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Vraag 

Welke interventies kunnen de effectiviteit van grote (docenten)teams verhogen? 

Kort antwoord 
 
Grote teams lijken over het algemeen een negatief effect te hebben op de effectiviteit van het team. Om 
knelpunten in de teamprocessen te overkomen en de effectiviteit van het team te verhogen kunnen 
verschillende interventies ingezet worden. Teamtrainingen zijn een van de meest gebruikte interventies. 

Deze interventie komt in verschillende vormen voor: van teambuilding, trainingen gericht op dialogen tot 
taakgerichte trainingen. Elke interventie heeft een ander doel voor ogen. Het is van belang eerst de doelen 
van de interventie te beschrijven voordat over de inhoud gedacht wordt.  

Toelichting antwoord 

 
Grote teams lijken over het algemeen een negatief effect te hebben op de effectiviteit ervan. Grotere teams 
leiden tot motivatieverlies bij de teamleden om maximaal te presteren. Ook kennen grotere teams meer 
coördinatieproblemen en is de kans op interne conflicten groter. Of een team effectief is, hangt van veel 
contextfactoren af, maar de ideale teamgrootte lijkt niet meer dan 10 personen te zijn (Kozlowski & Bell, 
2003). 

De effectiviteit van teams wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van samenwerken (Truijen et 
al., 2013). Hoe beter een team samenwerkt, des te groter de kans dat het gezamenlijke doel behaald wordt. 
Om de effectiviteit van (grote) teams te verhogen, is het van belang dat de leden van het team van elkaar 
weten wat er speelt. Het is van belang dat de rollen en verantwoordelijkheden van ieder teamlid bekend 
zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede match is tussen het gezamenlijk doel en individuele 
belangen. Onderling vertrouwen en betrokkenheid is tevens bevorderlijk voor de effectiviteit (Cohen & 
Bailey, 1997). Truijen en collega’s (2013) menen echter dat voor docententeams het opbouwen van 
werkrelaties extra lastig is vanwege de beperkte mogelijkheden tot interactie. Om dit te bevorderen, heeft 
het de voorkeur dat docenten dicht bij elkaar werken. Dit is één voorbeeld van een interventie. 

Omdat grote teams over het algemeen een negatieve invloed hebben op de team effectiviteit, kunnen 
interventies ingezet worden om de knelpunten te overkomen en de effectiviteit te verhogen. Er zijn veel 
verschillende interventies, maar binnen deze context lijken teamtrainingen de meest gebruikte en effectieve 
interventie te zijn om de effectiviteit van (grote) teams te verhogen (Salas & Cannon-Bowers, 1997). 

Teamtrainingen komen in veel verschillende vormen voor: van teambuilding, assertiviteitstraining, 
probleemoplossende training tot taakgerichte simulaties (Salas et al., 2008). Elke soort teamtraining heeft 
een ander doel voor ogen en is daarmee gefocust op andere specifieke aspecten van het team. De 
interventie kan gericht zijn op leiderschap, maar ook teambuilding of het gezamenlijke doel van het team. 

Gezien de context van deze vraag bespreken we drie type teamtrainingen: dialogen, taakgerichte 
teamtrainingen en teambuilding interventies. Bij teamtrainingen gericht op het op gang brengen van het 
dialoog, ligt de focus op het bieden van zelfreflectie, maar ook inzicht in de groepsdynamiek. Door een 



 
 

 

 

dergelijke interventie wordt duidelijk wat de teamleden verbindt maar ook verdeelt. Deze aspecten worden 
inzichtelijk door een aantal te bespreken thema’s zoals: rolverdeling, doelstelling, stijl van leidinggeven. 

In taakgerichte interventies wordt gezamenlijk aan taken gewerkt om op deze manier het groepsproces te 
doorgronden en effectiviteit te verhogen (Salas et al., 2008). Deze opdrachten hoeven niet gerelateerd zijn 
aan de dagelijkse werkzaamheden van het team of op de werklocatie plaats te vinden. Het doel is om inzicht 
te krijgen in de wijze van samenwerken, de manier van interactie en de effectiviteit hiervan. Een dergelijke 
interventie maakt tevens mogelijk dat spanningen gebroken worden. 

Interventies gericht op teambuilding bevorderen het onderling vertrouwen tussen de teamleden alsook het 
vertrouwen in het team (Salas et al., 1999). Om ervoor te zorgen dat een (groot) team effectief is, moet 
immers onderling vertrouwen bestaan. Zoals eerder besproken is sprake van een gebrek aan onderlinge 
betrokkenheid en vertrouwen in grote teams, een teambuilding interventie kan dit verhelpen. Er bestaat een 
verscheidenheid aan teambuilding interventies, maar Salas en collega’s vonden dat wanneer deze 
interventies gericht zijn op het verduidelijken van de rolverdeling de team effectiviteit het meest verhoogd 
wordt (Salas et al., 1999). 

Teamtrainingen worden veelvuldig ingezet voor het verhogen van de team effectiviteit. Deze interventies 
zorgen ervoor dat de percepties van het team, de taken en doelstelling één kant op wijzen (Buljac et al., 
2009). Er is veel onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de teamtrainingen zelf. Zo blijkt dat 
teamtrainingen effectief zijn voor het verhogen van teamprestaties ongeacht de aard van de inhoud van de 
training (Salas et al., 2008). Het combineren van teamwork en taskwork maakt de interventie niet 
noodzakelijkerwijs gunstiger. Wel hebben teams die langer bestaan, met teamleden die elkaar reeds 

kennen, meer baat bij teamtrainingen. Ander onderzoek laat zien dat de meest effectieve teamtrainingen 
interventies zich richten op de coördinatie en aanpassing (Salas, Nichols et al., 2007). 

Deze mogelijke opbrengsten illustreren dat het van belang is allereerst de doelen van de training te 
beschrijven voordat over de inhoud van de training gedacht wordt. Voordat gekozen wordt voor een 

bepaalde interventie dienen de knelpunten in kaart gebracht te worden zodat de juiste interventie gekozen 
wordt. Een IPO-model (input, proces en output) kan hierbij helpen (Salas et al., 2008). 
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