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|Voorwoord 

 

Op mijn school hadden we een docent rekenen, Floris. Die, nadat hij van het ene team naar het 

andere team was overgestapt, tot een excellente docent uitgroeide. Hoe kwam dat dan? Er zijn 

te veel variabelen denk ik die een rol spelen bij wat een docent nu een hele goede docent maakt. 

Een ding weet ik inmiddels wel. Goed onderwijs valt of staat met de goede, bevlogen docent op 

de goede plek. Vrij vertaald: goed onderwijs valt of staat met goed HRM. 

Het HRM binnen het MBO is heel bijzonder. Binnen het MBO wordt gewerkt in teams, dat is niet 

zo bijzonder. Maar mijn teamleden, mijn docenten, zien elkaar heel weinig. Dat is wel bijzonder 

en anders ten opzichte van hoe teams werken in het bedrijfsleven. Mijn teamleden in het MBO 

bestaan uit docenten die zeker 80% van hun tijd bezig zijn met onze studenten. Ze staan meer 

dan 80% voor de klas of zijn bezig met lesvoorbereiding of nakijkwerk. Tel daarbij op het feit dat 

we niet verwachten dat ze op onze school van 8:30-17:00 aanwezig zijn en dat veel docenten 

parttime werken. Dan kom je tot de eenvoudige rekensom dat mijn teamleden elkaar heel weinig 

ontmoeten. En toch gebruik ik woorden als: teamprestaties, resultaatverantwoordelijke teams, 

taakvolwassenteams, teamplannen en ga zo maar door. We hebben het in ons team over samen 

ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs. Maar hoe werkt dat dan in zo’n team waar 

teamleden relatief heel weinig tijd “samen” doorbrengen? Vrij vertaald: hoe werkt teamgericht 

HRM in het onderwijs? 

Naast de vraagstukken over docentprofessionalisering en teamprestaties van teams “die heel 

weinig tijd samen doorbrengen” zijn er andere vraagstukken op HRM gebied die op teamniveau 

spelen. Een teamleider binnen het MBO heeft vragen over zijn toebedeelde Fte’s. Dat aantal is 

namelijk altijd te weinig, omdat het team meer kwaliteit wil leveren maar de middelen hiervoor 

eindig blijken te zijn. En er zijn talloze andere HRM-vragen bijvoorbeeld op het gebied van 

ziektevervanging regelen, inzet van oudere docenten, werkverdeling rondbreien, downsizen of 

juist groeien met je team en ga zo maar door. Het HRM vraagstuk waar een team beveiligers mee 

worstelt kan heel anders zijn dan een vraagstuk van een team mediavormgevers. Het zijn bijna 

altijd HRM vraagstukken die het onderwijs direct raken. Hoe pak je deze team specifieke HRM 

vraagstukken aan?  

Bij teamgericht HRM denk ik aan kansen. Kansen zoals hierboven geschetst zijn. En kansen 

beginnen bij goed onderzoek. Veel leesplezier. 

Susanne Winnubst 

Teamleider Grafisch Lyceum Utrecht
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| Samenvatting 

 

Ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs is multidisciplinair en vraagt om teamwerk. 

Docententeams worden dan ook verantwoordelijk gehouden voor de ontwikkeling en de 

uitvoering van onderwijs. Dit is vastgelegd in de cao en het Professioneel Statuut. Echter, voor 

veel docenten houdt de omslag naar teamwerk een grote verandering in. Waar docenten 

voorheen met name verantwoordelijk waren voor hun eigen vak, worden ze nu geacht samen te 

werken met collega’s met andere achtergronden om gezamenlijk een curriculum in te richten.  

Zowel de overheid, onderwijssectoren als schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in de implementatie van Human Resources Management (HRM), als middel om 

teamontwikkeling te stimuleren. Toch zijn HRM praktijken vaak nog vooral gefocust op het 

vergoten van de individuele ontwikkeling en prestaties. In dit onderzoek wordt dan ook nagegaan 

hoe HRM beleid daadwerkelijk teamgericht kan worden ingericht en geïmplementeerd.  

Met teamgericht HRM wordt gedoeld op HRM praktijken die expliciet gericht zijn op het 

bevorderen van teamprestaties middels het vergroten van de capaciteiten, motivatie en 

mogelijkheden van teamleden om samen te kunnen werken aan de ontwikkeling en uitvoering 

van onderwijs.   

De uitvoering van HRM beleid ligt voor een belangrijk deel in handen van teamleiders. Zij zijn 

bijvoorbeeld vaak degenen die functioneringsgesprekken voeren en nieuwe teamleden 

aannemen. Deze studie gaat daarom in op mogelijke ingrediënten van teamgericht HRM (‘wat’) 

en hoe dit door teamleiders geëffectueerd kan worden (‘hoe’). 

Middels een expertmeeting met verschillende actoren uit de mbo-sector en een vergelijkende 

case studie waarin docenten, teamleiders, HRM functionarissen en directeuren uit acht mbo 

instellingen participeerden, zijn de volgende drie onderzoeksvragen beantwoord: 

1. Wat wordt met teamgericht HRM beoogd? 

2. In hoeverre is er al sprake van teamgericht HRM? 

3. Wat is de handelingsruimte van teamleiders om het teamgerichte HRM beleid op zo’n 

manier uit te voeren dat dit door teamleden als ondersteunend wordt ervaren?’ 

In antwoord op onderzoeksvraag 1 laten de resultaten zien dat teamgericht HRM volgens de 

betrokkenen dient bij te dragen aan het creëren van een teamgevoel en 

taakverantwoordelijkheid van teams; aan de samenwerking binnen teams; en aan team 

professionalisering.  

In antwoord op de tweede onderzoeksvraag, komt uit de resultaten een eenduidig beeld naar 

voren: hoewel onderwijsteams als basiseenheid in de organisatie gezien worden, is het HRM 

beleid binnen mbo-instellingen nog vrijwel uitsluitend op individuele docenten gericht. Hoewel 

binnen elke instelling sprake was van een centraal geformuleerde visie op teamontwikkeling en 

HRM, was het vooral aan de teamleiders om dit te vertalen in teamgerichte HRM praktijken. De 

mate waarin en de wijze waarop teamgericht HRM beleid vorm krijgt binnen instellingen kan 

daardoor per team sterk variëren. Het is aan te bevelen om meer op centraal niveau na te 

denken over teamgericht HRM beleid. De verschillende praktijken die de studie naar voren 

gebracht kunnen als inspiratiebron gebruikt worden.  



5 

 

iv 

 

Ten slotte komt uit de resultaten een eenduidig beeld naar voren dat teamleiders voldoende 

handelingsruimte hebben om teamgericht HRM beleid te voeren (onderzoeksvraag 3). Meer 

specifiek: terwijl de discretionaire ruimte voldoende is, teamleiders te verschillen in de mate 

waarin zij beschikken over de motivatie, kennis en vaardigheden om teamgericht HRM uit te 

voeren. Heeft een teamleider bijvoorbeeld zicht op ieders sterke punten en is een teamleider in 

staat ervoor te zorgen dat teamleden die taken en rollen op zich nemen die daarbij passen? Het 

is dan ook aan te bevelen om in management development trajecten meer aandacht te besteden 

aan teamgericht HRM.  
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| 1.  Inleiding  

 

Vormgeven en ontwikkelen van mbo onderwijs is steeds meer een team verantwoordelijkheid 

geworden en steeds minder een zaak van individuele docenten. Deze ontwikkeling hangt samen 

met de beroepsgerichtheid van het onderwijs, waarin kernvaardigheden uit het beroep, in plaats 

van de afzonderlijke vakken sturend zijn voor curriculumontwikkeling (zie Wesselink, De Jong & 

Biemans 2010). Dit dwingt docenten ertoe om verschillende disciplines te integreren. Nauwe 

samenwerking tussen docenten is nodig om ervoor te zorgen dat ieder teamlid vanuit zijn/haar 

eigen expertise optimaal bij kan dragen aan de ontwikkeling van de beroepscompetenties van 

studenten (zie bijv. Brouwer, 2011). Ook worden onderwijsteams binnen de CAO en het 

Professioneel Statuut als basiseenheid in de organisatie gezien. Teams worden dan ook in 

toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor de onderwijskwaliteit.  

Voor veel docenten houdt de omslag naar ‘teamwerk’ een verandering in. Waar docenten 

voorheen vooral verantwoordelijk waren voor het reilen en zeilen binnen hun eigen vak, worden 

ze nu geacht samen te werken met collega’s met andere achtergronden om gezamenlijk een 

curriculum in te richten en multidisciplinair onderwijs uit te voeren.  

Om docent- en teamontwikkeling te stimuleren hebben overheid en schoolbesturen de 

afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de implementatie van Human Resources Management 

(HRM) (Runhaar & Sanders, 2013). HRM verwijst naar het beleid en de praktijken die gericht zijn 

op het aantrekken, behouden, ontwikkelen en belonen van docenten op zo’n manier dat het de 

docent- en schoolprestaties verhoogt (zie, bijv. DeArmond, Shaw & Wright, 2009). HRM beleid 

vertaalt zich concreet in HRM praktijken zoals werving en selectie, professionalisering, 

loopbaanontwikkeling en beloning. HRM is een verantwoordelijkheid van verschillende actoren; 

bestuurders, directies en HRM functionarissen zijn vaak degenen die HRM beleid ontwikkelen 

terwijl direct leidinggevenden (teamleiders) vaak degenen zijn die het uitvoeren (denk aan het 

voeren van functionerings- en loopbaangesprekken met teamleden; het sturen op een 

evenredige taakverdeling binnen teams; faciliteren van teamontwikkelingsactiviteiten) (zie ook 

Hermanussen, Oosterhof & Streefland, 2012).  HRM beleid (bv. met betrekking tot beoordeling 

en ontwikkeling van personeel) is echter vaak nog sterk gefocust op individuele werknemers in 

plaats van op teams (MBO15, 2013).  

1.1 .Doel van de huidige studie 

Het doel van deze studie is om zicht te krijgen op hoe momenteel vorm gegeven wordt aan 

‘teamgericht HRM’. Met teamgericht HRM wordt gedoeld op HRM praktijken die expliciet gericht 

zijn op het bevorderen van teamprestaties middels het vergroten van de capaciteiten, motivatie 

en mogelijkheden van teamleden om samen te kunnen werken aan de ontwikkeling en uitvoering 

van onderwijs (Bouwmans, Runhaar, Wesselink & Mulder, 2018). Het onderzoek vormt een 

vervolg op een van de deelprojecten uit een recent uitgevoerd onderzoek in het kader van een 

NWO samenhangend onderzoeksproject1 naar de effecten van teamgericht HRM, waar beide 

auteurs bij betrokken zijn. Dit deelproject bestond onder meer uit een survey-studie onder meer 

dan 1000 docenten uit meer dan 100 mbo-teams. Analyses laten zien dat naarmate docenten 

meer teamgerichte HRM praktijken ervaren, dit hun betrokkenheid bij het team vergroot wat 

                                                                 

1 Samenhangend onderzoeksproject ‘Team learning in the context of educational innovations’ (411-12-070), uitgevoerd door 

onderzoekers van Wageningen University & Research en Tilburg University 
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vervolgens hun deelname aan team leeractiviteiten bevordert (Bouwmans, Runhaar, Wesselink & 

Mulder, 2017). Vervolgens heeft dit een hogere efficiency en innovatiekracht van het team tot 

gevolg (Bouwmans et al., 2017). Deze resultaten, gecombineerd met empirische bewijs uit 

studies naar teamgericht HRM beleid in andere sectoren (Chuang, Jackson & Jiang, 2016), geven 

aan dat HRM beleid een krachtig sturingsmiddel kan zijn in de beweging naar teamgericht 

werken in mbo-instellingen. Echter, bestaand onderzoek geeft nog weinig zicht op concrete 

vormgeving van teamgericht HRM beleid in instellingen of op de wijze waarop teamleiders hun 

‘HRM-rol’ uitvoeren. Deze studie beoogt een praktische vertaling van het eerder verrichte 

onderzoek op te leveren en daardoor bij te dragen aan meer bruikbare kennis voor de mbo-

sector op het gebied van teamgericht HRM.  

1.2. Studiecontext 

We focussen in dit onderzoek om verschillende redenen op de mbo-sector.  

Ten eerste omdat bijna de helft (48%) van de leerlingen van het VO doorstroomt naar het mbo en 

de mbo-sector daarmee één van de grootste onderwijssectoren is (www.mboraad.nl). Ten 

tweede omdat, zoals hierboven omschreven staat, teamwerk binnen de mbo-context recentelijk 

is ingevoerd terwijl dit nog niet het geval is in de andere twee sectoren. Andere 

onderwijssectoren, waar ook daar steeds meer aandacht is voor samenwerking in 

docententeams (zie bijvoorbeeld Janssen, Dresen, Heeroma & Berkers, 2011; SBO, 2008) kunnen 

daarom leren van de ontwikkelingen die in het mbo gaande zijn. Ten derde omdat mbo-

instellingen bezig zijn om hun HRM beleid meer te richten op teams en niet alleen op individuele 

werknemers (MBO15, 2013; Bouwmans & Runhaar, 2017). 

1.3. Theorie en onderzoeksvragen  

Zoals hierboven geschetst wordt, is de aandacht voor teamgericht HRM toegenomen. Hoewel in 

algemene termen bekend is dat teamgericht HRM dient bij te dragen aan de teamontwikkeling 

die momenteel gaande is binnen het mbo, zijn de exacte opbrengsten die men ervan verwacht 

nog niet eerder expliciet gemaakt. Vandaar dat ons onderzoek start met de volgende 

onderzoeksvraag: ‘Wat wordt met teamgericht HRM beoogd’?  

Voorts bestuderen we teamgericht HRM zowel vanuit een inhoudelijk als vanuit een proces 

perspectief. Dat betekent dat we bekijken wat de ingrediënten van teamgericht HRM kunnen zijn 

en hoe deze tot de beoogde resultaten leiden. Bij dit laatste punt spelen teamleiders een 

belangrijke rol. 

Om de inhoud van HRM beleid vast te stellen wordt veelal gebruik gemaakt van de ‘AMO theory 

of Perfomance’ (Appelbaum et al., 2001), die stelt dat performance van medewerkers een functie 

is van capaciteiten (Ability) en motivatie (Motivation) van medewerkers en de mogelijkheden 

(Opportunities) die hen geboden worden om optimaal te functioneren. Door Bouwmans et al. 

(2017; 2018) is de AMO-theorie gelinkt aan samenwerking in teams en is beschreven waar het in 

teamgericht HRM beleid om draait, namelijk: 

 dat er in de samenstelling van teams gekeken wordt naar hoe teamleden elkaar 

aanvullen qua capaciteiten én dat het professionaliseringsaanbod gericht is op wat 

teams nodig hebben om beter samen te kunnen werken en om goede team resultaten 

te behalen (Ability); 

 dat teams gewaardeerd worden voor het behaalde team resultaat en dat medewerkers 

gewaardeerd worden voor hun individuele bijdrage aan het team resultaat (Motivation); 
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 dat er mogelijkheden zijn voor teams om nieuwe kennis op te doen door contacten te 

leggen met mensen buiten het team en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor teams 

om samen te werken en te werken aan verbeterambities (Opportunity). 

Zoals in de inleiding beschreven is, is nog onduidelijk gebleven hoe mbo-instellingen concreet 

invulling kunnen geven aan de zogenoemde ‘ability-, motivation- en opportunity-enhancing’ 

practices op team niveau (vergelijk Hermanussen et al, 2012). Bijvoorbeeld in het ‘ability’-

domein: Hoe stel je als team precies vast welke competenties aanwezig zijn en welke nodig zijn? 

Hoe wordt het team betrokken bij werving en selectie? Of: Van welke team-

professionaliseringsactiviteiten maken instellingen gebruik? En in het ‘motivation’-domein; Hoe 

kan de individuele bijdrage van medewerkers aan het team resultaat worden vastgesteld? Of: 

Welke waardering kan hier tegenover staan? En in het ‘opportunity’-domein: Hoe maken teams 

zo effectief mogelijk gebruik van de ruimte, zoals vastgelegd in de CAO, voor een goede 

onderlinge taakverdeling? De tweede onderzoeksvraag luidt dan ook: ‘Hoe wordt teamgericht 

HRM vormgegeven?’ 

Vanuit het proces perspectief bekijken we de rol van teamleiders in het effectueren van 

teamgericht HRM. Lijnmanagers of teamleiders worden zowel in organisaties in het algemeen 

(zie, bijvoorbeeld, Purcell & Hutchinson, 2007) als binnen het onderwijs (zie, bijvoorbeeld, 

Vekeman, Devos & Valcke, 2016) als belangrijke actoren gezien als het gaat om de implementatie 

van HRM. Namelijk, hoe ondersteunend het teamgerichte HRM beleid ook bedoeld kan zijn door 

bestuurders, HRM afdelingen en directies (‘intended HR practices’), het zijn teamleiders die het 

beleid in praktijk brengen (‘actual HR practices’). Zij bepalen op die manier in belangrijke mate 

hoe het teamgerichte HRM beleid door medewerkers wordt ervaren (‘perceived HR practices’) 

(zie, bijvoorbeeld, Nishii & Wrigh, 2008) en hoe zij daarop reageren (vergelijk Nauta & Mekkring, 

2014).  

Om hun ‘HR-rol’ goed uit te kunnen voeren, hebben teamleiders voldoende handelingsruimte 

nodig (Schoof, 2018). Deze ruimte wordt enerzijds bepaald door de bevoegdheden van een 

teamleider, ofwel haar discretionaire ruimte (Knies & Leisink, 2014), en anderzijds door de 

competentie, motivatie van teamleiders en de mogelijkheden die deze binnen de organisatie 

ervaart (Bos-Nehles, Van Riemsdijk, & Looise, 2013). Hoe meer ruimte men ervaart, hoe beter 

men in staat is HRM praktijken te implementeren die het team kunnen ondersteunen in hun 

ontwikkeling. Het gaat daarbij om zaken als het erkennen van ieders individuele bijdragen aan 

het team resultaat en het faciliteren van teamontwikkeling (Knies & Leisink, 2014). De derde 

onderzoekvraag luidt dan ook: ‘Wat is de handelingsruimte van teamleiders om het teamgerichte 

HRM beleid op zo’n manier uit te voeren dat dit door teamleden als ondersteunend wordt 

ervaren?’ 

1.4.Opbouw van dit rapport 

Hoofdstuk 2 bespreekt hoe het onderzoek is opgebouwd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

doelen die met teamgericht HRM worden nagestreefd (onderzoeksvraag 1). Deze doelen 

kwamen voort uit de expertmeeting die bij aanvang van het project uitgevoerd is (zie Bijlagen I 

en II) en een analyse van HR-gerelateerde documenten op instellingniveau. De hoofdstukken 4 

t/m 6 beschrijven, respectievelijk, de HR-praktijken uit de ‘Ability’-,  ‘Motivation’- en 

‘Opportunity’-domeinen die uit de cases naar voren kwamen (onderzoeksvraag 2). Hoofdstuk 7 

gaat in op de handelingsruimte van teamleiders om teamgerichte HRM praktijken op zo’n manier 

uitvoeren dat deze bijdragen aan teamontwikkeling en teamprestatie (onderzoeksvraag 3).  



33 

 

4 

 

Tot slot vatten we in hoofdstuk 8 de belangrijkste bevindingen samen en formuleren we 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk.  
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| 2. Onderzoeksmethode  

 

Omdat de invulling van het HRM-beleid per instelling of zelfs per team binnen een 

instelling kan verschillen is gekozen voor een meervoudige casestudie. Deze 

onderzoeksopzet maakt het mogelijk een gedetailleerde beschrijving, analyse en 

vergelijking te maken tussen de wijze waarop verschillende actoren het teamgericht 

HRM ervaren (Creswell, 2014).  

In het onderzoek zijn de volgende activiteiten ondernomen om data te verzamelen: 

2.1 Focusgroep interview 

Door middel van een werkbijeenkomst met experts uit het veld, te weten twee HRM 

functionarissen, twee teamleiders, drie mbo-docenten, een vertegenwoordiger van 

mbo-raad en een vertegenwoordiger van de directie mbo van het ministerie van OCW, 

zijn de kern-variabelen uit het onderzoek verder geoperationaliseerd. Dat wil zeggen 

dat: 

 de resultaten die op teamniveau worden beoogd geëxpliciteerd zijn 

(onderzoeksvraag 1); 

 de onderdelen van teamgericht HRM geconcretiseerd zijn (onderzoeksvraag 2);  

 de handelingsruimte van teamleiders in kaart gebracht is (onderzoeksvraag 3); 

Tijdens dit zgn. focusgroep interview is toegelicht dat de uitkomsten van de bijeenkomst 

gebruikt zouden worden om een kijkwijzer te ontwikkelen waarmee data zou worden 

verzameld in de meervoudige casestudy. Benadrukt werd dat de uitkomsten 

geanonimiseerd zouden worden en dat deelnemers een eerste versie van de 

samenvatting toegestuurd zouden krijgen om na te gaan of hun input op de juiste wijze 

geïnterpreteerd was. Hiervoor is expliciet toestemming gevraagd. Alle deelnemers gaven 

aan hiermee akkoord te gaan. Deelnemers die onverhoopt verstek moesten laten gaan 

hebben de mogelijkheid gekregen om per mail hun aanvullingen te geven op de eerste 

versie van een samenvatting van de bijeenkomst. Bijlage I bevat een beschrijving van de 

werkwijze die gehanteerd werd tijdens deze bijeenkomst. Bijlage II bevat de 

samenvatting van de uitkomsten. 

2.2. Casestudies 

In HRM literatuur wordt benadrukt dat er verschillen kunnen zijn tussen het HRM beleid 

zoals dat door beleidsmakers en management wordt geformuleerd (‘Intended HRM’), de 

wijze waarop het wordt uitgevoerd door lijnmanagers (‘Actual HRM’) en de wijze waarop 

het vervolgens wordt ervaren door werknemers (‘Perceived HRM’) (Nishii & Wright, 

2008). Om deze verschillen te ondervangen zijn verschillende actoren (HRM 

functionarissen, teamleiders en docenten) bij het onderzoek betrokken en zijn ook 

documenten geanalyseerd. In totaal hebben acht mbo-instellingen aan het onderzoek 

meegewerkt. Bijlage III geeft een overzicht van de geïnterviewde respondenten en 

geraadpleegde documenten per instelling2.  

                                                                 

2 In eerste instantie is getracht om teams te werven via het data bestand dat tot stand is gekomen in eerder genoemd NWO 

onderzoek (zie p. 1). Meer specifiek zijn teamleiders benaderd van 14 teams die de hoogste scores lieten zien op de items die 

gericht waren op teamgericht HRM. Toen deze strategie te weinig respons op bleek te leveren is via de mbo raad een oproep 

gedaan onder HR-adviseurs en –managers en hebben beide auteurs hun persoonlijke netwerk ingeschakeld. Deze strategie 



33 

 

6 

 

Er is een combinatie van verschillende data gebruikt:  

 documenten (op sectorniveau: CAO, Professioneel Statuut; op instelling niveau: 

HRM- en professionaliseringsbeleid); 

 semigestructureerde interviews op locatie of via skype/telefoon. Elk interview 

startte met een toelichting op het doel van het onderzoek. Deelnemers werd 

uitgelegd dat alleen beide onderzoekers inzage zouden hebben in de data en dat 

in de uiteindelijke rapportage op algemeen niveau gerapporteerd zou worden. 

Alle deelnemers hadden begrip voor deze werkwijze en gaven toestemming de 

door hen gegeven data op die manier te gebruiken.  

Binnen de interviews stonden onderzoeksvraag 2 (“Hoe wordt teamgericht HRM 

vormgegeven?”) en 3 (“Wat is de handelingsruimte van teamleiders om het teamgerichte 

HRM beleid op zo’n manier uit te voeren dat dit door teamleden als ondersteunend wordt 

ervaren?”) centraal. Voor onderzoeksvraag 2 diende het AMO model (zie p.2), met een 

algemene uitleg van de drie onderdelen, als leidraad. Voorafgaand aan de interviews werd 

een toelichting op dit model toegestuurd.  

Per onderdeel werd nagegaan of en hoe hieraan werd vormgegeven en wat de 

respondenten als succes- en faalfactoren zagen. De vet en cursief gedrukte termen geven 

aan hoe precies is doorgevraagd (bijvoorbeeld: na de uitleg van domein A werd gevraagd 

hoe hier met betrekking tot werving en selectie vorm aan werd gegeven).  

Wat betreft onderzoeksvraag 3 werd de vraag gesteld of men het idee had dat de 

teamleider voldoende ruimte had voor het uitvoeren van de genoemde HR praktijken.  

Data verzadiging trad op nadat zes van de acht instellingen bevraagd waren. Bij vier van 

deze zes instellingen zijn alle aspecten van teamgericht HRM bevraagd bij twee of meer 

verschillende actoren per instelling (ROC’s A t/m D). Bij twee instellingen kwam de 

interviewer, na herhaaldelijk mailcontact, niet verder dan een interview met één actor (de 

teamleider van ROC-F en de HR functionaris van ROC-H. Om de data te verrijken met 

concrete voorbeelden is bij twee andere instellingen specifiek naar bepaalde aspecten 

gevraagd. Deze aspecten waren de inzet van team coaches en de methode van 

‘appreciative inquiry’ (ROC-G), en de inzet van de teamscan (ROC-E).  

2.3. Data analyse 

Er is gekozen voor een narratieve analyse met een thematische benadering (Riessmann, 

2008). Dat wil zeggen dat per AMO onderdeel (zie de tabel hierboven) de samenvattingen 

van de interviews en relevante gedeeltes uit HR documenten behorende bij een case 

teruggebracht zijn naar een aantal thema’s. Bijvoorbeeld bij de ‘ability’ praktijk ‘werving 

en selectie’ werd op basis van de samenvattingen een onderscheid aangebracht tussen de 

volgende thema’s: de vraag of er sprake was van een protocol; of teamleden wel of niet 

betrokken werden; en waar de focus tijdens de werving en selectie op lag. Alle 

bevindingen zijn terug te vinden in de datamatrix in Bijlage IV. In de resultaten sectie 

worden de bevindingen aan de hand van citaten en voorbeelden toegelicht. 

                                                                 

resulteerde in de deelname van negen HR adviseurs /- managers, zeven teamleiders en zes docenten van acht mbo instellingen. 

Van vier instellingen zijn ook HR-documenten geanalyseerd. 
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|3. Wat wordt  met teamgericht HRM beoogd? 

 

Het focusgroep interview met verschillende actoren uit het mbo veld (docenten, 

teamleiders, HRM functionarissen en beleidsmedewerkers van de mbo raad en ocw, 

bracht verschillende doelen van teamgericht HRM aan het licht. Deze doelen zijn 

vervolgens aangevuld met datgene dat we aantroffen in HR beleidsdocumenten in de 

deelnemende instellingen. Hieronder worden deze doelen geclusterd in vier 

doelstellingen. Deze worden geïllustreerd aan de hand van citaten uit de expertmeeting of 

uit HR-gerelateerde documenten; is dit laatste het geval, dan wordt dit expliciet benoemd. 

Het was namelijk niet mogelijk de citaten uit de expertmeeting te koppelen aan actoren. 

Creëren van teamgevoel 

Teamgericht HRM kan ertoe bijdragen dat mensen zich onderdeel voelen van het team en 

zich er prettig en vertrouwd voelen. Het streven moet zijn dat iedereen zich welkom en 

van toegevoegde waarde voelt. Binnen het HR-document van ROC-D verwoordt men dit 

als volgt: ‘In onze professionele cultuur staan medewerkers niet alleen, we werken in de 

basis vanuit teams.’ Teamgericht HRM beoogt dat teamleden zich bewust worden van de 

teamdoelstellingen m.b.t. onderwijs en kwaliteit. In HR-documenten komt dit bijvoorbeeld 

terug als: ‘..vergroting van de resultaatverantwoordelijkheid doordat medewerkers een 

helderder zicht krijgen op team-/organisatiedoelen en welke bijdrage van hen verwacht 

wordt’ (ROC-B).  

Stimuleren van samenwerking binnen teams  

Teamleden dienen ‘binnen kaders en regels met elkaar afspraken te maken over de 

uitvoering van het werk’ en moeten ‘planmatig werken’ aan de doelstellingen. 

Teamgericht HRM kan hieraan bijdragen door te ‘sturen op resultaten’; zorgen voor 

voldoende autonomie; duurzame inzetbaarheid; en ‘diversiteit en een match van 

persoonlijkheden in een team’. De HR-documenten bevestigen dit doel. Bijvoorbeeld ROC 

C: ‘...op naar een meer professionele teamcultuur waarbij teamleden meer eigen 

verantwoordelijkheid nemen en meer gaan samenwerken’.  

Stimuleren van teamgerichte professionele ontwikkeling 

 Teamgericht HRM kan ertoe bijdragen dat teamleden ‘leren met en van elkaar’,  

bijvoorbeeld door ‘bij elkaar in de lessen te kijken’ en feedback uit te wisselen. Door 

elkaars valkuilen en kwaliteiten te leren kennen kan men elkaar ondersteunen in de 

ontwikkeling en elkaar inzetten op basis van kwaliteiten. HR-documenten bevestigen dit 

beeld, bijvoorbeeld bij ROC-A: de professional ‘... zoekt actief de samenwerking, binnen en 

buiten de organisatie. ... onderzoekt continue hoe dingen beter kunnen: voor jezelf, voor 

het team en voor de school.’ De professionalisering van individuen dient afgestemd te 

worden op professionaliseringsbehoeften van het team. 

Ook kan HRM bevorderen dat het team leert reflecteren op behaalde doelstellingen en 

leert om ontwikkelpunten te formuleren. Naast een interne ‘dialoog over onderwijs’ vindt 

ook een ‘continue dialoog met de buitenwereld’ plaats om te kunnen anticiperen op 

veranderingen. Het HR document van ROC-D zegt hierover bijvoorbeeld: ‘Het team 

ontwikkelt zelfcorrigerend vermogen door een continue focus op het geven en ontvangen 

van feedback, reflecteren op het eigen en elkaars handelen en proactief aanspreken op 

gedrag’.  
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De HR-documenten bevestigden de doelen die uit het focusgroep interview naar voren 

kwamen en voegden er nog één aan toe, namelijk: 

Stimuleren van taakverantwoordelijkheid van teams  

Hiermee wordt gedoeld op het vermogen om als team verantwoordelijkheid te dragen 

voor het behalen van de resultaten en het onderling verdelen van de taken op zo’n manier 

dat dit bijdraagt aan het teamresultaat. Of zoals het HR-document van ROC-D dit 

beschrijft: ‘Ieder team in de organisatie wordt uitgedaagd om na te denken over hoe zij de 

beste onderwijskwaliteit voor de student kan realiseren’. Of het HR-document van ROC-E: 

‘Bij taak- en rolverdelingen wil men de juiste persoon op de juiste plaats inzetten en of 

teamleden de kans geven in een rol te groeien. Persoonlijke ontwikkelplannen en –

gesprekken vormen hierbij een structureel hulpmiddel.’ 
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|4. HR Praktijken  in het ‘Ability-domein’ 

 

De datamatrix, in Bijlage IV, geeft een overzicht van de bevindingen per AMO domein (zie, 

voor de uitleg hiervan, pagina 2). Hieronder lichten we de belangrijkste bevindingen toe 

m.b.t. het ‘Ability’-domein, waarin het erom gaat om gaat dat er in de samenstelling van 

teams (d.m.v. werving en selectie) gekeken wordt naar hoe teamleden elkaar aanvullen 

qua capaciteiten én dat het professionaliseringsaanbod gericht is op wat teams nodig 

hebben om hun taken beter te kunnen uitvoeren.  

4.1.Werving & Selectie 

Zoals de datamatrix (Bijlage IV) laat zien, zijn er noch in de HR-documenten, noch in de 

interviews centraal geformuleerde procedures of protocollen voor teamgerichte werving 

& selectie naar voren gekomen. In de praktijk blijkt werving en selectie echter wel degelijk 

vaak een teamaangelegenheid. Vaak is de HR afdeling het orgaan dat vacatures plaatst en 

brieven ontvangt. Teamleiders betrekken vervolgens 1 of meer teamleden bij het 

uitnodigen en spreken van kandidaten. Bij ROC-B worden daarnaast niet alleen teamleden 

maar ook studenten ingezet. 

Bij het selecteren van nieuwe teamleden wordt bij twee instellingen (ROC-A en ROC-C) 

niet alleen gelet op de expertise die een kandidaat meebrengt, maar expliciet ook op de 

mate waarin een kandidaat ‘binnen het team past’ (TL ROC-A). Bij deelnemende 

instellingen is dit echter een ‘intuïtief proces’ (TL ROC-C) en ligt daar geen systematische 

analyse van bijvoorbeeld aanwezige competenties of te vervullen teamrollen aan ten 

grondslag. De HR functionaris van ROC-H laat weten dat men deze teamgerichtheid 

binnen de instelling wel degelijk wil stimuleren, maar dat ‘de waan van de dag’ maakt dat 

men toch vaak pragmatisch beslissingen neemt die vaak gericht zijn op het oplossen van 

problemen op de korte termijn. Daardoor ligt de focus dan op de vakinhoudelijke 

expertise die maakt dat nieuwe teamleden snel inzetbaar zijn om vakken over te nemen. 

Wat opviel is dat verschillende actoren binnen twee instellingen een verschillend beeld 

hadden van hoe de werving en selectie plaatsvindt. Zo beschouwde de teamleider van 

ROC-A de werving en selectie als een teamaangelegenheid terwijl de docenten niet het 

gevoel hadden dat zij bij de werving en selectie betrokken werden. En gaven 

beroepsgerichte docenten van ROC-D aan dat het gehele team betrokken was bij werving 

en selectie terwijl de avo docenten het idee hadden in het geheel niet betrokken te zijn.  

4.2. Professionele ontwikkeling 

De mate waarin vanuit de centrale directie van instellingen beleid is geformuleerd en 

praktijken worden ingezet om teamontwikkeling te stimuleren varieert. Datzelfde geldt 

voor de mate waarin dat binnen de deelnemende teams gebeurt. We delen deze sectie 

dan ook op in twee delen: Teamprofessionalisering geïnitieerd door de instelling en 

Teamprofessionalisering geïnitieerd door teamleiders.  

Teamprofessionalisering geïnitieerd door de instelling 

Bij vier instellingen (ROC-A, B, D & H) bestond er weliswaar een instellingsbrede visie op 

teamontwikkeling, maar werden teams en teamleiders vrijgelaten in hoe zij hier aan 

wilden werken. Binnen de instellingen waar wel sprake was van structurele facilitering 

vanuit de instelling (ROC-C, E, F & G) kreeg dit op verschillende manieren vorm. We lichten 

er drie manieren uit: inzet van HRD coaches; teamscans; teamplannen. 
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Inzet van HRD coaches.  

Bij ROC-C heeft de centrale directie 5 HRD-coaches aangesteld, met elk een andere 

achtergrond, zoals docent, teamleider of HRM adviseur. Deze coaches krijgen elk 1,5 uur 

per week om teams te begeleiden in het bevorderen van leren van en met elkaar op de 

werkplek. De coaches worden in tweemaandelijkse bijeenkomsten ondersteund door een 

lector van een naburige hogeschool. Teamleiders kunnen de coaches inschakelen en 

samen wordt bekeken hoe men een ontwikkeltraject vormgeeft. In het tekstkader wordt 

een voorbeeld gegeven van hoe deze team coaches werken.  

Een zelfde type interventie zagen we terug bij ROC-G. Binnen die instelling zijn twee team 

coaches aangesteld voor elk 0.4. fte. Deze coaches gaven aan dat vragen op verschillende 

manieren op hun pad komen: 

 Teamleiders kunnen met vragen komen, bijvoorbeeld als de samenwerking of de 

besluitvorming niet goed loopt of vergaderingen niet effectief zijn;  

 Docenten kunnen komen met vragen, bijvoorbeeld als de sfeer binnen het team 

niet goed is (‘iedereen loopt op elkaar te vitten’); het telkens dezelfde mensen 

zijn die de kar trekken of als ze het idee hebben geen voet aan de grond te krijgen 

bij de teamleider. 

 P&O adviseurs kunnen een team coach inschakelen als een gesprek met een 

manager (i.e. de leidinggevende van teamleider) daar aanleiding toe geeft; er 

wordt dan een ‘driegesprek’ ingepland.  

Ook bij ROC-G krijgt de ondersteuning door team coaches telkens anders vorm, 

afhankelijk van de hulpvraag. De coaches gaven aan vooral te werken vanuit een positieve 

en onderzoekende benadering. Een voorbeeld dat zij hiervan aandroegen was een 

teamleider die naar hen toe kwam met de volgende vraag: ‘Mijn vorige team liep 

gesmeerd. Maar hier komt de samenwerking niet van de grond. Ik weet niet meer wat ik er 

aan kan doen’. De communicatie liep volgens de betreffende teamleider niet goed en ze 

was ontevreden over de besluitvorming. Ze had naar eigen zeggen al veel geprobeerd 

maar niets hielp en dus concludeerde ze dat het team gewoon een ‘stel nare mensen’ was 

die niets met elkaar wilden. Door interviews met alle teamleden te voeren kwamen de 

Inzet teamcoaches ROC-C 

Een voorbeeld van een vraag waar HRD coaches mee aan de slag zijn gegaan is die van een teamleider die wilde weten hoe 

het team haar visie op het pedagogisch klimaat kon expliciteren. De gedachte was dat als het team goed samenwerkt vanuit 

een gedeelde visie, dit het studie rendement zou vergoten. 

Er werd een ontwikkelgroep samengesteld, bestaande uit teamleden, teamleider en de HRD coach om een traject te 

ontwikkelen. Men had er een jaar voor uitgetrokken en startte met een bezoek aan een inspirerende school. Teamleden 

noteerden hun observaties: wat hen aansprak en hoe dat in gebouwen, interacties tussen docenten en leerlingen etc. tot 

uiting kwam. 

Hierna volgde een sessie waarin in kaart gebracht werd welke waarden er onder de observaties ten grondslag lagen. Deze 

sessie werd gestructureerd door de HRD coach die ervoor probeerde te zorgen dat men met elkaar in gesprek ging over wat 

een ieder van belang vond. Dit deed hij bijvoorbeeld door een vertaalslag te maken wanneer hij zag dat mensen langs 

elkaar heen spraken: “In jouw woordenboek staat het misschien net anders, maar het staat wel in hetzelfde hoofdstuk”.  

Er werd een top vijf van waarden bepaald (betrouwbaarheid; inlevingsvermogen; creativiteit, ondernemingszin en passie).  

Vervolgens werden sessies georganiseerd waarin werd nagegaan hoe die waarden bij een ieder terug kwamen en wat men 

wilde ondernemen om hierin te groeien. Er werd feedback uitgewisseld over wat men waardeerde aan elkaar en er werden 

Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP’s) geschreven over hoe men zich verder wilde ontwikkelen.  

In een follow-up sessie werd besproken hoe het met de uitvoering van de POP’s gesteld was en wat er nodig was om een 

stap verder te komen. 
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HRD coaches erachter dat iedereen onder de situatie gebukt ging en graag wilde dat het 

zou verbeteren. Vanuit deze, constructieve, energie zijn de coaches verder gaan werken. 

Er zijn verbeterdoelen opgesteld en de coaches zijn tijdens vergaderingen feedback gaan 

geven wanneer het goed ging of wanneer men terugviel in ‘oud gedrag’. Resultaat van de 

interventie was dat iedereen zich gehoord en gesteund voelde vanwege het feit dat 

iedereen blijkbaar verandering wilde en er dus wel degelijk breed commitment was naar 

het team toe.  

Zowel de HRD coach van ROC-C als de team coaches van ROC-G gaven aan te weinig 

capaciteit te ervaren om aan alle vragen tegemoet te komen. Zij bevolen instellingen dan 

ook aan hier meer ruimte voor vrij te maken. De meerwaarde van een HRD coach lag 

volgens hen in het feit dat zij onafhankelijk zijn waardoor zij bepaalde onderwerpen 

gemakkelijker ter sprake kunnen brengen. Waar een coach vervolgens wel voor moet 

waken is dat zij de rol van de teamleider niet gaat overnemen en dus op tijd terugtreedt. 

Concrete methodieken die de coaches inzetten om hun sessies te concretiseren zijn te 

vinden in Bijlage VI. 

Teamscans 

Bij ROC-E werkt men aan de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams (RVTs). 

De gedachte hierachter is dat de verantwoordelijkheid voor het primair proces ‘diep in de 

organisatie’ moet liggen, bij de onderwijsteams dus. De verwachting is dat het op die 

manier voor de teamleden (‘onderwijsprofessionals’) makkelijker wordt om zich eigenaar 

te voelen van het onderwijsproces en dat zo een professionele cultuur ontstaat.  

Om zicht te houden op de ontwikkeling van de teams, is een teamscan ontwikkeld op 

basis waarvan acties genomen kunnen worden om de verdere teamontwikkeling te 

stimuleren. De teamscan meet de ontwikkelingsgraad aan de hand 9 teamcompetenties 

zoals ‘Extern samenwerken’, ‘Primaire processen bewaken’ en ‘Resultaten realiseren’. 

Deze competenties zijn op hun beurt geconcretiseerd in 27 aspecten (zoals: autonomie bij 

de competentie ‘Verdeling van taken en van rollen’ en inzetbaarheid van teamleden bij de 

competentie ‘Taken en rollen verdelen’).  

 De teamscan werd door ROC-D in samenwerking met een extern bureau ontwikkeld, 

waarbij input gebruikt is vanuit de teams. Binnen alle teams wordt de scan ingevuld. Via 

de ROC-spiegel wordt elk teamlid uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Resultaten 

worden per team verwerkt in een rapportage, waaruit duidelijk wordt in welke 

ontwikkelingsfase het team zit en wat de sterke punten en ontwikkelpunten zijn. Het team 

bespreekt dit met elkaar en bepaalt op welke punten zij zich verder wil ontwikkelen en 

welke acties daartoe ondernomen worden. Dit alles wordt opgenomen in het teamplan. 

Het terugkoppelen van de resultaten kan tot eyeopeners leiden aldus de teamleider van 

ROC-D, die de scan destijds als docent heeft ingevuld: ‘Het maakt bijvoorbeeld duidelijk 

hoe we allemaal op verschillende manieren naar de realiteit kijken; wat de een als 

competentie ziet, vindt de ander juist onderontwikkeld en daarover kan je in gesprek 

gaan’.  

De mate waarin en de manier waarop teamleiders binnen ROC-D effectief gebruik maken 

van de uitkomsten van de teamscan varieert; de HR afdeling werkt op dit moment uit hoe 

zij teamleiders hierin kunnen scholen en ondersteunen. Het gevaar dat op de loer ligt is 
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dat er weinig met de uitkomsten gedaan wordt en docenten een volgende keer 

terughoudend zijn om de scan in te vullen.  

Teamplan 

Verschillende instellingen geven aan gebruik te maken van een teamplan waarin alle 

behaalde resultaten, voorgenomen ambities en activiteiten verwoord staan. Bij ROC-F 

bijvoorbeeld, schrijft elk team jaarlijks een teamplan. Dat wil zeggen, het teamplan wordt 

elk jaar herschreven; het is een groeidocument waar elk jaar zaken bijkomen of juist uit 

geschrapt worden. Het format is door de HR afdeling bepaald en wordt door heel de 

instelling gebruikt. Het bevat de resultaten (cijfers m.b.t. vroegtijdig schoolverlaters, 

financiën, etc.); wat de basiskwaliteiten zijn van het team; welke ambities centraal staan 

en hoe men die gerealiseerd tracht te krijgen; welke professionaliseringsactiviteiten er 

ondernomen gaan worden; wie welke taken op zich neemt. Bij elk team is er iemand die 

trekker is van het schrijven van het plan. De teamleider voert regelmatig 

evaluatiegesprekken met teams: om de 10 weken schuift hij aan bij teamoverleg om te 

bespreken in hoeverre men de beoogde activiteiten ondernomen heeft en of beoogde 

resultaten behaald zijn.  

Implementatie loopt niet automatisch op alle vlakken even soepel: niet alle cijfers worden 

bijvoorbeeld vanuit centraal op teamniveau aangeleverd en hierdoor blijft het plan binnen 

sommige teams een ‘papieren tijger’. Door het telkens op de agenda te zetten hoopt de 

teamleider dat het wat meer gaat leven. De teamleider van ROC-D geeft aan: ‘De 

teamvoorzitters kunnen nog systematischer de voortgang van de plannen monitoren door 

ze regelmatig tegen het licht te houden tijdens vergaderingen. Dat gebeurt nu nog te 

weinig. Enerzijds door de waan van de dag die maakt dat urgente zaken altijd voorrang 

krijgen en anderzijds doordat teamleden elkaar nog weinig aanspreken.’ 

 Een docent van ROC-C, waarin ook met teamplannen wordt gewerkt, geeft aan dat een 

plan actiegericht moet zijn en kort en krachtig moet zijn geformuleerd: ‘Een document van 

100 pagina’s met doelen - die weliswaar allemaal smart geformuleerd zijn - schiet niet op. 

Het verdwijnt in een lade en niemand kijkt er meer naar. Een A-4 met enkele actiepunten 

zou beter werken.’ De teamleider van ROC-E voegt hieraan toe dat een positieve 

benadering gewenst is: ‘Teamvoorzitters doen dit wel en waken ervoor geen 

afrekencultuur te kweken maar op een open manier te vragen waarom iets nog niet 

gerealiseerd is en wat diegene nodig heeft om er wel toe te komen.’ 

Teamprofessionalisering geïnitieerd door teamleiders 

De mate waarin en de manier waarop teamleiders, ongeacht het instellingsbeleid, 

structureel aandacht besteden aan teamontwikkeling varieert. Bij de meeste teams die bij 

het onderzoek betrokken waren worden door de teamleiders elk jaar scholingsdagen 

georganiseerd. Meestal wordt de invulling van die dagen door de teamleider in overleg 

met de teamleden bepaald. De inhoud ervan kan enerzijds betrekking hebben op het 

onderwijs (bijvoorbeeld een scholingstraject gebaseerd op een bepaald onderwijsconcept 

met als doel dat concept te implementeren in het curriculum) en anderzijds op het leren 

samenwerken als team (zoals een cursus feedback geven).  

Binnen de eerste categorie – verbeteren van onderwijs - gaat het primair om het 

verbeteren en actueel houden van het onderwijs. Teamleider van ROC-F ziet bijvoorbeeld 

dat het team niet altijd oog heeft voor de ontwikkelingen die gaande zijn in het beroep en 

die dus niet altijd vertalen in het onderwijs: ‘nog steeds van studenten verwachten dat zij 



33 

 

13 

 

vele plantensoorten uit hun hoofd kennen, terwijl die tegenwoordig vaak opgezocht 

worden op internet. Het feit dat de rol van hoveniers is uitgebreid (zij moeten 

tegenwoordig bijvoorbeeld ook kunnen bestraten en commercieel kunnen denken en 

handelen) wordt daarbij over het hoofd gezien. Als het gaat om teamprofessionalisering zit 

het hem daarin: het nieuwe docentschap ‘leren begrijpen’ en implementeren in curricula. 

Samen kijken naar het onderwijs en bepalen of het nog tegemoet komt aan wat nodig is 

voor het beroep.’ Docenten geven aan het te waarderen als zij betrokken worden bij de 

invulling van scholingsdagen. Zij willen niet alleen meedenken over de inhoud, maar ook 

over de uitvoering; dat docenten die ergens expert in zijn een workshop verzorgen voor 

het team bijvoorbeeld. Ook werd meermalen de suggestie gedaan scholingsdagen altijd 

een follow up te geven om ervoor te zorgen dat het geleerde daadwerkelijk wordt 

toegepast en niet wegzakt. Een docent van ROC-D geeft bijvoorbeeld aan: ‘het 

scholingstraject zou kunnen worden aangevuld door bijvoorbeeld intervisie: praten over 

onderwijs en luisteren naar elkaars ervaringen’. 

Binnen de tweede categorie van professionalisering – verbeteren van samenwerking – zijn 

uit de cases vooral veel voorbeelden naar voren gekomen van scholing, waarbij het doel 

bijvoorbeeld was dat teamleden leerden om elkaar beter feedback te geven, beter te 

communiceren en beter taken te verdelen. Hierbij wordt, zoals hierboven ook beschreven, 

vaak de hulp ingeschakeld van een coach (ofwel een HRD coach vanuit de instelling ofwel 

een coach van een extern bureau). Ook bij dit type scholing geldt volgens betrokkenen dat 

een follow-up noodzakelijk is. Zoals een docent van ROC-A aangaf: ‘Studiedagen zijn vaak 

‘losse flodders’: zoals in de klas, als je merkt dat een bepaalde werkvorm of opdracht niet 

aanslaat en je maar met iets nieuws komt in de hoop dat dit wel iets teweeg brengt. 

Daardoor levert het niet altijd wat op, zo’n studiedag. Zo ook met het benoemen van 

elkaars kwaliteiten, je doet het dan braaf, maar je weet dat het daarna toch weer op de 

oude manier gaat.’  

Positieve benadering bij professionalisering 

Wat een aantal keren terugkwam in de interviews is dat een positieve benadering van 

belang is voor professionalisering. Dit kwam bijvoorbeeld terug in het interview van ROC-

C: ‘het gaat er niet om elkaar af te branden maar te kijken hoe het beter kan’ en in het HR 

document van ROC-D: ‘er mag geen afrekencultuur ontstaan. De basis hiervoor is het 

actief vragen om feedback en niet enkel het geven van feedback. We rekenen dus ook niet 

af op het maken van fouten, maar op het verzuimen van het vragen van hulp of het bieden 

van hulp. Het team wordt steeds beter in het coachen van elkaar en in het reflecteren.’ Het 

volgende tekstvak bevat een beschrijving van hoe ROC Academie van ROC-G scholing 

aanbiedt m.b.v. een positieve benadering, de ‘appreciative inquiry’. 
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Formeel en informeel leren 

In alle cases kwam naar voren dat er zowel sprake moet zijn van leren in de formele 

setting van een training, als van leren in een informele setting, bijvoorbeeld door feedback 

van collega’s te vragen. In alle cases kwam ook naar voren dat dit laatste niet automatisch 

gebeurt. Mensen zijn het niet gewend, of het onderlinge vertrouwen ontbreekt. 

Teamleiders kunnen het informele leren stimuleren. Een docent van ROC-A gaf 

bijvoorbeeld aan dat: ‘..professionalisering niet alleen via cursussen hoeft te gebeuren, 

maar ook door samen te werken, met elkaar mee te kijken. Het zou goed zijn als mensen 

dit meer deden. De huidige teamleider stimuleert dat wel, en heeft zelf aangegeven graag 

een keer een les bij te wonen. Dat is positief.’ Een teamleider van ROC-C gaf aan dat leren 

van elkaar (elkaar aanspreken, feedback vragen of meekijken) van nature niet in de teams 

zat en dat hij daarin veel geïnvesteerd heeft door zelf het goede voorbeeld te geven: ‘zelf 

wel mensen aanspreken op hun gedrag in teamvergaderingen of vragen of iemand nog 

lekker in zijn vel zit, wel voldoende doet waar hij energie van krijgt of waar hij goed in is. 

Teameden hebben aan deze stijl moeten wennen. Gaven aanvankelijk aan dat zij de 

teamleider vooral als ‘regelneef’ zagen. Het heeft effect: mensen durven nu ook meer 

vragen aan elkaar te stellen.’ Een docent van ROC-C waarschuwt nog voor het gevaar van 

formaliseren van informeel leren: ‘Ik vertelde de teamleider ooit dat ik zo blij was dat 

docenten binnen ons team zo gemakkelijk bij elkaar binnen lopen. De teamleider 

reageerde enthousiast en opperde om dat in het jaarplan op te nemen zodat iedereen dit 

zou gaan doen. Ik heb direct gezegd dat dat nu juist niet moest gebeuren: mensen doen 

het blijkbaar uit zich zelf en als je dat gaat opschrijven, dan dood je de intrinsieke 

motivatie.’ 

 

Appreciative Inquiery 

De ROC Academie biedt twee cursussen aan die door docententeams gevolgd worden:  

- “Appreciative inquiry” (AI), gericht op het aanleren van manieren om sterke punten bij studenten boven water 

te krijgen. De cursus start met een aantal concrete voorbeelden van de effecten die met deze methode bereikt 

kunnen worden. Vervolgens worden methodieken aangereikt waar docenten mee gaan experimenteren in een 

les of tijdens een studieloopbaan uur. Tijdens een bijeenkomst worden ervaringen weer gedeeld en kan men 

een stap verder gaan door in teamverband een project te ontwikkelen gericht op een fundamentelere 

implementatie van de AI-benadering. Bijvoorbeeld gericht op het leren herkennen van patronen in bepaalde 

klassen of binnen studenten over langere tijd. 

- “Talentontwikkeling”, gericht op het herkennen van ieders sterke punten in het team. Dit start met theorie; 

dan een sterke punten test; vervolgens een ‘confrontatiematrix’ waarin men nagaat of en hoe sterke punten 

gebruikt worden in het werk; dan theorie over ‘job craften’ waarin men inzicht krijgt in verschillende manieren 

waarop men meer vanuit de eigen kracht kan werken.  

Deze cursussen worden gegeven door een docent, die het als een ‘uit de hand gelopen hobby’ ziet. ‘Docenten die de cursus 

volgen doen dit, bijvoorbeeld, omdat ze grip willen leren krijgen op een student of klas die niet te motiveren lijkt of wanneer 

zij ordeproblemen ervaren. Wanneer een docent weet hoe hij/zij grip krijgt op de eigen sterke punten en waar hij/zij zelf 

warm voor loopt, kan een docent dit ook gemakkelijker bij studenten boven water krijgen.’  
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|5. HR Praktijken in het ‘Motivation –domein’ 

 

Binnen het ‘Motivation’-domein gaat het om het waarderen van teamresultaten en het 

waarderen van ieders individuele bijdrage aan het teamresultaat. 

5.1 Waardering van individueel werk in de team context 

In geen enkele van de zes instellingen waarvan we informatie hebben over deze HRM 

praktijk, is sprake van formeel beloningsbeleid ten aanzien van de individuele bijdrage aan 

het teamresultaat of de manier waarop binnen het team wordt samengewerkt. Het 

instellingsbrede beloningsbeleid is gefocust op ieders individuele taakuitvoering.  

De teamleiders geven echter allen aan dat zij wel degelijk structureel aandacht besteden 

aan ieders bijdrage aan het teamresultaat, zij het veelal op informele wijze. Zoals de 

teamleider van ROC-A aangaf: ‘In financiële of arbeidsvoorwaardelijke zin wordt er niet 

veel aan beloning gedaan. Wel informeel, door een bloemetje of een vrije dag te geven 

aan mensen die zich extra ingezet hebben. Dit wordt ook gedeeld met het team.’ Dat 

laatste, het publiekelijk uitspreken van waardering, is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld 

een docent van ROC-D: ‘Als iemand met kop en schouder boven de rest uitsteekt wordt dat 

niet expliciet benoemd. Het team als geheel krijgt wel veel feedback en wordt beloond, 

bijvoorbeeld, door een uitje of etentje.’ Of een docent van ROC-C: ‘Op individueel niveau 

wordt veel waardering uitgesproken, maar vooral een op een tussen teamleider en docent. 

Niet zozeer in de groep. Wellicht omdat het lastig is te bepalen wat je doet met mensen die 

nooit eens boven de rest uitsteken.’  De betreffende docent ziet dit als een dilemma. Een 

teamleider van ROC-C vindt echter: ‘Ik spreek mensen aan op hun gedrag en probeer er 

door vragen erachter te komen waarom zaken misgingen en hoe het anders kan.’ Ze is 

altijd transparant naar het team als iemand bevorderd wordt van LB- naar LC-docent of 

van instructeur naar docent. ‘Ik moet het kunnen uitleggen’. Op die manier wordt volgens 

haar duidelijk wat ze verwacht van mensen. 

Aan de andere kant is het wel zo dat de voortzetting van een contract kan afhangen van 

de wijze waarop iemand in het team samenwerkt. Zoals de teamleider van ROC-B aangaf: 

‘Of men wel of geen vaste baan krijgt hangt van verschillende factoren af. Hoe iemand 

functioneert in het team is daarbij belangrijk. Kennis over iemands functioneren komt uit 

verschillende bronnen: lesbezoek, gesprek met studenten, student evaluaties, ervaringen 

met de persoon zelf, intuïtie ....360 graden feedback via Reflector. Samenwerking staat 

voorop: als de chemie in het team niet goed is dan kan dat reden zijn om iemand te laten 

gaan.’ P&O directeur van ROC-B voegt nog toe: ‘Niet alleen de formele gesprekken lenen 

zich voor het benoemen van het teambelang; ook in gesprekken van alledag zullen 

teamleiders teamleden aanspreken op hun bijdrage aan het team. Teams verschillen in 

grootte: in grote teams (zo’n 25 mensen) zullen gesprekken meer gestructureerd zijn dan 

in kleinere teams (á 15 personen).’  

5.2. Waardering van teamwerk 

Bij zes van de zeven instellingen waarvan we informatie hebben over teamwaardering 

krijgen teams structureel feedback op behaalde resultaten. Dit zijn bijvoorbeeld cijfers 

m.b.t. vroegtijdig schoolverlaters, de ranking in de keuzegids mbo, studenttevredenheid 

via de JOB monitor, interne audits of de tussentijdse en jaarlijkse evaluatie van de 

teamplannen.  
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Op instellingsniveau is in deze onderzoeksgroep geen formeel beleid of protocol voor 

teambeloning naar voren gekomen. Wel worden teams die uitzonderlijk presteren, 

daarvoor in diverse instellingen gewaardeerd door het college van bestuur. En dan niet 

zozeer financieel maar informeel door een taart mee te nemen. Teamleiders waarderen 

teamresultaten ook vaak informeel, via een etentje bijvoorbeeld. Een docent van ROC-C 

bevestigt dit beeld: ‘Ons team krijgt veel complimenten en successen worden op 

‘informele’ manieren gevierd, met complimenten of een etentje. Geen financiële beloning. 

Dat zou ook niet werken. Door met elkaar iets leuks te doen werk je direct aan 

teambuilding.’ 

Een teamleider van ROC-C geeft aan: ‘Dergelijke beloning en feedback aan het team 

gebeurt zelfs vaker dan op individueel niveau omdat een teamleider meer zicht heeft op 

teamresultaten en hoe een ieder daaraan bijdraagt in bijvoorbeeld vergaderingen of 

projecten en minder op wat ieder binnen zijn eigen vak en klas doet. Op dat laatste hebben 

teamleden meer zicht; zij zouden elkaar echter meer feedback kunnen geven dan nu het 

geval is. Docenten horen immers van studenten ook hoe collega’s gewaardeerd worden en 

zouden daar meer mee kunnen doen. Bijvoorbeeld in termen van: “bij mij werkt dit en dit 

heel goed, zou jij dat niet eens kunnen proberen?” Hier is nog winst te behalen.’ En een 

docent van ROC-D gaf aan: ‘Vooral student evaluaties worden veel teruggekoppeld, 

bijvoorbeeld: student debatten over alle aspecten van de opleiding (van kantine t/m 

kwaliteit docenten) of de uitkomsten van de mbo-wijzer. Op informele wijze worden 

successen gevierd, bijvoorbeeld d.m.v. een gebakje.’ Deze docent waarschuwt ervoor dat 

studentevaluaties te snel doorgetrokken kunnen worden naar beoordeling van docenten: 

‘een teamleider moet evaluaties van docenten wel kritisch bekijken en ook zelf 

lesobservaties doen om tot een totaalbeeld te komen.’ 
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|6. HR praktijken uit het ‘Opportunity-domein’. 

 

Binnen dit laatste domein gaat het om het creëren van mogelijkheden voor teams om 

nieuwe kennis op te doen door contacten te leggen met mensen buiten het team (externe 

oriëntatie) en ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor teams om samen 

te werken en te werken aan verbeterambities (samenwerking faciliteren).  

6.1.Externe oriëntatie  

Het organiseren van teambreed werkbezoek naar andere teams (binnen of buiten de 

instelling) of naar organisaties in het beroepenveld gebeurt weinig. Een docent van ROC-D 

gaf aan weinig stimulans te ervaren om bijvoorbeeld te kijken hoe een ander team het 

aanpakt: ‘Individuele teamleden vragen wel eens een gastspreker van buiten, maar verder 

is het team vooral intern gericht.’ Als redenen hiervoor worden het rooster en het 

voorkomen van lesuitval genoemd. Zoals een teamleider van ROC-C: ‘Docenten en teams 

kijken nog te weinig buiten de deur. Zoals een dag meelopen bij een afdeling die net een 

innovatie heeft doorgevoerd. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de overname van 

lessen die dat tot gevolg heeft lastig te organiseren is. Het gebeurt hooguit 1 keer per jaar 

en zou in de toekomst vaker moeten.’ De teamleider van ROC-D bevestigt dit beeld: ‘Het 

team stimuleren om buiten de muren van het eigen team te gaan kijken is lastig: middels 

de BPV komt elke docent al regelmatig in contact met het eigen werkveld, maar als team 

een ander team bezoeken binnen het ROC of daarbuiten is lastig te realiseren.’ De 

teamleider geeft aan ‘al blij’ te zijn dat het intern lukt om de samenwerking goed te 

organiseren. 

 

6.2. Samenwerking faciliteren 

Binnen zes instellingen konden geïnterviewden informatie geven over hoe samenwerking 

binnen het team gefaciliteerd werd. In alle zes gevallen was sprake van structurele 

aandacht en interventies gericht op het verbeteren van samenwerking. De volgende 

interventies konden worden onderscheiden: het creëren van werkruimtes voor docenten; 

het plannen van werkoverleg; het als team verdelen van taken rollen. Hieronder 

bespreken we ze stuk voor stuk. 

 

Creëren van werkruimtes voor docenten 

De fysieke ruimte waarin een team werkt blijkt van grote invloed te zijn op hoe men 

samenwerkt. Het komt bijvoorbeeld voor dat teams meerdere opleidingen verzorgen en 

op meerdere locaties werkzaam zijn wat onderling contact bemoeilijkt. Of dat subteams 

(die verschillende opleidingen verzorgen) weliswaar in hetzelfde gebouw werken, maar 

hun eigen teamkamer hebben, waardoor onderlinge afstemming en kennisuitwisseling 

bemoeilijkt wordt. Ook het teamgevoel kan hierdoor verminderen. Bijvoorbeeld een 

docent uit ROC-C: ‘Onze afdeling is eigenlijk te klein. De lokalen zijn te klein en liggen 

verspreid over een groot gebouw. Daardoor mist het gevoel een ‘schooltje binnen de 

grote school’ te zijn.’  

Het hebben van een gezamenlijke ruimte waarin het gehele team kan werken en 

overleggen werd dan ook breed gezien als een belangrijke voorwaarde voor 

samenwerking. Door verschillende teams werden dan ook gezamenlijke teamkamers 

ingericht. Een docent van ROC-D merkte hierover op: ‘Sinds kort is er een gezamenlijke 

kamer. Dit bevordert de communicatie over lopende zaken zoals problemen met 
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studenten, maar ook over of iedereen wel op één lijn zit.’ Datzelfde ervaart zijn collega 

docent: ‘Sinds kort is er een gezamenlijke teamkamer, waardoor de samenwerking 

gestimuleerd wordt. Doordat de lijnen nu korter zijn en je elkaar automatisch en vaker 

tegen komt, is er meer contact over studenten en leren mensen elkaar beter kennen. Er 

wordt ook over privé zaken gepraat en gelachen maar er ontstaan ook irritaties.’ 

Het hebben van een gezamenlijk ruimte is niet zaligmakend. Een docente van ROC-A- 

merkte op: ‘Er is een docentenkamer maar daar zitten ook studenten en dat praat niet 

gemakkelijk.’ Bovendien gaf ze aan vooral de vaste docenten regelmatig tegen te komen 

terwijl freelancers vaak direct na de les weer weg zijn en parttimers vaak op andere dagen 

werkzaam zijn dan zij zelf. Vandaar dat er ook veel overleggen van te voren worden 

ingepland (zie onder). Naast teamkamers is op verschillende instellingen ook geïnvesteerd 

in werkruimtes voor overleg in kleiner verband (zoals projectgroep overleg).   

Werkoverleg plannen 

Binnen alle zes cases die informatie gaven over samenwerking werd ruimte voor 

werkoverleg ingeroosterd. De frequentie varieerde van eens per week tot eens per 

maand. Ook de mate waarin de teamleider een agenda vaststelt varieert. Zo gaf 

teamleider van ROC-B aan: ‘Aanvankelijk werd er elke week vergaderd, daarna om de 

week en nu eens per maand. Daarnaast is dinsdagmiddag vrij geroosterd van 3 tot half 6. 

Zodoende hebben mensen ruimte om elkaar te ontmoeten voor overleg.’ 

Als team de taken en rollen verdelen. 

Binnen alle teams die informatie over samenwerking konden geven werd de onderlinge 

taakverdeling tussen teamleden door de teamleider gecoördineerd. Teamleider van ROC-

A zei hierover: ‘De taakverdeling loopt binnen elk subteam anders: niet overal worden de 

taken nog in samenspraak en evenredig verdeeld. Als teamleider moet je in sommige 

gevallen het voortouw nemen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat niet één persoon 

alles naar zich toe trekt omdat diegene van mening is dat de anderen het niet goed doen.’ 

Of de teamleider van ROC-F: ‘Taakverdeling in teams loopt niet vanzelf op een ‘eerlijke’ 

manier. Nog steeds wil het wel gebeuren dat mensen met ‘de grootste mond’ de beste 

taken naar zich toe trekken. Als teamleider moet je teams hierin ontwikkelen’. Dit werd 

beaamt door een docent van ROC-A die vaak merkte, dat als iemand interesse toont in het 

uitvoeren van een bepaalde taak (bijvoorbeeld iets kleins zoals notuleren bij 

vergaderingen) of in een project, daar geen gehoor aan werd gegeven: ‘Hoe klein een taak 

ook is, mensen voelen zich gewaardeerd wanneer ze er een half uur of een uur voor 

krijgen in de jaartaak. Het zou veel plezier teweeg kunnen brengen als hier meer oog voor 

was. Nu zijn het vaak dezelfde mensen die taken naar zich toe trekken of toebedeeld 

krijgen en de onderliggende redenen zijn dan niet altijd duidelijk.’ Volgens deze docente 

zou de teamleider dit proces moeten aanjagen binnen de teams, opdat de teams het leren 

zelf te doen: ‘taken verdelen op basis van kwaliteiten en ambitie.’ 

De teamleiders die betrokken waren bij dit onderzoek kwamen zelf vaak met een eerste 

taakverdeling. Deze legden zij voor aan het team en teamleden konden vervolgens 

reageren. De teamleider van ROC-F bijvoorbeeld, maakt in overleg met de roostermaker 

een eerste opzet van verdeling van les-gebonden taken. Het team reageert daarop, net 

zolang tot iedereen tevreden is: ‘De niet les-gebonden taken moeten daar dan nog aan 

toegevoegd worden (BPV, projecten, bijeenkomsten, examinering, LOB etc.). Dat gebeurt 

door ‘sollicitaties’: mensen kunnen aangeven welke taken ze interessant lijken en waarom 
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zij denken daarvoor in aanmerking te komen. Als alle inschrijvingen binnen zijn, verdeelt 

het MT de taken.’ 
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|7. De rol van teamleiders bij de uitvoering van teamgericht HRM 

 

Zowel in de cao als in het professioneel statuut wordt het belang van teamwerk 

benadrukt. Zo lezen we bijvoorbeeld in het Professioneel Statuut (p.6) ‘Het onderwijsteam 

is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijsproces, en bepaalt de didactisch-

pedagogische aanpak en lesmethoden binnen de wettelijke eisen en binnen de door de 

instelling in overleg met de OR vastgestelde kaders. Dit is het “hoe” van het onderwijs. Het 

onderwijsteam legt daarover verantwoording af via de managementlijn ten einde de door 

de wetgever bij het bevoegd gezag gelegde eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 

onderwijs inhoud te kunnen geven’. Dat ‘het onderwijsteam de basis organisatorische 

eenheid’ is (Professioneel Statuut, p.6) wordt ook duidelijk in het beleid dat binnen 

instellingen gevoerd wordt. Zo lezen we bijvoorbeeld in het HR document van ROC-D: ‘In 

onze professionele cultuur staan medewerkers niet alleen, we werken in de basis vanuit 

teams.’ 

De CAO expliciteert in zekere mate hoe instellingen zorg dienen te dragen voor de 

facilitering van teamwerk. Dit wordt met name op het gebied van werkverdeling en 

professionalisering concreet gemaakt. Zo lezen we in artikel 3.4 over de werkverdeling 

‘Uitgangspunt is dat de werknemers in het onderwijsteam met de leidinggevende ..... de 

werkzaamheden verdelen in een werkoverleg van het onderwijsteam (p.24)’. En in artikel 

4.1. dat voor ‘elk onderwijsteam het werk is verdeeld conform artikel 3.4 .... is, ten 

behoeve van scholing en professionalisering van de direct bij het primair proces betrokken 

werknemers die benoemd zijn in een functie behorend bij carrièrepatroon 7 of hoger een 

urenaantal beschikbaar dat gelijk is aan: P x 107. Hierin is P het totale aantal FTE’s van de 

werknemers genoemd in de vorige zin binnen een onderwijsteam. Deze uren worden op 

het niveau van het onderwijsteam (al dan niet gedifferentieerd) toegedeeld aan de 

desbetreffende werknemers (p.28)’  en werknemers hebben recht op ‘ten minste 24 uren 

scholing en professionalisering. Deze 24 uren maken deel uit van het urenaantal ten 

behoeve van scholing en professionalisering dat beschikbaar is op het niveau van het 

onderwijsteam (p.29)’. In de HR documenten van de deelnemende instellingen zijn we 

geen concrete regels en procedures m.b.t. team werk en team professionalisering tegen 

gekomen. 

De regels en procedures in de cao, professioneel statuut en HR documenten onderstrepen 

het belang van teamontwikkeling en suggereren dat teamleiders hierin een rol hebben. De 

discretionaire bevoegdheid wordt in de documenten niet concreet gemaakt. Echter, zowel 

uit de expertmeeting als uit de interviews komt een duidelijk beeld naar voren: de 

discretionaire bevoegdheid van teamleiders is voldoende. Zoals een van de HR 

functionarissen aangaf: ‘De cao en andere regelgeving (b.v. het professioneel statuut) 

bieden heel veel ruimte als zeggenschap op teamniveau georganiseerd is. Dan mag er veel 

meer dan de teamleider denkt.’ Teamleiders uit de casestudies gaven aan zich 

ondersteund te voelen door de centrale directies van hun instellingen. Er worden door 

teamleiders dan ook geen structurele belemmeringen in termen van financiën of 

regelingen genoemd die van invloed zouden zijn op de uitoefening van hun HR rol.  

De taakopvatting en competenties van teamleiders lijken dus de belangrijkste 

succesfactoren voor teamgericht HRM te zijn. Een teamleider van ROC-C zegt hierover: ‘Ik 

zie veel ‘regelneven’ om me heen terwijl ik mijn rol juist zie als stimulator van 

teamontwikkeling. Ik ben gericht op mensen; zit iedereen nog op de juiste plek? Zit 
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iedereen nog in zijn kracht? Wat heeft het team nodig?’ Dit beeld komt terug bij de 

teamcoaches van ROC-G: ‘Teamleiders zijn van nature erg operationeel ingesteld en 

geneigd snel over te gaan op de inhoud en zijn vaak minder bezig met zaken als 

communicatie en meta communicatie:  ‘dat is een taal die wij niet spreken’ gaf een van de 

teamleiders onlangs aan.’  

Teamleiders hebben voor hun rol veel inzicht in teamprocessen nodig en vaardigheden om 

goed in te spelen op wat een team nodig heeft om goed te kunnen functioneren of 

gemotiveerd te zijn. Zoals een docent van ROC-C het aangeeft: ‘De teamleider is in haar rol 

gegroeid. Zat eerst wat meer op macht en drukte zaken door. Is nu veel meer stimulerend, 

gaat in gesprek en vraagt teamleden mee te denken. Zodra je tegen docenten zegt dat iets 

moet dan krijg je weerstand. Alles wat van boven komt is in principe verdacht. Dus in feite 

is het net als bij kinderen, moet je ‘organischer’ te werk gaan. Af en toe een compliment, 

vragen of iets niet ook anders kan… dat werkt beter.’  

Wat teamleiders helpt om in hun rol te groeien is om de ruimte nemen om te 

experimenteren en fouten te durven maken en om te leren van collega teamleiders. Ook 

kan de HRM afdeling ondersteunend zijn. Echter, dit werkt alleen wanneer teamleiders 

korte lijnen ervaren met de HRM afdeling en het idee hebben dat de diensten die deze 

afdeling biedt aansluiten bij hun behoeften. Dit is niet vanzelfsprekend het geval.  

Zoals deelnemers aan de expertmeeting aangaven: ‘Men kan soms een grote afstand 

ervaren tot, bijvoorbeeld, de afdeling HRM ..... Ook kan men de ervaring hebben dat wat 

ondersteunende diensten te bieden hebben aan en vragen van onderwijsteams niet 

aansluit op de behoefte van diezelfde teams. Wanneer deze diensten juist wel inspelen op 

de behoeftes van teams en teamleiders, dan kan men hier veel aan hebben (een 

waarderingskader, informatie over wet- en regelgeving, tips en adviezen bijvoorbeeld).’  

De teamcoaches van ROC-G gaven bovendien aan dat de Management Development (MD) 

trajecten meer zouden kunnen ingaan op de ‘soft skills’ die teamleiders nodig hebben 

voor de uitoefening van hun HR rol.  
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|8 Conclusie en discussie 

 

Binnen mbo instellingen is het vormgeven en uitvoeren van onderwijs een 

teamaangelegenheid. Docententeams worden dan ook gezien als belangrijkste 

organisatorische eenheid binnen mbo instellingen. Dat dit is vastgelegd in sector beleid 

(CAO en Professioneel statuut) garandeert echter nog niet dat teams ook echt 

functioneren als team en dat er wordt samengewerkt en geleerd van elkaar. Dit 

onderzoek had als doel om na te gaan hoe teamgericht HRM kan bijdragen aan de 

teamontwikkeling binnen mbo instellingen. De volgende onderzoeksvragen stonden 

centraal:  

1. ‘Wat wordt met teamgericht HRM beoogd’? 

2. ‘Hoe wordt teamgericht HRM vormgegeven?’ 

3. ‘Wat is de handelingsruimte van teamleiders om het teamgerichte HRM beleid op 

zo’n manier uit te voeren dat dit door teamleden als ondersteunend wordt 

ervaren?’ 

Onderstaand kader geeft aan wat in deze studie onder teamgericht HRM verstaan werd en 

hoe dit werd opgesplitst in drie domeinen: 

Teamgericht HRM is gebaseerd op de AMO theory of Performance (Appelbaum et al., 2000) die stelt dat prestaties van 

individuen en teams worden bepaald door capaciteiten (Abilities) en motivatie (Motivation) van medewerkers en de 

mogelijkheden (Opportunities) die hen geboden worden om optimaal te functioneren. Meer specifiek gaat het om 

onderstaande aspecten: 

A In de samenstelling van teams (d.m.v. werving en selectie) kijken naar hoe teamleden elkaar aanvullen qua 

capaciteiten én het professionaliseringsaanbod richten is op wat teams nodig hebben om beter samen te kunnen 

werken en om goede team resultaten te behalen. 

M De individuele bijdrage aan het teamresultaat waarderen en teams belonen voor behaalde teamresultaten. 

O Mogelijkheden creëren voor teams om nieuwe kennis op te doen door contacten te leggen met mensen buiten het 

team (externe oriëntatie) en zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor teams om samen te werken en te 

werken aan verbeterambities (samenwerking faciliteren). 

 

In dit laatste hoofdstuk zullen we eerst de belangrijkste bevindingen samenvatten 

(paragraaf 8.1). Hierna volgen de aanbevelingen voor de praktijk (paragraaf 8.2.). Tot slot 

werpen we nog een kritische blik op de wijze waarop het onderzoek is opgezet en 

uitgevoerd en doen we nog enkele suggesties voor vervolgonderzoek (paragraaf 8.3.). 

8.1. Belangrijkste bevindingen 

In antwoord op onderzoeksvraag 1 kunnen we concluderen dat er bij de mensen die 

betrokken waren bij het onderzoek consensus bestond over de potentie van teamgericht 

HRM. Teamgericht HRM kan volgens hen bijdragen aan: het creëren van een teamgevoel; 

het stimuleren van de samenwerking binnen teams; het stimuleren van team 

professionalisering; en het stimuleren van taakverantwoordelijkheid van teams.  

In antwoord op onderzoeksvraag 2 kunnen we concluderen dat er binnen de acht 

instellingen die aan het onderzoek hebben meegedaan op instellingsniveau nauwelijks 

sprake is van teamgericht HRM beleid. Hierdoor wordt nauwelijks voorgeschreven hoe 

teamleiders vorm dienen te geven aan teamgericht HRM. Terwijl er bij elke instelling wel 
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sprake is van een visie op teams en HR afdelingen ook een visie hebben op 

teamontwikkeling, worden teamleiders vrijgelaten in hoe zij hier vorm aan geven. Het 

verdient dan ook de aanbeveling om veel meer op instellingsniveau na te denken over de 

invulling van teamgericht HRM.  

De enige vormen van centrale sturing die we vonden had betrekking op het jaarlijks 

invullen van een teamscan (waarmee de ontwikkeling van de teams in beeld gebracht 

wordt en op basis waarvan acties genomen kunnen worden om de verdere 

teamontwikkeling te stimuleren) en het jaarlijks (her)formuleren van het teamplan 

(waarin alle behaalde resultaten, voorgenomen ambities en activiteiten van een team 

verwoord staan). Ook werden in twee instellingen HRD coaches ingezet om teamleiders te 

ondersteunen bij teamontwikkeling. Binnen de teams van de acht deelnemende 

instellingen zijn we verschillende teamgerichte HRM praktijken tegengekomen. Ook het 

focusgroep interview (d.m.v. een expertmeeting) bracht de nodige praktijken aan het 

licht. Wat opviel is dat de meeste van deze teamgerichte HRM praktijken zich bevonden 

binnen het Ability-domein, waarin het erom gaat dat er in de samenstelling van teams 

(d.m.v. werving en selectie) gekeken wordt naar hoe teamleden elkaar aanvullen qua 

capaciteiten én dat het professionaliseringsaanbod gericht is op wat teams nodig hebben 

om hun taken beter te kunnen uitvoeren. den dan vooral teamprofessionalisering. Uit het 

Motivation-domein, waarin het gaat om het waarderen van teamresultaten en het 

waarderen van ieders individuele bijdrage aan het teamresultaat, zijn we veel minder 

praktijken tegen gekomen. Binnen het Opportunity-domein, waarin het draait om het 

creëren van mogelijkheden voor teams om nieuwe kennis op te doen door contacten te 

leggen met mensen buiten het team (externe oriëntatie) en ervoor te zorgen dat er 

voldoende mogelijkheden zijn voor teams om samen te werken en te werken aan 

verbeterambities (samenwerking faciliteren), zijn we vooral HR praktijken op het laatste 

tegengekomen: mbo instellingen lijken erg veel te hebben geïnvesteerd in het creëren van 

ruimte (zowel fysiek als in tijd) voor teams om samen te werken. 

In antwoord op onderzoeksvraag 3 concluderen we dat de discretionaire ruimte die 

teamleiders hebben om teamgericht HRM beleid te voeren voldoende is. Over het 

algemeen geven de deelnemende instellingen teamleiders de vrije hand in hoe zij 

vormgeven aan teamontwikkeling. Vervolgens hangt het dan van de rolopvatting en 

vaardigheden van teamleiders af hoe effectief zij dat organiseren binnen hun teams. Maar 

ook in geval van de implementatie van centraal ingezette praktijken zoals de teamscan en 

het teamplan, hangt de effectiviteit van deze praktijken af van de manier waarop 

teamleiders het inzetten. Terwijl de discretionaire bevoegdheid van teamleiders voor de 

uitvoering van hun HR rol voldoende lijkt, geldt dat niet automatisch voor hun 

vaardigheden en rol opvatting. Hiervoor dient volgens verschillende respondenten uit het 

onderzoek meer aandacht te komen in Management Development (MD) trajecten. 

Gedurende het onderzoek bleek dat wat er onder een team verstaan wordt niet eenduidig 

is. Per instelling, en per cluster, worden teams op andere gronden samengesteld. Vaak 

verzorgt een team verschillende opleidingen waardoor het uit meerdere subteams 

bestaat. Leden uit verschillende subteams hebben niet altijd het gevoel bij elkaar te 

horen. Teamleiders gaven vaak aan dit wel graag te willen. Teamleider van ROC-A 

bijvoorbeeld: ‘Kruisbestuiving over sub teams heen gebeurt nog niet, maar wordt de 

komende tijd gestimuleerd. Bepaalde keuze-onderdelen of algemene onderwerpen uit het 

kwalificatiedossier kunnen goed voor alle vier de opleidingen gezamenlijk gegeven 
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worden.’ Teamleider van ROC-C ziet mogelijkheden: ‘Door docenten in beide teams les te 

laten geven (avo docenten Engels bijv.) zien zij hoe zaken in een ander team op een andere 

manier worden aangepakt. Ook zien ze mogelijk dat doelgroepen verschillen en dus een 

andere aanpak vragen.’ Het zorgen voor deze kruisbestuiving vormt kennelijk een extra 

uitdaging als het om teamontwikkeling gaat. Het lijkt erop dat deze kruisbestuiving 

vergemakkelijkt wordt wanneer per subteam een ‘voorzitter’ of aanspreekpunt wordt 

aangewezen waardoor de afstemming met de teamleider en tussen de subteams 

onderling wat directer vormgegeven kan worden.  

Wat ook een aantal keren naar voren kwam waren de verschillende rollen die algemeen 

vormend onderwijs (avo)- vs. beroepsgerichte docenten vervullen in teams. Avo-docenten 

worden vaak in meerdere subteams ingezet, en soms zelfs in meerdere teams, waardoor 

zij zich minder snel ergens thuis voelen. Hun betrokkenheid bij teamdoelen lijkt daarom 

minder dan die van hun beroepsgerichte collega’s. In het kader van teamgericht HRM zou 

uitgebreider stil gestaan kunnen worden bij de manier waarop avo docenten ingebed 

kunnen worden binnen teams op zo’n manier dat dit bijdraagt aan hun 

teambetrokkenheid en aan hun bijdrage aan het teamresultaat. 

8.2. Aanbevelingen voor de praktijk 

Uit de resultaten komt een eenduidig beeld naar voren: Hoewel onderwijsteams als de 

basiseenheid in de organisatie worden gezien, is het HRM beleid binnen mbo-instellingen 

nog vrijwel uitsluitend op individuele docenten gericht. Dit betekent dat de motivatie, 

kennis en vaardigheden van teamleiders zeer bepalend zijn voor de wijze waarop er 

aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van teamprestaties. De eerste aanbeveling 

luidt dan ook: 

 Bestuurders zouden, in samenspraak met HRM managers en teamleiders, werk 

moeten maken van teamgericht HRM beleid. 

Zelfs wanneer er wel sprake is van centraal geïmplementeerde teamgerichte HRM 

praktijken zoals de teamscan, dan zijn de motivatie, kennis en vaardigheden van 

teamleiders om deze op een goede manier te implementeren nog steeds van cruciaal van 

belang. De tweede aanbeveling luidt dan ook: 

 Management Development (MD) trajecten zouden meer aandacht moeten 

besteden aan teamgericht HRM en de vaardigheden die nodig zijn om deze 

succesvol te implementeren.  

Door veel geïnterviewden werd het belang onderstreept van een ‘positieve benadering’ 

van team ontwikkeling. Het verdient dan ook aanbeveling om in het denken over 

teamgericht HRM de nadruk te leggen op hoe de kwaliteiten van verschillende teamleden 

elkaar kunnen aanvullen. Dit is in lijn met onderzoek naar de sterke punten benadering: 

wanneer mensen taken en rollen op zich nemen die passen bij hun sterke punten en hun 

ambities, dan zorgt dit voor energie en werkplezier (Van Woerkom, Oerlemans & Bakker, 

2016) en zal dit uiteindelijk de effectiviteit van teams vergroten (Buljac-Samardzic & van 

Woerkom, 2018).  

In twee instellingen werd gebruik gemaakt van coaches die teamleiders kunnen 

ondersteunen bij vragen omtrent teamontwikkeling. Dit werd erg gewaardeerd. We 
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kunnen ons dan ook voorstellen dat andere instellingen hier een voorbeeld aan willen 

nemen.  

Om het denken over de invulling van teamgericht HRM te ondersteunen kunnen de 

resultaten uit dit onderzoek gebruikt worden. Om de vertaalslag van dit rapport naar de 

praktijk te vergemakkelijken is door de auteurs een PowerPoint presentatie gemaakt, 

waarin de belangrijkste uitgangpunten van teamgericht HRM beleid besproken worden en 

waarin concrete voorbeelden van HRM praktijken gegeven worden.  

8.3 Beperkingen van de studie en suggestie voor vervolgonderzoek 

Bij deze studie waren in totaal 31 actoren van 13 verschillende mbo instellingen 

betrokken. We pretenderen dan ook geen volledig overzicht te hebben van wat zich 

binnen mbo’s op het gebied van teamgericht HRM afspeelt. Het onderzoek is meer 

explorerend en beschrijvend van aard en biedt hopelijk handvatten voor teamleiders om 

teamgericht HRM vorm te geven. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders 

van teamleiders wat betreft het vormgeven van teamgericht HRM. Ondersteuning in de 

vorm van training en coaching zou hun hierbij kunnen helpen. Vervolgonderzoek zou zich 

kunnen toespitsen op de vraag hoe deze ondersteuning eruit zou kunnen zien. 
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Bijlage I Opzet van de expertmeeting 

Eind november 2017 vond op een woensdag van 16.00 tot 19.00 uur een expertmeeting 

plaats waaraan verschillende actoren uit het mbo veld deelnamen, te weten: twee HRM 

functionarissen, twee teamleiders, drie mbo-docenten, een vertegenwoordiger van mbo-

raad en een vertegenwoordiger van de directie mbo van het ministerie van OCW. De 

meeting werd geleid door één van de onderzoekers. Na een korte inleiding op het 

onderzoek zijn met behulp van drie verschillende werkvormen, uitgevoerd in subgroepen 

van verschillende samenstelling, drie centrale vragen beantwoord: 

Brainstorm: Wat zijn de doelen van teamgericht HRM? 

Deelnemers schreven eerst voor zichzelf op wat in hun ogen met teamgericht HRM 

beoogd wordt. Elk doel noteerden zij op een post-it. Daarna voegden zij in drie 

heterogene groepen hun ideeën samen en plakten zij die op een flap-over. Vervolgens 

werden aan elkaar gerelateerde doelen geclusterd. Tot slot presenteerden de drie 

groepen hun bevindingen aan elkaar. 

World café: Hoe krijgt teamgericht HRM vorm? 

Na een korte uitleg over de ‘AMO-Theory of Performance’, die in abstracte termen 

beschrijft uit welke onderdelen teamgericht HRM zou moeten bestaan (zie Bijlage III), 

kozen de vier homogene subgroepen (d.w.z. gevormd op basis van functie) een cluster van 

HRM praktijken uit en bediscussieerden zij hoe deze HRM praktijken concreet vorm 

(kunnen) krijgen. Ze noteerden hun ideeën op een voorgedrukt a-3 vel. Wanneer er tijd 

over was kon men verder werken aan een volgend cluster. Tot slot benoemde elke 

subgroep de belangrijkste bevindingen aan elkaar.  

Brainstorm: Wat is de discretionaire ruimte van teamleiders in het vormgeven aan 

teamgericht  HRM? 

In dezelfde homogene groepen als bij de vorige werkvorm, schreven deelnemers op een 

rood vel papier welke factoren teamleiders belemmeren in de uitvoering van teamgericht 

HRM. Op een groen vel noteerden zij welke factoren juist bevorderend werken. Ook 

hierna volgde een korte uitwisseling tussen groepen. 

Aan het eind van de meeting heeft de onderzoeker toegelicht dat de uitkomsten van de 

meeting gebruikt zouden worden om een Kijkwijzer te ontwikkelen waarmee data 

verzameld zou worden binnen mbo-instellingen. Benadrukt werd dat de uitkomsten 

geanonimiseerd zullen worden en dat deelnemers een eerste versie van de samenvatting 

toegestuurd zouden krijgen om na te gaan of we volledig waren en of hun input op de 

juiste wijze geïnterpreteerd werd. Hiervoor werd expliciet toestemming gevraagd. Alle 

deelnemers gaven aan hiermee akkoord te gaan. 
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Bijlage II Uitkomsten van expertmeeting 

Hieronder worden de antwoorden op de drie centrale vragen uit de expertmeeting (zie 

Bijlage I) samengevat. 

Wat zijn de doelen van teamgericht HRM? 

De doelen hieronder zijn gedestilleerd uit de drie flappen die de eerste werkvorm heeft 

opgeleverd. Op verschillende plekken zijn letterlijk teksten van post-its aangehaald ter 

illustratie en ‘tussen haakjes’ geplaatst. 

Expliciteren van de ‘stippen aan de horizon’ 

Teamgericht HRM moet er volgens deelnemers aan bijdragen dat teamleden zich bewust 

zijn van de doelstellingen waar het team naar streeft. Maar ook: teamleden dienen zoveel 

mogelijk betrokken te worden bij het formuleren van diezelfde doelstellingen (zie bijv. 

’opstellen van een team-ontwikkelplan met het hele team’) en teams kunnen een bijdrage 

leveren aan afdelingsplannen. Deze doelen hebben uiteindelijk altijd te maken met ‘goed 

onderwijs met tevreden stakeholders’ en ‘gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering’.  

Teamontwikkeling stimuleren 

Teamgericht HRM zou ertoe kunnen bijdragen dat teamleden elkaars valkuilen en 

kwaliteiten leren kennen opdat men elkaar kan ondersteunen in de ontwikkeling of juist 

kan leren van elkaar en elkaar kan inzetten op basis van kwaliteiten (zie bijv. 

‘talentontwikkeling + talentgesprekken’). HRM zou ook kunnen bevorderen dat het team 

leert reflecteren op behaalde doelstellingen en leert om ‘heldere leervragen’ te stellen: 

‘wat hebben we als team te leren?’. Het team kan als ‘kennisnetwerk’ gezien worden 

waarbinnen een ‘dialoog over onderwijs’ gevoerd wordt. Ook vindt een ‘continue dialoog 

tussen medewerkers van het team en de buitenwereld’ plaats; een team moet immers 

continue kunnen anticiperen op veranderingen. 

Ontwikkeling van teamleden bevorderen 

Professionele ontwikkeling kan verschillende doelen kennen, zoals ‘ontwikkeling van 

beroepssector’, ‘pedagogiek en didactiek’ of de inhoud van vakken. De ‘professionalisering 

van individuen afstemmen op professionaliseringsbehoeften van het team d.m.v. een 

dialoog in het team’ wordt belangrijk gevonden. Professionalisering wordt als een continu 

proces benoemd. Teamleden kunnen ‘leren met en van elkaar’,  bijvoorbeeld door ‘bij 

elkaar in de lessen te kijken’ en feedback uit te wisselen.  

Teamgevoel creëren 

HRM zou kunnen bijdragen aan ‘gedeeld eigenaarschap’, ‘gedeeld leiderschap’ en een 

‘collectief verantwoordelijkheidsgevoel’. Werken in een team vraagt van teamleden: 

‘bereid zijn om van je eiland af te komen, van ‘verworven’ rechten af te stappen om met 

elkaar goed onderwijs te kunnen geven’. Het vraagt van elk individu een ‘onderzoekende, 

nieuwsgierige, kritische houding’. Je werkt ‘samen, ieder is zichtbaar’. Streven moet zijn 

dat iedereen zich welkom voelt (‘horen bij de groep’), het team als een vertrouwd 

omgeving ervaart en zich van toegevoegde waarde voelt (‘we hebben jou nodig’).  

Samenwerking binnen teams stimuleren 

Teamleden dienen ‘binnen kaders en regels met elkaar afspraken te maken over de 

uitvoering van het werk’. Teams moeten ‘planmatig werken’ aan de doelstellingen en 

HRM zou moeten ‘sturen op resultaten’. Er is voldoende autonomie nodig. Werken in een 

team zou energie gevend moeten zijn; zorgen voor werkplezier en een duurzame 
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inzetbaarheid worden als doelen benoemd. Ook dient er gezocht te worden naar 

‘diversiteit en een match van persoonlijkheden in een team’. 

Hoe krijgt teamgericht HRM vorm? 

De ‘AMO-Theory of Performance’ (zie Bijlage V) is gebruikt om – in abstracte termen – aan 

te geven uit welke HRM praktijken teamgericht HRM zou moeten bestaan. Hieronder zijn 

per domein (Ability, Motivation, Oppertunity) de concrete voorbeelden (vrij letterlijk) 

opgesomd die in subgroepen naar voren kwamen. 

ABILITY. Binnen het A-domein gaat het erom dat er in de samenstelling van teams 

gekeken wordt naar hoe teamleden elkaar aanvullen qua capaciteiten én dat het 

professionaliseringsaanbod gericht is op wat teams nodig hebben om hun taken beter te 

kunnen uitvoeren. 

- Vanuit de gedachte dat opleidingen verschillen van elkaar en dat docenten 

binnen teams verschillen van elkaar (avo docenten, beroepsgerichte docenten, 

slb/lb/lob docenten vervullen allemaal een specifieke rol) dienen teams 

betrokken te worden bij het opstellen van vacatures en bij de werving en selectie 

van kandidaten. 

- Houd bij de samenstelling van teams rekening met de verschillende 

persoonlijkheden van teamleden: probeer ervoor te zorgen dat mensen elkaar 

niet alleen aanvullen wat betreft expertise, maar ook in termen van de 

‘teamrollen’ die zij op zich nemen.  

- Laat potentiele kandidaten een gastles geven zodat je elkaar al wat beter leert 

kennen; 

- Neem leerlingen mee in de selectieprocedure: neem hun advies mee. 

- Selecteer mensen die open staan voor collegiaal leren, zoals lesbezoeken en 

feedback uitwisseling. 

- Stimuleer dit collegiaal leren door bijvoorbeeld vakdocenten les te laten geven 

aan collega’s of door lesbezoeken in te plannen. 

- Zorg dat voor iedereen duidelijk is welke mogelijkheden er tot professionalisering 

er zijn, binnen en buiten de instelling. 

- Verdeel het professionaliseringsgeld op een eerlijke manier (‘professionalisering 

geldt voor iedereen’) 

MOTIVATION. Binnen het M-domein gaat het erom dat teams gewaardeerd worden en 

medewerkers op basis van hun bijdrage aan het teamresultaat. 

- Gesprekken niet vanuit een functioneringsgesprek voeren maar meer vanuit een 

ambitie-  en ontwikkelingsgesprek; 

- Wel of niet een automatische periodiek toepassen is een keuze; 

- Waardering uitspreken via de werkverdeling (zoals projecten toekennen die 

passen bij iemands talenten of ruimte geven voor het vervullen van het 

ambassadeurschap voor bvmbo) en via mogelijkheden voor professionalisering 

(zoals het volgen van een master). 

- Stimuleer dat mensen elkaar vervangen zodat de ruimte om iets extra’s te doen 

ook daadwerkelijk ontstaat.  

- Dashboard (bijvoorbeeld een vergelijking met andere teams) zien als basis van 

een gesprek tussen teams en opleidingsdirecteuren over prestaties, initiatieven 
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en verdere professionalisering. Zorg ervoor dat er geen afrekencultuur ontstaat 

die vooral concurrentie tussen teams bevordert maar het leren in de weg staat.  

- Team (mede) verantwoordelijk maken voor invulling van de kwaliteit van het 

onderwijs. Ideeën over verbetering niet top-down maar bottom-up laten 

ontstaan. Laat teams ook meebeslissen over de prioritering van verbeterpunten.  

- Kennisdelen faciliteren, bijvoorbeeld d.m.v. workshops, intervisie, interne trainer 

of coach aan te wijzen, contacten te leggen met andere teams of andere 

instellingen (bijv. via de CFI conferentie of mbo dagen). 

- Formeel en informeel (h)erkennen van successen van individuen en van teams. 

Dit kan informeel via het uitdelen van complimenten of stilstaan bij een succes 

tijdens een vergadering. Het kan meer formeel door successen te delen via het 

personeelsblad of intranet of het uitschrijven van een jaarlijkse verkiezing.  

- Zet het beschikbare professionaliseringsbudget zo in dat teamtraining mogelijk is 

wanneer dat gewenst is. 

- Stimuleer dat docenten meedraaien / meewerken in onderzoek. 

- Verzamel best practices (bijvoorbeeld goede audits) en deel deze intern (via, 

bijvoorbeeld, intranet) en extern (bijvoorbeeld via het jaarverslag). 

OPPORTUNITY. Het O-domein zorgt dat er mogelijkheden zijn voor teams om nieuwe 

kennis op te doen door contacten te leggen met mensen buiten het team en dat er 

voldoende mogelijkheden zijn voor teams om te reflecteren op de huidige werkwijze en te 

werken aan verbeterambities. 

- BPV [i.e. stage] bezoeken voor iedereen; 

- Participeren in landelijk overleg (zoals SPL, BTG); 

- Deelnemen aan klankbordgroepen, adviesraden of werkveldcommissies; 

- Centrale scholingsdagen en contactdagen; 

- Netwerkbijeenkomsten (ontmoeten en uitwisselen); 

- In gesprek blijven en kansen laten zien 

- Faciliteren/ruimte bieden/ durven experimenteren 

- Uitgangspunt is: ‘Ja het kan’.  

- Fouten maken mag 

- Teamdagen 

o Visie; 

o Acute zaken; 

o Inhoud 

o Ontwikkeling. 

- Ruimte voor ontmoeting 

- Vrijheid geven met verantwoordelijkheid 

Wat is de handelingsruimte van teamleiders in het vormgeven aan teamgericht HRM? 

Tijdens de bijeenkomst is nagedacht welke factoren het moeilijk maken voor teamleiders 

om hun ‘teamgerichte HRM rol’ uit te voeren en wat hen daarin juist helpt. In veel 

gevallen zijn deze belemmerende en bevorderende factoren twee zijdes van eenzelfde 

medaille. In dat geval plaatsen we ze dan ook naast elkaar.  
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Belemmerende factoren Bevorderende factoren 

Overload vs Tevredenheid 

Teamleiders hebben veel taken en verantwoordelijkheden 

waardoor zij het gevoel hebben ‘te veel te moeten’ en soms 

onvoldoende toekomen aan de uitvoering van HRM beleid 

of hun eigen focus daarin verliezen.  

Als het ‘gewoon goed’ gaat, mag dat gevierd worden. Het 

hoeft niet altijd beter of anders. Hiermee wordt het gevoel 

van ‘overload’ voorkomen. 

Vasthouden vs. Ruimte nemen 

Teamleiders hebben met veel regels en procedures te 

maken (zoals de cao). Vanuit een angst om fouten te maken 

en afgerekend te worden, kunnen zij huiverig zijn om buiten 

de kaders te treden en eigen keuzes te maken.  

De durf om de ruimte te nemen en te experimenteren met 

nieuwe werkwijzen. De ruimte nemen (en dit ook anderen 

toestaan) om fouten te maken en om een eigen focus te 

kiezen (‘diversiteit in teamculturen mag’). 

Competenties 

Autoritair leiderschap door teamleiders. 

Onvoldoende kennis en inzicht in wetten, regels en de 

mogelijkheden die men daarbinnen heeft om eigen keuzes 

te maken. 

Authentiek leiderschap door teamleiders. 

Weten wie er in je team zitten (bijv. via een ‘Teamprofiel’) 

en contact hebben met teamleden (‘in verbinding zijn’) 

Talentgesprekken kunnen voeren; coach en volg de 

persoonlijke ontwikkeling van docenten en leg het niet 

alleen vast. 

 

Professionalisering 

 Organiseer feedback binnen het team. Vraag andere teams 

en alle stakeholders (studenten en bedrijfsleven 

bijvoorbeeld) om feedback. 

Verzorg als teamleider lessen zodat je ervaart wat je 

docenten ervaren. 

Wees transparant over wat je doet (‘docenten laten 

meedraaien’) 

Ondersteunende diensten 

Men kan soms een grote afstand ervaren tot, bijvoorbeeld, 

de afdeling HRM of kwaliteitszorg. Ook kan men de ervaring 

hebben dat wat ondersteunende diensten te bieden hebben 

aan en vragen van onderwijsteams niet aansluit op de 

behoefte van diezelfde teams. 

Wanneer deze diensten juist wel inspelen op de behoeftes 

van teams en teamleiders, dan kan men hier veel aan 

hebben (een waarderingskader, informatie over wet- en 

regelgeving, tips en adviezen bijvoorbeeld). 
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Bijlage III Overzicht de cases 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de geraadpleegde documenten en geïnterviewde respondenten van de acht instellingen. 

 

Instellingen A B C D E F G H Sub-

totaal 

HRM   P&O directeur (m) HR adviseur (m) 

 

HR adviseur (m) 

 

HR adviseur (m) 

Adviseur Onderwijs 

& Kwaliteit (v) 

 2 

Teamcoaches 

(v) 

Docent ROC 

Academie (m) 

HR 

adviseur 

(v) 

7 

Teamleiders TL (v) stuurt sinds 2 jaar 31 vaste 

docenten en ‘losse schil’ van ± 50 

zzp’ ers aan. Team verzorgt 4 

opleidingen, dus 4 subteams. 

 

TL (m) stuurt sinds 5 jaar 

14 docenten aan. Team 

verzorgt 2 opleidingen, 

dus 2 subteams.  

TL1 (v) stuurt sinds 5 jaar 2 

teams aan van 14 en 28 

medewerkers.  

TL2 (v) stuurt sinds 4 jaar een 

team aan van 9 docenten en 

sinds 1 jaar een team van 17 

docenten en 3 ‘losse’ AVO 

docenten. 

TL (v) leidt met 2 andere TLs 

sinds 3 jaar een team van 19 

docenten. 2 subteams 

(beroepsgericht en 

generiek). 

TL (M0 stuurt twee 

teams aan met elk 

een teamvoorzitter. 

TL (m) stuurt samen met 

directeur 4 subteams van 

in totaal 45 docenten aan. 

Elke subteam verozrgt 1 of 

2 opleidingen.  

  7 

Docenten - AVO-Docent, Nederlands (v)  

- Beroepsgericht Docent, Muziek 

(m)  

 

 - 2 Beroepsgerichte Docenten, 

Techniek (m) 

 

- Instructeur Burgerschap & 

SLB (m) 

- AVO-Docent, Nederlands 

(v)  

- Beroepsgericht Docent, 

Veiligheid (m) 

 

 

   6 

Totaal interviews = 22 

HR 

documenten 

- HR visiedocument 

- Specifieke beleidstukken 

(professionalisering, inductie, 

werkoverleg) 

- HR visiedocument 

 

- HR beleidsplan 

- Plan Docent Professionalisering 

- HR visiedocument - Eind-rapportage 

Teamscan 

- - - 4 
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Bijlage IV Datamatrix 

Cases  ROC-A ROC-B ROC-C ROC-D ROC-E ROC-F ROC-G ROC-H 

A
B

IL
IT

Y
 

W
er

vi
n

g 
&

 s
el

ec
ti

e
 

  

Protocol? Nee  Nee  Nee Nee -- Nee -- Nee 

Teamleden 

betrokken? 

Ja (TL) / Nee (docent) 

 

Avo kom via HRM binnen, tl en 

docent voeren gesprek 

Beroepsgericht (zzp) via zittende 

docenten. 

Ja (BAC met TL, docenten, lid OR en 

studenten) 

Ja 

Vacaturetekst geschreven met team; 

brieven komen via HRM; scannen 

cv’s en gesprekken met 1 of 2 

teamleden;  

Ja (TL & HR) Ja/Nee (docenten) -- -- -- Nee, is wel de wens vanuit HR en 

teamleiders 

 

Focus Expertise 

Team-rol  

Expertise  Expertise 

Team-rol 

Expertise -- -- -- Expertise  

P
ro

fe
ss

io
n

el
e 

o
n

tw
ik

k
e

lin
g 

 

Structureel centraal 

gefaciliteerd? 

Nee 

  

Instelling heeft een visie op 

professionalisering. Teams geven 

hier op eigen wijze vorm aan. Er 

wordt ingespeeld op wat sub teams 

nodig hebben, geen vast potje. 

Individuele 

professionaliseringsvragen worden 

niet afgestemd op team. 

Nee 

 

Instelling schenkt in 

besturingsfilosofie aandacht aan de 

rol van teams, maar teamgericht 

beleid ontbreekt. Binnen team is er 

wel beleid: team plant elk jaar 

scholingsdagen in. Individuele 

scholingsaanvragen worden 

standaard aan team voorgelegd.   

Ja 

 

Instelling biedt TL HRD coaches aan. 

Binnen teams geeft men op eigen 

wijze vorm aan individuele en team 

professionalisering. 

Standaard 6 teamstudiedagen per 

jaar, ingevuld o.b.v. teamplan. 

Individuele professionalisering wordt 

3 keer per jaar besproken, plannen 

formeel en informeel leren) komen 

in jaartaak, teamleden met gelijke 

vragen of aanvullende expertise 

worden door TL gekoppeld. 

Nee 

 

Instelling schrijft niets voor. Teams 

moeten zelf bepalen wat voor hen 

werkt. 

TL organiseert 8 studiedagen per jaar 

en betrekt teamleden bij uitvoering. 

Individuele professionalisering wordt 

niet expliciet afgestemd op team. 

 

Ja 

 

Instellingsbeleid wordt de teamscan 

ingezet om alle teams te 

ondersteunen in de ontwikkeling van 

resultaat-verantwoordelijkheid.  

Ja 

 

Elk team schrijft jaarlijks een 

teamplan.  

HR afdeling stelt format beschikbaar. 

Plan bevat resultaten, 

kernkwaliteiten van het team, 

ambities, professionaliserings-

activiteiten en taakverdeling.  

Ja 

 

Instelling heeft visie op 

teamontwikkeling en zet team scans 

in om ontwikkeling te monitoren. 

Instelling heeft twee team coaches 

aangesteld en ROC Academie biedt 

team professionalisering aan. 

Nee 

 

Instelling schrijft niets voor. Teams 

moeten zelf bepalen wat voor hen 

werkt. 

Zo nu en dan worden kenniscafé’s 

georganiseerd om teams te laten 

leren van elkaar. Wordt weinig 

gebruik van gemaakt door drukte en 

lesuitval.  

 

Beoogde doelen Samenwerking verbeteren 

 

Leren van elkaar stimuleren 

Taakvolwassenheid verbeteren. 

 

Onderwijs verbeteren. 

 

Professionele aanspreek cultuur 

creëren. 

Taakvolwassenheid verbeteren. 

 

Onderwijs verbeteren 

 

Leren van elkaar stimuleren 

 

Samenwerking verbeteren 

 

Professionele aanspreek cultuur 

creëren 

Taakvolwassenheid verbeteren 

 

 

Taakvolwassenheid verbeteren 

 

Samenwerking verbeteren (intern en 

extern) 

 

Professionele aanspreek cultuur 

creëren. 

 

Onderwijs verbeteren: actueel 

houden 

Taakvolwassenheid verbeteren 

 

Samenwerking verbeteren (intern en 

extern) 

 

Professionele aanspreek cultuur 

creëren. 

 

Taakvolwassenheid verbeteren 

Succes- / 

faalfactoren  

Zorgen voor follow-up in praktijk 

 

Stimulans TL. 

 

Meer samenwerken, dan ontstaat 

leren automatisch 

Zaken overlaten aan team en 

ingrijpen waar nodig. 

Zaken overlaten aan team en 

ingrijpen waar nodig. 

 

Informeel leren informeel houden 

 

Positieve benadering: : nadruk op 

ieders kwaliteiten 

 

Docenten denken mee over invulling 

studiedagen. 

 

Zorgen voor follow-up in praktijk 

 

Werkdruk en voorkomen lesuitval 

belemmeren het leren vaak.  

Vertrouwen in elkaar 

 

Transparantie over beslissingen 

 

Scholing aanvullen met intervisie. 

 

TL past benadering aan de fase van 

teamontwikkeling aan. 

 

Situationeel leiderschap 

 

Diversiteit in teams 

 

Betrokkenheid TL 

Plan ‘levend’ houden Coachingsvaardigheden TL 

 

Positieve benadering: nadruk op 

ieders kwaliteiten 

Positieve benadering: nadruk op 

ieders kwaliteiten 
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M
O

TI
V

A
TI

O
N

 

W
aa

rd
er

in
g 

va
n

 in
d

iv
id

u
e

le
 b

ijd
ra

ge
 a

an
 t

ea
m

 

Protocol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja / Nee. 

In functioneringsgesprekken wordt 

ieders bijdrage besproken. 

Beloning als iemand uitblinkt, 

gebeurt – binnen het team – op een 

informele, immateriële manier.  

Ja / Nee. 

Instelling schrijft niets voor. TL 

bespreekt individuele bijdrage in 

functioneringsgesprekken en 

beslissing tot vaste aanstelling is 

mede gebaseerd op bijdrage aan 

team. 

Beloning als iemand uitblinkt, 

gebeurt op een informele, 

immateriële manier.    

Ja / Nee. 

In functioneringsgesprekken wordt 

ieders bijdrage besproken. 

 

Nee. 

Binnen dit team niet expliciet een 

punt van aandacht 

-- Ja / Nee. 

Taakverdeling staat in teamplan; 

ieders taakuitvoering wordt 

regelmatig geëvalueerd. 

Beloning als iemand uitblinkt, 

gebeurt op een informele, 

immateriële manier. 

-- Nee. 

Succes- / 

faalfactoren  

TL heeft zicht op ieders kwaliteiten Informatie uit verschillende bronnen Transparantie over beslissingen 

 

-- -- Plan ‘levend’ houden --  

W
aa

rd
er

in
g 

va
n

 t
ea

m
w

er
k 

Protocol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Nee. 

Teams krijgen behaalde resultaten 

systematisch teruggekoppeld.  

Beloning gebeurt op een informele, 

immateriële manier. 

Ja, Nee. 

Teams krijgen behaalde resultaten 

systematisch teruggekoppeld.  

Beloning gebeurt op een informele, 

immateriële manier. 

Ja, Nee. 

Teams krijgen behaalde resultaten 

systematisch teruggekoppeld.  

Beloning gebeurt op een informele, 

immateriële manier. 

Ja, Nee. 

Teams krijgen behaalde resultaten 

systematisch teruggekoppeld.  

Beloning gebeurt op een informele, 

immateriële manier. 

Ja. 

De teamscan wordt elk jaar gebruikt 

om ontwikkeling van team 

competentie te monitoren. Beloning 

gebeurt op een informele, 

immateriële manier 

Ja / nee. 

Behaalde teamresultaten worden 

systematisch teruggekoppeld, 

realisatie van ambities uit het 

teamplan wordt regelmatig 

gemonitord. Beloning gebeurt op 

een informele, immateriële manier 

-- Nee.  

Succes- / 

faalfactoren 

   Informatie uit verschillende bronnen Positieve benadering: nadruk op 

ieders kwaliteiten 

 -- -- 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

Y
 

Sa
m

e
n

w
e

rk
in

g 
fa

ci
lit

er
en

 

Structurele 

interventies?  

Elke week teambreed werkoverleg 

ingepland 

 

Werkruimtes / overlegkamers 

ingericht 

 

Taken en rollen als team verdelen 

 

Samenwerking met werkveld  

gebeurt op individueel niveau 

automatisch (middels stages, eigen 

bedrijf docent, werkbezoeken bijv.) 

 

Vanuit instelling worden studiedagen 

georganiseerd  waarbij teams andere 

teams bezoeken. 

Een keer per maand teambreed 

werkoverleg ingeroosterd.  

 

Werkruimtes / overlegkamers 

ingericht 

 

Elke week is een dagdeel vrij 

geroosterd voor overleg, 

samenwerken etc.  

 

 

 

Elke maand werkoverleg. 

 

Project- / themagroepen 

geformeerd, die plannen eigen 

overleg. 

 

Werkruimtes / overlegkamers 

ingericht. 

 

Instelling biedt TL HRD coaches aan. 

 

 

Werkruimtes / overlegkamers 

ingericht. 

 

Taakverdeling op democratisch 

manier laten plaatsvinden. 

 

Elke maand lesvrije dag met 2 ½ uur 

teamoverleg en verder ruimte voor 

samenwerking onderling. 

 

Samenwerking met werkveld 

gebeurt op individueel niveau 

automatisch (middels stages, eigen 

bedrijf docent, werkbezoeken bijv.), 

maar als team lastig in te roosteren. 

-- TL maakt expliciet welke taken er zijn 

en docenten solliciteren daarop. 

Nadat alle wensen verzameld zijn, 

verdeelt TL de taken. Men kan dan 

nog reageren. 

 

MT organiseert bezoeken aan andere 

teams. 

ROC Academie biedt team coaches 

aan. 

-- 
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Succes- / 

faalfactoren  

Werkruimte voor gehele team i.p.v. 

ruimtes voor sub-teams 

 

Gescheiden ruimtes voor studenten 

en docenten 

 

Onderlinge taakverdeling gebeurt 

niet in elk team even eerlijk: TL grijpt 

in als dat nodig is. 

 

Vele parttime contracten maken 

ontmoetingen lastig te organiseren. 

 

Team is verdeeld over meerdere 

locaties, wat ontmoeting in de weg 

staat. 

 

TL heeft zicht op ieders kwaliteiten 

 

Verantwoordelijkheid voor 

samenwerken bij het team leggen. 

 

Oog TL heeft oog voor onderlinge 

verhoudingen. 

Vooruit plannen (bijv. van 

werkbezoeken). 

 

Hulp inschakelen van HRD coach. 

 

Tijd vrijmaken om te leren van 

andere teams en dat van te voren 

inplannen. 

 

Gescheiden ruimtes voor studenten 

en docenten. 

 

 

Werkruimte voor gehele team i.p.v. 

ruimtes voor sub-teams 

 

Docenten verzorgen workshops voor 

elkaar waardoor communicatie en 

samenwerking verbeterd wordt. 

 

Transparantie over beslissingen. 

 

-- TL moet belang zien van 

samenwerking en er energie in 

steken. 

TL heeft inzicht een vaardigheden 

nodig om teamontwikkeling te 

kunnen stimuleren.  

 

In professionalisering voor TL 

aandacht besteden aan ‘soft skills’ 

die hiervoor nodig zijn. 

 

Teamleden moeten kansen en 

mogelijkheden voor samenwerking 

leren inzien. 

 

Sub-teams van voorzitter voorzien 

om afstemming en communicatie te 

bevorderen 

 

Positieve benadering: : nadruk op 

ieders kwaliteiten 

-- 

Handelings-

ruimte 

Teamleiders 

Voldoende? Ja Ja  Ja.  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  

Succes- / 

faalfactoren 

Vanuit leiding wordt belang teams 

en teamwerk gepropageerd. 

 

Als TL aangeeft budget nodig te 

hebben t.b.v. teamontwikkeling, 

wordt aanvraag altijd gehonoreerd. 

 

Teamleiders wisselen ervaringen uit 

en leren van elkaar. 

Vanuit leiding wordt belang teams en 

teamwerk gepropageerd. 

 

Als TL aangeeft budget nodig te 

hebben t.b.v. teamontwikkeling, 

wordt aanvraag altijd gehonoreerd. 

 

TL moet nieuwsgierig zijn naar wat 

team nodig heeft. 

TL1: Taakopvatting TL bepaalt of en 

hoe deze aandacht besteedt aan 

teamontwikkeling.  

 

TL2: Als TL aangeeft budget nodig te 

hebben t.b.v. teamontwikkeling, 

wordt aanvraag altijd gehonoreerd. 

 

TL 2: Teamleiders wisselen 

ervaringen uit en leren van elkaar. 

Taakopvatting TL bepaalt of en hoe 

deze aandacht besteedt aan 

teamontwikkeling.  

 

In professionalisering voor TL 

aandacht besteden aan ‘soft skills’ 

die hiervoor nodig zijn. 

 

Vanuit leiding wordt belang teams en 

teamwerk gepropageerd. 

 

Als TL aangeeft budget nodig te 

hebben t.b.v. teamontwikkeling, 

wordt aanvraag altijd gehonoreerd. 

 

Taakopvatting TL bepaalt of en hoe 

deze aandacht besteedt aan 

teamontwikkeling.  

 

In professionalisering voor TL 

aandacht besteden aan ‘soft skills’ 

die hiervoor nodig zijn. 

 

Vanuit leiding wordt belang teams en 

teamwerk gepropageerd. 

 

Rooster en werkdruk beperken vaak 

de handelingsruimte. 

Taakopvatting TL bepaalt of en hoe 

deze aandacht besteedt aan 

teamontwikkeling.  

 

Vanuit leiding wordt belang teams 

en teamwerk gepropageerd. 

 

Rooster en werkdruk beperken vaak 

de handelingsruimte. 

Taakopvatting TL bepaalt of en hoe 

deze aandacht besteedt aan 

teamontwikkeling.  

 

Vanuit leiding wordt belang teams en 

teamwerk gepropageerd. 

 

In professionalisering voor TL 

aandacht besteden aan ‘soft skills’ 

die hiervoor nodig zijn. 

 

Cultuur binnen teams kan maken dat 

ontwikkeling gezien wordt als brevet 

van onvermogen; hetgeen 

handelingsruimte beperkt. 

Taakopvatting TL bepaalt of en hoe 

deze aandacht besteedt aan 

teamontwikkeling.  

 

Vanuit leiding wordt belang teams 

en teamwerk gepropageerd. 

 

Rooster en werkdruk beperken vaak 

de handelingsruimte. 
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