kunnen immers niet los gezien worden van
ontwikkelingen in de organisatie. Primair proces en randvoorwaardelijk ontwerp
vormen als het ware een systeem (De Bruijn, Van den Berg & Onstenk, 2004).
Vink e.a. (2010) stellen dat cgo niet de aanleiding is voor de teamorganisatietrend
binnen mbo-instellingen, want deze ontwikkeling was immers al veel eerder gaande,
maar dat het zeker een organisatiestructuur is die bij cgo ‘past’. Ze geven daarvoor een
aantal redenen. Ten eerste vergt het integrale karakter van cgo meer samenwerking
tussen docenten en multidisciplinaire teams vormen hiervoor een geschikte omgeving vormen. Ten tweede vereisen de uiteenlopende verschillen tussen de leerlingen
meer maatwerk. In teams kunnen medewerkers hun activiteiten beter op elkaar
afstemmen en zodoende meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
Een ander verwacht voordeel is dat er minder uitval is in het primaire proces, omdat
werkzaamheden makkelijker kunnen worden overgenomen door anderen.
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Het laatste argument is gerelateerd aan het feit dat de kwaliteit van het
onderwijs altijd gerelateerd is aan de kwaliteit van het team van docenten. Hoewel
er nog vaak het perspectief van de individuele docent wordt gekozen met betrekking tot het eigenaarschap van het onderwijs, zijn een gedeelde betekenisgeving
van het onderwijs en collectief leren/gedeeld eigenaarschap juist voor cgo essentieel. Ook in dat opzicht zijn teams een passende structuur.
Hierboven hebben we vanuit historisch perspectief, de belangrijkste motieven
voor de invoering van resultaatverantwoordelijke teams in het mbo op een rijtje
gezet. Alvorens de vraag te beantwoorden in welke mate deze motieven in de
instellingen een rol hebben gespeeld bij de invoering van resultaatverantwoordelijke teams, is van belang te weten in hoeverre er momenteel sprake is van
teamorganisaties in het mbo vergeleken met pakweg tien jaar geleden. Uit eerder
onderzoek van Van de Venne (2001) bleek dat er toentertijd nauwelijks sprake
was van resultaatverantwoordelijke teams in het mbo. Verschillende instellingen
waren er wel mee bezig, maar echte schoolvoorbeelden waren nog niet te geven.
Wel gaf destijds de helft van de instellingen aan in de toekomst met resultaatverantwoordelijke teams te willen gaan werken. Inmiddels blijkt uit het onderzoek
‘Werken in teams in het mbo’ waarop we ons hier baseren, dat anno 2010 alle
bevraagde mbo-scholen een teamorganisatie ambiëren.
Achtergrondkenmerken teams
Voor de duidelijkheid verstrekken we eerst nog wat achtergrondgegevens over
de teamorganisaties die we hebben onderzocht. Ruim de helft van de teams valt in
de categorie 0-3 jaar, een kwart in de categorie 4 jaar of langer en van 23 procent van
de teams is het tijdvak onbekend. Bij de analyses hebben we steeds gekeken of er
een relatie bestaat tussen de ‘leeftijd’ van het team en de uitkomsten. Bij geen enkele
analyse zijn verschillen aangetroffen. De aanname van sommige onderzoekers
(Smit en Pelkmans, 1999; Amelsvoort & Scholtes, 1994) dat teams verschillende
ontwikkelstadia doorlopen en afhankelijk daarvan tot verschillende uitkomsten/
opbrengsten komen, kon in dit onderzoek niet worden bevestigd. Andere auteurs
(Hackman, 2009) wijzen erop dat vanwege de vele personeelswisselingen binnen
de teams, de ontwikkelstadia in de praktijk een relatief gegeven zijn.
De aansturing van de teams krijgt binnen de instellingen op verschillende wijze
gestalte. 34 Procent van de teams wordt aangestuurd door een middenkader (lijn)
functionaris die een of meerdere teams onder zich heeft. Voor 28 procent van de
teams geldt dat een middenkader (lijn) functionaris op afstand sturing geeft en
de dagelijkse coördinatie binnen de teams heeft gedelegeerd aan een kernteam
van docenten. Bij 18 procent van de teams is sturing iets meer gelaagd: een
middenkader (lijn) functionaris geeft op afstand leiding aan meerdere teams,
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terwijl de dagelijkse coördinatie in handen is van een teamcoördinator (soort van
primus inter pares) én een kernteam van docenten.
Een andere variant is dat er geen middenkader in het spel is: de teams worden
geleid door een teamcoördinator, die dit als taak doet en dus geen lijnbevoegdheid
heeft. Bij een klein deel van de teams ( 2 procent) neemt zo’n teamcoördinator alle
sturingstaken voor rekening, maar het komt vaker voor (bij 18 procent van de
teams) dat de teamcoördinator wordt bijgestaan door een kernteam.

4.2.3

MOTIEVEN ANNO

2010

Figuur 1. Motieven voor het werken met resultaatverantwoordelijke teams in mbo-instellingen
(januari 2010; aantal respondenten = 258)
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Figuur 1. geeft een overzicht van de motieven voor de (beoogde) invoering van
resultaatverantwoordelijke teams.
De figuur laat zien dat mbo-instellingen cgo en een transparante organisatie als
belangrijkste motieven noemen. Het creëren van een lerende organisatie wordt
het minst genoemd. Hoewel de verschillende schooltypes (roc, aoc en vakscholen)
elkaar niet erg ontlopen in de prioritering van motieven, zijn er per motief wel wat
verschillen tussen de schooltypes. Zo scoren de vakscholen hoger dan gemiddeld
op de motieven flexibele organisatie, transparante organisatie en cgo en lager dan
gemiddeld op lerende organisatie en organisatiekwaliteit. De aoc’s scoren bovengemiddeld hoog op cgo. Voor deze groep is dat verreweg het belangrijkste motief.
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Nadere analyse van de vraag naar de motieven tussen de verschillende geledingen (hoger kader, middenkader en docenten met coördinerende taken) laat
zien dat het hoger kader over de gehele linie op alle motieven het hoogst scoort en
de docenten op alle motieven het laagst. Dit suggereert dat er nog niet echt sprake is
van een gedeelde visie binnen de organisaties, als het gaat om de motieven voor
invoering van resultaatverantwoordelijke teams. Met name op het uitvoeringsniveau in de teams zelf, is het minder helder wat de motieven voor de resultaatverantwoordelijke teams zijn dan op het strategische niveau.

4.3 Realisatie van beoogde opbrengsten
In het onderzoek is ook nagegaan in hoeverre de motieven voor de invoering van
resultaatverantwoordelijke teams – in de ogen van de respondenten – uit de verf
zijn gekomen in de actuele praktijk van de teams binnen hun instelling. Met andere
woorden: in hoeverre zijn de beoogde opbrengsten gerealiseerd. De respondenten
konden de mate van realisatie aangeven op een schaal van 1 (niet) tot 5 (sterk). Zie
figuur 2 hieronder.
Figuur 2. Mate van realisatie van beoogde motieven in mbo-instellingen, totaal en uitgesplitst per
schooltype ( januari 2010, aantal respondenten = 258)
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Figuur 2 laat zien dat de respondenten de meeste beoogde opbrengsten –
gemiddeld genomen – nog maar matig uit de verf vinden komen in de dagelijkse
praktijk van hun instelling. Met name op het vlak van de lerende organisatie, maar
ook op het terrein van de kwaliteit van arbeid en de organisatiekwaliteit, is er nog
een weg te gaan. Ook de flexibiliteit van de organisatie laat nog te wensen over. Dit
stemt overeen met de bevindingen uit ander onderzoek (o.a. Basoski, 2007; Vink
e.a, 2010). De motieven transparante organisatie en cgo hebben volgens de
respondenten nog het meest gestalte gekregen binnen de instelling.
Verder valt het op dat het overallpatroon bij de verschillende schooltypes
ongeveer gelijk is, alhoewel de aoc’s en vakscholen doorgaans wel wat lager scoren
dan de roc’s, behalve als het gaat om het motief transparante organisatie. In dat
laatste geval lopen de aoc’s voorop en bij de lerende organisatie lijken de vakscholen
iets verder te zijn dan de andere schooltypes.
Opvallend ten slotte is dat er perceptieverschillen zijn tussen de verschillende
geledingen over de realisatie van de beoogde motieven. Het hoger kader meent
over het algemeen dat de teams met de realisatie verder zijn dan dat de docenten
dat zelf vinden. Alleen als het gaat om de realisatie van de lerende organisatie is
het hoger kader het minst positief van alle partijen.

4.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van teams
In deze paragraaf staan we stil bij de taken, verantwoordelijkheden en (regel)bevoegdheden van de resultaatverantwoordelijke teams. Zoals eerder vermeld is
kenmerkend aan een resultaatverantwoordelijk team dat naast de hoofdtaak – het
voorbereiden en uitvoeren van directe onderwijstaken – ook stuur-, regel-, monitoren personele taken onder de teamverantwoordelijkheid vallen. In de meest vergaande
vorm betekent dit dat resultaatverantwoordelijke teams verantwoordelijk zijn voor
hun ‘eigen winkel’ en deze runnen zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op
het management en ondersteunende diensten. Dat wil niet zeggen dat de teams voor
honderd procent zelfsturend, of autonoom opereren; de resultaatverantwoordelijke
teams blijven immers altijd deel van een bredere organisatie.

4.4.1

KENMERKEN VAN EFFECTIEVE TEAMS: TAKEN EN REGELRUIMTE

De (onderzoeks)literatuur heeft intussen allerlei aanwijzingen opgeleverd over
condities en kenmerken van het takenpakket en bevoegdhedendomein van
effectieve resultaatverantwoordelijke teams. De belangrijkste voorwaarde is eigenlijk een open deur, maar daarom niet minder relevant: teams moeten voldoende
beslis-/regelruimte (autonomie) hebben om uitvoering te kunnen geven aan de
taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In de woorden van Vink e.a. (2010): Als
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teams onvoldoende ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun onderwijs,
dan is het verkeerd hen aan te sturen op de resultaten ervan. Om als resultaatverantwoordelijk team slagvaardig te kunnen handelen, dienen de beslislijnen
kort te zijn en de afhankelijkheid van andere teams zo klein mogelijk. Ook de
dienstverlening van de ondersteunende diensten binnen de school (zoals roosteren examenbureau, financiële administratie) dient in de pas te lopen met de
regelbehoeften van de resultaatverantwoordelijke teams. Wanneer dat niet het
geval is en de bureaucratie regeert, kan men de ambitie van slagvaardige teams
wel aan de wilgen hangen.
Uiteraard zijn er nog meer wezenlijke condities voor effectief teamwork. Die
bespreken we verderop in paragraaf 4.6. Eerst gaan we in op de sets taken van
resultaatverantwoordelijke teams, herleid aan de hand van de inzichten uit de
literatuur, buiten de directe uitvoeringstaken op het niveau van de leerling (lesgeven,
begeleiden, beoordelen). Het gaat om sets van taken als:
–
koers bepalen;
–
ontwerp van de teamorganisatie;
–
opleidingsontwerp;
–
operationele taken;
–
monitoring en evaluatie;
–
personeel- en teamontwikkeling.
Aansluitend bespreken we de actuele stand van zaken in het mbo met betrekking
tot deze teamtaken en regelruimte.
Taken
De eerste set taken is te vatten onder de noemer koers bepalen. Een essentiële
voorwaarde voor een team is het hebben van een heldere richting (Hackman,
2009). Dit betekent: doelen stellen en keuzes maken. Het moet bij ieder lid
duidelijk zijn wat het doel van het team is en vooral wat men gezamenlijk moet en
wil realiseren. De individuele ambities moeten helder zijn en samen komen in
een teamambitie. Het werkt niet als alleen het (hoger) management de kaders
bepaalt en deze top down serveert. Wil het team zich eigenaar voelen van de
ambities, dan spreekt het eigenlijk voor zich dat het team direct betrokken moet
zijn bij het formuleren van de ambities en zelf een taak heeft in het (mede)ontwikkelen en inkleuren van de kaders. Het gaat hierbij niet alleen om richtinggevende kaders met betrekking tot de output (bijvoorbeeld: welke eisen stellen
we aan de onderwijskwaliteit, hoeveel afgestudeerden per jaar willen we afleveren,
welk uitvalpercentage vinden we acceptabel), maar ook om doelen op het vlak
van de teamwerkwijze en de samenwerking intern en met externe partijen
(bijvoorbeeld: met andere scholen in de regio om doorlopende leerlijnen te
ontwikkelen) en het werkveld (welke ambities hebben we t.a.v. het gezamenlijk
opleiden van onze leerlingen).
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Bij de interne samenwerking gaat het niet alleen om het formuleren van
uitgangspunten voor de samenwerking binnen het eigen team, maar juist ook om
de verbinding met de andere teams binnen de schoolorganisatie. Resultaatverantwoordelijke teams moeten geen geïsoleerde eilanden worden, die elk hun eigen
wiel uitvinden. Zij moeten juist willen leren van elkaar, de ambitie hebben met
elkaar een lerende organisatie te vormen.
Voorts is het een taak van het team deze kaders verder uit te werken. Wil je
kunnen nagaan welke resultaten je boekt als team, dan is het zaak om de ambities
uit te werken in (meetbare) prestatieindicatoren en prestatiecontracten met het
(hoger) management voor de korte en langere termijn (Van de Venne, 2001). Al
met al gaat het om een duidelijke doelafbakening met een bereikbaar resultaat
(Vink e.a., 2010).
De tweede set taken ligt op het vlak van het ontwerp van de teamorganisatie en
volgt eigenlijk logisch uit de eerste set taken. Een resultaatverantwoordelijk team
zal vooral ook zelf moeten nagaan wat er nodig is aan middelen, mensen en
organisatiestructuur om de beoogde resultaten te realiseren. Het gaat dan om
vragen als: welke menskracht hebben we nodig in termen van vakdisciplines
en competenties, wat hebben we minimaal aan budget nodig en hoe gaan we
dat verdelen? Ook vragen als – hoe richten we onze teamorganisatie in: welke
coördinatie- en communicatiestructuur past het beste bij onze ambities, en
hoe richten we de besluitvorming in? – zijn relevant (Wiersma e.a., 2005).
De derde set taken heeft betrekking op het opleidingsontwerp. Het ontwerpen van
actuele, samenhangende (maatwerk) leertrajecten in een coherent, systematisch
verband vergt niet alleen intensieve samenwerking tussen de collega-docenten
(input van uit de verschillende vakdisciplines en synergie tussen werkprocessen),
maar ook met de praktijkbegeleiders uit de beroepspraktijk, zowel op het niveau
van de inhoud, begeleiding en beoordeling. Samenwerking met collega’s van
andere opleidingsniveaus en onderwijsinstellingen is nodig om te komen tot
doorlopende leerwegen in de onderwijskolom (De Bruin & Van Kleef, 2006;
Hermanussen, 2007).
De vierde groep taken is onlosmakelijk verbonden met de vorige set taken. Het
gaat hier om de operationele taken, oftewel de regel- en coördinatietaken. In de
literatuur is er consensus over het feit dat congruentie tussen primaire en
secundaire processen een fundamentele voorwaarde is voor de slagvaardigheid
en de effectiviteit, c.q. de output van het team. Bij operationele taken gaat het om
zaken als taken verdelen, plan van inzet maken, stroomlijnen van de dagelijkse
gang van zaken, het (zo mogelijk via de ondersteunende diensten) behartigen van
rooster- en bpv-zaken, regelen van pedagogische- en voortgangsadministratie,

61

per soneelsbeleid in het mbo bouwstenen voor bezinning en beleid

toetsing en diplomering, pr, werving en selectie van leerlingen, budgetbeheer,
enzovoort.
De vijfde groep taken ligt op het terrein van de monitoring en evaluatie van de
teamprocessen en prestaties. Succesvolle resultaatverantwoordelijke teams houden
vinger aan de pols en bewaken ook zelf de voortgang en de kwaliteit van de (team)prestaties. Dit betekent dat er op gezette tijden systematische reflectie plaatsvindt
en dat op basis van de uitkomsten de opleidings- en werkprocessen worden
bijgestuurd; en de verworven kennis- en inzichten worden geborgd (Hackman,
2003; Van den Berg, 2007). Het opstellen van periodieke verantwoordingsrapportages (teamprestaties en financieel) voor het (hoger) management behoort eveneens tot deze takenset.
De laatste groep taken betreft personeel- en teamontwikkeling. Effectieve teams nemen
(mede) verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de competenties van het
team als geheel en van de individuele teamleden in het bijzonder. Een resultaatverantwoordelijk team stelt zich niet afwachtend op, maar brengt zelf in kaart wat
het aan competenties mist en vervult als co-ontwerper van het personeelsbeleid
een actieve rol bij het vormgeven van leer- en ontwikkelprocessen in het team en
bij de werving en selectie van nieuw personeel. Het team gaat daarbij systematisch
te werk en gebruikt instrumenten zoals TOP’s (teamontwikkelplannen), POP’s
(persoonlijke ontwikkelingsplannen) en functionerings- en beoordelingsinstrumenten. Gekoppeld aan de uitkomsten zet men expliciet in op de professionalisering van het team en de afzonderlijke leden. Dit kan variëren van het organiseren
van gerichte scholingen en cursussen, tot aan intervisie en collegiale consultatie.

4.4.2

ACTUELE STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT TAKEN EN REGELRUIMTE

Hoe is de stand van zaken vandaag de dag in mbo-instellingen? Voor welke taken zijn
de teams, buiten hun directe onderwijstaken, verantwoordelijk en hoeveel (formele)
regel- c.q. beslissingsruimte hebben zij daarbij? Een rondgang door de literatuur
levert weinig actuele informatie op, maar geeft wel een beeld van de ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijke teams in het afgelopen decennium. Zo constateerden de
onderzoekers Smit & Pelkmans in 1999 dat bij slechts enkele roc’s de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van teams waren af te lezen uit de jaarcontracten, die afgesloten werden tussen het hoger kader en sector – of teammanagers. Voor de meeste mbo-instellingen gold dat het formeel niet duidelijk was
voor welke taken de teams (naast de directe onderwijstaken) verantwoordelijk waren
en hoe de bevoegdheden waren ingekleed en verdeeld.
Uit het onderzoek van Van de Venne e.a. (2001) naar zelfsturende teams in
roc’s bleek dat de meeste teams met name verantwoordelijk waren voor operationele taken rondom het primaire proces, voor de organisatie van het onderwijs.
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Bij sommige teams trof men ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan op
het gebied van het personeelsbeleid. Daarbij ging het voornamelijk om interngerichte activiteiten, zoals het voeren van functionerings- en/of ontwikkelgesprekken. Extern gerichte activiteiten, zoals taken rond mobiliteit en aanstelling
en ontslag, werden relatief meer centraal geregeld. Het minst werden werkzaamheden op het gebied van beheer en strategische beleidsontwikkeling gedelegeerd
naar een lager niveau. Contractmanagement en budgetverantwoordelijkheid
bleken nog lang geen gemeengoed te zijn binnen de scholen. Dat was ook nog
het geval in 2005. In dat jaar stelden Smit e.a. vast dat zelfsturing van teams
binnen mbo-instellingen eerder ‘zelf management’ betekende, omdat de bepalingen over budget en product nog steeds bij het hoger management lagen.
Als het gaat om personeels- en teamontwikkeling kwamen Teurlings et al.
(2009) in hun onderzoek twee prototypen van professionaliseringsstrategieën
tegen, die van invloed zijn op de taken en verantwoordelijkheden van teams. Met
betrekking tot de vormgeving van cgo constateerden zij dat teams in scholen met
een top-downstrategie enkel verantwoordelijk zijn voor de inhoud van cgo. De
verantwoordelijkheid voor professionalisering en bedrijfsvoering ligt op een hoger
niveau in de organisatie. Daarentegen ligt bij een bottom-upstrategie de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een samenhang tussen inhoud, professionalisering en organisatie bij de teams. ‘Het is aan de teams om de integratie
tussen inhoud, personeel en bedrijfsvoering te realiseren en te bewaken’ (pag. 7).
Onderwijsteams worden bij deze strategie nadrukkelijk betrokken bij de het
vertalen van de visie op cgo in kaders en criteria en de vormgeving in de praktijk.

4.4.3

BEOOGDE TAKEN, STAND VAN ZAKEN ANNO

2010

In ons onderzoek hebben we de stand van zaken met betrekking tot de (beoogde)
taken van teams in kaart gebracht. Bij de bevraging zijn de kenmerken van de
effectieve teams als uitgangspunt genomen ( zie paragraaf 4.4.1). De respondenten konden aangeven voor hoeveel procent van de teams deze taken al dan niet
gelden. In figuur 3 zijn de gemiddelde scores opgenomen van alle bevraagde
geledingen; van respectievelijk hoger kader, middenkader en docenten die
coördinerende taken hebben in het team waaraan ze verbonden zijn.
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Figuur 3. Beoogde taken voor het werken met teams in mbo-instellingen (in procenten, januari
2010; aantal respondenten = 210)
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Uit de grafiek blijkt dat de set operationele taken als belangrijkste beoogde teamtaak
wordt aangemerkt (75%) en teamontwerp het minst (42%). Ook personeel- en
teamontwikkeling scoort laag: voor slechts 49 procent van de teams is dat een beoogde
taak. Uit nadere analyse van het takenpakket (op itemniveau) blijkt nog het volgende:
–
Bij de set koersbepalen wordt het (mede) bepalen van richtinggevende kaders
voor de teamorganisatie het meest beoogd (voor 77% van de teams) en de
samenwerking intern (met de andere teams) binnen de school het minst (54%).
–
Bij teamontwerp wordt het maken van een teambegroting het minst beoogd.
De respondenten geven aan dat dit voor slecht 28 procent van de teams een
beoogde taak is. Het bepalen van de teamsamenstelling scoort het hoogst en
geldt voor ruim de helft van de teams (55%).
–
Bij opleidingsontwerp scoort het ontwerpen van opleidingstrajecten het hoogst:
voor 73 procent van de teams is dat een beoogde taak. Het samenwerken in de
onderwijskolom ten behoeve van doorlopende leerlijnen krijgt daarentegen een
veel lagere score: voor 52 procent van de teams is dit een beoogde taak.
–
Bij de set operationele taken is de variatie in de scores gering. Alle onderliggende taken van taken verdelen tot het regelen van pedagogisch administratie
worden in sterke mate beoogd ( gemiddeld voor circa 70 tot 80 procent van de
teams). Budgetbeheer wordt slechts voor 34 procent van de teams beoogd.
–
Bij monitortaken scoort het bewaken van de voortgang en het bijsturen van
opleidings- en werkprocessen het hoogst (69%-73%). Het opstellen van
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–

verantwoordingsrapportages (teamprestaties en financieel) scoort daarentegen heel laag: voor 33 procent van de teams is dit een beoogde teamtaak.
Ook het borgen en verankeren van verworven kennis en inzichten in de
werkprocessen is nog geen gemeengoed: voor 57% van de teams is dit een
beoogde teamtaak.
Bij de set personeel- en teamontwikkeling scoort het opstellen van teamontwikkelplannen hoog (75%). Ook het organiseren van professionaliseringsactiviteiten is voor veel teams een taak, ten minste op het niveau van het
collectief (69%). Het organiseren van professionaliseringsactiviteiten op
individueel niveau wordt aanzienlijk minder beoogd (55%). Ook het voeren
van ontwikkelgesprekken op team- en individueel niveau is een minder
beoogde teamtaak: respectievelijk 56 en 43 procent. Het voeren van beoordelingsgesprekken, zowel op team- als individueel niveau is voor verreweg de
meeste teams geen beoogde teamtaak (respectievelijk voor 70% en 62%).

Verder blijkt dat het overallpatroon bij de verschillende schooltypes ongeveer
gelijk is, al scoren de aoc’s en vakscholen doorgaans wel wat lager dan de roc’s.
De aoc’s scoren met name lager op koers bepalen en teamontwerp, maar wel
hoger dan gemiddeld op personeel- en teamontwikkeling (56% tegenover 49%).
De vakscholen scoren opvallend lager dan gemiddeld op opleidingsontwerp: voor
38% van de teams is dit een beoogde teamtaak, terwijl het gemiddelde percentage
van alle scholen op 62% ligt.
Ten slotte blijkt dat het hoger kader- en in iets mindere ook het middenkader- op
alle beoogde takensets voor de teams hoger scoort dan de docenten. De verschillen
zijn het grootst bij de sets teamontwerp, monitortaken en personeelsontwikkeling.
Bij deze takensets geven docenten op diverse onderdelen beduidend vaker aan dat
dit geen beoogde teamtaken zijn. Blijkbaar is het nog niet voor alle partijen helder
wat nu wel en wat niet tot het takenpakket van het team behoort.

4.4.4

REGELRUIMTE EN AUTONOMIE

In het onderzoek zijn we ook nagegaan hoeveel regelruimte voor de teams,
gemiddeld genomen, is beoogd voor de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn
en hoeveel regelruimte de teams daadwerkelijk hebben in de perceptie van
respondenten.
Bij de bevraging hebben we de indeling van Amselsvoort & Scholtes (1994)
als uitgangspunt genomen. Zij onderscheiden vier gradaties van regelruimte voor
teams:
1 = team beslist zelfstandig;
2 = team beslist na overleg met het lijnmanagement;
3 = lijnmanagement beslist, team geeft advies;
4 = team heeft geen invloed.
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Figuur 4. Mate van regelruimte/autonomie taken, beoogd en gerealiseerd voor het werken met
team in mbo-instellingen (januari 2010; aantal respondenten = 210)
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De figuur laat zien dat de scholen over de gehele linie wel wat meer regelruimte voor
de teams beogen dan in de huidige situatie is gerealiseerd, maar dat het patroon in
grote lijn gelijk is. Dit betekent dat de scholen niet echt grote veranderingen
ambiëren als het gaat om het toekennen van regelruimte aan de teams, in vergelijking met de huidige situatie. Het verschil is het grootst op het vlak van de
monitortaken. Verder is te zien dat de meeste regelruimte (beoogd en gerealiseerd)
op het terrein ligt van de operationele taken. De scores liggen hier tussen 2,23
(beoogd) en 2,39 (gerealiseerd). Dit ligt dus in de richting van optie 2 (het team beslist
na overleg met het lijnmanagement). De scores suggereren dat men wat de
monitortaken, betreft ook die kant op wil. Voor de overige taken geldt dat scores
schommelen rond de 3. Dat wil zeggen: lijnmanagement beslist, team geeft advies.
Uit nadere analyse blijkt dat roc’s, aoc’s en vakscholen ongeveer dezelfde mate
van beoogde regelruimte nastreven op het vlak van de operationele en monitortaken. Wat betreft de takensets koersbepalen, teamontwerp en personeel- en
teamontwikkeling willen de aoc’s en vakscholen de teugel wat minder laten vieren
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dan de roc’s. Als het gaat om de gerealiseerde regelruimte voor de teams lopen de
roc’s duidelijk voorop. Dat geldt voor alle taken, behalve bij de operationele taken.
In dat geval is regelruimte van de vakscholen en roc’s gelijk.
Verder blijkt dat er wat de regelruimte betreft wel de nodige perceptieverschillen
zijn tussen de bevraagde geledingen (hoger kader, middenkader en coördinerend
docenten). Zo is in de ogen van docenten de beoogde en gerealiseerde regelruimte voor
de teams met betrekking tot koersbepalen groter dan in de perceptie van het hoger en
middenkader. Hetzelfde geldt voor de operationele taken. De mensen op de werkvloer
ervaren op dit terrein dus meer ruimte dan het kader hen denkt (te willen) geven.
Bij de monitortaken en personeel- en teamontwikkelingstaken is het net
andersom. En dat geldt ook voor het opleidingsontwerp, tenminste als het gaat
om de beoogde regelruimte, bij de gerealiseerde regelruimte zijn de beelden van
verschillende partijen nagenoeg gelijk. Dat laatste geldt ook voor het teamontwerp, ten aanzien van deze takenset liggen de percepties van de verschillende
partijen betrekkelijk dicht bij elkaar.
Figuur 5. Mate van regelruimte en autonomie taken (beoogd en gerealiseerd), uitgesplitst per
schooltype (januari 2010; aantal respondenten = 210)
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REALISATIE VAN BEOOGDE TAKEN

We hebben ook onderzocht in hoeverre de beoogde taken voor teams momenteel –
in de ogen van de respondenten – zijn gerealiseerd in de actuele praktijk van de
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teams binnen hun instelling. Bij de bevraging zijn de kenmerken van de effectieve
teams weer als uitgangspunt genomen. De respondenten konden de mate van
realisatie aangeven op een schaal van 1 = niet, 2 = enigszins, 3 = matig, 4 = tamelijk
sterk, 5 = sterk. Figuur 6 toont de resultaten.
Figuur 6. Mate van realisatie van beoogde taken totaal en per schooltype (januari 2010, aantal
respondenten = 210)
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De figuur laat zien dat de respondenten gemiddeld genomen vinden dat de
meeste beoogde taken nog maar mager uit de verf zijn gekomen. Immers voor de
meeste taken geldt dat de scores schommelen rond 2,5, dat wil zeggen tussen
enigszins en matig. Over de realisatie van de operationele taken zijn de respondenten het meest te spreken: met een score van 3,5 geeft men aan dat de realisatie
het midden houdt tussen matig en tamelijk sterk.
Het overallpatroon is bij de verschillende schooltypes ongeveer gelijk, hoewel
roc’s op alle taken wat hoger scoren dan vakscholen en aoc’s. Het verschil met
de vakscholen is het grootst bij koers bepalen, team- en opleidingsontwerp. De
verschillen tussen de schooltypes zijn het kleinst op het vlak van de operationele
taken.
Nadere analyse laat verder zien dat er wederom perceptieverschillen zijn in de
diverse bevraagde geledingen. Ditmaal is het opvallend dat het hoger kader de
mate van realisatie van de beoogde taken (met uitzondering van de monitortaken)
lager waardeert dan de onderwijsprofessionals op de werkvloer. Het middenkader
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zit er een beetje tussen in. De verschillende partijen hebben dus blijkbaar andere
beelden van wat er in de dagelijks in de praktijk tot stand wordt gebracht.
Wanneer we het geheel van de gepresenteerde resultaten overzien, dan kunnen
we stellen dat er een aanzienlijke mate van samenhang is tussen de scores van
de schooltypes op de beoogde taken (zie paragraaf 4.4.3), regelruimte (zie
paragraaf 4.4.4) en gerealiseerde taken (zie paragraaf 4.4.5).

4.5 Teamtypes in het mbo
In de vorige paragraaf zijn we uitvoerig ingegaan op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van teams in het mbo. Wat kunnen we op basis hiervan
zeggen over het type teams dat momenteel dominant is in het veld?
In de literatuur worden afhankelijk van de autonomie en verantwoordelijkheden
van de teams verschillende types onderscheiden. Zo onderscheidt Hackman (1987):
–
managementgestuurde teams;
–
zelfsturende teams;
–
zelfgeorganiseerde teams.
Managementgestuurde teams zijn teams met de minste autonomie. Ze zijn enkel
verantwoordelijk voor de uitvoering van het primaire proces. Zelfsturende teams
daarentegen zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het monitoren en sturen
van hun eigen prestaties. In de context van onderwijsteams zou dat betekenen dat
de teams bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs bewaken en indien nodig
bijsturen, bijvoorbeeld met docentenscholingen of veranderingen van opleidingsen werkprocessen. Het management staat duidelijk meer op afstand en het team
lost dagelijkse problemen zelf op en verbetert processen en werkmethoden,
zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of ondersteunende
diensten. Zelfgeorganiseerde teams zijn naast de uitvoering van de teamtaak en het
monitoren en managen van de teamprestaties ook verantwoordelijk voor de
inrichting van het team (het teamontwerp). Dat betekent dat zij bijvoorbeeld
autonoom van het management beslissingen nemen over de bemanning en de
teambegroting. Het management is dan alleen nog verantwoordelijk voor de
organisatiecontext.
Smit & Pelkmans (1999) en Van de Venne (2001) onderscheiden binnen het
mbo het:
–
communicatief gerichte teamtype;
–
contractueel of economisch gerichte teamtype.
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Bij het eerste type ligt de nadruk op samenwerking en mentale processen. De
economische processen zijn secundair. Bij het tweede type is de stijl van werken
sterk ontleend aan het bedrijfsleven. Beide auteurs geven aan dat in de grote
zakelijkere organisatie van roc’s het tweede type wellicht de voorkeur verdient.
Invoering van contractmanagement, waarbij geprobeerd wordt te sturen op
economische resultaten (zoals de omvang, de kosten en kwaliteit van de productie
en diensten) schept de voorwaarden voor een meer economisch concept van
resultaatverantwoordelijke teams. De conclusie uit beide onderzoeken is dat het
economisch gerichte team nog niet sterk naar voren komt.
Wanneer we terugblikken op de uitkomsten van ons onderzoek, dan lijkt het erop
dat de teams in het mbo gemiddeld genomen zich in een overgangsfase bevinden
van managementgestuurde teams naar zelfsturende teams en dat het met name
om het communicatief gerichte teamtype gaat. Zelfgeorganiseerde teams hebben
we niet aangetroffen.

4.6 Condities voor werken in teams
In de achterliggende periode is er veel geschreven over welke condities het werken
in teams ondersteunen. Grofweg zijn daarbij twee benaderingen te onderscheiden:
een structuur- en een cultuurbenadering (Smits, Sleegers & Driesen, 2005). De
eerste benadering gaat er vanuit dat resultaatverantwoordelijke teams alleen gerealiseerd kunnen worden via een verandering in de organisatiestructuur. De
cultuurbenadering daarentegen gaat er vanuit dat resultaatverantwoordelijke teams
gerealiseerd kunnen worden door het team te leren samenwerken, de teamgeest te
bevorderen en door samen problemen op te lossen. De meeste onderzoekers zijn
het er intussen wel over eens dat aan beide elementen (structuur en cultuur)
aandacht besteed moet worden. Daarnaast is er de laatste jaren veel aandacht voor
de betekenis van leiderschap (Teurlings e.a., 2005).
In paragraaf 4.4.1 hebben we bij de bespreking van de taken en verantwoordelijkheden van teams al een aantal belangrijke condities besproken voor het
succesvol werken in teams, zoals het belang van gemeenschappelijke, voor het
team betekenisvolle en haalbare doelen, duidelijk taken en voldoende bevoegdheden en regelruimte voor de uitvoering van deze taken. Naast deze voorwaarden
spelen ook nog andere condities een essentiële rol. Op basis van de literatuur
hebben relevante aspecten onderscheiden ten aanzien van drie groepen condities:
–
structuurcondities (zie 4.6.1);
–
cultuurcondities (zie 4.6.2)
–
leiderschapscondities (zie 4.6.3).
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We volstaan hierna met een kort overzicht. Aansluitend bespreken we per groep
condities de uitkomsten van ons onderzoek. Bij de bevraging is nagegaan in
hoeverre de condities voor het werken in teams momenteel in de ogen van de
respondenten zijn gerealiseerd in de actuele praktijk van de teams binnen hun
instelling. De respondenten konden de mate van realisatie aangeven op een schaal
van 1 (niet) tot 5 (sterk).

4.6.1

STRUCTUURCONDITIES

Afhankelijkheid
Een belangrijke conditie is dat teamleden elkaar voor de uitvoering van de
teamtaken nodig hebben. Wanneer er geen sprake is van interne afhankelijkheid
vervalt de noodzaak tot samenwerking. De meerwaarde om samen te werken moet
dus duidelijk zijn, want er zijn beslist taken die beter of efficiënter door een
persoon gedaan kunnen worden dan dat een heel team zich er mee bemoeit
(Hackman, 2009). Tegelijkertijd is het van belang dat de externe afhankelijkheid –
bijvoorbeeld van andere teams of ondersteunende diensten – zo klein mogelijk is.
Wil een team slagvaardig kunnen handelen dan is het belangrijk om de handen
vrij te hebben en just in time te kunnen reageren.
Passende teamsamenstelling
Verder is de passende teamsamenstelling een belangrijke succesfactor. Belangrijk
voor het realiseren van de teamtaak/-taken zijn de bekwaamheden van de teamleden, niet alleen op vakinhoudelijke vlak, maar juist ook op beheersmatig en
sociaal communicatief vlak (Smit & Pelkmans, 1999; Diephuis & van Kasteren,
2006). Met betrekking tot de doelstelling van CGO en teamleren wordt in de
literatuur sterk benadrukt dat een heterogene samenstelling van belang is (Teurlings & Vermeulen, 2004). Heterogeen wil zeggen dat een team bestaat uit
verschillende typen mensen die verschillende, elkaar aanvullende competenties
hebben. Ook kan het gaan om verschillende persoonskenmerken en rollen.
Onderzoek heeft laten zien, dat in onderwijsinstellingen de samenstelling van
teams vaak een knelpunt is, omdat teams in de regel op een pragmatische manier
worden samengesteld (Euwema & van der Waal, 2005). De samenstelling sluit
daardoor niet altijd goed aan bij de behoeften van het team. Dat heeft te maken
met het feit dat onderwijsinstellingen aangewezen zijn op zittend personeel en de
marges voor de teamsamenstelling daardoor nogal klein zijn (Smit & Pelkmans,
1999). Verder is het goed voor de samenhang van het team, dat de samenstelling
redelijk constant is, dus dat de leden niet te vaak wisselen (van de Venne e.a.,
2001). Tegelijkertijd is het van belang dat het team scherp en dynamisch blijft.
Hackman (2009): ‘Every team needs a deviant, someone who can help the team by
challenging the tendency to want too much homogeneity’. Kortom: een succesvol team
koestert haar luizen in de pels.
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Naast de heterogeniteit en continuïteit is ook de grootte van belang. Een team
moet niet de groot en ook niet te klein zijn. De ideale grootte blijkt tussen zes en
twintig leden te zijn (Voncken e.a. 2008, Wiersma e.a., 2005).
Overige condities
Overige condities die we in de literatuur aantroffen, zijn dat een team over
voldoende (beleids)informatie beschikt om de teamtaken te kunnen verrichten en
over voldoende actuele (inhoudelijke) kennis, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijsen begeleidingsprocessen. Om de resultaatverantwoordelijkheid van teams te
stimuleren worden prestatiecontracten met het management, teambudgetten en
teamprestatiebeloning als belangrijke condities genoemd. Tot slot dient een team
om succes te hebben over voldoende faciliteiten en middelen te beschikken. Daarbij
gaat het niet alleen om voldoende experimenteerruimte en professionaliseringsactiviteiten. Om goed te kunnen functioneren heeft het team ook voldoende tijd en
hulpmiddelen nodig. Gezien de essentiële rol die communicatie binnen teams
speelt, zijn faciliteiten (zoals geschikte werkruimtes en communicatiemiddelen) en
tijd voor frequente interactie en overleg noodzakelijk (Smit, Sleegers & Driessen,
2005). Tegelijkertijd dient een team tijd te hebben voor kennisdeling met andere
teams en beschikking te hebben over passende instrumenten (bijvoorbeeld voor het
opstellen van prestatiecontracten, teamontwikkelplannen, monitoring) (Teurlings
& Vermeulen, 2004).
Onderzoeksresultaten
Uit ons onderzoek blijkt dat de respondenten de structuurcondities – gemiddeld
genomen – slechts matig gerealiseerd vinden binnen hun instellingen. Op de
vijfpuntsschaal ligt de gemiddelde score rond de 2,5. Condities als interne afhankelijkheid, passende teamsamenstelling, voldoende actuele kennis en teamomvang
komen nog het beste uit de bus. Bijna 70 procent van de teams heeft een omvang van
zes tot 20 leden. De facilitering van het team in termen van tijd en middelen komt
echter een stuk minder uit de verf. Condities om de resultaatverantwoordelijkheid te
stimuleren, in de vorm van prestatiecontracten en teambudgetten en teamprestatiebeloning zijn volgens de respondenten niet of nauwelijks aan de orde binnen hun
instelling.
Het overallpatroon is bij de drie schooltypes ongeveer gelijk, al scoren aoc’s op
de meeste condities wel wat lager dan de andere schooltypes. Verder valt op dat de
experimenteerruimte binnen roc’s substantieel groter is dan binnen aoc’s en
vakscholen. Perceptieverschillen tussen de diverse geledingen zijn met name
aangetroffen op het vlak van de facilitering. Het hoger kader is hier beduidend
positiever over dan de werkvloer en het middenkader.
De resultaten van ons onderzoek komen overeen met bevindingen uit eerder
onderzoek, waaruit ook al bleek dat binnen mbo-instellingen met name een gebrek
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aan tijd als een van de belangrijkste belemmeringen voor het teamwerk wordt
ervaren (Smit & Pelkmans, 1999). Volgens Basoski e.a. (2009a, pag. 21) worden
onderwijsteams nog ‘onvoldoende gefaciliteerd in het (in termen van tijd) vrijmaken
van medewerkers om van nieuw professionaliseringsaanbod gebruik te maken. Dit is
in strijd met de cao, die in artikel E-9 substantiële ruimte biedt voor professionalisering. In 2001 constateerde van Venne e.a al dat mbo-instellingen amper
condities troffen om de (economische) resultaatverantwoordelijkheid van teams te
stimuleren. We kunnen concluderen dat dit in 2010 nauwelijks anders is.

4.6.2

CULTUURCONDITIES

Cruciaal voor het functioneren van teams is het dat de teamleden zich committeren aan de teamtaak en bereid zijn voor de realisatie ervan, met andere
teamleden samen te werken. Voor het succes van resultaatverantwoordelijke
teams is dus de houding van de teamleden zeer belangrijk. Met name respect,
wederzijds vertrouwen en waardering, gedeelte ambities, en gedeelte waarden
spelen voor succesvol teamwerk een rol (van Diephuis & Kasteren, 2005; Conley,
Fauske & Pounder, 2004). Voor onderwijsmedewerkers in mbo-instellingen kan
het werken in teamverband een grote verandering betekenen, omdat het werk van
een docent zich vroeger vooral kenmerkte door veel autonomie en zelfstandigheid. Dat betekent dus dat een grote bereidheid tot verandering en een behoorlijke
cultuuromslag van onderwijsmedewerkers nodig zijn om het werken met resultaatverantwoordelijke teams uiteindelijk succesvol te kunnen maken. Onderzoek
bij scholen voor voortgezet onderwijs laat zien dat onderwijsmedewerkers die niet
mee willen bewegen, als een van de knelpunten van teamwerk ervaren wordt
(Voncken e.a., 2008).
Om als resultaatverantwoordelijk team te kunnen leren en zich te kunnen
verbeteren, is er feedback en evaluatie van het eigen presteren nodig. Om het
geven van feedback te bevorderen is vooral wederzijds vertrouwen noodzakelijk
(Voncken e.a., 2008).
Onderzoeksresultaten
De uitkomsten van het teamonderzoek 2010 illustreren dat de cultuurcondities in
het algemeen wat beter zijn gerealiseerd dan de structuurcondities. De gemiddelde score ligt rond de 3. De respondenten zijn het meest content over de sfeer
van vertrouwen en waardering binnen de teams. Ook is er in redelijke mate sprake
van samenwerkingsgerichtheid en collectieve besluitvorming in de teams. Op de
items die te maken hebben met kritisch reflectief werkgedrag (zoals feedback
geven en ontvangen op elkaars functioneren) en een ondernemende houding van
de teamleden, wordt aanmerkelijk lager gescoord. Kennelijk vormt een sfeer van
vertrouwen en waardering nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk feedback
wordt gegeven. Het valt op dat de percepties van de verschillende geledingen dicht
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bij elkaar liggen. Ook tussen de schooltypes zijn er geen noemenswaardige
verschillen aangetroffen.
Deze resultaten komen overeen met bevindingen uit eerder onderzoek waaruit
blijkt dat onderwijsmedewerkers vaak moeite hebben met het geven en ontvangen
van feedback en dat beoordeling een gevoelig punt is (Van Woerkom, 2003). Ook
de ondernemende professional is bepaald nog geen vanzelfsprekendheid in het
mbo (Hermanussen, Teurlings & van der Neut, 2008).

4.6.3

LEIDERSCHAPSCONDITIES

Belangrijk voor het functioneren van resultaatverantwoordelijke teams is dat het
management meer op afstand komt te staan en het team naar mate van progressie
steeds meer autonomie krijgt (Smit, Sleegers & Driessen, 2005). Ook de rol die
het management tegenover het team heeft verandert: het management moet
vooral het team ondersteunen en de benodigde voorwaarden voor zelfsturing
scheppen (Smit & Pelkmans, 1999). Onderzoek bij mbo-instellingen heeft verder
laten zien, dat vooral consistentie in het beleid van het management een belangrijke rol speelt voor het slagen van een teamstructuur (van de Venne e.a., 2001).
In de literatuur (Verbiest, 2004) worden de volgende aanbevelingen gedaan
voor het leiderschap in relatie tot resultaatverantwoordelijke teams. De leiding:
–
heeft een heldere visie op het werken in teams (doelen, werkwijze, beoogde
opbrengsten e.d.). In de visie wordt een expliciete verbinding gelegd tussen
onderwijsontwikkeling en organisatie-/schoolontwikkeling. Er is sprake van
onderwijskundig leiderschap op alle managementniveaus;
–
betrekt de onderwijsteams actief bij de ontwikkeling van deze visie. De visie
inspireert onderwijsmedewerkers om in teamverband aan de slag te gaan;
–
stuurt op de resultaten (output) van het team;
–
vervult een voorbeeldrol als het gaat om het werken in teams;
–
schept passende structuurcondities voor het werken met teams (tijd, middelen, enzovoorts);
–
schept passende condities voor de ontwikkeling van een positief leer-/en
werkklimaat binnen de teams;
–
vervult een coachende rol bij het werken in teams (aansluitend bij de
ontwikkelfase van het team).
Onderzoeksresultaten
De uitkomsten van ons onderzoek tonen aan dat er op het vlak van de leiderschapscondities nog een slag is te slaan. De gemiddelde score ligt rond de 2,5
(enigszins tot matig). Het beeld dat uit de scores naar voren komt, is dat het
(hoger) kader op zich wel een duidelijke visie heeft op resultaatverantwoordelijke
teams, maar dat de teams onvoldoende betrokken worden bij de ontwikkeling van
deze visie en bij het implementatietraject van de teams. Ook het onderwijskundig
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leiderschap laat nog te wensen over. Daarnaast wordt er onvoldoende gestuurd op
resultaten en wordt er te weinig werk gemaakt van het scheppen van passende
structuurcondities en condities voor de ontwikkeling van een positief leer- en
werkklimaat. De coachende rol van de leiders wordt als matig beoordeeld.
Het overallpatroon bij de verschillende schooltypes is ongeveer gelijk. De
percepties van de verschillende geledingen daarentegen, liggen wel aanmerkelijk
uiteen. Dat wil zeggen: het hoger kader en het middenkader hebben een
beduidend positiever beeld van de mate van realisatie van de leiderschapscondities dan de professionals op de werkvloer.

4.7 Slotbeschouwing
In dit hoofdstuk hebben we de actuele stand van zaken besproken van het werken
met onderwijsteams in het mbo. De uitkomsten zijn daarbij gespiegeld aan de
reeds aanwezige kennis op dit terrein. In het onderzoek is gekeken naar de
motieven, de realisatie van de beoogde opbrengsten, het takenpakket, de regelruimte van de teams en naar de condities die getroffen worden om het teamwork
te faciliteren. De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat mboinstellingen zich massaal aan het omvormen zijn tot teamorganisaties, maar dat
er nog een flinke weg is te gaan. De resultaten tot op heden zijn matig. Uit de
analyses kwam steevast naar voren dat er aanzienlijke perceptieverschillen zijn
tussen de verschillende organisatiegeledingen binnen de scholen, zowel op het
vlak van de motieven, de taken, de regelruimte als de condities. Van een gedeeld
beeld over de beoogde en actuele situatie is bepaald nog geen sprake. Met name de
professionals op de werkvloer houden er vaak een beduidend ander beeld op na
dan hun managers.
Deze verschillen kunnen aangrijpingspunten zijn voor reflectie binnen de schoolorganisatie en voor nader onderzoek. Is het enkel te wijten aan de verschillen in
scopes en de sterkte van de lens van de verschillende partijen? Of is er ook sprake
van feitelijke knelpunten op het vlak van de ambities, taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, alsmede de condities voor het werken met teams? Daarnaast zijn
er verschillen gevonden tussen roc’s, aoc’s en vakscholen. Het is interessant om te
onderzoeken welke verklarende factoren hiervoor aan te wijzen zijn.
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Competentiegericht onderwijs en de rol van
HRM – beeld van veranderingen
Aad Oosterhof en Frank Streefland1

5.1 Inleiding
De invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) is een grootschalige onderwijsvernieuwing, die gepaard gaat met twee soorten veranderingen. Aan de ene
kant hebben de instellingen te maken met veranderingen in het onderwijs zelf. Zo
zijn er ten behoeve van het cgo nieuwe onderwijsconcepten en -werkvormen
ontwikkeld, die inmiddels op grote schaal worden ingevoerd. Aan de andere kant
maken instellingen bepalende keuzes rondom de organisatie van het onderwijs,
waaronder de taakverdeling tussen directie, sectoren en (resultaatverantwoordelijke) docententeams. Deze combinatie van onderwijskundige en organisatiekundige veranderingen heeft een forse impact op de onderwijsprofessional.
Wat betekent dit voor het human resource management (hrm, in instellingen ook
wel aangeduid als ‘personeel & organisatie’) binnen de instellingen? In hoeverre is
hrm zelf ook aan verandering onderhevig? Of is het business as usual?
In dit hoofdstuk zetten we de eerste stappen om deze vraag te beantwoorden.
Dat doen we door te onderzoeken wat de impliciete denkmodellen zijn die
mbo-instellingen hanteren over de samenhang tussen de visie op cgo, de daarbij
behorende mate van organisatieverandering en de rol van hrm. Onze verwachting
is dat het expliciet maken van deze denkmodellen kan helpen om gerichter na
te denken over de rol van hrm en over de vraag in hoeverre deze aan veranderingen onderhevig is. Een krachtige wijze om denkmodellen te expliciteren, is
het visualiseren van denkmodellen in beelden. Wij hebben deze werkwijze in ons
onderzoek toegepast. Wanneer deze beelden worden verzameld, ontstaat een
zogenaamde infographic, een informatieve weergave van verschillende objecten
door middel van een combinatie van tekst en beeld. Een infographic is bedoeld voor
het verhelderen van problemen en het ontwikkelen van ideeën.
Aanpak
Om tot een infographic te komen hebben we in ons onderzoek eerst bij drie roc’s
(ROC van Amsterdam, Noorderpoort College en ROC Nijmegen) workshops
1

Ten tijde van dit onderzoek waren de auteurs werkzaam bij Artefaction (www.artefaction.nl). Zij zijn
Hergen Datema van Artefaction zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het onderzoek.

79

per soneelsbeleid in het mbo bouwstenen voor bezinning en beleid

verzorgd voor direct betrokkenen, zoals de directeur hrm, stafmedewerker hrm,
stafmedewerker onderwijs & kwaliteit, sectordirecteur, teamleider, docent, enzovoorts. Tijdens de workshops zijn de deelnemers door middel van interactieve
werkvormen gestimuleerd hun percepties over de samenhang tussen de visie op
cgo, de daarbij behorende mate van organisatieverandering en de rol van hrm te
verwoorden en verbeelden. Hiervoor hebben we onder meer gebruik gemaakt van
associatiekaarten.
De uitkomsten van de drie workshops (in termen van uitspraken van de
deelnemers) hebben we verzameld en in een aantal sessies voorgelegd aan een
visueel vormgever2. In deze sessies hebben we op basis van onze eigen expertise
en in samenspel met de vormgever de uitspraken geïnterpreteerd en in beelden
uitgewerkt. Het resultaat was de eerste versie van de infographic. Deze versie
hebben we daarna in een tweede workshopronde voorgelegd aan de deelnemende
ROC’s3. Alle hier genoemde suggesties voor verbetering hebben we verzameld en
teruggekoppeld naar de vormgever. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de definitieve
versie die we hierna presenteren.
In de tweede workshopronde hebben we ook gediscussieerd over de vraag
in hoeverre de deelnemers bepaalde veronderstellingen over de veranderende
rol van hrm (h)erkenden die op basis van de infographic naar voren komen.
Tegelijkertijd hebben we eenzelfde discussie gevoerd met drie experts die naast
hun inhoudelijke expertise ook ruime professionele ervaring binnen en buiten
het mbo hebben4. Aan hen hebben we de vraag voorgelegd in hoeverre zij,
gegeven de context van het mbo en hun eigen inhoudelijke expertise en
professionele ervaring, de veronderstellingen van de infographic (h)erkenden.
Leeswijzer
Het vervolg van dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In paragraaf 5.2 presenteren
we stapsgewijs de infographic, zoals die op basis van de twee workshoprondes is
ontstaan. Met de infographic geven we antwoord op de vraag wat de impliciete
denkmodellen zijn die mbo-instellingen hanteren over de samenhang tussen de
visie op cgo, de daarbij behorende mate van organisatieverandering en de rol van
hrm. In paragraaf 5.3 bediscussiëren we de infographic. Dit doen we aan de hand
van de veronderstellingen die op basis ervan naar voren komen. Daarna presenteren we in paragraaf 5.4 het voortschrijdend inzicht dat is ontstaan naar aanleiding van de discussies met de leden van de expertgroep.

2
3
4

Maurits Sengers van Vormkracht, www.vormkracht.nl.
In de tweede workshopronde heeft het ROC Rivor om organisatorische redenen de plaats ingenomen
van het ROC van Amsterdam.
Prof. dr. ir. F.P.J. Kuijpers (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. A. Nauta (Universiteit van
Amsterdam) en drs. H. Vegter (provincie Overijssel).
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5.2 De infographic
Veranderingen in het mbo
Zoals we al in de inleiding hebben aangegeven, hebben mbo-instellingen te
maken met meerdere veranderingen, die zich ook nog eens op hetzelfde moment
aandienen. Deze veranderingen raken zowel aan de inhoud van het onderwijs
als de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd. In de infographic wordt
dit weergegeven met een S-curve (zie figuur 1), die symboliseert dat het mbo zich
in een transitiefase bevindt van een bepaalde uitgangssituatie naar een nieuwe
situatie.
Figuur 1. De S-curve

De processen van een onderwijsinstelling
De grootschalige veranderingen hebben onmiskenbaar hun weerslag op de wijze
waarop mbo-instellingen hun primair proces organiseren. Het geven van onderwijs binnen het mbo is van oudsher geënt op de klassen-/lessenschool. Uit de
twee rondes workshops blijkt dat onder invloed van onder andere de invoering
van cgo meer variëteit van het primair proces wordt gevraagd. Dit komt terug
in veelgebruikte termen als ‘maatwerk’ en ‘flexibiliteit’. Hierbij wordt niet alleen
gedoeld op maatwerk en flexibiliteit in lesactiviteiten, maar ook in de inzet van
leermiddelen. Volgens de deelnemers aan de workshops heeft dit niet alleen
gevolgen voor de inrichting en aansturing van het primair proces, maar ook voor
de inrichting en aansturing van het secundaire proces hrm.
Wanneer we dit vertalen in beelden, komt het beeld naar voren van een open
lemniscaat (zie figuur 2), waarbinnen een leerling samen met het onderwijsgevend personeel in een ‘oneindige’ relatie invulling geven aan het primair
proces. Maatwerk en flexibiliteit zijn hierbij kernbegrippen. Gekoppeld aan het
primair proces bevinden zich de secundaire processen, die de voortgang van het
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primair proces aan zowel de kant van de leerling als de kant van het onderwijsgevend personeel mogelijk maken. Eén van deze secundaire processen is hrm.
Figuur 2. De open lemniscaat van het primair proces en de gekoppelde secundaire processen van
een onderwijsinstelling
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Hrm
Tot nu toe is hrm onderkend als een secundair proces dat gekoppeld is aan het
primair proces van een onderwijsinstelling. Deze koppeling zorgt ervoor dat
veranderingen in het mbo die inwerken op het primaire proces, ook hrm als
secundair proces raken. Wat betekent dit voor de rol van hrm? In hoeverre is deze
aan verandering onderhevig? In de workshops is hier uitvoerig bij stilgestaan.
Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de hrm-rollen van Ulrich (1998). Hij
beschrijft de rollen aan de hand van twee dimensies. De ene dimensie is die van de
focus van hrm: van korte termijn en operationeel tot lange termijn en strategisch.
De andere dimensie is die van de activiteiten van hrm: van activiteiten gericht op
processen tot activiteiten gericht op mensen. Op basis van deze twee dimensies
komt Ulrich tot vier rollen van HRM (zie figuur 3).
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Figuur 3. De vier hrm-rollen volgens Ulrich (1998)
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De rol van administrative expert is in feite de meest traditionele hrm-rol. Het gaat er
hierbij om dat de administratieve processen met betrekking tot de personeelsactiviteiten (aannemen, belonen, trainen, beoordelen, enzovoorts) efficiënt en
effectief verlopen. Het vergroot zo de administratieve efficiëntie van de organisatie.
In de rol van employee champion relateert hrm de behoeftes van medewerkers aan de
doelen van de organisatie, door naar de medewerkers te luisteren en ervoor te
zorgen dat aan hun behoeften wordt tegemoetgekomen. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers en stelt hen in staat een optimale bijdrage aan de organisatie
te leveren. De performance van de organisatie wordt zo vergroot. Als strategic
partner participeert hrm in de strategiebepaling van de organisatie. Hrm vertaalt
deze strategie in hr-activiteiten die helpen om de organisatiedoelen te realiseren.
Tot slot kan hrm in de rol van change agent een bijdrage aan de organisatie leveren
door veranderingen binnen de organisatie mogelijk te maken. Hrm identificeert
veranderingsprocessen en helpt deze te implementeren en vergroot zo de capaciteit
van de organisatie om te veranderen (Runhaar & Sanders, 2007).
Tijdens de workshops gaven de deelnemers aan de matrix als knellend te
ervaren. Naar hun mening van de deelnemers bood de matrix in de discussie
onvoldoende ruimte om buiten de gebaande paden na te denken over de rol van
hrm. Er bleek behoefte te bestaan aan discussieruimte buiten de vier benoemde
rollen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een wiel als beeld voor de mogelijke hrmrollen (zie figuur 4). In dit wiel zijn de rollen van Ulrich vertegenwoordigd, maar
is er ook ruimte voor andere rollen die tijdens een discussie naar voren kunnen
komen.
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Figuur 4. Het wiel van mogelijke hrm-rollen

De huidige rol van hrm
Om de vraag te beantwoorden in hoeverre de rol van hrm aan verandering
onderhevig is, hebben we in de workshops een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de huidige en de toekomstige situatie in het mbo. Wanneer we dit vertalen
naar beelden, gaat het dan in feite om het begin- en het eindpunt van de S-curve.
Uit de workshops kwam naar voren dat hrm zich in de huidige situatie met
name richt op de rol van administrative expert en employee champion. Zo benadrukken de deelnemers onder meer het belang van ontwikkelgesprekken, gekoppeld
aan een passend scholingsaanbod. Wat betreft lange termijn vraagstukken zijn
mbo-instellingen op dit moment voornamelijk top-down ingericht. Hiermee wordt
bedoeld dat veel lange-termijnvragen bovenin de organisatie worden gesignaleerd
en geagendeerd en vervolgens op een lager niveau worden uitgewerkt. Dit geldt ook
voor hrm-vragen. Thema’s zoals personeelsplanning worden op instellingsniveau
gesignaleerd en geagendeerd en komen dan bij de hrm-afdeling terecht voor
uitvoering.
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Het beeld dat een dergelijke werkwijze oproept, is een organogram waarin de
rol van HRM vanuit een stafafdeling wordt ingevuld en waarbij de lijnen van
boven naar beneden lopen (zie figuur 5).
Figuur 5. De huidige rol van hrm

De toekomstige rol van hrm
Kijkend naar de toekomstige rol van hrm werd tijdens de workshops een beeld
heel erg duidelijk: binnen het primaire proces zullen resultaatverantwoordelijke
onderwijsteams een prominente rol krijgen. Over wat dit betekent voor de rol van
hrm, lijken de meningen echter te verschillen. Zo willen hrm-functionarissen
naast hun rollen als administrative expert en employee champion ook graag strategic
partner en change agent zijn. Lijnmanagers daarentegen lijken veel waarde te
hechten aan een goede administratie en heldere regels en procedures. In deze zin
vertonen de opbrengsten van de workshops gelijkenissen met recent onderzoek
door Runhaar en Sanders (2007). Ook zij constateren dat de ambitie van hrm is
om meer met vraagstukken van de lange termijn bezig te zijn en daarmee meer in
de rol van strategic partner en change agent te willen werken.
Hoewel een top-down invulling van de rol van hrm voor lange -termijnvragen
ontegenzeggelijk noodzakelijk is, is het de wens van de deelnemers aan de
workshops om deze vraagstukken ook lager in de organisatie te borgen, bijvoorbeeld op het niveau van onderwijsteams. Over wat dit betekent voor de positie van
onderwijsteams en de rol van hrm, bestaan bij de deelnemende roc’s verschillende ideeën. Zo is er volgens de deelnemers van het ene roc sprake van een
kluwen van aan elkaar gerelateerde vraagstukken als ‘Wat is een (resultaatverantwoordelijk) onderwijsteam?’, ‘Welke hrm-kaders moet je een dergelijk team

85

per soneelsbeleid in het mbo bouwstenen voor bezinning en beleid

meegeven?’ en ‘Welke bandbreedtes sta je toe?’ Volgens de deelnemers van een
ander roc staat de vraag centraal hoe door middel van hrm-inspanningen verschillende visies op cgo op verschillende niveaus binnen het roc geüniformeerd
kunnen worden.
De verschillende ideeën laten we tot uitdrukking in een vereenvoudigd bovenen zijaanzicht van een onderwijsinstelling (zie figuur 6). Uit dit beeld is af te
leiden dat de verhoudingen tussen de verschillende lagen binnen een onderwijsinstelling in het mbo aan het verschuiven zijn en dat de definitieve configuratie
nog niet is gevonden.
Figuur 6. De veranderende verhoudingen binnen een onderwijsinstelling

De invloed van de omgeving
De veranderingen binnen het mbo en de impact hiervan op de processen en op de
rol van hrm vinden niet plaats in een vacuüm. De deelnemers aan de workshops
geven duidelijk aan dat de omgeving ook een rol speelt. Dit zijn enerzijds partijen
waarmee een onderwijsinstelling een afhankelijkheidsrelatie heeft. Een voorbeeld
hiervan is het bedrijfsleven, maar ook het ministerie van OCW en de vakbonden.
Anderzijds zijn er trends in de samenleving waarmee het mbo te maken heeft, die
niet te beïnvloeden zijn. Je kunt hierbij denken aan de toenemende diversiteit van
de leerlingenpopulatie, maar ook het veranderende leergedrag van leerlingen en
de vergrijzing van het onderwijsgevend personeel.
Het beeld dat correspondeert met de invloed van trends in de omgeving is er
een van drijvende krachten (zie figuur 7), die zowel kunnen aangrijpen op het
primair proces als het secundaire hrm-proces.
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Figuur 7. drijvende krachten die aangrijpen op de processen van een onderwijsinstelling
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De infographic als totaalbeeld
Hiervoor hebben de losse beelden een voor een geïntroduceerd. Nu kunnen de
losse beelden samenvoegen in een infographic (zie figuur 8)5. Dit totaalbeeld
vormt een weergave van de impliciete denkmodellen binnen mbo-instellingen
over de samenhang tussen de visie op cgo, de daarbij behorende mate van
organisatieverandering en de rol van hrm.

5

De infographic is ook als pfd-bestand in kleur te downloaden, vanaf www.ecbo.nl/smartsite.dws?
ch=ECB&id=3090
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Figuur 8. de infographic als totaalbeeld

5.3 Veronderstellingen
Wanneer we terugkijken op de workshops ontstaat op basis van het verloop van de
discussies de indruk dat de deelnemers een aantal wezenlijke veronderstellingen
met elkaar delen. Zo is een veelgehoorde opmerking dat het werken in teams
binnen het mbo noodzakelijk is. Mbo-instellingen werken in toenemende mate in
teams, omdat deze manier van werken voor meer flexibiliteit zou moeten zorgen
om de steeds complexere taken uit te voeren. ‘Je kunt cgo nu eenmaal niet in je
eentje doen, je zult daarvoor werkzaamheden met elkaar moeten afstemmen’.
Hoewel de meeste mbo-instellingen een teamorganisatie hebben, blijkt uit de
workshops dat er nog veel onduidelijk is op dit vlak. In z’n algemeenheid lijkt
de veronderstelling, dat organiseren in teams noodzakelijk is, te leiden tot de
gedachte dat alle werkzaamheden gezamenlijk moeten worden gedaan. In meer
specifieke zin betreft het vraagstukken rondom:
–
het ontwerp van teams; hierbij gaat het om de basale vragen als ‘wat is het team
überhaupt?’ en ‘wat moet samen, wat moet individueel?’.
–
de aansturing van teams; hierbij lijkt het vooral te gaan om de vraag in hoeverre
het noodzakelijk is dat het teamleiderschap een (volwaardige) functie dan wel
een rol is (‘primus inter pares’).
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–

de beloning van teams; hierbij is de vraag wat goede teambeloningen zijn
en hoe je een juiste mix kunt creëren tussen individuele beloning en
teambeloning.

Het primair proces eerst
Over hoe de vormgeving van ondersteunende processen moet worden aangepakt,
hebben de workshopdeelnemers in de afgelopen jaren van onderwijsvernieuwingen geleerd dat er moet worden begonnen bij de veranderingen in het primair
proces. Dat wil zeggen, je moet beginnen te redeneren bij de veranderingen in het
onderwijs. Dit wordt veelal als een ‘bottom-up’ werkwijze beschreven. De veronderstelling is dat de veranderingen hier beginnen en dat de mensen die bij het
primair proces zijn betrokken het beste inzicht hebben in welke veranderingen in
de secundaire processen noodzakelijk zijn.
Hoewel dit denkmodel duidelijkheid schept over het beginpunt, maakt het
niet duidelijk hoe een vervolg moet worden opgepakt. Veel ontwikkelingen
binnen mbo-instellingen lopen namelijk parallel. Naast dat het primaire proces
inhoudelijk verandert, lijkt onafhankelijk hiervan ook de manier waarop het werk
wordt georganiseerd, te veranderen. Immers, er wordt steeds meer gewerkt in
onderwijsteams. Volgens de deelnemers aan de workshops is er een integrale
benadering nodig, waarbij naast ‘bottom-up’ ook ‘top-down’ wordt gekeken naar de
noodzakelijke veranderingen. Hoe deze integrale benadering er precies uit moet
komen te zien, is echter onduidelijk. De vraag lijkt hier te zijn: vanuit welk
organisatieniveau moet wanneer sturing komen?
Hrm als noodzakelijk ondersteunend proces
De workshopdeelnemers vinden allen dat hrm een noodzakelijk ondersteunend
proces is voor het goed laten verlopen van het primair proces van een mboinstelling. Er is echter veel verschil van inzicht over hoe de bijdrage van hrm aan
het primair proces geleverd zou moeten worden. Oftewel: hoe dient hrm zich op
te stellen ten opzichte van het primair proces?
Zoals we al in de vorige paragraaf aangaven, wilden de deelnemende hrmfunctionarissen zich graag meer met strategische vraagstukken bezighouden.
Docenten en opleidingsmanagers lijken echter behoefte te hebben aan ondersteuning bij operationele vraagstukken. Dit heeft als gevolg dat er onduidelijkheid
ontstaat over de plek van hrm: moet dit juist op afstand zijn van het primair proces
(meer strategisch) of juist dichtbij het primair proces (meer operationeel)?

5.4 Voortschrijdend inzicht
Zoals we in de aanpak hebben toegelicht, hebben we de infographic en de
hierboven beschreven veronderstellingen bediscussieerd met drie experts. De
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uitkomsten van deze discussies hebben geleid tot nieuwe inzichten. Hieronder
verwoorden we deze inzichten in de vorm van een eerste stappenplan om te
komen tot een vervolgonderzoek naar de veranderende rol van hrm binnen
mbo-instellingen. Het gevaar bij een dergelijk stappenplan is een hoog ‘opendeurgehalte’, bijvoorbeeld bij het benadrukken van het belang van een goede
definitie van hrm. Tegelijkertijd constateren we op basis van de workshops dat in
veel gevallen de knelpunten juist lijken te zitten in dit soort zaken en dat een
vervolgonderzoek hier rekening mee moet houden.
1 Begin bij de veranderingen in het primair proces
Wanneer het gaat over de veranderende rol van hrm binnen mbo-instellingen,
zijn ‘de praktijk’ (de deelnemers aan de workshops) en de experts het erover eens
dat het verstandig is de veranderingen in het primair proces leidend te laten zijn
voor de veranderingen in de rol van hrm. In de woorden van een van de experts:
‘Op initiatief van onder andere het bedrijfsleven is in het mbo het cgo ingevoerd.
Ten opzichte van het ‘oude’ onderwijs lijkt cgo een ander primair proces te zijn geworden.
Het cgo is des te meer te beschouwen als een dienstverlenend proces, waarbinnen een
dienstverlener, de docent, een dienst aanbiedt aan een dienstontvanger, de leerling. De
koppeling dienstverlener–dienstontvanger dient dus centraal te staan. Veranderingen
binnen het primair proces zijn leidend voor veranderingen binnen de ondersteunende
processen, waaronder hrm.’
In de praktijk wordt dit onderschreven, voornamelijk vanuit opvatting dat ‘het
primair proces het belangrijkste is. Daar gaat het namelijk om. De rest is van een tweede
orde, maar niet minder belangrijk.’
Desondanks is nog veel onduidelijk, want:
–
wat verandert er nu inhoudelijk echt in het dienstverlenende proces tussen
docent en leerling?
–
wat zijn de organisatiekundige veranderingen die dat met zich meebrengt?
Inhoudelijk zijn mbo-instellingen volop met deze twee vragen aan de slag. Dat
wil zeggen, onderwijsteams werken hard om het onderwijs conform de eisen
en wensen van het competentiegericht onderwijs vorm te geven. Procesmatig
zijn mbo-instellingen echter minder ver. Dit omdat de vraagstukken complexer
zijn dan gedacht. Met de trend om in onderwijsteams te gaan werken en deze de
centrale eenheid van organiseren te laten zijn, is er namelijk een extra complexiteit naast de invoering van cgo ingezet. Naast nadenken over hoe je het werk
inhoudelijk efficiënter kunt organiseren, moet er nu ook worden nagedacht
over hoe je het werk met elkaar efficiënter kunt organiseren. Het goed balanceren
van deze twee thema’s, is iets waar onderwijsteams op dit moment veel mee
bezig zijn.
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2 Definieer HRM
Voor het invullen van de veranderende rol van hrm is het dus belangrijk te
beginnen bij het primair proces. Om te weten hoe je de veranderende rol van hrm
wilt invullen, moet je echter ook helder definiëren wat hrm is. Een van de experts
daarover: ‘Hrm? Waarover heb je het dan? Positief geformuleerd is het een veelzijdig
vakgebied. Negatief geformuleerd is het een nogal vaag vakgebied. Bij het definiëren dient
in eerste instantie niet zozeer de vraag te zijn vanuit welke rol hrm wat moet doen. Dit
leidt er namelijk toe dat taken en rollen vermengd worden en de discussie niet aan
helderheid wint.’
Een handige ‘kapstok’ om over hrm te praten is het model van Emans (2009).
Volgens dit model gaat het in de kern om vier bijdragen en niet zozeer om rollen.
Simpelweg komt de bijdrage van hrm neer op vier verantwoordelijkheden,
namelijk:
–
de zorg voor een duurzame beschikbaarheid van personeel (ervoor zorgen
dat er voldoende personeel is);
–
de zorg voor een duurzame inzetbaarheid van personeel (ervoor zorgen dat
personeel voldoende gekwalificeerd is en blijft);
–
de zorg voor een duurzame gemotiveerdheid van personeel (ervoor zorgen
dat personeel een positieve werkhouding heeft);
–
de zorg voor een duurzame vitaliteit van personeel (ervoor zorgen dat het
personeel gezond en energiek blijft).
3 Praat over de verdeling van de hrm-taken
Vanuit de bijdrage van hrm kan er vervolgens gekeken worden naar de consequenties, zoals wie wat gaat doen. Hier begint het vraagstuk pas echt. Veel
onderwijsinstellingen zitten middenin deze fase en vragen zich af hoe je hrm
moet vormgeven. De door ons benaderde experts benadrukken dat de hrm-taken
niet per definitie door hrm-functionarissen hoeven te worden ingevuld. Ze
kunnen bijvoorbeeld ook worden ingevuld door het lijnmanagement.
Nieuwe vragen
Samenvattend leveren de bovenstaande drie stappen een aantal nieuwe vragen.
Het lijkt in de kern te draaien om het vinden van een balans tussen verschillende
actoren (zie onderstaand figuur 9). Hierbij gaat het in essentie om een taakverdeling tussen de lijn (in de persoon van een teamleider) en de staf (in de persoon van
een hrm-functionaris).
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Figuur 9. De actoren en hun onderlinge relatie

Sectordirecteur

Teamleider

HRM

Docent

Er moet echter wel rekening worden gehouden met een aantal gegevenheden
binnen het mbo:
–
Vanuit het perspectief van de teamleiders lijkt namelijk sprake te zijn van een
almaar uitdijend takenpakket, bijvoorbeeld met nieuwe taken die te maken
hebben met het ontwikkelen of uitvoeren van het onderwijs, maar ook met
taken als coördinatie, contacten met het werkveld, verantwoording, enzovoorts.
–
Vanuit het perspectief van de hrm-afdeling is de vraag wat de plek van hrm
zal worden. Is dat dichtbij de docent om te inventariseren wat de behoefte is?
Is dat juist dichtbij de teamleider om hem of haar te ondersteunen bij hrmkwesties? Is dat dichtbij de sectordirecteur ter ondersteuning van het
ontwikkelen van hrm-beleid?
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Nawoord
Renée van Schoonhoven

Het personeelsbeleid in het mbo zal ook de komende tien jaar een belangrijke rol
te spelen hebben. Lag in het recente verleden het accent nog op het vervolmaken
van de administratieve kant van p&o en het opstarten van functioneringsgesprekken en scholing, de komende tijd zal waarschijnlijk meer van personeelsbeleid
worden gevraagd. Het mbo heeft immers te maken met de complexe materie van
het invoeren van competentiegericht onderwijs maar weet ook dat de omgeving
meer druk zet op rendement en kwaliteit, sterk pleit voor een terugkeer naar de
‘kerntaak’ van het mbo en roept om een betere bedrijfsvoering. Kan het personeelsbeleid tegen die achtergrond en kanteling maken – in de terminologie van
Oosterhof en Streefland – van de huidige rol als administrative expert en employee
champion naar die van change agent en strategic partner?
Het is lastig om deze vraag op een uniforme manier te beantwoorden. Om te
beginnen verschillen docenten in de mate waarin zij – gegeven alle veranderingen
en ontwikkelingen – ondersteuning, begeleiding of scholing nodig zullen hebben.
Trudy Moerkamp en José Hermanussen beargumenteren in deze Focus dat dit
samenhangt met de professionele identiteit van docenten. Gegeven de verschillen
in professionele identiteit is het van belang dat docenten, teams en leidinggevenden
met elkaar in gesprek gaan over de waarden die docenten van belang vinden in
hun werk en hoe personeelsbeleid daar het beste bij kan aansluiten. Om vanuit p&o
een rol te kunnen vervullen als change agent is dat wel nodig.
Daarnaast is het zo dat niet alle mbo-opleidingen en teams kiezen voor eenzelfde
brede docentfunctie. Dit hangt af, zo bespreken Ria Groenenberg en Karel Visser
in hun bijdrage, van opvattingen over de taakbreedte van de school en over wat al
dan niet ingekocht kan worden. Daaruit rolt een bereik van werkzaamheden voort
voor enerzijds teams en anderzijds individuele docenten. Naarmate meer taken
bij teams terechtkomen, bepalen de teams steeds sterker, niet alleen wat de docent
doet of laat, maar daarmee ook de organisatorische gelaagdheid en complexiteit
van mbo-instellingen.
Bij dergelijke vraagstukken kan het verstandig zijn de p&o- of hrm-afdeling als
strategic partner te betrekken. Immers: het lager neerleggen van verantwoordelijkheden in teams en bij docenten – ook op het terrein van personeelsbeleid zelf –
veronderstelt dat op die lagere niveaus ook de capaciteiten en competenties
beschikbaar zijn om die verandering te kunnen laten slagen.
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Tegelijkertijd zien we dat de invoering van teamgericht werken in het mbo nog
niet zo snel gaat. Er zijn wel hoge ambities, zo blijkt uit het onderzoek van José
Hermanussen, maar de uitvoering daarvan blijft nog enigszins achter bij de
verwachtingen. Ook blijkt uit haar onderzoek dat docenten er andere beelden dan
hun leidinggevenden op na houden over onder meer motieven, beschikbare
regelruimte en de condities van het intensiever werken in teamverband.
Uit de bijdrage van Oosterhof en Streefland blijkt overigens dat niet alle
betrokkenen het eens zijn over de noodzaak van een rolwisseling voor hrm.
Hrm-functionarissen zien zelf graag een sterker inzet van hun afdelingen als
change agent en strategic partner maar teamleiders en docenten zien toch liever dat
hrm vooral in de voor hen bekende positie blijft; dat betekent: het primaire proces
zeer concreet ondersteunen daar waar het gaat om bijvoorbeeld cursussen en
taakbeleid.
Feit is dat het mbo sterk verandert en dat de context niet dezelfde is als die van tien
jaar terug. Het is dan ook niet onverstandig om het personeelsbeleid in het mbo
de komende periode eens goed tegen het licht te houden. Daarbij gaat het niet
alleen om de vraag: wat verstaan wij onder personeels- of hrm-beleid en waaraan
moet dat bijdragen? Ook relevant is de vraag hoe de hrm-taken in de organisatie
worden belegd en hoe daarbij een balans kan worden gevonden tussen hrm-taken
van de teamleiders en van de staf.
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Hieronder vindt u de lijst van titels in de Meso focus-serie, zoals die in eerste
instantie verschenen zijn bij EPN. Vanaf nr. 41 zijn de boeken door Kluwer
uitgegeven.
Deze titels zijn soms voorzien van een asterisk. Dit geeft aan dat het boek
vooral van strategische aard is in tegenstelling tot de boeken die meer op de
praktijk gericht zijn.
Berselaar, H. van den (1990) School en public relations
Hoever, C. (1990) De organisatie van modulair onderwijs
Aanholt, Th. van, en Th. Buis (1990) De school onder de loep
Pieterson, M. e.a. (1990) Managementsprong
Olthof, A. e.a. (1991) Effectieve scholen en kwaliteitszorg
Prick, Leo G.M. (1991) Personeelsbeleid in het onderwijs: de bittere
noodzaak van een nieuwe aanpak
Focus 7
Hoewijk, Ria van (1991) Management achter de klas
Focus 8
Giesbers, J. en Th. Bergen (1991) Professionaliteit en professionalisering van leraren
Focus 9
Pieters, L. (red.) (1992) Onderwijssponsoring: samenwerking en
bedrijfsleven
Focus 10/11 Nieuwenhof, Rombout van den en Filip Bagchus (1992) Milieuzorgop school
Focus 12
Broek, Petra J.C. van den (1993) Tijd op school
Focus 13
Hegger, Wiel en Peter Tromp (1993) Verkeers- en vervoersbeleid in het
voortgezet onderwijs
Focus 14
Raaijmakers, C.M. (1993) Zicht en invloed op financieel schoolmanagement
Focus 15
Steeman, A.T. Wubbels en G. Willems (1993) Leren om te leren. De
rol van de leerling, leraar en school
Focus 16
Deckers, Johan en Ludo Mateusen (1994) Internationalisering in het
onderwijs
Focus 17
Deckers, Johan en Jef Jacobs (1994) Zelfevaluatie en visitatie. Instrumentenvoor kwaliteitszorg in de autonome school
Focus 18
Leenheer, P. en R. van Kasteren (1994) Interne communicatie binnen
scholen
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus

1
2
3
4
5
6
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Marx, E. en J. Satter (1994) Zien we het zitten? De schoolorganisatie in
het perspectief van toenemend beleidsvoerend vermogen
Focus 20
Lokhorst, Arnold, e.a. (1994) Stress- en verzuimpreventie in het
onderwijs
Focus 21
Linden, Agnes van der e.a. (1995) Luisteren naar leerlingen. Aspect van
kwaliteitszorg
Focus 22
Bijsterveldt, Marc van e.a. (1995) Relationele en seksuele vorming in het
onderwijs
Focus 23
Kirschner, Paul e.a. (1995) Onderwijsvernieuwing en informatietechnologie
Focus 24
Toenders, Liny e.a. (1995) Versterken van bestuur en management in
het voortgezet onderwijs
Focus 25
Mooij, A.R.P. (1996) Tussen stabiliteit en verandering. De schoolmanager als strateeg
Focus 26
Deckers, Johan e.a. (1996) Scholen tot professionaliteit
Focus 27/28 Reitsma, Nicky (bewerking) (1997) Managementkeuzes rond de plaatsen
het gebruik van ICT
Focus 29
Berg, Rudolf van den e.a. (1997) Transformatie in het onderwijs. Hoe
met vernieuwingen om te gaan?
Focus 30
Raaijmakers, Cock (1997) Het lezen van en gebruiken van financiële
schoolgegevens
Focus 31
Olthof, Arie, redactie (1997) Reorganisatie van verantwoordelijkheden
in het voortgezet onderwijs verschuiven of afschuiven?
Focus 32
Olthof, Arie, redactie (1997) Over docenten, schoolleiders en Schoolontwikkeling.Gemengde berichten uit het studiehuis
Focus 33
Fonderie, Ben en Koos Hennephof (1998) Opvolging aan de top. Een
handreiking voor werving, selectie, benoeming en begeleiding van een
nieuwe directeur
Focus 34
Steneker, Henk (1998) VOL leert. Collegiale visitatie in de praktijk
Focus 35
Leenheer, Pieter e.a. (1998) Tussen afschuiven en overnemen. Kwaliteitszorg externe ondersteuning en schoolontwikkeling
Focus 36
Sikkes, Robert (1998) Het kwaliteitsoffensief. Het resultaat telt
Focus 37
Derksen, Karin e.a. (1999) Het leren door docenten
Focus 38
Tummers, Jessica (1999) Functioneringsgesprekken in het onderwijs
Focus 39
Toenders, Liny en Hans van Dijck (2000) Teams aan de basis
Focus 40
Leenheer, Pieter, Jelle Kaldewaij en Gerard Westhoff (red.) Wat
werkt en waarom. Beschouwingen over de didactiek van gestuurde
professionele ontwikkeling in scholen
*Focus 41
Vinke, R. en J. Schokker (2001) Bindend motiveren
Focus 42
Hans van der Westen (2001) Sponsors werven
*Focus 43
Diekmeijer, J. (2001) Financieel personeelsmanagement
Focus 44
Van Kessel N. en H. Satter (red.) (2001) Leraar worden, leraar blijven
Focus 19
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Focus 45
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47
48
49
50
51

Focus 52
Focus 53
Focus 54
Focus 55
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Focus
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Focus
Focus
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58
59
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Focus 61

Focus 62
Focus 63
Focus 64
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus
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Focus 71

Engelen, A en Th. Bergen (2002) Op zoek naar de kwaliteit van
coachingsdialogen
Sluis, L. van der (2002) Arbeidsrecht I
Sluis, L. van der (2002) Arbeidsrecht II
Dam, drs. F.P. van (2002) Kwaliteitszorg in de onderwijspraktijk
Morssinkhof, H. (2003) Een nieuwe school, een nieuwemanier van leren
Meyer, J. (2003) (On)bewuste macht
Steeman L. en F. Weijers (2003) Leidinggeven aan ontwikkelingsgericht
leren?
Olthof, A. en K. Laarveld (2003) Kleurrijke scholen voor voortgezet
onderwijs
Strootman, Co (2004) Resultaatgestuurde kwaliteitszorg
Teurling, Christa en Marjan Vermeulen (red.) (2004) Leren in
veranderende schoolorganisaties
Van den Berg, Marnix (2004) Handen en voeten aan meervoudig
publiek verantwoorden in het onderwijs
Verwey, Herbert (2005) Drie directeuren over ethiek en moraal in het
onderwijs – Vragen, antwoorden, theorie en praktijk
Raaijmakers, Cock (2005) Planning en control in de schoolpraktijk
Van den Berg, Jacco (red.) (2005) POP in Nederland
Mulder, Frans (2005) Planningsvrijheid en de rol van de regio
Horsman, Kees en Paulien Langedijk (red.) (2006) Vreemde ogen
dwingen. Vormen van externe feedback
Asselt, Roel van en Pieter Leenheer (2006). Over leerloopbanen,
onderwijsketen en aansluiting. Een handreiking voor de vormgeving en
verbeteringen van aanslujitingen binnen het onderwijsstelsel
Bolk, Tijmen en Fieke Raaijmakers (2006) Teams in de schoolorganisatie.Sturen en coachen van teams in vo en bve
Dieten, Henk van & Arie Olthof (red.) (2006) Slash revisited. Vier jaar
werken aan onderwijsinnovatie
Karsten, Sjoerd (red.) (2007) Conflicten en mediation in schoolorganisaties
Knoppert, Rob (2007) Edutopia
Broos, Froukje en Erik Korte (2007), Ruimte voor de leraar
Pit, Klaas (2008) Werken met de leergeschiedenis
Wever, Bart (2008) Stimulerend belonen in het (voortgezet) onderwijs
Klifman, Harm (2008) Governance in de praktijk van vo en mbo
Cornelissen, Noud en Pieter Leenheer (eds.) (2008) Media en
onderwijs.Beschouwingen over de omgang tussen onderwijs en
journalistiek
Olthof, Arie, Wilma Cornelisse, Clan Visser ‘t Hooft en Jan Hoogendoorn (samenstelling en redactie) (2008) Maar dit geheel terzijde.
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Focus 72
Focus 73

Focus 74

Focus 75

Focus 76
Focus 77
Focus 78
Focus 79

Artikelen, columns en andere bijdragen over innovatie, professionaliteit,
schoolontwikkeling, nascholing, netwerken, onderwijsbeleid en –politiek
Voncken, Eva, Mechtild Derriks en Guuske Ledoux (2009) Vernieuwen zonder blauwdruk.
Bolhuis, Sanneke, Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin (red)
(2009) Dat zoeken we zelf wel uit. Over onderzoek in de school voor
docenten, teamleiders en (midden)management.
Braak, Ineke van de, Anke Fabels, Phien Kuiper en Truus Rozemond (2009) Lerend samenwerken, samenwerkend leren. Themagecentreerde interactie (TGI) als kader voor teamontwikkeling in de school.
Ros, Anje, Ria Timmermans, José van der Hoeven en Marjan
Vermeulen (2009) Leren en laten leren. Ontwerpen van leeractiviteiten
voor leerlingen en docenten.
Hargreaves, Andy, Dean Fink (2010) Drie maal Andy Hargreaves.
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