
Ruud de Moor Centrum Open Universiteit
rdmc.ou.nl

Ruud de Moor Centrum Open Universiteit
rdmc.ou.nl

Teamwerken is teamleren?
Vormgeven en ontwikkelen van 

teams in het onderwijs

Hans Kommers en Marieke Dresen

Het werken in teams kan niet zomaar van de ene dag op de 
andere een succes worden. Deze publicatie is tot stand gekomen 
in samenwerking met ST Groep en geeft praktische informatie 
over het proces van teamontwikkeling.

O
pen U

niversiteit
Team

w
erken is team

leren?

5509638 SW is SL Cover 240210.indd   1 21-04-2010   11:44:24



Teamwerken is teamleren?

Vormgeven en ontwikkelen van 
teams in het onderwijs

Hans Kommers en Marieke Dresen



2 Open Universiteit

6419 AT Heerlen
Telefoon 045-576 22 22

Postadres
Postbus 2960
6401 DL Heerlen

Tekst
Hans Kommers 
Marieke Dresen

Bureauredactie
John Arkenbout

Vormgeving
Visuele communicatie Open Universiteit

Omslag
Chris Peeters

 

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap aan het programma Zij-instroom van de Open Universiteit Nederland.

© Copyright Ruud de Moor Centrum 2010
All right reserved. No part of this publication may reproduced, stored, in a retrieval system, or transmitted, in 
any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior 
permission of the publishers.

Printed in The Netherlands

Exemplaren van deze publicatie kunnen worden besteld bij
Open Universiteit Nederland
Secretariaat Ruud de Moor Centrum
Postbus 2960
6401 DL Heerlen
Tel. 045-576 29 61
Fax. 045- 576 27 82



3

Samen komen is een begin

Samen zijn is een vooruitgang

Samen werken is een succes

Samen leren is een feest!

(gebaseerd op een uitspraak van Henry Ford)
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Voorwoord

Waarom een publicatie over teamwerken en teamleren in onderwijs?
De afgelopen tijd en ook de komende jaren zien we op scholen de invoering van het werken 
in teams. De veranderingen waarmee scholen worden geconfronteerd vragen om verder-
gaande samenwerking tussen leraren. Het werken met (kern)teams als organisatievorm kan 
daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Dit alles is een complexe materie en vereist veel van 
leraren en organisatie.  
Het Ruud de Moor Centrum heeft subsidie van het Ministerie van Onderwijs ontvangen om 
de professionalisering van onderwijsgevenden te stimuleren. Dit gebeurt met projecten van 
een jaar die door scholen aangevraagd en door een programmaraad goedgekeurd worden. 
Deze toegekende projectplannen komen in ‘co-creatie’ tot stand en worden vervolgens uit-
gevoerd en onderzocht. Een groot aantal van deze vragen vanuit scholen betreft momenteel 
het werken en leren in teams.
Daarom is besloten om een publicatie uit te geven over het werken van teams in het onder-
wijs. Deze publicatie kwam mede tot stand door de feedback en input die we kregen van Bart 
Wolters (van de ST-Groep), Sandra Janssen, Natascha Heeroma (beiden van het Ruud de Moor 
Centrum) en een aantal leraren. Hiervoor zijn we hen zeer erkentelijk. Ons doel is om (praktijk)
kennis aan te reiken om teams in het onderwijs zo goed mogelijk te laten functioneren en le-
ren. We reiken inzichten en instrumenten aan die kunnen helpen bij de zorgvuldige invoering 
van teamwerk en de verdere ontwikkeling van teamwerk en teamleren op scholen. Hiermee 
kunnen teams, leidinggevenden en begeleiders wellicht interventies bepalen om de verdere 
ontwikkeling van teams te stimuleren. Immers, zoals Peter Senge (1990, p. 10) het verwoordt: 
“Team learning is vital because teams, not individuals, are the fundamental learning units in 
modern organizations…..  unless teams can learn, the organization cannot.”

Hans Kommers en Marieke Dresen
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1.  Is teamwerken ook teamleren?

De meeste mensen zullen het werken in teamverband en teamleren zien als iets positiefs. 
Wat zou iemand hier tegen kunnen hebben? Velen zullen van zichzelf het idee hebben dat ze 
goed samenwerken of toch tenminste daartoe bereid zijn. Een meerderheid vindt zich wel-
licht een goede ‘teamplayer’ en zal beweren dat er uiteraard van elkaar wordt geleerd. Of 
anderen reageren bij het opperen van dit idee instemmend: “Inderdaad een goed idee om als 
team te werken en te leren…. maar eigenlijk doen we dat min of meer toch al?” Of weer ande-
ren reageren terughoudend: “Ja, inderdaad een prima idee, maar wat gaat er dan veranderen? 
Wat wordt er precies mee bedoeld?” Dit is misschien wel de eerste vraag, direct gevolgd door 
een tweede belangrijke vraag: “En waarom gaan we in teams aan de slag?” 
In teams werken mag dan een positieve associatie hebben, het is zeker niet vanzelfsprekend. 
Er zitten namelijk ook nadelen aan, niet alleen voor het individu maar ook voor de organisatie. 
Het kost bijvoorbeeld overlegtijd; sommigen vinden dat maar ongemakkelijk. Het is goed om 
teamwerk en teamleren niet als een vanzelfsprekendheid te beschouwen en deze met zorg 
in te voeren. We lopen een aantal aspecten kort langs. In dit inleidende hoofdstuk zullen we 
eerst nader bepalen wat we onder een team en teamleren verstaan en hoe dit in relatie staat 
tot de lerende school.

1.1 Wat wordt eigenlijk met een team bedoeld?

Onder een team wordt hier verstaan: een relatief vaste groep van leraren die een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid hebben voor het totale onderwijsproces en voor een herkenbare 
groep leerlingen. Het team regelt en bewaakt in hoge mate zelfstandig de procesvoortgang. 
Het team lost dagelijkse problemen zelf op, waaronder bijvoorbeeld contacten met ouders, 
en verbetert de eigen processen en onderwijsmethoden zonder voortdurend een beroep te 
hoeven doen op de leiding of ondersteunende afdelingen. 
Met deze definitie wordt aangesloten bij de definitie van (zelfsturende) teams (Amelsvoort 
e.a., 2003), zoals die ook in sectoren buiten het onderwijs wordt toegepast. Overigens be-
tekent het idee dat de teams in hoge mate zelfstandig zijn niet dat er geen leidinggevende 
meer is van het team. Er blijft een rol voor een leidinggevende van het team weggelegd, 
maar wel op afstand van het dagelijkse gebeuren. De zelfstandigheid van het team neemt 
toe naarmate het team zich verder ontwikkelt. Er kunnen wat het functioneren betreft grote 
verschillen zijn tussen teams.
Het meest kenmerkende in deze definitie is wel dat wordt uitgegaan van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een resultaat. In de uiterste vorm zijn teams daarmee de bouwste-
nen van de organisatie en niet het individu.

Is teamwerken ook teamleren?
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1.2 Teamleren

Vaak wordt bij het werken in teams alleen gekeken naar het organisatorische 
aspect (bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, doelstellingen) en het groepsdynamische 
aspect (bijvoorbeeld communicatie). Maar er is nog een derde aspect, het aspect van “op 
een lerende manier” werken in teams (Homan 2001). Dit noemt men teamleren. 
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op het leren van mensen. Daar zijn al papieren over 
volgeschreven want we leven in een dynamische maatschappij waarin mensen veel prikkels 
ervaren. De voortdurende verandering is het enige wat niet verandert. Om adequaat op al die 
veranderingen in te spelen wordt steeds meer werk in teamverband uitgevoerd. Hoe kan men 
bijvoorbeeld anders op zoveel gebieden bij de tijd blijven en oplossingen voor snelle ontwik-
kelingen bedenken? Het is bewezen dat teams, die in staat zijn “op een lerende manier” hun 
werk te doen, grotere effectiviteit tonen, met name bij het uitvoeren van complexe taken (o.a. 
Edmondson, 1999). 

Wat is “op een lerende manier” het werk doen? 
Teamleren gaat verder dan het construeren van nieuwe kennis van individuen. Het betekent 
onder meer het leren van fouten. Als teamleden de gekozen aanpak en uitwerking nog eens 
de revue laten passeren en daaruit leermomenten selecteren, dan wordt er door dit team 
geleerd en wel op gedragniveau, op actieniveau. De focus ligt dan op het beantwoorden van 
de “hoe-vraag”. Wanneer het team ook de opvattingen, ideeën, onderliggende principes uit-
wisselt dan wordt er diepgaand geleerd en ontstaat een collectief denkkader. Nu ligt de focus 
op de “waarom-vraag”. Als dan ook nog het leerproces continu is, dus steeds kaderen en her-
kaderen, dan spreken we echt over teamleren. Nu is de focus op het leren over leren, op de 
methodieken of processen van leren (Argyris en Schön, 1996, Homan, 2001).
Volgens Dechant, Marsick en Kasl (1993) verloopt het teamleren in vier fasen. Het gaat van 
gefragmenteerd leren (ieder teamlid heeft eigen definities en een eigen mate van betrokken-
heid – men spreekt van een bundeling individuen) via gedeeld leren (een aantal teamleden 
wisselt kennis en ideeën uit, men begint een team te vormen), en synergetisch leren (het 
team deelt een collectief denkkader en nu spreken we van een team) uiteindelijk naar continu 
leren (team blijft dit denkkader aanscherpen, vernieuwen en dan hebben we het over een 
zelfsturend team). 
Anders verwoord: bij het ontstaan van een team komt ieder teamlid met eigen ervaringen en 
eigen leeractiviteiten die zijn visie op de wereld bepalen. Zo heeft ieder individu een eigen 
mentaal model (Senge, 1992). Eenmaal toegetreden tot een team gaan teamleden aan de 
hand van concrete situaties of problemen met elkaar in actie en dialoog. Er ontstaat co-crea-
tie. Als de individuele mentale modellen uitgewisseld worden, dan kunnen collectieve men-
tale modellen ontstaan vanuit de som van de individuele modellen. En als deze collectieve 
modellen niet vaststaan, maar steeds besproken en herzien worden dan spreken we echt over 
teamleren (Homan 2001). 
Het teamleren vereist daarvoor in ieder geval communicatie: een professionele dialoog voe-
ren, gezamenlijk opereren, steeds aan de hand van duidelijke doelen blijven reviseren en met 
de omgeving in verbinding staan om nieuwe aspecten te signaleren waardoor soms nieuwe 
inzichten ontstaan. Dit laatste kan bedreigend zijn. Mensen hebben vaak liever vaststaande, 

Hoofdstuk 1
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bestaande mentale modellen dan afwijkende denkbeelden. Loslaten is niet altijd gemakkelijk. 
Er ontstaan dan “bewakers” waardoor collectieve modellen rigide kunnen worden. Hierbij is 
wellicht het verschil tussen “game” en “play” verhelderend (Voogt, 1990). Bij “game” staat vast 
wat de regels zijn en de rollen zijn verdeeld en het spel loopt volgens vaststaande processen. 
Bij “play” staat het niet vast wat de regels zijn, men bepaalt zelf de regels, de spelers wisselen 
van rol en komen met nieuwe ideetjes. In lerende teams is er steeds een wisseling tussen 
“play” en “game”, tussen ruimte en structuur, tussen twijfel en zekerheid, tussen creativiteit en 
stabiliteit. Alleen als mensen bereid zijn los te komen van kaders en een authentieke echte 
ontmoeting, een dialoog aangaan, ruimte zoeken binnen structuur, de twijfel aandurven, kan 
er geleerd worden. 
Teams die het vermogen hebben om openlijk te blijven reflecteren op hun handelen en hun 
leerproces, hun opvattingen en hun manier van leren en vervolgens de uitkomst hiervan om 
te zetten in acties maar ook open te staan voor (nieuwe) ontwikkelingen binnen en buiten 
de school en daarop te anticiperen, zijn lerende teams en daardoor de spil van de lerende 
organisatie.

1.3 Teamleren in relatie tot de lerende school

Het is te betreuren dat scholen, organisaties waar het leren van leerlingen zo centraal staat, 
weinig aandacht besteden aan het leren van de eigen mensen, van de organisatie. Leraren 
die echt veel leren, worden niet altijd herkend en erkend. En vaak wordt het individueel leren 
niet geëxpliciteerd en gedeeld met anderen. Het werken in teams kan ertoe bijdragen dat 
dit wel gebeurt. Kwakman (1999) stelt dat de koppeling tussen individuele ontwikkeling van 
leraren en ontwikkeling op schoolniveau gerealiseerd kan worden door samenwerking tus-
sen leraren centraal te stellen. Het is van cruciaal belang om impliciete kennis om te zetten in 
expliciete kennis, onder meer door de professionele dialoog aan te gaan, door te reflecteren, 
door verhalen te vertellen of door concrete situaties en problemen aan te pakken. 
Teamleren gebeurt in een school, maar als teams leren betekent dit niet automatisch dat 
schoolorganisaties leren. De definitie van Bolhuis en Simons (1999) luidt: “Een lerende orga-
nisatie is een organisatie die er bewust op gericht is om het leren en het leervermogen van 
individuen, groepen, teams en de organisatie als geheel op zodanige wijze met elkaar te ver-
binden dat er continu verandering optreedt op alle drie de niveaus in de richting van de door 
klanten gewenste en te wensen output van de organisatie.” Peter Senge (1990) ontwikkelde 
een model van de lerende organisatie waarbij vijf componenten een belangrijke rol spelen.
•	 Individueel	meesterschap
•	 Mentale	modellen
•	 Gedeelde	visie
•	 Teamleren
•	 Systeem	denken	–	onderlinge	verbanden
Alles begint met individueel meesterschap. Hieronder wordt verstaan het voortdurend ver-
duidelijken, verdiepen en eventueel aanpassen van je individuele denkmodel. Iedere leraar 
leert iedere dag en zo ontstaan individuele mentale modellen. Via deze individuele mentale 
modellen en collectieve denkmodellen, die alleen te bereiken zijn als een team zich tot een 

Is teamwerken ook teamleren?
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team gevormd heeft, ontstaat teamleren. Als teams leren betekent dit niet meteen dat orga-
nisaties leren en daar gaat het vijfde aspect van Senge over. Dit vijfde aspect ‘systeemdenken’, 
het verbinden met onder andere de organisatie, komt in hoofdstuk 2 aan de orde. 

1.4  Hoe is teamleren te stimuleren?

Daar komt best veel bij kijken. Om uiteindelijk niet alleen te kunnen spreken over in een team 
werken maar ook over teamleren moet aandacht besteed worden aan een aantal aspecten. 
Het vereist naast bereidheid, de wil tot gezamenlijk werken en gezamenlijk leren ook een 
integrale aanpak binnen de gegeven context. Diverse onderzoeken geven aan (Edmondson 
1999, Senge 1990, Tjepkema 1993) dat de leidinggevende een zeer belangrijke rol speelt. De 
rol van de leidinggevende wordt in hoofdstuk 6 behandeld. 
Ook zaken zoals een goede oriëntatie, een duidelijk ontwerp en steeds de ontwikkeling van 
teams blijven evalueren en bijstellen zijn van cruciaal belang. 
Deze aspecten worden uitvoerig in de hierna volgende hoofdstukken besproken. In het laat-
ste hoofdstuk komen we nog eens terug op de titel: Teamwerken is ook teamleren.

 

Hoofdstuk 1
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2. De context: werken met teams als onderdeel 
   van integrale organisatieverandering

We hebben in het vorige hoofdstuk teamwerk benaderd als een wijze van werken die kan 
bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de teamleden, aan het leren van het team. In 
de door ons gehanteerde definitie van teamwerk (zie hoofdstuk 1) spreken we van een groep 
leraren met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bepaalde resultaten. Daarmee is 
teamwerk ook een bepaalde wijze van organiseren. Teams zijn organisatiebouwstenen. Wat 
de teams doen en hoe ze werken heeft alles te maken met de manier van organiseren van de 
school. Werken met teams is een organisatieconcept.
We gaan in dit hoofdstuk iets dieper in op de context waarin de school functioneert en de 
betekenis van teams als een wijze van organiseren. Vervolgens wordt de noodzaak van zo’n 
andere manier van organiseren besproken en het invoeren van teams als een organisatiever-
anderingsproces. 

2.1 Integraal model voor organisatieverandering

Organisaties zijn open systemen, verandering gebeurt altijd in een context, een omgeving. Er 
is niet een bepaald model of concept van organiseren dat per definitie het beste is. Dus ook 
teamwerk is niet per definitie een passend concept. Iets nauwkeuriger geformuleerd: de or-
ganisatievormgeving en daarmee ook de invulling van een concept als werken in teams moet 
zijn afgestemd op wat de omgeving van de organisatie vraagt. Omgeving mag daarbij breed 
gezien worden als de belanghebbenden. Voor een school worden de omgevingseisen vooral 
bepaald door de leerlingen, de ouders, vervolgonderwijs of bedrijfsleven en de overheid. 
Maar ook vanuit de interne en externe arbeidsmarkt worden eisen aan de school gesteld. Le-
raren vinden het belangrijk om een goede kwaliteit van arbeid te hebben, ze willen ‘werk van 
betekenis’ en niet het gevoel hebben dat ze bezig moeten zijn met allerlei dingen die er niet 
echt toe doen of voortdurend last hebben van verstoringen. Organisatieverandering begint 
met een goed begrip van de verandering in de omgevingseisen en goed inzicht in hoe de 
school presteert ten opzichte van deze eisen (“van buiten naar binnen redeneren”). 
Een school maakt natuurlijk ook keuzes hoe zij wil staan in die omgeving. Een school heeft 
een visie. Een visie is het beeld wat de school wil zijn en wil bereiken. Het omvat de missie 
(haar bijdrage aan de omgeving), de waarden en de uitgangspunten van de school. De ma-
nier waarop de school de visie wil realiseren door de inrichting van haar onderwijs wordt de 
strategie genoemd. Deze elementen vormen het fundament waarop de organisatie wordt 
gebouwd. Ze zijn als het ware de verbinding tussen de buitenkant (de omgeving) en de bin-
nenkant van de school. En dit alles vanuit de visie van de school op wat het gewenste onder-
wijsproces is. 
Het onderwijsproces omvat alle processen, activiteiten die in samenhang plaatsvinden en 
gezamenlijk leiden tot bijvoorbeeld leerlingen met een diploma. De wijze van organiseren 
(structuur) is de manier waarop deze activiteiten worden verdeeld en gecoördineerd over de 

De context
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medewerkers en de organisatie-eenheden, zoals teams of groepen en afdelingen. Teamwerk 
als organisatieconcept zegt iets over de manier van organiseren. Het is een andere manier van 
organiseren van het werk en leidt tot een andere verdeling van verantwoordelijkheden in de 
organisatie. Het raakt daarmee ook aspecten van de cultuur. Cultuur is de manier waarop we 
gewend zijn, als vanzelfsprekend, met elkaar om te gaan. Organisatiecultuur is te definiëren 
als de basisveronderstellingen of mentale modellen (zie hoofdstuk 1) die in de school over-
wegend gedeeld worden door de medewerkers. Dit alles raakt ook direct de mensen in de 
organisatie. De taken veranderen, de activiteiten veranderen en er worden wellicht andere 
competenties verwacht. Tot slot moeten ook allerlei systemen in school worden aangepakt. 
Dit kan gaan om informatiesystemen, maar denk ook aan functionerings– of beoordelings-
systemen. 
Teamwerk als organisatievorm is een verandering in de organisatie die niet los gezien kan 
worden van andere aspecten zoals cultuur, mensen, structuur en systemen. Dit is gesymbo-
liseerd door het touwtje dat deze aspecten in figuur 1.1 verbindt. Een eenvoudig voorbeeld 
kan dit illustreren. Resultaatgerichte samenwerking kan gestimuleerd worden door een open 
schoolcultuur en ondersteuning van de competenties van mensen (medewerkers), maar 
moet vervolgens in de praktijk van het werk ook gestimuleerd worden door een structuur 
waarin medewerkers een herkenbare gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben met een zo 
groot mogelijke invloed op hun resultaten en dat met een systeem van snelle en bruikbare 
feedback over de effecten van hun handelen voor het resultaat (pas dan ga je leren!). 

Figuur 2.1 Integraal model voor organisatieverandering
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De kans op succesvolle invoering van teamwerk wordt dus groter naarmate deze meer geba-
seerd is op een integrale veranderaanpak waarbij rekening wordt gehouden met alle aspec-
ten in hun samenhang. Daarmee bedoelen we dat teamwerk niet ingevoerd moet worden als 
een interessant nieuw verschijnsel dat gekopieerd kan worden van andere scholen. Het is een 
wezenlijke verandering in de organisatie en een wezenlijke verandering vraagt leiderschap 
om de verandering in gang te zetten. 

2.2 De noodzaak van verandering in het onderwijs

We hebben aan de hand van het integrale model voor organisatieverandering laten zien dat 
het werken in teams geen doel op zich is, maar een mogelijk antwoord op veranderingen in 
de omgeving waar scholen mee te maken hebben. 
Wat zijn dan de veranderingen in de (onderwijs)wereld die kunnen verklaren dat steeds meer 
scholen met teams gaan werken? Hieronder worden de twee belangrijkste ontwikkelingen 
beschreven en in verband gebracht met de wijze van organiseren.

a. Ontwikkeling in de eisen vanuit de omgeving. 
De eisen van de beroeps- en arbeidsmarkt veranderen. Omdat de beroepspraktijk steeds snel-
ler verandert wordt feitenkennis minder belangrijk, want deze kennis veroudert. Competen-
ties om met zulke snel wisselende veranderingen om te gaan, worden steeds belangrijker. 
Dit heeft ook gevolgen voor de scholen die leerlingen opleiden voor vervolgonderwijs. De 
leervraag van de leerling en de eigen verantwoordelijkheid om deze in te vullen, komen cen-
traal te staan. Van scholen wordt verwacht dat zij hierop flexibel inspelen met een nieuwe 
benadering van opleiden en leren. Daarnaast moeten zij weten in te spelen op steeds wis-
selende doelgroepen en wisselende opleidingsbehoeften. Een school moet over het vermo-
gen beschikken om sneller dan voorheen onder andere curricula en onderwijsvormen aan 
te passen. Overigens zijn deze ontwikkelingen niet voor alle scholen even sterk van invloed. 
In het beroepsonderwijs zijn de veranderingen het scherpst herkenbaar. Dit dwingt het mid-
delbaar beroepsonderwijs tot herziening van inrichting en de vorm van het onderwijsproces 
(Geurts 2003). Dat vraagt om intensievere samenwerking tussen leraren, omdat de compe-
tenties vaak vakoverstijgend zijn. Leraren uit verschillende vakgebieden moeten gezamenlijk 
de vakoverstijgende onderdelen van het curriculum ontwikkelen en geven. Het onderwijs-
proces wordt meer en meer het begeleiden en coachen van de leerling gericht op het ver-
werven van kennis, vaardigheden en een beroepshouding en minder het puur overdragen 
van kennis. De leerling is het vertrekpunt en niet meer de lesstof van het vak. Veelal kiezen 
ROC’s daarom als organisatievorm voor resultaatverantwoordelijke teams die bijvoorbeeld 
gegroepeerd zijn op basis van de groep leerlingen van een studierichting. Ook voor havo- en 
vwo-scholen is sprake van veranderingen in de eisen van het vervolgonderwijs, maar deze 
zijn minder afgetekend. Deze veranderingen gaan gepaard met toegenomen regelgeving en 
ook nog een voortdurende efficiencydruk vanuit de overheid. Alles bijeen genomen is er voor 
scholen sprake van een opeenstapeling aan eisen op het gebied van de kwaliteit, flexibiliteit 
en efficiency van de schoolorganisatie.

De context
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b. Ontwikkelingen in de behoeften en kenmerken van de leerling. 
Leerlingen en hun ouders zijn mondiger en veeleisender geworden. De verwachting dat het 
onderwijs moet aansluiten bij de individuele leerwensen en mogelijkheden zijn aanmerke-
lijk toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met individuele leerroutes en portfolio’s 
waarbij leerlingen met leraren hun individuele leerproces vormgeven, het wekelijks kunnen 
samenstellen van eigen lesroosters of lesinhouden, aangepast aan activiteiten van de leerling 
buiten school. Het zijn maar enkele voorbeelden van vormen waarin behoeften van leerlin-
gen veel meer aan bod komen. Daarnaast is er sprake van een toegenomen variatie in gedrag 
en kenmerken van leerlingen, wat leidt tot een scala aan behoeften. Al deze verschillen tussen 
de leerlingen beïnvloeden het functioneren van de leraar in zijn werk met de leerlingen. Bo-
vendien vragen de verschillen in behoeften van iedere individuele leerling ook nog eens om 
een zeer gevarieerde aanpak gekoppeld aan een steeds toenemende documentatie van het 
gedrag van de leerling en die gekozen aanpak. We citeren een leraar uit een krantenartikel: 
“Niet alleen in de klas zelf, maar ook als ik over de gang loop word ik voortdurend aangespro-
ken voor dit of voor dat. Thuis kan ik nog gebeld worden. Daardoor heb ik voortdurend iets 
aan mijn hoofd en kan ik eigenlijk zelden dingen rustig af maken. Ik noem het ‘sprokkelstress’ 
waar ik mee te maken heb.” De complexiteit in het onderwijs neemt toe en dus ook het belang 
van onderlinge afstemming in het dagelijkse proces tussen leraren. 

Wat betekent dit voor de wijze van organiseren? 
De ontwikkelingen in de maatschappij en de ontwikkelingen rondom de leerling eisen veel 
van een school. De afgelopen decennia is bij de meeste scholen sprake geweest van schaal-
vergroting, onder andere om kosten te reduceren. Er zijn grote schoolorganisaties of conglo-
meraten van scholen ontstaan met gespecialiseerde stafafdelingen. De organisatiestructuur 
van het uitvoerende proces is daarbij vaak nog onveranderd: individuele vakdocenten zijn 
verantwoordelijk voor de hun toegewezen lessen en zijn gegroepeerd in vaksecties. In com-
binatie met schaalvergroting leidt dat tot een complexere organisatiestructuur. In de organi-
satiekunde wordt deze organisatievorm de functionele organisatie genoemd.

 

Figuur 2.2 De functionele organisatievorm
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Bedrijfskundig gezien stroomt de leerling (het product) door het proces, waarbij hij van vak-
docent (schakel) naar vakdocent (schakel) gaat. De coördinatie van de schakels in de keten op 
leerlingniveau doet de leerling deels zelf. Deels wordt dit apart belegd bij een leerjaarcoör-
dinator of mentor. En steeds meer komen er specialisten bij voor onder meer leerlingenzorg 
en leerlingbegeleiding. Nu is het misschien wat raar om een leerling als een product te be-
stempelen maar het maakt wel duidelijk dat de organisatievorm het nodig maakt dat de vele 
schakels in het proces op elkaar moeten worden afgestemd. De toegenomen schaalomvang 
en de toegenomen hoeveelheid verschillende specialismen leiden tot een bijna exponentiële 
toename van de coördinatienoodzaak. De optelsom van ontwikkelingen leidt er toe dat de 
schoolorganisatie té complex wordt.
De nieuwe eisen die aan het onderwijs worden gesteld maken de noodzaak om af te stemmen 
tussen de oorspronkelijke schakels groter: niet alleen de vakkennis is van belang, maar ook 
vakoverstijgende samenwerking, denk bijvoorbeeld aan de doorlopende leerlijnen, afstem-
ming met vervolgonderwijs. We hebben het dan over toegenomen afstemmingsbehoefte ten 
aanzien van één bepaalde leerlingenstroom gericht op de inhoud. Echter, zoals al beschreven 
nopen de verschillen tussen leerlingen qua gedrag en kenmerken ook tot afstemming. Daar-
naast is er de toename van de variëteit aan leerlingenstromen, of leerwegen, waardoor de 
totale hoeveelheid afstemmingsmomenten die nodig zijn tussen de schakels exponentieel 
toeneemt. En door schaalvergroting en specialisatie neemt tot slot het aantal schakels ook 
toe.

Figuur 2.3 Toegenomen eisen en een complexe organisatie leiden tot problemen
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In zo’n situatie moet zo veel worden afgestemd dat de communicatie altijd te kort schiet. De 
klacht die dan vaak te horen is dat er slecht gecommuniceerd wordt. Maar het probleem is 
dus eerder dat er gewoon veel te veel gecommuniceerd moet worden door de ontstane com-
plexiteit. Er ontstaat daardoor onduidelijkheid over wie nu precies verantwoordelijk is voor 
het uiteindelijke resultaat. Het is immers ondoenlijk om nog overzicht te houden en iedere 
leraar heeft het gevoel maar een klein stukje in het geheel te zijn. Men gaat zich onmach-
tig voelen en dat kan tot gevoelens van stress leiden. Op den duur ontstaat een cultuur van 
zwartepieten. Onduidelijk is namelijk wie verantwoordelijk is voor de dingen die fout gaan. 
Niet zelden ontstaat hierdoor ook een kloof tussen leraren en leiding, wat wordt versterkt 
naarmate de schoolorganisatie groter is en er dus meer schakels zijn.
Samengevat vraagt de toename en verandering van eisen vanuit de omgeving van de scho-
len om meer leerlinggerichte samenwerking en vaak om een schoolorganisatie die minder 
complex is. Teams als organisatievorm kunnen een geschikt middel zijn om aan beide bij te 
dragen. 

2.3 Invoering van teamwerk als organisatieveranderingsproces

We hebben teamwerk in dit hoofdstuk getypeerd als een organisatieconcept. Het invoeren 
van teamwerk als een andere manier van het werk organiseren is dus een organisatieveran-
dering. Dat is niet alleen een inhoudelijk vraagstuk. Dat is ook een proces. In deze paragraaf 
gaan we in op de aanpak van dat veranderingsproces. 
Elke organisatieverandering is uniek en moet zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van 
de school. Er is niet een spoorboekje met gegarandeerd succes en voorspelbare aankomsttijd. 
Er is wel een aantal hoofdfasen te onderscheiden die altijd doorlopen zullen moeten worden 
en waarin een aantal activiteiten te herkennen is.
Een veel gebruikt model (zie figuur 2.4) voor het invoeren van een nieuwe organisatievorm 
bestaat uit de volgende fasen (Amelsvoort en Metsemakers, 2002):

Fase 1. Belichten
Dit is de fase van bewustwording. Deze fase kan lang duren en ogenschijnlijk gebeurt er niet 
veel. Maar ondertussen ontstaat er bij een groep binnen de school het besef dat een andere 
wijze van organiseren voordelen heeft ten opzichte van de huidige wijze van organiseren. 
Daarbij vindt een oriëntatie plaats of het concept van teamwerk past in de richting waarin de 
organisatie moet veranderen. Er wordt met andere woorden de basis gelegd voor een gede-
gen antwoord op de vraag: “Waarom werken met teams binnen onze school?”.

Fase 2. Richten
De fase richten heeft als focus het ontwikkelen van een visie op de gewenste toekomstige 
organisatie en het vaststellen van de veranderdoelen. Voor zover nog niet aanwezig of niet 
meer actueel zal de school in deze fase haar visie formuleren evenals de strategie waarmee 
zij de visie gaat realiseren (zie figuur 2.1). In de fase richten zal ook gewerkt worden aan het 
verspreiden van deze visie in de gehele school. Een veel gebruikte aanpak is om draagvlak te 
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creëren door de visie op de toekomst van de school samen met alle betrokkenen te ontwik-
kelen. We komen daar in het volgende hoofdstuk op terug. Tot slot wordt in deze fase ook de 
keuzes voor de aanpak van het veranderingsproces gemaakt. 

Fase 3. Inrichten
De fase inrichten gaat over het vormgeven van de organisatiestructuur. We doelen dan met 
name op de (externe) organisatorische condities die gecreëerd worden om de teams te kun-
nen laten functioneren. In hoofdstuk 4 wordt hier uitgebreid op ingegaan.
 
Fase 4. Verrichten
De bedachte organisatiestructuur wordt ingevoerd (teams zijn gevormd en gaan van start, 
mensen worden benoemd op nieuwe functies of in nieuwe rollen). Vervolgens start het pro-
ces van teamontwikkeling of breder geformuleerd: het leren in de nieuwe organisatie. In 
hoofdstuk 5 gaan we uitgebreid in op de teamontwikkeling. De visie uit de richtfase krijgt 
concreet vorm. Na verloop van tijd zal geëvalueerd worden en kan mogelijk een nieuwe cy-
clus van aanscherpen van de visie, bijstellen van de organisatie en doorontwikkelen starten. 

Figuur 2.4 De fasen in een organisatieveranderingsproces
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Tijdens alle fasen zal gewerkt worden aan het vergroten van het inzicht van de medewerkers 
en aan creëren van draagvlak. De medewerkers van de school zullen het waarom, het wat en 
het hoe van de verandering moeten begrijpen om aan de verandering mee te kunnen wer-
ken. Kennis vergroten en communiceren zijn noodzakelijke voorwaarden om ‘het vliegwiel’ 
van de verandering in beweging te krijgen. In de praktijk loopt de verandering niet strak gefa-
seerd. De overgang van de ene fase naar de andere is lang niet altijd goed herkenbaar en men 
zal meestal meerdere keren door de fasen heenlopen. Het veranderingsproces is daarmee 
cyclisch te noemen. 

De aard van een organisatieveranderingsproces
Er zijn onderzoeken die aangeven dat van de geplande organisatieveranderingen een ruime 
meerderheid mislukt. Daarbij wordt dan gedacht aan tegenvallende resultaten of een zwaar 
tegenvallend invoeringsproces. Ook komt het voor dat na veel tijd- en energieverlies alles 
uiteindelijk bij het oude blijft. Dat kan zijn omdat er soms ingewikkelde inhoudelijke vraag-
stukken spelen (bijvoorbeeld: hoe kunnen we kleinere, enigszins vaste teams vormen en toch 
voldoende flexibiliteit houden bij het inzetten van leraren?). Maar meestal is het probleem dat 
organisatieverandering veel meer is dan alleen een inhoudelijk vraagstuk. 
Het is ook een vraagstuk met een procesmatige kant. En wel een proces op ieder niveau en 
dus ook van elke leraar. Het heeft te maken met kennis en inzicht: het begrijpen van het waar-
om, het wat en het hoe van de verandering. “Hoe ziet een team eruit en wat wordt er dan van 
mij (anders) verwacht in die nieuwe manier van werken? Doe ik het nu niet goed dan?” Dat 
zijn vragen die daarbij spelen. Het heeft ook te maken met vaardigheden: leren op een ander 
manier te werken, leren samenwerken, leren feedback geven en ontvangen enzovoort. Som-
migen hebben het al geleerd, anderen moeten het nog leren. Ook speelt houding een duide-
lijke rol. Er zijn mensen die van nature extraverter zijn of zich sneller kunnen aanpassen. Het 
kan onzekerheden opleveren. Iemand die jarenlang zelfverzekerd voor de klas heeft gestaan 
maar van wie nu een andere aanpak verwacht wordt is wellicht nu niet meer zo zeker of vreest 
statusverlies. Het gaat dus ook over gevoelens van mensen; bij veranderingen spelen emoties 
soms hoog op. Het raakt ieder individu op een of andere manier. We hebben te maken met 
een niet goed voorspelbaar leerproces. Een proces op individueel en op organisatieniveau.

Hoofdstuk 2
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Figuur 2.5 Organisatieverandering is ook een individueel afwegingsproces (bron: van Amelsvoort, 

Metsemakers, 2002)

Organisatieverandering is ook een vraagstuk met een politiek aspect. Er zullen allerlei belan-
gen in het geding zijn. Een van de voor de hand liggende vragen is bijvoorbeeld: wat gebeurt 
er met de positie van de sectieleider als we in teams gaan werken? Het is onvermijdelijk dat er 
‘politieke aspecten’ een rol spelen. Het is niet gemakkelijk om erover te praten. Het is belang-
rijk om oog te hebben voor deze aspecten en er rekening mee te houden. Het zijn potentiële 
bronnen van weerstand tegen de verandering die maar beter onderkend kunnen worden. 

Het is de kunst om het veranderproces zorgvuldig vorm te geven en daarbij steeds voldoende 
aandacht te besteden aan de integrale aanpak en de procesmatige en politieke aspecten in 
iedere fase. We zullen in de volgende hoofdstukken aandacht besteden aan de belangrijkste 
slaag– en faalfactoren in de vier fasen in het proces namelijk het belichten, richten, inrichten 
en verrichten. In het volgende hoofdstuk bespreken we de eerste twee fasen. 
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3. De oriëntatie: belichten en richten

In dit hoofdstuk staat de oriëntatie centraal, het eerst zorgvuldig bekijken wat de huidige 
stand van zaken is voordat overgegaan wordt op het werken in teams. Het aloude gezegde 
‘bezint eer gij begint’ is ook hier van toepassing. Zoals al besproken is de context waarin een 
school functioneert van belang maar ook de betrokkenheid van de eigen medewerkers. Naast 
het in kaart brengen van de huidige situatie is het bepalen van de visie een onontbeerlijke 
stap om vervolgens het veranderproces in te gaan.

3.1 Belichten

Tijdens het belichten vindt de bewustwording plaats. Het is de fase van diagnose van de hui-
dige situatie en oriëntatie op mogelijke andere vormen van organiseren.
Bij de diagnose van de huidige situatie wordt op de eerste plaats gekeken naar de buitenkant 
(de omgeving in figuur 2.1). Uit de omgevingsontwikkelingen vloeit de (externe) noodzaak 
of dwang om te veranderen voort. Het is een van de belangrijkste slaagfactoren voor orga-
nisatieverandering: een herkenbare noodzaak. De vragen die daarbij beantwoord moeten 
worden zijn:
•	 	Wat	zijn	de	ontwikkelingen	in	de	omgeving	van	de	school?	Wat	zijn	de	kansen	en	de	be-

dreigingen?
•	 	Wat	wordt	door	de	belangrijkste	omgevingspartijen	van	de	school	verwacht	en	wat	zijn	

hiervan afgeleid de eisen waaraan de school moet voldoen? De omgevingspartijen zijn: 
leerlingen, ouders, vervolgonderwijs of bedrijfsleven, overheid, maar wellicht ook het pri-
mair onderwijs enzovoort. 

•	 		Hoe	goed	doet	de	school	het	wat	betreft	deze	omgevingseisen?
Het is aan te bevelen om hier gebruik te maken van gedegen feitenmateriaal. Mogelijke bron-
nen zijn: een leerlingtevredenheidsonderzoek, een waarderingsonderzoek bij vervolgscholen 
en/of bedrijven, het interviewen van experts uit het lokale onderwijsveld. 
Behalve de externe noodzaak/dwang is het zaak naar de interne veranderdrang te kijken. 
Ontevredenheid over de huidige gang van zaken of, positiever geformuleerd, de kansen die 
gezien worden om te verbeteren zijn een zeker zo belangrijke bron van energie. Bij het ver-
kennen van de interne drang zijn de volgende vragen van belang:
•	 	Wat	vinden	medewerkers	belangrijk	als	het	gaat	om	goed	onderwijs?	Wat	 is	kwalitatief	

goed onderwijs en hoe herkennen we het?
•	 Welke	zaken	verlopen	goed?
•	 Welke	verbeterkansen	zien	medewerkers	voor	het	onderwijs?
•	 Wat	vinden	de	medewerkers	belangrijk	voor	hun	werk?
•	 	Wat	doet	de	school	met	wat	de	medewerkers	belangrijk	vinden?	Is	er	sprake	van	werk	van	

betekenis? Hoe wordt de werkdruk ervaren?
•	 	Hoe	wordt	de	interne	organisatie	ervaren?	Wat	zijn	de	sterktes?

Hoofdstuk 3
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De oriëntatie

Als informatiebronnen kan gebruik gemaakt worden van: motivatieonderzoek onder me-
dewerkers, analyse van kwaliteit van de arbeid en werkdruk, cultuurmeting, gesprekken met 
medewerkers en een quickscan van buitenstaanders zoals afstudeerders en adviseurs.
Een krachtige vorm van probleembewustwording is het organiseren van een ‘zoekconfe-
rentie’ met alle of een groot aantal medewerkers samen met vertegenwoordigers van de 
betrokken omgevingspartijen. In een ‘zoekconferentie’ wordt aan de hand van de hier voor 
geschetste vragen een gezamenlijk beeld gevormd van de omgevingsontwikkelingen en 
eisen en wordt een sterkte/zwakteanalyse van de organisatie gemaakt. Dit kan in de vorm 
van een rondetafelconferentie. Hiermee wordt het proces van bewustwording direct bij de 
hele schoolpopulatie in gang gezet, waardoor de kans op weerstand verderop in het proces 
vermindert.
In de belichtingsfase wordt verder een eerste verkenning gemaakt op het terrein van organi-
satiebenaderingen die mogelijk een oplossing kunnen bieden. Specifiek zal informatie wor-
den vergaard over het werken in teams.
Vragen ten aanzien van het werken in teams als organisatieconcept in deze fase zijn:
•	 	Wat	behelst	het	organisatieconcept	werken	in	teams?	Wat	is	het,	hoe	kan	het	werken,	wat	

komt kijken bij de invoering?
•	 Zijn	er	al	voorbeelden	in	de	organisatie	van	werken	in	teams?
•	 Welke	kansen	biedt	teamwerk	voor	goed	onderwijs?
•	 Waar	kan	het	de	huidige	schoolorganisatie	raken?	
•	 Alleen	het	primaire	proces,	of	ook	de	staforganisatie?
•	 Hoe	past	het	bij	de	schoolcultuur?	
•	 Wat	is	de	rol	van	de	schoolleiding?
Gezien de aard van de organisatieverandering is het raadzaam dat de toekomstige kartrek-
kers zich voorbereiden door het volgen van specifieke opleiding op dit gebied. Nogal eens is 
dit al gebeurd en niet zelden is dat mede de aanleiding voor de verandering. Daar schuilt wel 
weer het gevaar in dat het te veel het feestje van betrokkenen wordt. Het is beter de tijd te 
nemen en het proces van bewustwording bij een voldoende brede groep de kans te geven. 
Informatiebronnen die hierbij kunnen helpen zijn: bezoeken aan andere scholen of andere 
organisaties die ervaring hebben met teamwerken, volgen van cursussen, werkconferenties 
of bezoek van congressen, boeken, artikelen, enzovoort.

Betrokkenheid van de medewerkers
Hoewel tijdens het belichten nog geen feitelijke veranderingen plaatsvinden is het proces 
van bewustwording een belangrijke stap die alle medewerkers onvermijdelijk moeten ma-
ken. Lewin spreekt van de fasen van ‘unfreeze’ (losweken van de gangbare patronen) naar 
‘move’ (daadwerkelijke verandering) en ‘freeze’ (stabiliseren van nieuwe gedragspatronen). 
Hoe meer mensen in de organisatie in de belichtingsfase al meedoen aan de bewustwording, 
hoe makkelijker de beweging in het vervolg in gang gezet zal worden. Het is aan de andere 
kant niet praktisch om deze oriëntatie voortdurend met de hele school te doen. Voor een deel 
kan dit wel met behulp van de eerder genoemde rondetafel conferentie.
Het is raadzaam daarnaast in ieder geval een dominant deel van de leidinggevenden binnen 
de school mee te nemen. Het kan ook slim zijn om een studiegroep te formeren met daarin 
smaakmakers vanuit de groep medewerkers en vertegenwoordigers van de Medezeggen-
schapsraad.
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3.2  Richten

Staat in de fase van belichten de huidige situatie centraal, in de fase van het richten draait 
het om beeldvorming van de toekomstige situatie. Daarmee wordt de kloof tussen heden en 
toekomst duidelijk en dus globaal de veranderopgave. In de fase richten vinden de volgende 
hoofdactiviteiten plaats:
•	 visieontwikkeling
•	 visieverspreiding	en	
•	 het	maken	van	het	veranderplan:	programmeren	van	de	verandering.

3.2.1.  Ontwikkelen van de visie
In de literatuur wordt veel waarde gehecht aan het hebben en ontwikkelen van een visie. 
Een visie geeft richting en energie. Dat wil niet zeggen dat het gaat om prachtige, hoogdra-
vende formuleringen die de medewerkers weinig zeggen. Een visie moet aanspreekbaar zijn 
en voorstelbaar. Bij voorkeur in gewone taal verbindt de visie de externe noodzaak van wat 
de school wil zijn met hoe zij het onderwijsproces en de organisatie wil vormgeven. Meer 
concreet geeft de visie antwoord op de vraag: hoe gaat een nieuwe werkwijze met teams 
helpen om het onderwijs te realiseren dat de school voorstaat en de resultaten op te leveren 
waar leerlingen, ouders, bedrijven op zitten te wachten? Onderzoek wijst overigens uit dat dit 
niet betekent dat het creëren van een visie een proces is dat geheel vooraf moet plaatsvinden 
(van der Loo, 2007) en al klaar moet zijn alvorens weer verder te gaan. Integendeel, het blijkt 
juist effectief om de visie gaandeweg verder te concretiseren en het proces van visieontwik-
keling te zien als een doorlopend proces waarbij medewerkers voortdurend worden betrok-
ken. Visieontwikkeling en visieverspreiding gaan dan hand in hand. Een visie geeft antwoord 
op de volgende vragen:
•	 	Wat	is	de	missie,	het	hoger	doel	ofwel	de	reden	van	het	bestaan	van	de	school?	Met	andere	

woorden: wat is de bijdrage aan de omgeving die een school wil leveren?
•	 	Wat	is	de	opdracht,	ofwel	de	ambitie	afgeleid	van	de	missie	(bijvoorbeeld:	‘bij	alle	leerlin-

gen eruit halen wat er in zit’)?
•	 	Wat	zijn	de	kernkwaliteiten	van	de	school?	Waarin	wil	de	school	zich	onderscheiden,	waar	

is de school heel goed in?
Om vervolgens specifieker te gaan kijken naar onder andere:
•	 Wat	is	de	onderwijsvisie?
•	 	Welke	organisatievorm	geeft	de	beste	voorwaarden	om	onze	onderwijsvisie	te	
 realiseren?
•	 	Welke	richtinggevende	organisatieprincipes	hanteren	we	(resultaatverantwoordelijkheid,	

stijl van leidinggeven, teamleren, enzovoort)?
•	 Welke	organisatiecultuur	is	gewenst?

Een voorbeeld van een visie
“Scholengemeenschap Cats is een openbare school met eigentijds en toekomstgericht voort-
gezet montessorionderwijs. Wij stellen ons ten doel de individuele leerling te onderwijzen en 
te begeleiden in een evenwichtige ontwikkeling. Op respectvolle wijze leren de leerlingen 
zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Door duidelijke hoge eisen te 
stellen worden leerlingen gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Wij leveren een actieve 
bijdrage aan een verdraagzame samenleving.”  
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Het ontwikkelen van de visie is zoals eerder gesteld een belangrijke succesfactor. Zoals uit 
de vragen goed te lezen valt is het zaak om een gedegen antwoord te geven op de vraag: 
“Waarom of waartoe werken met teams?”. Nu wordt concreet de verbinding gelegd tussen de 
opdracht en het middel om die opdracht uit te voeren. Wat wil de school waarmaken vanuit 
de omgevingseisen (externe dwang) en vanuit de eigen ambitie (interne drang)? De onder-
wijsvisie zegt iets over de onderwijskundige principes waarmee de school overtuigd is dit 
alles te kunnen realiseren. De organisatievisie zegt vervolgens iets over de wijze waarop de 
organisatie het best deze onderwijskundige principes en daaruit voortvloeiend processen 
kan ondersteunen. 

3.2.2.  Verspreiden van de visie
Een van de meest cruciale factoren in het op gang krijgen van de gewenste beweging in 
een organisatie is de wijze waarop medewerkers als het ware worden ‘meegenomen in de 
gewenste richting’. Een veel voorkomende valkuil is dat er na enkele jaren van bewustwor-
ding bij de leiding van de school een visie is uitgekristalliseerd die vervolgens te haastig in de 
praktijk wordt gebracht. Niet zelden is dit beïnvloed door externe personen, adviseurs of be-
stuurders. Nu is er met dit proces niets mis. Daar wordt de leiding van een school voor betaald, 
om richting te geven en een visie te ontwikkelen waar het naar toe moet met de school. Het 
verraderlijke zit hem in de natuurlijke neiging om met enthousiasme en enig ongeduld aan 
de slag te willen gaan en om te vergeten hoe veel bewustwordingstijd de leiding zelf nodig 
heeft gehad om tot de nieuwe visie te komen. Het lijkt soms wel dat naarmate de visie sterker 
is uitgekristalliseerd en de leiding enthousiaster (of drammeriger?) is om er mee aan de slag te 
gaan, de medewerkers meer het gevoel krijgen dat ze het ‘door de strot geduwd’ krijgen. 
De belangrijkste aandachtspunten bij het verspreiden van de visie zijn:
Het is van belang om gelegenheid te creëren voor alle medewerkers in de school om hun visie 
te ontwikkelen en de visie op de toekomstige organisatie te doorleven. Je kunt bij wijze van 
spreken een visie ‘niet doorgeven, maar alleen maar (laten) doorleven’ (Metsemakers, 2006). 
De meest effectieve wijze van draagvlak creëren ontstaat wanneer visieontwikkeling en visie-
verspreiding zoveel mogelijk hand in hand gaan. De schoolleiding kan wel enigszins voorop 
lopen in het hebben van een visie (sterker: dat mag verwacht worden van de leiding) maar er 
wordt nog veel ruimte gelaten voor de concretere invulling. Gezamenlijke visieontwikkeling 
vraagt om vaardigheid van de deelnemers om open te staan voor verschillende visies. Het 
gaat om verandering en dat kan alleen plaatsvinden als er ruimte is voor nieuwe inzichten. 
Dat vraagt om het kunnen loslaten van de bestaande opvattingen en het gezamenlijk wil-
len onderzoeken van nieuwe opvattingen of zienswijzen (Argyris 1996). En dat vraagt weer 
om een stijl van gespreksvoering met elkaar die niet vanzelfsprekend blijkt te zijn. Maar al te 
vaak zijn we er in gesprekken op gericht om anderen te overtuigen van onze eigen opvat-
tingen. Dat leidt tot een gespreksvorm als een discussie of debat. In discussies wordt door 
de deelnemers vooral benadrukt dat ze (beter) weten hoe het zit. Om gezamenlijk te komen 
tot een nieuwe visie is dialoog meer geschikt. Dialoog is erop gericht om te leren van elkaars 
zienswijzen en kenmerkt zich meer door oprechte nieuwsgierigheid dan door stelligheid. De 
kunst is om discussie om te zetten in professionele dialoog. (zie o.a. Argyris 1996, Cooperrider 
e.a. 2008 en Senge, 1990, 2000).
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Bij visieverspreiding is leiderschap een belangrijke slaagfactor. Een leider is inspirerend, geeft 
het goede voorbeeld, is vertrouwenwekkend en heeft een krachtige visie. Er is niets mis mee 
om voor te willen gaan als leider en een visie te hebben. Maar dit alleen is niet voldoende. 
Misschien wel het tegendeel. Nogal eens stappen visionaire schoolleiders in de valkuil van het 
voor de troepen uit lopen. Dat klinkt misschien onschuldig maar niet zelden is het een uiting 
van gebrek aan contact en vertrouwen heen en weer. Vertrouwen heeft meestal te maken 
met ervaringen in het verleden. Alleen door herstel van het contact kan het vertrouwen weer 
terugkomen. Dit vergt meer dan presentaties en bijeenkomsten. Die leiden doorgaans niet 
tot contact. Contact dat voel je. Het gaat juist om contact met degenen die geneigd zijn om je 
te mijden (en degenen die jijzelf geneigd ben te mijden omdat ze geen geestverwanten zijn). 
Contact ontstaat in echte gesprekken. 
Het creëren van gelegenheid tot gezamenlijke visieontwikkeling kan onder andere door 
studiebijeenkomsten, opleidingen, informele situaties (tweegesprekken nodigen zeer uit 
tot een onderzoekende gespreksstijl), functioneringsgesprekken (“hoe zie jij het werken in 
teams?”) of ronde tafelconferenties.

3.2.3.  Veranderprogramma maken
Bij het maken van een veranderprogramma gaat het om het inventariseren en in de tijd plaat-
sen van de activiteiten die moeten plaatsvinden. Daarnaast worden er keuzes gemaakt over 
de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd. Bij deze keuzes wordt een inschatting 
gemaakt van de veranderingsmogelijkheden van de school: wat zijn mee- en wat zijn tegen-
werkende krachten? Wat zijn de consequenties van de verandering en hoe kan onnodige on-
zekerheid voorkomen worden? Hoe sterk is het leiderschap? Wat is de veranderbereidheid en 
de veranderervaring van de organisatie? Op de volgende punten worden keuzes gemaakt:
a.  Snelheid en omvang van de verandering
b.  Stijl van veranderen: belerend of lerend
c.  Mate van participatie

a. Snelheid en omvang van de verandering. 
De snelheid van de verandering zal bij het invoeren van teams op scholen vooral gedicteerd 
worden door het ritme van het schooljaar. Een belangrijke keuze die samenhangt met de snel-
heid is die van de weg der geleidelijkheid, of een meer drastische overgang naar de nieuwe 
situatie. Daarbij valt te denken aan de indeling van de mensen in de teams. Dat kan op basis 
van een complete re-shuffeling of meer stapsgewijs gebruikmakend van verschuivingen die 
jaarlijks toch plaatsvinden bij het maken van de nieuwe klassenverdeling en rooster. Voordeel 
van re-shuffelen is dat het een duidelijke markering is van de nieuwe organisatie en dat het 
prikkelt tot andere werkwijzen. Het geeft ook meer gelegenheid om heilige huisjes ter dis-
cussie te stellen. Nadeel is natuurlijk dat het meer chaos kan veroorzaken en mogelijk meer 
onzekerheid bij sommige leraren.
Keuze bestaat er ook met betrekking tot de omvang waarmee de nieuwe werkwijze in de 
school wordt ingevoerd. Er zijn drie mogelijkheden:
•	 	Een	pilot-aanpak.	Er	wordt	met	één	of	enkele	 teams	gestart	en	er	wordt	dan	met	deze	

teams geëxperimenteerd. Afhankelijk van de ervaring wordt besloten of het teamconcept 
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inderdaad een goed organisatieconcept is. Dit experimentele karakter maakt de pilot ge-
schikt zolang de school in de oriëntatiefase zit. Het nadeel is dat de faalkans van zo’n expe-
riment relatief groot is, omdat het als eilandje in de school niet gemakkelijk gedijt. Er wordt 
als het ware met een vergrootglas naar het experiment gekeken.

•	 	Een	speerpuntaanpak.	Er	wordt	op	beperkte	schaal,	bij	een	van	de	afdelingen,	met	één	of	
meerdere teams gestart. De ervaringen worden gebruikt om van te leren voor volgende 
teams. Dit heeft niet het proefkarakter van een pilot, maar wel de voordelen van een over-
zichtelijker en beheersbare stap. De energie en ondersteuning van de schoolleiding bij-
voorbeeld wordt over een beperkt aantal teams verdeeld.

•	 	Een	alles-om-aanpak.	Gelijktijdig	worden	nieuwe	teams	in	de	hele	school	ingevoerd.	Voor-
deel is een snelle introductie waarbij niet vergeten moet worden dat de zachte aspecten 
van de verandering (de cultuur- en gedragsverandering) evengoed de tijd nodig hebben 
en als het ware achterlopen. 

b.  Stijl van veranderen
Een bekende typering van verschillende stijlen van veranderen wordt door De Caluwe (2001) 
aangeduid met verschillende kleuren. Hij stelt dat het raadzaam is met de stijl van veranderen 
voldoende aan te sluiten bij de cultuur van de organisatie. Bij “geeldrukdenken” spelen belan-
gen en macht een belangrijke rol. Bij de aanpak van de verandering gaat het vooral om het 
beleid bepalen, het programma formuleren en het creëren van draagvlak, door politiek spel, 
macht en onderhandelen. “blauwdrukdenken” is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en 
implementeren van veranderingen. Het vraagstuk wordt vooral inhoudelijk en projectmatig 
ingestoken: doelen stellen, activiteiten plannen, rationele analyses maken. Bij het “rooddruk-
denken” wordt de verandering benaderd als een vraagstuk van personeelsbeleid (HRM). De 
mensen moeten de verandering bewerkstelligen en die moeten dus worden gemotiveerd. 
Er is veel aandacht voor zaken als communicatie, teambuilding, motiveren en sfeer. “Groen-
drukdenken” gaat uit van de stelling: veranderen is leren. Het veranderproces is niet planbaar. 
Hooguit kun je condities creëren om mensen te laten leren. Uitproberen en daarvan leren 
door middel van reflectie en feedback. De rol van de veranderaars is vooral faciliteren en coa-
chen. En tot slot kenmerkt het “witdrukdenken” zich door de opvatting dat veranderingen 
veelal niet stuurbaar zijn en zich organisch voltrekken. De wil van de leden van de organisatie 
is alles bepalend voor de verandering die daar als het ware autonoom uit voortkomt. In de 
kleurenstijlen komen onder andere de keuzes naar voren tussen een belerende of gesloten 
aanpak of meer lerend en open aanpak (zie tabel 3.1). In het onderwijs zal een sterk belerende 
benadering over het algemeen op weerstand stuiten. Een belerende stijl (vooral bij geeldruk- 
of blauwdrukdenken) staat bovendien op gespannen voet met het karakter van een organisa-
tie op basis van het concept van teamwerk. Toch is het goed om te realiseren dat een extreem 
lerende en open aanpak ook belangrijke nadelen heeft. Het geeft onrust en kan onnodig veel 
energie vragen, maar belangrijker is dat de conserverende krachten van bestaande patronen 
te krachtig kunnen zijn om verandering op gang te krijgen en dat er uiteindelijk niets van de 
grond komt.
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 Belerend Lerend

 Dominante visie leiding Leiding staat open voor andere inzichten

 Strakke planning Organisch veranderproces

 Voorspelbaar Onvoorspelbaar

 Ver uitgedachte organisatie-inrichting Alleen globale kaders 

 Medewerkers ondergaan Medewerkers geven actief vorm

 Gedragsverandering na organisatiewijziging Van meet af aan ander gedrag oefenen

Tabel 3.1 Een vergelijking tussen de belerende en lerende aanpak

c.  Mate van participatie
Het is een open deur dat participatie van alle betrokkenen in het veranderingsproces de ac-
ceptatie bevordert en dat dit de effectiviteit van het veranderproces ten goede komt. Daar-
naast worden door participatie meer informatiebronnen benut. Dit komt ook de kwaliteit van 
de verandering ten goede. Het is al veel aangehaald dat juist bij professionals in het onderwijs 
een zo groot mogelijke participatie van belang is. Toch geldt ook hier: extremiteit is zelden 
effectief.
“Gedoe komt er toch”. (Swieringa, 2005) verwijst naar het gegeven dat het niet mogelijk is om 
het iedereen naar de zin te maken. Participatie moet daarmee niet verward worden. Het zal 
vaak zo zijn dat er een aantal mensen zich niet (geheel) kan vinden in de voorgestelde veran-
deringen en wellicht blijft vinden dat ze te weinig inbreng hebben en onvoldoende gehoord 
worden. Ondertussen kan de wat minder luidruchtige meerderheid het gepraat inmiddels 
wel genoeg vinden. Het is de kunst om te zoeken naar doelmatige participatie. Denk daarbij 
aan de volgende aandachtspunten:
•	 	‘Inspraak	zonder	inzicht	leidt	tot	uitspraken	zonder	uitzicht’.	Om	zinvol	mee	te	kunnen	pra-

ten is het nodig over voldoende kennis en inzicht te hebben over het betreffende onder-
werp. Informeren en opleiden kunnen natuurlijk vrijwel altijd voorzien in deze voorwaarde 
van kennis en inzicht.

•	 	Participatie	kost	extra	tijd	van	alle	medewerkers	inclusief	de	initiatiefnemers.	Dat	is	welbe-
stede tijd, maar het is niet zo dat er in het onderwijs tijd over is. Iedereen over alles laten 
meebeslissen is dus niet doelmatig.

•	 	De	complexiteit	van	het	besluitvormingsproces	wordt	groter	naarmate	er	meer	deelne-
mers zijn. Met meerderheid van stemmen besluiten is een relatief eenvoudige procedure, 
die ook bij een groot aantal deelnemers toepasbaar is. Maar het is zelden geschikt om het 
gewenste effect (een goed en breed gedragen besluit) te bereiken. 

Het is daarom verstandig om bij het maken van een veranderplan goed na te denken over 
de mate en wijze van participatie van alle leden van de school. Verschillende gradaties van 
invloed zijn daarbij te onderscheiden:
•	 	Meeweten:	betrokkenen	worden	alleen	geïnformeerd.	Het	besluit	wordt	 toegelicht,	ge-

motiveerd.
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•	 	Meepraten:	betrokkenen	worden	geïnformeerd	en	kunnen	hierop	reageren.	Er	bestaat	de	
mogelijkheid dat nieuwe inzichten en goede argumenten de plannen nog beïnvloeden.

•	 	Meedenken.	Het	doel	en	kaders	zijn	wel	gegeven,	maar	de	invulling	is	deels	nog	open	en	
wordt door de betrokkenen zelf gedaan.

•	 	Meebeslissen.	Betrokkenen	nemen	gelijkwaardig	deel	aan	de	uiteindelijke	
 besluitvorming
In alle gevallen helpt het om van tevoren zo helder mogelijk te zijn over de ruimte waarbin-
nen beïnvloeding nog mogelijk is. Tegen de verwachting in achteraf zaken terugdraaien of 
inperken is schadelijker voor het vertrouwen dan vooraf de invloed in te perken.

Na deze twee fasen van belichten en richten, komt de fase van inrichten waarbij daadwerke-
lijk gestart wordt met het vormgeven van teams.
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4. Het vormgeven: inrichten

Het vormgeven van teams is geen sinecure en vraagt dan ook de nodige aandacht. In dit 
hoofdstuk worden zes condities genoemd vanuit de sociotechniek die wellicht bruikbaar zijn 
in dit proces. Deze condities worden hier één voor één kort besproken.

4.1  Het vormgeven van teams in de schoolorganisatie

We zouden willen weten wat kenmerkend is voor een goed team en wat belangrijke factoren 
zijn waar rekening mee gehouden moet worden. 
Er zijn externe factoren die eigenlijk nog niets zeggen over teamontwikkeling zelf, maar wel 
de context bepalen waarbinnen het team tot ontwikkeling kan komen. Het zijn de organisa-
torische condities die doorgaans vooraf ontworpen worden. We hebben het dan bijvoorbeeld 
over het verantwoordelijkheidsgebied of de opdracht van het team, het takenpakket of de 
omvang. We zullen in dit hoofdstuk allereerst deze externe condities beschrijven. Zij bepalen 
als het ware het speelveld van het team. Naarmate deze condities beter zijn ingevuld is de 
kans groter dat het team zich zal ontwikkelen tot een effectief team. 
Dan zijn er ook de teaminterne factoren. Enerzijds gaat het om taakgerichte of inhoudelijke 
aspecten zoals teamdoel en resultaat, taak- en rolverdeling en werkwijze. Anderzijds gaat het 
om de groepsdynamische of procesmatige aspecten van teamontwikkeling, anders gezegd 
de onderlinge verhoudingen. 
De teaminterne factoren komen in het volgende hoofdstuk aan bod als de dimensies van de 
teamontwikkeling.
 
4.2  Ontwerpcondities voor teams vanuit de sociotechniek 
Een organisatorische benadering van factoren die een rol spelen bij teamontwikkeling vinden 
we in de sociotechnische literatuur. Het gaat om organisatieprincipes, ontwerpcondities voor 
zelfsturende teams die in meer dan vijftig jaar ervaring zijn opgebouwd in zeer uiteenlopen-
de branches (Katzenbach 1997, v. Amelsvoort e.a. 2003). Van Amelsvoort heeft ontwerpcon-
dities voor teams benoemd die veelvuldig gebruikt worden. Deze hebben als uitgangspunt 
gediend voor de volgende zes organisatorische ontwerpcondities voor teams op scholen, die 
we hierna een voor een zullen toelichten:
1. Het team heeft een gezamenlijke opdracht.
2.  Het team heeft een daarbij passend compleet pakket en logisch samenhangend geheel 

aan (uitvoerende) taken.
3. Het team is niet te groot en heeft zo mogelijk een vaste samenstelling.
4.  Het team beschikt over de regelmogelijkheden die nodig zijn om zelfstandig de verant-

woordelijk waar te maken.
5.  Het functioneren van het team wordt ondersteund en bewaakt door een teamleider of 

team van teamleiders.
6. Het beheers- en stuursysteem sluit aan op de teamverantwoordelijkheid.
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Conditie 1
Het team heeft een gezamenlijke opdracht (missie).
Dit is de taakstelling van het team, de opdracht vanuit de school. Deze opdracht komt voort 
uit de visie en de missie die de school heeft. De opdracht is een herkenbare bijdrage die het 
team levert aan het totaalresultaat van de school en voor een bepaalde (eigen) groep leerlin-
gen. Een voorbeeld hiervan:
Passend binnen de visie van Scholengemeenschap Cats begeleidt het kernteam havo boven-
bouw de havoleerlingen naar het eindexamen en het bepalen van de vervolgstudie. Daar-
bij wordt ernaar gestreefd dat de leerlingen het beste uit zichzelf halen, met een zo hoog 
mogelijk slagingspercentage door duidelijke en hoge eisen te stellen in combinatie met een 
leerlinggerichte aanpak. 
Deze eerste conditie raakt de kern van teamwerk, omdat het gaat om een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor de opdracht. In de literatuur wordt veelvuldig aangegeven dat dit 
de belangrijkste voorwaarde is voor een goede samenwerking. Als een team een helder en 
door alle teamleden gewenst doel heeft dat door alle teamleden begrepen en onderschreven 
wordt, dan zal samenwerking beter tot stand komen (denk aan noodsituaties waar samen-
werking de overlevingskans vergroot). Er wordt hier gesproken over een opdracht in plaats 
van. een doel om aan te geven dat het een externe conditie is. Een opdracht wordt pas een 
doel als die opdracht door de teamleden wordt omarmd. De mate waarin de teamleden de 
opdracht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen komt als aspect van de teamont-
wikkeling nog terug in het volgend hoofdstuk. 
De gezamenlijke opdracht zal nader geconcretiseerd moeten worden in meetbare resultaten. 
Die geven een aanknopingspunt voor het zoeken naar mogelijke verbeteringen en vormen 
de basis van een gevoel van succesvol en zinvol bezig zijn. De concrete resultaten waar een 
team voor staat kunnen divers zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het rende-
ment, de kwaliteit, het leerklimaat of de begeleiding van nieuwe leraren. Nu is resultaatver-
antwoordelijkheid in het onderwijs een heikel begrip. Meestal lukt het wel om de gewenste 
resultaten concreet en enigszins meetbaar te maken (hoewel dat bij zoiets als evenwichtige 
ontwikkeling van de leerling toch ook al behoorlijk lastig is). Maar de moeilijkheid zit hem 
er in dat de resultaten maar beperkt beïnvloedbaar zijn. “Als een leerling niet de capacitei-
ten of niet de goede basis heeft, dan kan ik als leraar toch niet verantwoordelijk zijn voor de 
leerprestaties” zou een redenering kunnen zijn. Dat klopt natuurlijk. Een grote valkuil bij het 
sturen op resultaat schuilt in de eenzijdige focus op het wel of niet behalen ervan. Omdat re-
latief onvoorspelbaar is hoe de beste resultaten bereikt kunnen worden en omdat er sprake is 
van een complex aan beïnvloedende factoren kan er een schijnvoorstelling ontstaan waarbij 
teamleden vooral aan elkaar uitleggen waarom de resultaten niet konden worden gehaald en 
het daarbij laten. De oplossingsrichting is om de opdracht wel als vertrekpunt te nemen en de 
behaalde resultaten als aanknopingspunt te gebruiken om tot een leercyclus te komen. 
Een belangrijk aspect van de gezamenlijke opdracht is de onderwijskundige visie van het 
team. Begrippen als resultaatsturing (of prestatiesturing) roepen geen warme gevoelens op in 
het onderwijs. Waar de meeste leraren wél warm voor lopen is kwalitatief goed onderwijs. Er 
gaat een sterk bindend en energiegevend effect uit van het formuleren van een gezamenlijke 
teamvisie op het onderwijsproces, een visie op kwalitatief goed onderwijs. Dit moet passen 
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in de visie van de school en is daar een uitwerking van. Het is een vertaling van de visie van 
de school naar de specifieke doelgroep en de opdracht van het team. Dit vereist een goede 
communicatie en het kunnen omgaan met verschillen. Het is dus afhankelijk van een goede 
onderlinge relatie, een teaminterne conditie die in het volgend hoofdstuk aan bod komt. 

Conditie 2
Het team heeft een takenpakket van uitvoerende taken dat een logisch 
samenhangend geheel is.
Wat is hier een logisch samenhangend geheel? Het antwoord is in essentie simpel: alle taken 
die een grote invloed hebben op het uitvoeren van de opdracht, dus het behalen van het 
gewenste resultaat, komen idealiter in het takenpakket. Deze conditie heeft betrekking op de 
wijze waarop de uitvoerende processen ofwel de primaire onderwijsprocessen worden geor-
dend. Veelal (maar niet per definitie en dus niet altijd) leidt de toepassing van deze conditie 
tot multidisciplinaire (kern)teams die verantwoordelijk zijn voor het volledige takenpakket 
verbonden aan een eigen groep leerlingen. Dat is voor de meeste scholen een nogal ingrij-
pende wijziging ten opzichte van wat men gewend is. 
Het kan zijn dat de schoolorganisatie van een vaksectiegerichte structuur naar een doel-
groepgerichte structuur kantelt (zie figuur 4.1). Dat zo’n organisatieverandering wenselijk 
kan zijn, is verklaarbaar uit de toenemende eisen (toegenomen behoefte aan variëteit, meer 
belang van competenties in plaats van pure kennis, mondige leerlingen). Door deze veran-
derde omstandigheden is de onderlinge interactie tussen de leraren die te maken hebben 
met een specifieke leerling van veel grotere invloed op het gewenst leerresultaat geworden. 
Samenwerking over de vakken heen, gericht op de specifieke behoeften van de leerling, 
wordt dwingender dan de samenwerking binnen een vaksectie. Het ligt voor de hand om 
deze samenwerking ook in de structuur van de organisatie gestalte te geven. Een ijzeren wet 
in de organisatiekunde is namelijk dat samenwerking binnen de eigen eenheid (afdeling of 
team) makkelijker werkt dan tussen verschillende eenheden.
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Figuur 4.1 Van een functionele naar een stroomgerichte organisatie 

Zoals figuur 4.1 laat zien wordt het primaire proces als het ware opgedeeld in parallelle stro-
men. Er ontstaan kleinere overzichtelijke onderwijseenheden, die nog wel een complete (deel)
opleiding verzorgen. De organisatie van de school als geheel wordt daardoor overzichtelijker, 
minder complex. Hierdoor leveren mensen een zichtbare, herkenbare en betekenisvolle bij-
drage, terwijl zij voorheen een anonieme schakel in een grootschalige organisatie dreigden te 
worden. Wat hier voorgesteld wordt als een ‘kanteling’ van vaksecties naar multidisciplinaire 
teams is in de praktijk een organisatorische ontwerppuzzel met gevarieerde oplossingen. 
Waar voor de ene school volledig geïntegreerde multidisciplinaire teams de uitkomst kunnen 
zijn hoeft dit op een andere school, waar vakkennis belangrijker gevonden wordt, niet het 
geval te zijn. De uitkomst van de ontwerppuzzel wordt mede bepaald door:
•	 hoe	de	school	zich	wil	presenteren	als	het	gaat	om	de	eindresultaten	
•	 	de	visie	op	het	onderwijs–	en	leerproces.	Deze	visie	bepaalt	welke	taken	uitgevoerd	wor-

den in het primaire proces en welke taken logischerwijs bij elkaar horen.
•	 	de	omvang	van	de	school.	Dit	staat	in	verband	met	conditie	4,	die	verderop	wordt	toege-

licht. De teams moeten niet te groot worden om een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te voelen voor het geheel.
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Als uitkomst van de puzzel kunnen teams gevormd zijn rondom de volgende (combinaties 
van) sorteercriteria: een of enkele leerjaren (denk aan onder- en bovenbouw), cohorten leer-
lingen, een opleiding of studierichting, een clustering van vak- of leergebieden. 
Om het teamleren te stimuleren is het essentieel dat er tijd en faciliteiten beschikbaar zijn 
om kennisdeling binnen en buiten het team (ook buiten de school) vorm te geven. Dit is 
belangrijk om nieuwe ideeën te genereren en voor een goede afstemming met de omgeving. 
Bovendien komt er dan ook feedback, informatie van externe stakeholders in het team. Een 
organisatie die het leren niet stimuleert, kan moeilijk een lerende organisatie zijn. 

Conditie 3 
Een team is niet te groot en heeft zo mogelijk een vaste samenstelling. 
In de praktijk blijkt dat de teamgrootte bij voorkeur tussen de vier en twintig personen ligt. 
Uitzonderlijke situaties daargelaten wordt uitgegaan van het inzicht dat teams met meer dan 
twintig leden uiteenvallen in kleinere informele kliekjes die vaak niet erg goed met elkaar 
kunnen samenwerken. Teams van minder dan vier leden zijn te kwetsbaar; de afwezigheid 
van een teamlid kan nauwelijks worden opgevangen door de anderen. Een teamgrootte van 
ongeveer acht tot twaalf personen blijkt voor het functioneren van het team optimaal te zijn. 
De algemene gedachten achter de grootte van een team met een gemeenschappelijke op-
dracht zijn:
•	 Een	team	is	klein	genoeg	om	snel	beslissingen	te	kunnen	nemen.
•	 Een	team	is	klein	genoeg	om	inzicht	te	hebben	in	de	genomen	beslissingen.
•	 Een	team	is	groot	genoeg	om	een	compleet	proces	uit	te	kunnen	voeren.
•	 Een	team	is	groot	genoeg	om	gevarieerde	persoonlijke	vaardigheden	aan	te	spreken.
•	 Een	team	is	groot	genoeg	om	de	opdracht	van	de	organisatie	uit	te	voeren.
•	 	Een	team	is	klein	genoeg	om	zicht	te	hebben	op	ieders	bijdrage	aan	de	bereikte	
 resultaten.

Een vaste samenstelling is wenselijk voor het ontwikkelen van samenwerking; er kan geen 
sprake zijn van gezamenlijkheid wanneer de samenstelling van een team voortdurend wis-
selt. Teamontwikkeling krijgt dan geen kans. Dat wil niet zeggen dat teams tot in lengte van 
dagen ongewijzigd moeten blijven. 
Naast de omvang is ook de personele samenstelling van het team belangrijk voor het func-
tioneren van het team. Op de eerste plaats betreft dat natuurlijk de vakmatige kennis en er-
varing. Hoe meer de leden van het team de vakmatige kennis en ervaring hebben om hun 
takenpakket (zie conditie 2) af te dekken hoe mooier het is. Daarnaast is het voor het func-
tioneren van het team het beste als er een optimale mix is van overige relevante personele 
kenmerken. Daarbij kan gedacht worden aan sociale en organisatorische vaardigheden en 
aan persoonskenmerken als leeftijd en sekse. Met name om teamleren te bevorderen is het 
van belang om bij de samenstelling van het team personen met verschillen in kennis, kunde 
en houding te selecteren. Hierdoor vindt uitwisseling eerder, beter en diepgaander plaats 
(van Knippenberg e.a 2004, van der Vegt en Bunderson, 2005).
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Conditie 4
Het team beschikt over de regelmogelijkheden om zelfstandig de opdracht uit 
te voeren.
Het team is zelfstandig in staat om zijn dagelijkse uitvoerende processen te regelen. Het team 
heeft de bijhorende bevoegdheden en is integraal verantwoordelijk voor de opdracht en de 
inzet van middelen hiervoor. Het team moet met andere woorden de invloed kunnen uit-
oefenen die nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren: het team stuurt op wat hiervoor 
nodig is. Zelfstandigheid van het team is overigens een ontwikkelingspad en daarom ook een 
belangrijke dimensie van de teamontwikkeling. Waar conditie 2 gaat over de taken uit het 
primaire proces (de onderwijstaken) gaat conditie 4 over de taken die te maken hebben met 
de organisatie en ondersteuning van de onderwijsuitvoering: de regeltaken. 
Nu zitten professionals doorgaans niet te wachten op regeltaken. De neiging bestaat om re-
gelende en ondersteunende taken uit te besteden, vaak aan de leidinggevende. Begrijpelijk, 
want er wordt al werkdruk ervaren en taken erbij lijken automatisch te leiden tot alleen maar 
meer werkdruk. Enerzijds kan het daarom nodig zijn om tot herschikking van taken en uren 
te komen. Anderzijds gaat het er niet om dat leraren alles zelf moeten doen. De kern is dat 
leraren zelf regie hebben op die zaken die een directe en wezenlijke invloed hebben op hun 
onderwijsproces en daarmee op hun resultaat. Dat leidt tot meer grip op het werk en dat blijkt 
ook een belangrijke factor in het ervaren van stress op het werk. Risico’s van stress bij het werk 
ontstaan (Karasek, 1979) wanneer er permanent hoge eisen worden gesteld (job demands) 
en de bijhorende regelmogelijkheden niet aanwezig zijn om aan deze hoge eisen te voldoen 
(job control). 
Concrete voorbeelden van belangrijke regeltaken zijn: leerlingbegeleiding en de daarmee 
samenhangende taken, contacten met ouders, opvang en inwerken van nieuwe collega’s, 
werkverdeling, aanpassing aan het rooster, opvangen van lesuitval en ziekte van collega’s, 
ontwikkelen van het onderwijsprogramma, regelen van buitenschoolse activiteiten.
Dit alles betekent dat er wel afstemming nodig is tussen teams. Dit kan het beste zo veel mo-
gelijk horizontaal plaatsvinden. Daarmee wordt bedoeld dat de meest directe weg gezocht 
wordt en niet per definitie de leidinggevende. De afstemming die nodig is behoort immers bij 
de integrale verantwoordelijkheid van het team. Daar waar teams elkaar beïnvloeden is het 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om af te stemmen. Die verantwoordelijkheid moet 
niet ‘naar boven worden gedelegeerd’.
 
Conditie 5
Het functioneren van het team wordt ondersteund en bewaakt door een 
leidinggevende of een team van leidinggevenden. 
Het is de bedoeling dat teams zelfstandig werken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
nemen voor hun resultaat. Is er dan nog wel een leidinggevende nodig? Wellicht zijn er situ-
aties denkbaar waarin teams zonder een formeel leidinggevende functioneren, maar in de 
gemiddelde schoolpraktijk is dat niet het geval. Voor de rol van de leidinggevende in een or-
ganisatie met teams wordt vaak de term teamleider gebruikt. In de praktijk komen onder die 
naam behoorlijk veel verschillende invullingen voor. De ervaring leert dat het geen gemak-
kelijke rol is, omdat de verwachtingen ervan niet altijd duidelijk zijn. We zullen om verwarring 
te vermijden de term leidinggevende gebruiken. Scholen worstelen ook nogal eens met de 
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invulling van de rol van leidinggevende. Het is daarom belangrijk om helderheid te geven 
over de inhoud en betekenis ervan. 
De volgende vragen moeten worden beantwoord:
•	 	Wat	houdt	de	functie	of	rol	van	de	leidinggevende	in,	met	andere	woorden	wat	zijn	de	

taken en verantwoordelijkheden? 
•	 In	welk	organisatiemodel	wordt	de	leidinggevende	functie	geplaatst?
In de theorie over zelfsturende teams (Amelsvoort e.a. 2000) wordt onderscheid gemaakt in 
een aantal niveaus waarop sturing en procesregeling plaatsvindt. Het eerste niveau is het 
niveau van het primaire proces (in de organisatiekunde wel de operationele processen ge-
noemd). Op scholen gaat het daar om de regeltaken die we bij de vorige conditie hebben 
behandeld. Op dat niveau ontwikkelt het team steeds meer zelfstandigheid, en de coördina-
tierol die daar mee gepaard gaat ligt in principe in het team en kan op verschillende manieren 
worden vormgegeven (coördinator of aanvoerder, al of niet roulerend, meerdere aanspreek-
punten). We komen daar bij de teamontwikkeling in hoofdstuk 5 op terug.
Het tweede niveau van sturing en procesregeling is het op middellange termijn verbeteren 
van condities voor het team om goed te kunnen functioneren, inclusief de ontwikkeling van 
de teamleden en het team als geheel. Voor teamleren is het uit onderzoek van groot belang 
gebleken dat dit door de leidinggevende wordt gestimuleerd (Swieringa en Wierdsma, 2002). 
Op dit niveau liggen mogelijk ook meer tactisch en strategische regeltaken die afgestemd 
moeten worden met de rest van de school of met de omgeving. Belangrijk onderscheid met 
de operationele regeltaken is dat de leidinggevende functie hier een duidelijke toegevoegde 
waarde heeft ten opzichte van het team en die toegevoegde waarde juist beter kan leveren 
buiten het team (zoals dat bij de rol van coach bijvoorbeeld herkenbaar het geval is: die ziet 
vanaf de zijkant andere zaken dan de spelers in het veld).
De leidinggevende vervult op dit niveau drie rollen:
•	 	Coach:	het	begeleiden	bij	de	ontwikkeling	van	de	individuele	teamleden	en	bij	het	realise-

ren van effectieve samenwerking in het team. Hier is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde 
van een leidinggevende buiten het team heel herkenbaar

•	 	Manager:	het	sturen	van	het	team	op	het	resultaat	(op	het	wat	en	niet	zozeer	op	het	hoe),	
maar ook het zorgen voor de randvoorwaarden voor de teams. En daar waar de teams 
er zelf niet uitkomen, kan het nodig zijn dat de leidinggevende in zijn rol van manager 
ingrijpt.

•	 	Leider:	zeker	waar	sprake	is	van	een	organisatieveranderingsproces	wordt	van	de	leiding-
gevende een voorbeeldrol en visie op de toekomstige organisatie verwacht. 

Over de manier of stijl van leidinggeven hebben we het verder in hoofdstuk 6. Als we nu kij-
ken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om de hiervoor beschreven rollen in te 
vullen dan komen we in de praktijk de volgende varianten tegen met elk hun eigen voor- en 
nadelen.
1.  Een leidinggevende buiten het team (niet-meewerkend) met twee of meer teams. Dit mo-

del past goed bij het idee dat de leidinggevende zich niet te veel bemoeit met de dage-
lijkse gang van zaken. Nadeel van dit model is dat het als hiërarchisch wordt ervaren. Dat 
ligt gevoelig bij professionals. De leidinggevende moet van goeden huize komen om zich 
te bewijzen. De toegevoegde waarde is mogelijk duidelijker als de teams samen met de 
leidinggevende een natuurlijke organisatie-eenheid vormen (de school of de opleiding), 
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met een eigen verantwoordelijkheid en eigen beleidsruimte. Dit is bijvoorbeeld niet het 
geval als dat de bovenbouw havo is, mogelijk wel als het de opleiding vervoerstechniek 
is. 

2.  Een leidinggevende buiten het team met één team. De nadelen die hiervoor zijn genoemd 
zijn in dit model alleen maar sterker. De kans is groot dat er druk ontstaat dat deze leiding-
gevende vooral vervelende klusjes voor het team moet regelen omdat het nog moeilijker 
te legitimeren valt dat de leidinggevende helemaal vrijgesteld is. Hij kan in de rol van loop-
jongen worden geduwd. 

3.  Primus inter pares. Een leidinggevende in het team (teamleider) of coördinator met extra 
bevoegdheden. Hier worden de twee verschillende niveaus van regelen en sturen min of 
meer gecombineerd in de rol van de leidinggevende. Het voordeel hiervan is dat het sta-
tusverschil minder speelt en er minder legitimiteitsvragen zijn. Bovendien geeft het duide-
lijkheid ten aanzien van de dagelijkse coördinatie. Dit model is dan ook redelijk populair. 
Van belang is dat de primus inter pares voldoende natuurlijk leiderschap heeft binnen het 
team (zeg maar dat het een van de betere leraren moet zijn; zoals de aanvoerder binnen 
een voetbalteam niet altijd de beste voetballer hoeft te zijn, maar wel een van de betere 
spelers en dat koppelt hij aan ervaring en persoonlijkheid). Het grootste nadeel is dat de 
rollen van de leidinggevende als coach, manager en leider van binnen uit het team niet 
gemakkelijk te vervullen zijn.

4.  Geen leidinggevende tussen teams en directie. De coördinerende rol wordt volledig bin-
nen het team opgevangen door de teamleden al dan niet door verdeling van portefeuilles. 
De teams zijn dusdanig zelfstandig dat er een groot aantal teams direct onder aansturing 
van een directie(team) kan functioneren. Het directie(team) vervult de leiderschapsrollen 
die niet door het team zelf worden vervuld. 

Conditie 6
Systemen zijn zo ingericht dat zij de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
van de teams zoveel mogelijk ondersteunen. 
Onder deze laatste conditie valt een scala aan systemen en middelen die ieder voor zich geen 
dominante conditie vormen, maar alles bij elkaar toch ondersteunend kunnen werken. We 
noemen er een paar.
•	 	Het	stuur-	en	informatiesysteem.	We	hebben	bij	de	eerste	conditie	gesteld	dat	het	hebben	

van een concrete opdracht de aanjager kan zijn voor het team om gericht samen te wer-
ken. Dat vraagt om een informatiesysteem dat zorgt voor een directe terugkoppeling van 
de werkelijk behaalde resultaten op teamniveau. 

•	 Eigen	 (beheer	 over)	 lokalen	 en	middelen.	 Het	 hebben	 van	 een	“eigen	 specifieke	werk-
ruimte wordt door de leraren niet als harde voorwaarde gezien” (Smetsers 2007). Wanneer 
teams een eigen vleugel of hoek van het gebouw hebben kan dat de teamidentiteit natuurlijk 
ondersteunen. Het blijft overigens zeker zo belangrijk dat er een ontmoetingsruimte is waar 
men ook de leden van de andere teams tegenkomt (de lerarenkamer) om te sterke eilandvor-
ming tegen te gaan. 
•	 	Passend	beloningssysteem.	Over	het	algemeen	speelt	het	beloningssysteem	in	relatie	tot	

teamwerk in het onderwijs geen bijzonder grote rol. In een enkel geval kan het een rol 
spelen maar daar wordt dan zelden openlijk over gesproken. 
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Het laatste punt willen we nog even toelichten. Er spelen twee basiseisen bij het belonings-
systeem:
•	 	Billijkheid:	de	verhouding	tussen	(ervaren)	bijdrage	van	een	teamlid	en	de	beloning.	Dit	

kan bijvoorbeeld een probleem zijn bij zij-instromers uit het bedrijfsleven die onervaren 
zijn (nog beperkte bijdrage), maar wel een relatief hoog instroomsalaris ontvangen. Ook 
kan dit een probleem zijn als relatief veel verdienende oudere collega’s in de ogen van de 
jongere collega’s te weinig bijdragen. Als er blijvend onbillijkheid wordt ervaren zal dit de 
teamontwikkeling in de weg staan! Een mogelijke reactie is dat degene die zich onderbe-
taald voelt na verloop van tijd bewust minder gaat bijdragen. 

•	 	Transparantie.	Zodra	teamleden	zich	vragen	gaan	stellen	over	de	billijkheid	van	de	belo-
ningen (dit hoeft bij goed draaiende teams niet aan de orde te zijn) is een zekere transpa-
rantie van het beloningssysteem een minimumvoorwaarde om billijkheid te ervaren.

Uiteindelijk leidt het uitwerken van de ontwerpcondities tot het daadwerkelijk vormgeven 
van teams en kan de start plaatsvinden. De teamleden ontmoeten elkaar voor de eerste keer 
(of althans in deze samenstelling) en dan volgt een proces waarin een team zich ontwikkelt. 
Hierover gaat het vijfde hoofdstuk. 
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5.  De teamontwikkeling: verrichten

Zijn de in het vorige hoofdstuk beschreven externe factoren (ook wel ontwerpcondities ge-
noemd) perfect ingevuld, dan is er nog geen sprake van echt teamwerk. Het tot stand komen 
van teamwerk is een groeiproces, een ontwikkeling. Het is een misverstand te denken dat een 
juist ontwerp (dus voldoen aan de externe factoren) als vanzelf zal leiden tot zelfstandig en 
goed functionerende teams. We zullen achtereenvolgens ingaan op de verschillende teamin-
terne aspecten waarop een team zich kan ontwikkelen. We noemen dat de ontwikkelings-
dimensies. Daarna presenteren we een groeimodel van teamontwikkeling met vier ontwik-
kelingsstadia of –fasen. In de laatste paragraaf beschrijven we enkele belangrijke interventies 
(of eigenlijk gewoon acties) die uitgevoerd kunnen worden om de teamontwikkeling verder 
te helpen. Dit doen we weer aan de hand van de ontwikkelingsdimensies. 

5.1  Teamontwikkeling op verschillende dimensies

Teamontwikkeling heeft betrekking op verschillende dimensies. We zullen voor de ontwik-
keldimensies aansluiten bij het model van Fry (1981). Dit model geeft een ordening van de 
belangrijkste factoren die een rol spelen bij de effectiviteit van een samenwerkingsverband. 
Het is een krachtig diagnosemodel voor het analyseren van de teamontwikkeling. Fry onder-
scheidt de volgende factoren:
1. Gezamenlijk doel en resultaat
2. Rol- en taakverdeling
3. Afspraken over werkwijzen en procedures
4. Onderlinge verhoudingen, omgaan met verschillen

Deze factoren staan niet in een toevallige volgorde. Je zou kunnen stellen dat als het ge-
zamenlijk doel maar sterk en duidelijk genoeg is (denk aan noodsituaties waarin het doel 
letterlijk overleven is), dat dan de overige factoren makkelijker ingevuld zullen worden (er 
ontstaat de natuurlijke rolverdeling die nodig is voor het gewenste resultaat, en zo verder). 
Wat overigens vaak weinig aandacht krijgt wanneer Fry wordt aangehaald is dat zijn model 
begint met de vraag: waar trek je de systeemgrens waarbinnen de samenwerking voorwerp 
van onderzoek is? Met andere woorden: de samenwerking binnen het team kan beïnvloed 
worden door de omgeving. In dat geval moet de systeemgrens waarbinnen de samenwerking 
wordt onderzocht ruimer getrokken worden. De systeemgrens kan gezien worden als onder-
deel van wat we in het vorige hoofdstuk hebben beschreven als externe condities.
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Figuur 5.1  Diagnosemodel van Fry voor samenwerking

Het model van Fry is algemeen van aard en omvat globaal de belangrijkste aspecten van 
teamontwikkeling die ook bij andere modellen te vinden zijn. Zo omvat het beide belang-
rijkste invalshoeken van andere auteurs: de taakgerichte (zie bijvoorbeeld Katzenbach 1997; 
Wellins 1991; v Amelsvoort, 2000) en de groepsdynamische invalshoek (zie bijvoorbeeld 
Tuckmann 1965, Coppoolse 1984). Eén aspect van teamontwikkeling voegen we toe aan het 
model van Fry en dat is de organisatorische zelfstandigheid. Dit is van belang omdat veelal 
de toenemende verzelfstandiging van de teams in de dagelijkse processen een belangrijke 
bijdrage levert aan het slagvaardiger (minder complex) maken van de schoolorganisatie. De 
zelfstandigheid is onderdeel van de factor die verwijst naar de effectiviteit van werkwijzen en 
procedures van het team.

De volgende factoren, wij noemen ze ontwikkelingsdimensies, kunnen nu onderscheiden 
worden. Ze zijn overigens niet helemaal te scheiden. Ze beïnvloeden elkaar en zijn in die zin 
beperkt onafhankelijke dimensies. 

Ontwikkelingsdimensie 1
Ontwikkeling van de gezamenlijke doel– en resultaatgerichtheid.
Bij deze dimensie gaat het om de focus op een gezamenlijk doel. Doelen zijn vooraf gefor-
muleerde na te streven resultaten. Een atleet heeft als doel om op het podium te staan bij 
de Olympische Spelen. Als de Olympische Spelen achter de rug zijn, dan spreken we van een 
resultaat. Stond de atleet wel of niet op het podium? Om optimaal te functioneren moet het 
team komen tot een teammissie afgeleid van de missie van de school (zie conditie 1, hoofd-
stuk 4). De teammissie moet worden vertaald in concrete en heldere doelen waarvan de be-
tekenis door iedereen wordt gedeeld. Als deze doelen worden gedragen en geaccepteerd zal 
iedereen zijn bijdrage eraan willen leveren. 
Een ander cruciaal aspect is informatie over de behaalde resultaten. Deze moet worden terug-
gekoppeld naar het team. Het team kan daarna de gezamenlijke verantwoordelijkheid en een 
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onderzoekende en resultaatgerichte houding ontwikkelen om te ontdekken wat werkt, om 
uiteindelijk de resultaten beter te behalen. Uiteindelijk zal het team zijn eigen doelen stellen, 
resultaten checken en zoeken naar mogelijkheden om het proces systematisch te verbete-
ren. 

Ontwikkelingsdimensie 2
Ontwikkeling van een goede rol- en taakverdeling, waaronder ook een goede 
individuele taakvervulling. 
De rollen en taken in het team zijn zo verdeeld dat die duidelijk zijn voor iedereen. Iedereen 
weet wat van hem of haar verwacht wordt. Daarbij is het zaak om aan de volgende punten 
aandacht te besteden:
•	 De	rollen	sluiten	aan	ieders	kwaliteiten.
•	 De	rollen	passen	bij	de	ontwikkelingsfase	van	het	team.
•	 Het	team	maakt	optimaal	gebruik	van	de	verschillende	kwaliteiten:	herkennen,	erkennen	
en benutten van verschillen. Het gaat als bij een voetbalteam om te komen tot een zo sterk 
mogelijke ‘teamopstelling’.
Het gaat bij deze dimensie om ontwikkeling van zowel het team als de individuele teamleden 
op het gebied van de primaire onderwijstaken. Die taken veranderen en vragen om nieuwe 
competenties. Het team blijft dus leren. Voor het individu betekent dit bijvoorbeeld het ont-
wikkelen van vaardigheden op gebied van leerlingbegeleiding en coaching, of misschien 
voor enkele leraren specialisatie op gebied van remedial teaching enzovoort. Daarnaast gaat 
het ook om de rol- en taakverdeling met betrekking tot de regeltaken (werkverdeling, af-
stemming met andere teams en dergelijke). Naarmate het team zich verder ontwikkelt zullen 
teamleden elkaar gaan coachen en begeleiden en zal ook gebruik gemaakt gaan worden van 
zogenaamde 360 gradenfeedback (van leerlingen, ouders of andere betrokkenen) en onder-
linge beoordeling.

Ontwikkelingsdimensie 3
Ontwikkeling van effectieve (en zelfstandige) werkwijzen en 
besluitvormingsprocedures. 
Het team ontwikkelt gemeenschappelijke werkwijzen en werkafspraken die nodig zijn om 
tot goede resultaten te komen. Hieronder vallen de besluitvormingsprocedures en afspraken 
over het overleg. Bij de ontwikkeling van werkwijzen nemen we mee de ontwikkeling van 
de zelfstandigheid op het gebied van de organiserende taken. Het team gaat geleidelijk aan 
alle regeltaken die de resultaten wezenlijk beïnvloeden oppakken of aansturen. Dat maakt 
het mogelijk om verantwoordelijk te zijn zonder afhankelijk te zijn van anderen buiten het 
team (zie conditie 4 in hoofdstuk 4). Hiermee vermindert dus ook de directe invloed van de 
leidinggevende. 
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Ontwikkelingsdimensie 4
Onderlinge relaties, omgaan met verschillen. 
De laatste dimensie betreft het ontwikkelen van de samenwerkingscompetenties. Dit heeft te 
maken met de groepsdynamische aspecten van de teamontwikkeling. Het gaat hierbij vooral 
om het omgaan met verschillen tussen de teamleden. Dit kan betrekking hebben op: 
•	 	verschillende	belangen,	waarbij	op	het	vlak	van	de	doelen	spanning	bestaat	tussen	het	

teambelang en het individueel belang, of tussen individuele belangen tussen leden. Denk 
aan werktijden en werkverdeling, ontwikkelingsmogelijkheden en dergelijke

•	 macht-	invloed	verdeling
•	 	verschillende	zienswijzen	over	hoe	het	werk	gedaan	moet	worden	of	wat	de	beste	taak-	en	

rolverdeling is
•	 	verschillen	in	persoonlijkheid,	karakters	of	in	culturele	achtergrond.
Meestal lopen deze aspecten door elkaar heen. Zo werken culturele of persoonlijkheidsver-
schillen meestal door in verschillen ten aanzien van de zienswijze over hoe het werk gedaan 
moet worden enzovoort. Het model van Tuckman (1965) is wellicht het meest geciteerde 
fasemodel voor de groepsdynamische aspecten van ontwikkeling in een groep. Het model 
beschrijft de volgende fasen:
•	 	De	formingfase.	In	deze	fase	is	de	groep	net	samengesteld	en	gaat	het	vooral	om	nadere	

kennismaking met elkaar. Er vindt een voorzichtig aftasten van elkaar plaats.
•	 	De	stormingfase.	In	deze	fase	worden	de	verschillen	zichtbaar	en	vindt	er	strijd	plaats	bin-

nen de groep over wie het voor het zeggen heeft en welke afspraken en spelregels in de 
groep zullen gelden.

•	 	De	normingfase.	De	strijd	wordt	beslecht	en	de	groep	komt	tot	groepsnormen	(afspraken	
en regels, geschreven en ongeschreven).

•	 	De	performingfase.	De	afspraken	en	regels	uit	de	vorige	fase	zijn	de	basis	om	tot	hechte	
samenwerking en goede teamprestaties te komen.

Tuckman heeft zijn model ontwikkeld aan de hand van observaties van tijdelijke groepen, 
met een duidelijk start- en eindmoment. Zeker bij teams voor onbepaalde tijd is het niet zo 
dat een team lineair door de genoemde fasen loopt. Het team kan regelmatig terugvallen en 
onder invloed van wisselende omstandigheden opnieuw door de fasen gaan. 

We kunnen de teamontwikkeling symboliseren aan de hand van de vlieger in figuur 5.2. Naar-
mate de ontwikkeling op de dimensies vordert neemt het eigenaarschap van het team voor 
het resultaat toe.
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Figuur 5.2 Teamontwikkeling op vier dimensies

5.2  Fasen in de teamontwikkeling 

In de literatuur worden meestal drie of vier fasen van teamontwikkeling onderscheiden, af-
hankelijk van de insteek (tijdelijke of permanente groepen, taakgerichte of groepsdynami-
sche bril). De aantrekkingskracht van deze modellen zit er in dat ze een groeipad aangeven en 
daarmee de richting voor verdere teamontwikkeling. Er blijkt echter weinig empirisch bewijs 
te vinden dat teams zich in de praktijk ook volgens de lijnen 
(lineair) van zo’n model ontwikkelen (Kuipers, 2005). Wij zullen hieronder een fasemodel voor 
ontwikkeling van teams in het onderwijs uitwerken zonder dat we daarmee willen suggereren 
dat het een getrouwe weergave is van de weerbarstige werkelijkheid van teamontwikkeling. 
Wel hopen we dat het een instrument biedt om een diagnose te stellen en om interventies 
af te leiden die teams verder kunnen helpen. We denken bijvoorbeeld dat het geschikt is als 
een vertrekpunt voor het gesprek van de teamleden zelf over hoe zij de samenwerking in het 
team ervaren en waar zij kansen tot verbetering zien.

Op basis van een jarenlange praktijk is door de ST-groep een vierfasenmodel ontwikkeld voor 
de ontwikkeling van zelfsturende teams (Amelsvoort en van Jaarsveld, 2000), dat goed bruik-
baar is en waarin de hierboven beschreven ontwikkelingsdimensies herkenbaar zijn. We heb-
ben dit model licht aangepast om het beter aan te laten sluiten bij de onderwijssituatie.
Fase 1: Het beginnend team (bundeling individuen). In een beginnend team is er eigenlijk 
nog geen sprake van een team. Het team is nieuw en de teamleden zijn nog gericht op de 
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eigen taak en het eigen belang (individueel doel).
Fase 2: Het ontwikkelend of zoekend team (groep). De groep is zich bewust van het gezamen-
lijk doel en weet dat men afhankelijk van elkaar is om dat te bereiken. Het is zoeken naar rollen 
en werkwijzen die het teamdoel dichterbij brengen.
Fase 3: Het samenwerkend team (team). De teamleden werken synergetisch samen gericht op 
een goed resultaat. De teamleden voelen het teamdoel als hun verantwoordelijkheid en zijn 
bereid zo nodig hun eigenbelang daarvoor ‘opzij te zetten’.
Fase 4: Het zelfsturend team. Het team legt de lat hoger en gaat zelf op zoek naar verbetermo-
gelijkheden. Het team stelt zich zelf een nieuw en uitdagend doel (stuurt in die zin zichzelf ) in 
dienst van de klant en de organisatie.

Figuur 5.3 Fasemodel teamontwikkeling

Aan de hand van de ontwikkeldimensies worden de kenmerken van het team in de verschil-
lende fasen beschreven. 

5.3 Het beginnend team of bundeling individuen – fase 1

Het meest kenmerkend voor het beginnend team is dat de teamleden nog geen verantwoor-
delijkheid voelen voor de teamopdracht en de teamdoelen. Het eigen doel (belang) en de 
eigen taak zijn dominanter dan het teamdoel. Teamleden kennen elkaar mogelijk nog nau-
welijks. De zelfstandigheid van het team in gezamenlijke taken en werkwijzen en de omgang 
met elkaar is nog laag. Het team is grotendeels afhankelijk van de leidinggevende. Het accent 
in deze fase ligt op de bewustwording van het gezamenlijk doel, op het elkaar nader leren 
kennen in het werk en op het opstarten van een aantal minimaal noodzakelijke werkafspra-
ken en werkoverleg.
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Ontwikkelingsdimensie 1; Doel- en resultaatgerichtheid
Zoals gesteld is bij het beginnend team sprake van een verzameling individuen die georiën-
teerd zijn op hun eigen doelen. Als het goed is heeft het team wel een opdracht meegekregen 
in de vorm van een afgebakend werkpakket en een doelgroep. Maar vermoedelijk is er geen 
helderheid over wat precies het gezamenlijk doel is: het is vaag of het wordt verschillend ge-
interpreteerd. Als er al een teamdoel is geformuleerd, dan zal dat waarschijnlijk zijn opgelegd 
door de schoolleiding. Het zegt de teamleden nog niet veel en mogelijk wordt het niet als 
haalbaar gezien. Voor de rol- en taakverdeling wordt naar de leiding gekeken als dat nodig 
is. Het kan ook zijn dat iedereen gewoon blijft doen wat hij of zij altijd al deed. Als er verder 
niet veel verandert, kan de sfeer zijn dat “we eigenlijk (altijd) al als een goed team werken”. 
Dat hangt ook samen met de behoefte om de onderlinge relaties niet onder druk te zetten. 
We houden graag de sfeer goed door mogelijke confrontaties uit de weg te gaan. En dat kan 
weer omdat de teamleden geen onderlinge afhankelijkheid ervaren om het teamdoel te be-
reiken. Het gezamenlijk resultaat is eigenlijk het probleem van de leidinggevende. Dat er nog 
geen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het teamdoel ervaren wordt wil nog niet zeg-
gen dat er in het geheel geen samenwerking plaatsvindt. Zoals men waarschijnlijk al voor de 
teamvorming gewend was, worden er wel inzichten uitgewisseld en adviezen gegeven. Zelfs 
maakt men zich misschien zorgen wanneer iemand vast komt te zitten, maar men neemt nog 
geen verantwoordelijkheid voor andere resultaten dan die van henzelf! (Katzenbach, 1997). 
In deze fase heeft het prioriteit om te werken aan de bewustwording van het gezamenlijke 
doel. Dat kan door het gevoel van urgentie aan te wakkeren en op basis daarvan gezamenlijk 
een uitdagend te behalen resultaat te formuleren ‘dat er toe doet’. Bijvoorbeeld: verminderen 
aantal schoolverlaters, of breder geformuleerd het verhogen van het percentage succesvolle 
(nader te definiëren wat daaronder verstaan wordt) leerlingen. Vervolgens kunnen kleinere, 
op korte termijn haalbare, doelen afgeleid worden die al direct de teamontwikkeling op gang 
brengen (bijvoorbeeld verminderen lesuitval). Vervolgens is het zaak om te zorgen voor een 
voldoende snelle en juiste terugkoppeling van de resultaten naar het team en individuele 
teamleden.

Ontwikkelingsdimensie 2; Taak- en rolverdeling
De taakverdeling wordt in dit stadium door de leidinggevende geregeld. Meestal zullen in 
de beginfase rollen en taken worden verdeeld die in elk geval ook bij een beginnend team 
moeten worden uitgevoerd, zoals voorzitten van het werkoverleg, afstemming met andere 
teams en afspreken wie het mentoraat doet, enzovoort. Waarschijnlijk gebeurt dit zonder al te 
diepgaande verkenning van wat die taken en rollen inhouden, dicht aansluitend bij wat men 
gewend is. Als er in deze fase toch al een duidelijke gezamenlijk doel ligt waar de teamleden 
van nature voor moeten samenwerken is er een mooie stimulans voor de teamontwikkeling. 
Dat is nog beperkt omdat de leden immers nog dominant een individuele taakopvatting over 
het primaire proces (de dagelijkse werkzaamheden) hebben. Toch kan er een gemeenschap-
pelijk gevoel ontstaan, bijvoorbeeld om een deel van het onderwijsprogramma (het curricu-
lum) aan te passen of om invulling te geven aan een vakoverstijgend project. Op een klein 
stukje komt dan als vanzelf de rol- en taakverdeling binnen het team ter discussie en mogelijk 
dat hier al een eerste stap gezet wordt om de verschillende kwaliteiten en affiniteiten van de 
teamleden te leren kennen en te gaan gebruiken. Overigens zullen er voor het beoordelen en 
ontwikkelen van de professionaliteit nog geen duidelijke teamafspraken zijn.
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Ontwikkelingsdimensie 3; Werkwijzen en zelfstandigheid
Vanzelfsprekend wordt er door (of voor) het beginnend team teamoverleg ingevoerd. Vaak 
is de leidinggevende daarvan de voorzitter. We komen nu op een belangrijk punt voor de 
teamontwikkeling. Als het team geen gezamenlijk doel ontwikkelt waardoor de teamleden 
ervaren dat ze afhankelijk zijn van elkaar, kan teamoverleg zich ontwikkelen tot een ritueel. 
Omdat iedereen eigenlijk geconcentreerd is op zijn eigen ‘ding’ en dus zijn eigen gang gaat 
valt er niet veel te overleggen en wordt het overleg al gauw als zonde van de tijd ervaren. 
Dat voedt wellicht de weerstand tegen het concept van teamwerk: “zie je wel het levert toch 
niets op”. Het team komt niet verder en gaat integendeel slechter functioneren. Er ontstaat 
een futloos team of pseudo-team (Katzenbach, 1997), waar een laag energieniveau voelbaar 
is. Het is dus zaak om het teamoverleg enerzijds efficiënt in te richten en afspraken te maken 
over de vergaderdiscipline om het overleg constructief te laten verlopen. Anderzijds is het 
zaak het overleg te richten op het werk en niet op allerlei zaken er omheen of zaken die de 
school als geheel betreffen. Die kunnen toch niet beïnvloed worden en dat kost maar tijd. Het 
werkoverleg betreft in deze fase vooral de taken die al gezamenlijk moeten worden opgepakt 
en het doel en de resultaten van het team. Terugkoppeling van de resultaten van het team 
kan de aanjager zijn om het gesprek op gang te brengen over de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor het teamdoel. 

Ontwikkelingsdimensie 4; De onderlinge relaties
Deze worden nog niet heel erg onder druk gezet. Een fase 1-team is net samengesteld en 
begint aan zijn opdracht. Het team heeft de kenmerken van een team in de forming-fase van 
Tuckman of wat Kloppenburg (2008) het startend team noemt. De teamleden zijn onzeker 
over wat ze kunnen verwachten, afwachtend en zoekend naar hun rol. Er is vooral behoefte 
aan meer duidelijkheid en van de leidinggevende wordt verwacht dat hij of zij die kan geven. 
Confrontaties van verschillende inzichten en belangen worden nog grotendeels uit de weg 
gegaan. Er wordt immers geen afhankelijkheid ervaren. Als er conflicten dreigen te ontstaan, 
dan is het de leidinggevende die ervoor zorgt dat ze opgelost worden of dat er keuzes ge-
maakt worden. Om een basis te leggen voor de ontwikkeling naar de volgende fase is het 
zinvol om tijd uit te trekken om elkaar beter te leren kennen, iets meer van elkaars achtergron-
den te weten komen en elkaar beter te leren begrijpen. Het vertrouwen in elkaar zal minimaal 
moeten groeien naar het punt dat er openheid is over ieders wensen en verlangens in relatie 
tot het teamdoel. Ook het opstellen van spelregels over de omgang met elkaar en afspraken 
over de omgang met de leerlingen kan in deze fase nuttig zijn.

5.4  Het ontwikkelend team (groep) – fase 2

Het team ervaart dat er een gezamenlijk doel is, waarvoor men afhankelijk van elkaar is om 
het te bereiken. De individuele doelen en het teamdoel raken als het ware meer in balans 
met elkaar. Het is zoeken naar rollen en werkwijzen die het teamdoel dichterbij brengen en 
die het team meer maken dan de optelsom van de individuen. Het accent in deze fase ligt op 
het komen tot een meer gedeelde visie op het onderwijsproces en op de taken en rollen die 
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daarbij horen. In dat zoeken ontstaat er meer discussie en mogelijk ook spanning. Een accent 
in de ontwikkeling is ook het leren bespreken van verschillen. Een ander accent voor verdere 
ontwikkeling is het zelfstandig worden, minder afhankelijk van de leidinggevende in tal van 
regeltaken. Zo zal het team in deze fase wellicht zelf de verdeling van de taken en van de uren 
doen.
 
Ontwikkelingsdimensie 1; Doel- en resultaatgerichtheid
Zoals gezegd is een team in de tweede fase zich bewust van de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor een teamresultaat. Het teamdoel is niet alleen concreet en bekend, het wordt 
geaccepteerd en teamleden denken erover mee. Daarmee groeit ook de identificatie met de 
eigen doelgroep. Het is bijvoorbeeld niet meer primair de vaksectie waarmee de leraar zich 
identificeert, maar minstens zo sterk is het de eigen groep leerlingen. Het teamdoel is uit-
dagend of wordt uitdagend gemaakt in deze fase. Dat wil zeggen dat het teamdoel prikkelt 
tot nieuwe werkwijzen of taakverdeling. Dat kan relatief simpel zijn, zoals het beperken van 
lesuitval, maar dan nog zal het team het als een uitdaging gaan zien om beter te presteren en 
bijvoorbeeld lesuitval terug te brengen tot nul.

Ontwikkelingsdimensie 2; Taak- en rolverdeling
De teamleden tonen nu betrokkenheid bij elkaars taken. Ze voelen ook verantwoordelijkheid 
voor de regeltaken in het team. Taken in het primaire proces worden al meer in overleg uit-
gevoerd. En onder invloed van de teamdoelen zal er meer sprake zijn van voor elkaar insprin-
gen en gebruik maken van specifieke kwaliteiten van teamleden (bijvoorbeeld mentoraat). 
De professionele normen worden nog overwegend extern bepaald, maar worden aangevuld 
met algemeen professionele normen die te maken hebben met de didactiek, pedagogiek en 
die teamspecifiek kunnen zijn (bijvoorbeeld vmbo verschillend van avo). Omdat het team in 
deze fase zelf de taak- en urenverdeling gaat oppakken, komt de vraag boven wat er voor een 
taak vereist is en wat de competenties van de teamleden zijn. Dat lijkt in de beginfase mis-
schien nog niet zo’n lastige vraag, maar naarmate er meer werkzaamheden te verdelen vallen 
die niet een ingeroosterd lesuur voor de klas zijn wordt dat spannender. Dat is bij het CGO 
(competentie gericht onderwijs) in het beroepsonderwijs bijvoorbeeld heel herkenbaar, maar 
kan bij begeleiding van zorgleerlingen ook bij andere scholen spelen. Het team zal er naartoe 
moeten groeien dat er verschillen tussen teamleden zijn. Het accepteren van verschillen, het 
ontdekken van elkaars kwaliteiten, het formuleren van wederzijdse verwachtingen ten aan-
zien van taken en rollen in het team is een stap die het team moet zetten om verder te komen. 
Een effectief team benut de kwaliteiten van de verschillende teamleden. Dat betekent dat 
teamleden een eigen sterkte/zwakte analyse kunnen maken die vervolgens gedeeld wordt 
met de collega`s. In sommige organisaties kan dit een geweldige stap zijn, zeker als de cultuur 
gekenmerkt wordt door het verbergen van zwakke kanten. Teamwerk betekent dat de leden 
elkaars kwaliteiten herkennen, vervolgens erkennen en ten slotte benutten. In fase 2 wordt de 
aanzet hiertoe gegeven en moet een en ander bespreekbaar worden. 
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Ontwikkelingsdimensie 3; Werkwijzen en zelfstandigheid
Eerder is aangegeven dat het teamdoel meer een uitdaging gaat worden om te halen en 
een prikkel wordt om de werkwijzen aan te passen. Er zullen dus afspraken gemaakt moeten 
worden over elkaar helpen, elkaar vervangen en voor elkaar inspringen. Teamspelregels zijn 
duidelijk en worden door iedereen onderschreven. Bij conflicten en problemen in het team 
of tussen het team en de omgeving wordt het team betrokken bij de oplossing, hoewel in 
deze fase de verantwoordelijkheid voor de oplossing nog bij de leidinggevende ligt. Het team 
zorgt zelf voor goed functioneren van het werkoverleg. Om de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid te stimuleren zal het team de coördinerende taken mogelijk gaan verdelen over meer-
dere teamleden. In paragraaf 5.7 wordt het stermodel toegelicht als een mogelijkheid om dit 
met portefeuilles vorm te geven.

Ontwikkelingsdimensie 4; Onderlinge relaties
Hiervoor is gesteld dat in fase 2 de basis wordt gelegd om de verschillende kwaliteiten te 
bespreken, te erkennen en te benutten. Er zullen nu spanningen ontstaan in de onderlinge re-
laties. Het taboe om te praten over onderlinge verschillen moet doorbroken worden. Verschil-
len in persoonlijkheid, maar vooral ook in kwaliteit ten aanzien van de taakuitvoering zullen 
in deze fase moeten worden herkend en erkend. Daarmee wordt de basis gelegd om ze in de 
volgende fase optimaal te kunnen benutten. Ook hebben de teamleden een basis nodig om 
elkaar aan te spreken. Een aantal gedragscodes dat tijdens een teambuilding tot stand komt 
is daarbij behulpzaam. In deze fase is tijd inruimen voor teambuilding zeker de moeite waard. 
Dat hoeft overigens geen spectaculair karakter te hebben. Vooral het ongestoord praten met 
elkaar, verhelderen van doelen en verwachtingen staan centraal. 

5.5 Het (samenwerkend) team – fase 3

Het team in fase 3 is een écht team. De leden zetten zich in voor het gezamenlijke doel en 
halen dat ook, behalen dus resultaat. Ze hebben immers geleerd om de verschillende kwali-
teiten optimaal te benutten. Ze zijn vaardig in het omgaan met onderlinge verschillen en con-
flicten. En ze zijn zo zelfstandig dat ze voor hun dagelijkse werk geen leidinggevende meer 
nodig hebben. Het accent voor verdere ontwikkeling ligt op het oog houden op de omgeving 
en het aangaan van de uitdaging om de lat hoger te leggen. Als team van elkaar leren maakt 
verdere groei mogelijk. 

Ontwikkelingsdimensie 1; Doel- en resultaatgerichtheid
De teamleden ervaren nu het teamdoel als iets waar ze zich persoonlijk verantwoordelijk voor 
voelen. Het teamdoel gaat nu boven de individuele doelen, of beter geformuleerd: het ge-
zamenlijk belang weegt zwaarder dan de individuele belangen. Omdat het team nu echt als 
team voor het resultaat staat kunnen we in deze fase met recht spreken over ‘teamteaching’. 
Ongeacht de taak- en rolverdeling ervaren de leerlingen dat ze les krijgen van een team. Het 
team is betrokken bij het opstellen van de doelen en maakt daarover afspraken met de lei-
ding. De doelen zijn geformuleerd in termen van concrete resultaten die relevant zijn voor de 
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leerlingen en voor de school. Dat gaat bijvoorbeeld over leerlinguitval, succesvol opnemen 
van nieuwe collega’s, lesuitval terug te brengen tot nul, enzovoort. De terugkoppeling over de 
resultaten, bijvoorbeeld door middel van leerlingenevaluaties, wordt gebruikt voor reflectie 
van het team op zijn functioneren. De doelen zijn uitdagend maar haalbaar. Aangezien het 
team in deze fase voldoende beïnvloedingsmogelijkheden heeft en als team goed samen-
werkt (zie hierna) worden de doelen in de regel ook gehaald! 

Ontwikkelingsdimensie 2; Taak- en rolverdeling
Er wordt synergetisch samengewerkt, gericht op een goed resultaat. In deze fase is niet lei-
dend wat iemand altijd gedaan heeft of wat iemand graag wil doen. Leidend is hoe het beste 
de verschillende kwaliteiten in het team ingezet kunnen worden om tot het beste resultaat te 
komen (in voetbaltermen: wat is onze sterkste teamopstelling?). Als bijvoorbeeld één van de 
teamleden erg goed is in het mentorschap, kan het slim zijn als die persoon dit wat meer doet 
en niet te kiezen voor een evenredige verdeling. Dit is natuurlijk niet zwart-wit. Er moet ook 
ruimte zijn voor individuele wensen, niet alleen voor de taken die iemand graag doet, maar 
ook wat de ontwikkelbehoefte betreft. Er moet dus gezocht worden naar een balans tussen 
individuele voorkeuren en wat voor het team belangrijk is en een balans tussen wat nu de 
beste opstelling is en wat op langere termijn goed is voor de ontwikkeling. De rollen die in het 
team worden opgepakt, worden daadwerkelijk als een rol opgepakt namens het team. Als er 
iemand coördinator is, dan doet hij of zij dat met een mandaat, met het vertrouwen van het 
team. Het is diegene die dat goed kan, niet degene die toevallig die functie heeft. Het team 
pakt het vraagstuk van de taak- en rolverdeling nu volledig zelfstandig op. Dat betekent dat 
er een open klimaat moet zijn om te praten over sterktes en zwaktes.

Ontwikkelingsdimensie 3; Werkwijzen en zelfstandigheid
Intervisie en collegiale coaching worden toegepast als belangrijke bron voor verder ontwik-
kelen en het team is actief op zoek naar ‘best practices’. Zonder dat het betekent dat iedereen 
exact hetzelfde les moet geven wordt er binnen het team gezocht naar professionele normen 
die te maken hebben met de didactiek, pedagogiek en die teamspecifiek kunnen zijn. Daar-
naast blijft er natuurlijk input van externe normen, bijvoorbeeld bepaald vanuit vaksecties. 
De zelfstandigheid van het team is nu vergaand. Veel van de taken die oorspronkelijk door 
de leidinggevende werden gedaan pakt het team zelf op. Denk hierbij aan het bespreken 
van elkaars functioneren, het aannemen en opleiden van nieuwe collega’s enzovoort. Ook de 
afstemming over de teams heen en de afstemming met de ondersteunende afdelingen wordt 
door het team zelf gedaan. De rol van de leidinggevende verandert nu duidelijk. Mogelijk 
leidt dat ook tot een ander model voor de rol van de leidinggevende (zie principe 5, hoofdstuk 
4 en zie hoofdstuk 6). De teamleden zullen niet alleen in onderling overleg de uit te voeren 
werkzaamheden bepalen en verdelen, ze kunnen ook de daarvoor beschikbare uren verde-
len. De systematiek van roostering en urenverdeling zal losser worden. Bij ROC’s is te zien dat 
de teams zelf taken normeren en verdelen. Van een vast taakbeleid op basis van een jaartaak 
naar een vrij taakbeleid. Er zal ook eerder sprake zijn van plaats- en tijdgebonden invulling 
van alle uren. Hier ligt natuurlijk een relatie met de teamvisie op onderwijs en het daarvan 
afgeleide onderwijsproces. 
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Ontwikkelingsdimensie 4; Onderlinge relaties
Aangezien de teamleden het doel als hun verantwoordelijkheid ervaren, verwachten ze dat 
ook van hun collega’s. Er komt daardoor automatisch druk te staan op de onderlinge verhou-
dingen. Het zal nu niet meer geaccepteerd worden als een van de teamleden onvoldoende 
bijdraagt aan het resultaat. Als iemand zich onvoldoende inzet in de ogen van de andere 
teamleden zal hij of zij daarop aangesproken worden en het team heeft in deze fase geleerd 
om dat conflict op een constructieve wijze op te lossen. Er is vertrouwen in elkaar. Er is een 
open teamklimaat waarin zwakheden bespreekbaar zijn en irritaties niet gecamoufleerd wor-
den. Men spreekt elkaar aan op ongewenst gedrag en bij interne conflicten wordt aan een 
oplossing gewerkt zonder tussenkomst van de leidinggevende. Het team heeft geleerd om 
te gaan met de spanningen die gepaard gaan met het hebben van een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. 

5.6. Het zelfsturend team – fase 4

Dreamteam! Bruisend en vol energie. Het team is zeer zelfstandig ook in de doelbepaling en 
het maken van afspraken met de omgeving. Het accent ligt niet zozeer in verdere ontwikke-
ling van het team, maar in het open blijven staan voor de ontwikkelingen in de omgeving en 
betrokkenheid bij de hele school.

Ontwikkelingsdimensie 1; Doel- en resultaatgerichtheid
Het zelfsturend team is niet alleen in staat de afgesproken doelen te halen en vast te houden, 
het is ambitieus en legt de lat hoger als dat gezien de omgevingseisen wenselijk is. Het team 
stelt zichzelf nieuwe en uitdagende doelen in dienst van de klant en de organisatie en gaat 
op zoek naar verbetermogelijkheden. De teamleden zullen op basis van externe ontwikke-
lingen bijvoorbeeld zelf initiatieven nemen om het curriculum aan te passen. Kenmerkend 
is ook dat het team zich verbonden voelt met het groter geheel. Verantwoordelijkheid wordt 
gevoeld voor het bijdragen aan de strategie(vorming) van de school. En ook denkt het team 
constructief mee over andere zaken zoals de inrichting van ondersteunende processen en 
personeelsbeleid. Als het nodig is worden andere teams geholpen. Er is minstens zoveel oog 
voor het organisatiebelang als voor het teambelang.

Ontwikkelingsdimensie 2; Taak- en rolverdeling
De rol van de leidinggevende is nu zeer beperkt. Een relatief klein directieteam zal in staat 
zijn om de teams in de school direct aan te sturen. De teamleden hebben een brede profes-
sionele houding. Op basis van externe ontwikkelingen bepaalt het team zelf welke vaktech-
nische ontwikkeling gewenst is. Teamleden hebben hun competenties breed ontwikkeld. Ze 
zijn professioneel in een brede zin: vaktechnisch, organisatorisch, sociaal en ondernemend. 
Er is in het team gedeeld leiderschap. Dat wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde doet of dat 
voortdurend over van alles wordt overlegd. Eerder is het tegendeel het geval: Op basis van 
het gemeenschappelijk doel en globale principes durven de teamleden namens het team 
beslissingen te nemen.
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Ontwikkelingsdimensie 3; Werkwijzen en zelfstandigheid
Men heeft zelf zitting in externe overlegplatformen zowel aan de instroomkant (basisonder-
wijs) als aan de uitstroomkant met bedrijven (ROC) of met vervolgopleidingen (avo).
Met de omgevingspartijen maakt het team zelf afspraken. Evenzo wordt met andere teams 
die samen in de keten zitten (bijvoorbeeld onderbouw- en bovenbouwteams) de afstemming 
zelfstandig geregeld in de vorm van klant-leverancier-afspraken. Intern is relatief weinig for-
meel overleg. Besluitvorming gaat op hoofdlijnen en er is groot vertrouwen in elkaar als het 
gaat om de uitwerking van de besluiten in de details. Men heeft aan een half woord genoeg. 
Het zelfsturend team legt verder een grote nieuwsgierigheid aan de dag als het gaat om on-
derwijsvernieuwing. Er is een grote externe gerichtheid; voortdurend zijn teamleden op zoek 
naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leermateriaal en onderwijsmethoden.

Ontwikkelingsdimensie 4; Onderlinge relaties
Er is een open teamklimaat waarin zwakheden bespreekbaar zijn en irritaties niet geca-
moufleerd maar onderzocht worden om gezamenlijk te leren. Er is een bruisend klimaat. 
De samenwerking geeft energie. Elkaar coachen en verschillen van inzicht bewust benutten 
(confrontatie opzoeken) om te leren is een normale zaak. Er is groot onderling vertrouwen 
omdat het team ontdekt heeft dat het als team competent is. Op grond daarvan is er een lage 
drempel om elkaars hulp in te roepen. Ook naar buiten toe is het team open. Het team heeft 
oog voor de belangen van de organisatie en het team is vaardig om het evenwicht te zoeken 
tussen het eigen belang en de belangen van andere teams. Er is ook het besef dat ‘never 
change a winning team’ een gezegde is dat maar voor beperkte tijd kan gelden, omdat een 
team behoefte heeft aan dynamiek; anders loopt het team de kans om een gesloten team te 
worden. 
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In onderstaand schema hebben we de belangrijkste kenmerken van de fasen van teamont-
wikkeling samengevat. In de bijlage achter in dit boekje is dit uitgewerkt tot een diagnose-
instrument waarmee teamleden kunnen inschatten waar hun team staat.

Schema 5.4 De kenmerken per fase in schema
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5.7 Werken aan teamontwikkeling 

Nadat we eerst een vierfasenmodel voor teamontwikkeling hebben beschreven aan de hand 
van vier ontwikkelingsdimensies zullen we in deze paragraaf een paar mogelijkheden laten 
zien om teamontwikkeling een stapje verder te helpen. 

Team start-up
De allereerste stap in de teamontwikkeling die direct bij de aanvang van het team gezet kan 
worden is een start-up met het team. Teamleden weten dat het de bedoeling is om anders te 
gaan werken, maar zullen zich vooral afvragen “Wat betekent dat dan precies en wat betekent 
dat voor mij?” Een bruikbare agenda voor de team start-up is:
•	 het	waarom	en	waartoe	van	de	verandering	
•	 uitwisselen	beelden	van	een	ideaal	team
•	 de	rol	en	betrokkenheid	bij	verdere	vormgeving	team
•	 korte	termijn	actieplannen
•	 afspraken
Bij de team start-up zullen de teamleden veel onderling in gesprek zijn. Maar meestal is het 
ook een geschikte gelegenheid voor de schoolleiding om opnieuw wat concreter in gesprek 
te gaan over de schoolvisie. Daarover zijn in deze beginfase nog vele vragen, ook vragen 
waarvan misschien gedacht wordt “dat hebben we toch al verteld”. 

Een meting van de vooruitgang van teamontwikkeling van teams die al enige tijd bij elkaar 
zijn kan de betrokkenheid stimuleren. Dit kan aan de hand van een zelfdiagnoseinstrument 
opgenomen in de bijlage achter in dit boek; dit is een verdere detaillering van het vierfasen-
model zoals weergegeven in schema 5.4. 

5.7.1.  Werken aan de doel – en resultaatgerichtheid (ontwikkelingsdimensie 1)
Waar het bij een organisatieverandering naar werken in teams uiteindelijk om gaat, is het re-
aliseren van goede onderwijsresultaten. Dat wordt bereikt als de teams effectief resultaatge-
richt werken. Teams die (uitzonderlijk) goed presteren hebben een helder en gemeenschap-
pelijk beeld van de richting die ze opgaan en de doelen die zij daarbij hebben. Maar vraag een 
willekeurig teamlid naar de doelen van het team waarvoor hij werkt en het zal vaak blijven bij 
een vaag antwoord. Ook als je vraagt naar de resultaten blijft het vaak verdacht lang stil.
Het vreemde is dat een beetje fanatieke teamsporter je wel moeiteloos de doelen en de be-
haalde teamprestaties kan vertellen. Doelen zijn de van tevoren geformuleerde gewenste re-
sultaten en de resultaten zijn wat werkelijk gerealiseerd is. De doelen en resultaten waar we 
het hier over hebben zijn concretiseringen van de missie en gaan dus over de bijdrage aan 
wat voor de ‘klant’ direct van belang is, zoals de behaalde leerresultaten, uitvalpercentage 
van de leerlingengroep maar mogelijk ook de toestroom. Doelen op het gebied van bijvoor-
beeld de teamontwikkeling zijn weer middel ten opzichte van een vooropgesteld doel. Ze 
kunnen een middel zijn om de energie in het team te richten, de betrokkenheid te vergroten, 
de voortgang van de teamresultaten te bewaken of te leren en te verbeteren.
Het opstellen van doelen alleen is niet voldoende. Er is ook feedback nodig over de resultaten. 
Zoals eerder gesteld is het een valkuil bij het sturen op resultaat om alleen maar te sturen op 
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het wel of niet behalen van de doelen. Er is immers sprake van een relatief grote onvoorspel-
baarheid over het verloop van het proces. Daarom zijn de resultaten wel belangrijk, maar dan 
vooral als aanknopingspunt om tot een leercyclus te komen. De resultaten zijn niet meer en 
niet minder dan een prikkel om te leren en te verbeteren.
Belangrijker dan het eindresultaat als zodanig is de vraag hoe wordt omgegaan met de on-
zekerheid over de weg naar het gewenste resultaat. Hoe kun je het beste omgaan met slecht 
gemotiveerde leerlingen, of leerlingen met een ‘rugzakje’? Daarover moeten scholen (de lei-
dinggevende en de collega’s onderling) in deze gedachtelijn dan wel ‘verantwoording’ van 
medewerkers gaan vragen: verantwoording over hun bijdrage, hun gedrag (hun doen én hun 
laten) en vooral hun keuzes of beslissingen. Vragen als ‘Wat heb je gedaan om onbetrouwbare 
informatie te toetsen, aanvullende informatie te krijgen, is de risicoinschatting verantwoord, 
welke alternatieven heb je bedacht, welke maatregelen of acties zijn nog nodig, waar besteed 
jij je tijd aan?’ moeten meer gesteld worden. 
In feite verlegt men de aandacht dan via het resultaat naar de kern van het onderwijsproces: 
wat heeft de leraar feitelijk gedaan en wat had hij kunnen doen om het leerproces zo goed 
mogelijk te laten verlopen. En dat heeft primair tot doel om …. te leren! (Metsemakers, M. 
Panta Rhei 2003). Bij het inrichten van een systeem voor de resultaatsturing is het goed om 
op de volgende zaken te letten:
•	 	Betrek	teamleden	bij	het	ontwikkelen	van	het	hele	systeem	van	doelen	stellen,	resultaat-

indicatoren bepalen en meten en terugkoppelen van de resultaten. Het gaat immers niet 
primair om een managementinformatiesysteem, maar om een systeem dat het team helpt 
om goed te werken.

•	 	De	resultaten	waar	op	gestuurd	wordt	moeten	grotendeels	door	het	team	beïnvloedbaar	
zijn. Onzorgvuldig kiezen van de resultaatgebieden en indicatoren leidt gemakkelijk tot 
doelstellingen die het team zelf onvoldoende kan beïnvloeden. Zorg dat de regelkring 
over het uitvoerend proces van het team simpel, transparant en gesloten is. Het team zal 
zoveel mogelijk zelf de taken van de regelkring (meten, vergelijken, ingrijpen) uit moeten 
voeren, zodat de regelkring gesloten is. Dit bevordert het leervermogen van het team.

•	 	Zorg	voor	meerzijdige	 focus	op	alle	 relevante	aspecten	van	het	doel	en	 resultaat.	Sterk	
sturen op één resultaat leidt tot onwenselijke uitkomsten op andere gebieden. In het on-
derwijs is zeer herkenbaar dat alleen sturen op rendement een verkeerde prikkel geeft om 
de kwaliteitseisen te verlagen. Resultaat heeft daarom als het goed is altijd betrekking op 
én rendement én kwaliteit én kosten én…. Die staan op gespannen voet en het team moet 
ze dus tegen elkaar afwegen! Pas echter op voor al te veel doelen en resultaatindicatoren. 
Daardoor raakt het inzicht in de samenhang veelal zoek en wordt er in de praktijk vooral 
gekeken naar slechts één of twee van die zaken.

•	 	Stem	de	teamdoelen	goed	af	op	de	organisatiedoelen.	Doelen	tussen	teams	mogen	niet	
strijdig met elkaar zijn en moeten aansluiten op de doelen van de organisatie. Bij een 
bottom up benadering van het bepalen van doelen blijkt het vaak niet eenvoudig de 
doelen goed op elkaar aan te laten sluiten. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt 
door het ontbreken van duidelijke kaders waarbinnen teamdoelen worden opgesteld. Als 
de doelen niet congruent zijn, dan leidt dit ook tot problemen in de afspraken over de 
bevoegdheden: op welk niveau moeten afwijkingen worden opgelost en verbeteringen 
geïnitieerd?
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Samenvattend: Probeer niet al in het begin de puntjes op de ‘i’ te zetten. Dit leidt tot onnodige 
vertraging. Begin eenvoudig: beperk het aantal stuurknoppen tot de meest noodzakelijke en 
begin met die stuurknoppen waarmee het team uit de voeten kan. Houd steeds voor ogen: 
Het gaat om een antwoord op de simpele vraag: Hoe gaan we bepalen dat we ons werk goed 
doen in het licht van onze missie?

5.7.2  Werken aan de taak- en rolverdeling (ontwikkelingsdimensie 2)
Bij een goede rol- en taakverdeling in teams gaat het om de volgende zaken:
1.  De rol- en taakverdeling moet duidelijk en geaccepteerd zijn.
2.  De rol- en taakverdeling moet de gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarmee de sa-

menwerking versterken. 
3.  Kwaliteiten zo goed mogelijk benutten: de rol- en taakverdeling is gericht op het zo goed 

mogelijk bereiken van de resultaten. Hiertoe behoort ook de professionalisering van de 
teamleden, met andere woorden het uitbreiden van de kwaliteiten van het team

Hierna lopen we deze zaken één voor één langs. 

1.  Zorgen dat rollen en taken in het team duidelijk zijn.
Om een goede en geaccepteerde rol- en taakverdeling te krijgen moet er op de eerste plaats 
duidelijkheid en overeenstemming zijn over wat de betreffende rol of taak inhoudt. Heel vaak 
denken we dat die overeenstemming er is, maar wordt die aanname onvoldoende getoetst. 
We hebben het hier vooral over de regelende en coördinerende taken die teamleden namens 
het team doen. De primaire procestaken, zoals het onderwijs geven zelf en de begeleiding 
van de leerlingen komen op een andere manier aan de orde. Er moeten duidelijke afspraken 
zijn in het team over de volgende vragen:
•	 	De	verwachtingen:	wat	moet	iemand	doen	in	de	betreffende	rol,	welke	inspanning	en	tijd	

hoort erbij en wat zijn de gewenste resultaten (acties, inzet, prestaties)?
•	 Wat	zijn	de	vereiste	competenties	om	hieraan	te	kunnen	voldoen?
•	 Wat	is	de	beslisruimte:	wat	mag	iemand	namens	het	team	beslissen?
•	 Wat	zijn	de	te	volgen	spelregels?
•	 Wat	is	de	gewenste	communicatie	(vóóraf,	achteraf )?
Het kan daarbij nuttig zijn om een en ander vast te leggen op papier. Het schema hieronder 
kan een simpel hulpmiddel zijn om duidelijkheid te creëren. Maar het op papier zetten is 
zeker niet het belangrijkste. En een al te gedetailleerde beschrijving is niet zinvol. Belangrijker 
is het gesprek erover in het team en het herhaaldelijk bespreken wanneer er onduidelijkheid 
ontstaat. 
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Schema 5.5 Afspraken binnen het team

Voor de acceptatie van de rol- en taakverdeling is van belang dat er overeenstemming is over 
hoe iemand de toebedeelde rol of taak vervult. We komen hiermee op een van de moeilijkste 
aspecten van het werken als een team, het bespreken van ieders functioneren en bijdrage 
aan het team. Hier stuiten we op een mooie paradox van teamwerk: teamwerk betekent niets 
anders dan gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dan is dus eigenlijk alleen het teamresultaat 
van belang. Voor een zo goed mogelijk teamresultaat is het kunnen bespreken van ieders 
individuele bijdrage (of prestatie) echter van groot belang. We komen bij het volgende punt 
terug op een aanpak om in het team te praten over ieders bijdrage of competentie.
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2.  De rol- en taakverdeling moet de gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
daarmee de samenwerking versterken. 

Opnieuw stuiten we hier op iets wat mogelijk als een paradox wordt ervaren. Bij echt team-
werk heeft ieder zijn rol en verantwoordelijkheid en tegelijkertijd is iedereen verantwoorde-
lijk voor het geheel en gaat elke rol het hele team aan. Iemand kan als taak hebben om het 
budget van een team te bewaken, maar het blijft een teamverantwoordelijkheid om binnen 
het budget te blijven. Een specifiek vraagstuk in dit verband is de coördinatie of afstemming 
naar buiten. Een van de mogelijkheden om de taak- en rol-verdeling in het team te ontwik-
kelen zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid wordt gestimu-
leerd is de uitbouw van het portefeuillemodel (ook wel stermodel genoemd naar de vorm van 
de ster in figuur 5.6). Bij het portefeuillemodel wordt het totale pakket aan coördinatietaken 
verdeeld in portefeuilles die vervolgens aan verschillende teamleden worden toegewezen. 
Een portefeuille gaat over een aspect van de teamopdracht waarover het team zaken extern 
moet afstemmen. Bij de verschillende teams zullen dezelfde portefeuilles terugkomen en zij 
vormen ook de basis van de overlegstructuur binnen de school. Een portefeuillehouder is een 
teamlid dat op zijn gebied zorg draagt voor: 
•	 de	interne	en	externe	communicatie
•	 de	organisatie	van	de	besluitvorming
•	 het	bewaken	van	de	gemaakte	afspraken.
Mogelijke portefeuilles zijn: kwaliteit en didactiek, planning en capaciteitsinzet, personeels-
beleid en teamontwikkeling en kennisbeheer en ontwikkeling. 

 

Figuur 5.6  Een voorbeeld van een portefeuillemodel, stermodel voor een onderwijsteam 
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Voordelen van het portefeuillemodel zijn: 
•	 	Het	oppakken	van	regeltaken	wordt	versneld	door	de	spreiding	en	daarmee	groeit	de	in-

vloed van het team.
•	 	Het	spreidt	verantwoordelijkheden	en	stimuleert	zo	het	gezamenlijke	verantwoordelijk-

heidsgevoel in het team.
•	 Het	vergroot	de	resultaatgerichtheid	van	het	team.
•	 Het	geeft	de	mogelijkheid	aan	te	sluiten	bij	verschillende	kwaliteiten	en	voorkeuren	van	
teamleden (de beste docent hoeft bijvoorbeeld niet ook een goede planner te zijn).
Het portefeuillemodel sluit niet uit dat één van de teamleden een aanvoerderrol heeft (voor-
zitter of de teamcoördinator). Aandachtspunt bij het gebruik van een stermodel is dat het er 
niet teveel moeten zijn om versnippering te voorkomen (maximaal 5 of 6). Het is de basis van 
de overlegstructuur en die moet transparant en slagvaardig zijn. Het is daarom nuttig om de 
invoering van het model, vergelijkbaar met de teamontwikkeling, zelf als een groeiproces te 
zien. Het aantal portefeuilles en de daarbij behorende inhoud kan gaandeweg groeien. De 
portefeuillehouder is degene die namens het team steeds meer coördinatietaken gaat op-
pakken die eerst bij leidinggevende of elders lagen (zie volgende paragraaf ). Op deze manier 
ontstaat vanuit de portefeuillehouders een natuurlijk trekkracht om als team zelf regeltaken 
op te gaan pakken. 
Naast deze portefeuillerollen of sterrollen die gaan over de coördinatie van ‘algemene regel-
taken’ zal er ook afstemming van teams zijn over vakinhoudelijke zaken, zoals de te gebruiken 
leermiddelen voor de verschillende vakgebieden. Hoewel de vaksecties wellicht niet meer als 
zodanig bestaan, zal er wel degelijk nog vakmatig overleg nodig zijn. 

3.   Kwaliteiten zo goed mogelijk benutten: de rol- en taakverdeling is 
gericht op het zo goed mogelijk bereiken van de resultaten evenals de 
professionalisering van de teamleden. 

Op dit punt gaat de vergelijking met een sportteam waarschijnlijk nog het meest op. Voor een 
goed resultaat is zo’n team voortdurend op zoek naar de beste opstelling en de speelwijze 
waarbij ieders kwaliteiten optimaal benut worden. Voorwaarde hiervoor is het herkennen, 
erkennen en benutten van de verschillende kwaliteiten. Gemakkelijk gezegd, maar niet zo 
gemakkelijk gedaan. Dit vraagt immers om een cultuur waarin het normaal is om over elkaars 
functioneren te spreken. Vervolgens wordt gezocht naar het optimum tussen flexibel voor el-
kaar kunnen inspringen en teamleden zoveel mogelijk inzetten op hun specialisme. De ideale 
situatie is dat het team de voorkomende taken zoveel mogelijk zonder hulp van buiten kan 
invullen. Met behulp van een matrix kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de inzetbaarheid 
van het team is. In zo’n overzicht staan aan de ene kant de benodigde en aan de andere kant 
de aanwezige competenties. Dit overzicht wordt gebruikt om te kijken hoe de door het team 
geformuleerde resultaten het beste behaald kunnen worden. De matrix biedt handvatten om 
een goede opstelling te kunnen maken. In de matrix wordt geïnventariseerd:
•	 welke	competenties	nodig	zijn	om	de	resultaten	te	behalen,	dus	wat	er	nodig	is
•	 wat	de	gewenste	inzetbaarheid	op	teamniveau	is,	dus	hoeveel	er	nodig	is
•	 wat	de	inzetbaarheid	van	de	teamleden	is,	dus	wat	er	al	aanwezig	is.
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Een toelichting:
Een team op een ROC heeft als resultaat geformuleerd: 10% meer instroom in het komend 
schooljaar. Daarvoor is het nodig om voorlichting te geven aan toeleverende scholen (met 
name vmbo) en bedrijven. Dit is een van de indicatoren van competentie 6 uit de wet BIO 
(beroepen in het onderwijs). Het team gaat nu kijken of er al leraren zijn die dit goed kunnen 
(specialist S ), of die dit voldoende beheersen (vaardig zijn V) of die nog in opleiding of begin-
nend leraar (O) zijn. Deze laatste categorie is van belang want deze leraren kunnen wellicht 
(indien er meer inzetbaarheid vereist is) de competentie ontwikkelen. 

Figuur 5.7 Matrix voor de competenties van het team

Betekenis: S: Specialist van het team  V: Vaardig  O: In opleiding of beginnend

De matrix kan gebruikt worden om te communiceren over de kwaliteit van de taakuitvoering. 
Dit is spannend want het gaat in wezen om elkaar beoordelen. Enerzijds vergt deze stap in de 
teamontwikkeling dat er voldoende onderling vertrouwen is en veiligheid om elkaars kwali-
teiten te durven benoemen. Het hangt sterk samen met de mate waarin het team zich heeft 
ontwikkeld op de groepsdynamische dimensie van het omgaan met verschillen. Anderzijds 
kan het bespreken van elkaars functioneren juist een belangrijke aanjager zijn om ook de 
groepsdynamische ontwikkeling verder te helpen.
Een eenvoudige aanpak kent de volgende stappen:
•	 	Definiëren	van	taken	of	competenties.	Merk	op	dat	we	hier	geen	duidelijk	onderscheid	

maken tussen taak en competentie. We zien hier competentie niet als een abstract com-
petentie, maar als de bekwaamheid om een bepaalde taak in het team uit te voeren. Zo’n 
taak is bijvoorbeeld het geven van een practicum natuurkunde of het coachen van leerlin-
gen (mentorschap). Deze eerste stap omschrijft dus wat hier voor nodig is. Indien relevant 
worden nog niveaus of nuanceringen aangebracht. 

•	 	Vervolgens	bespreekt	het	team	hoe	vastgesteld	kan	worden	of	 iemand	de	competentie	
heeft: waaraan is te zien dat iemand competent is en in welke mate.

•	 	Vervolgens	wordt	individueel	en	door	het	team	beoordeeld	wie	welke	competentie	bezit.

De teamontwikkeling: verrichten

 Medewerker  Competenties (indicatoren)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Antoon S  V      V    

 Aisha  S   O     V   

 Francine   S  V V  O    V

 Hans     V S    V   

 Monique O  O S  V       

 Thijs   S      S    

 Ian V   V V   V

 gerealiseerde inzetbaarheid 2 1 1 3 4 2 1 1 2 2 0 1

 gewenste inzetbaarheid 2 2 1 5 5 2 2 2 2 2 1 1

 nog te ontwikkelen 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0
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Bij deze laatste stap wordt het natuurlijk spannend. Doorgaans kunnen teamleden elkaars 
(huidige) competenties behoorlijk goed inschatten. Er openlijk over praten kan moeilijker zijn 
omdat het pijnlijke constateringen kan opleveren. Nu is de kracht van deze eenvoudige aan-
pak dat stappen 1 en 2 nog niet confronterend hoeven te zijn, maar al wel zeer waardevol 
omdat ze een gezamenlijk referentiepunt vormen. Stap 3 kan vervolgens op verschillende 
manieren worden gedaan. Bij een team in fase 1 kan er voor gekozen worden om de beoorde-
ling bij de leidinggevende samen met de betrokkene te houden. Een volgende stap kan zijn 
dat iedereen zichzelf inschaalt en dat de resultaten daarvan in het team worden besproken en 
(voorzichtig?) becommentarieerd. Ook de leidinggevende wordt beoordeeld. Een daaropvol-
gende stap is dat de teamleden elkaar inschalen, maar ook leerlingen kunnen een rol spelen 
in de beoordeling. Nadat stap 3 is gezet kan vervolgens een teamontwikkelingsplan worden 
opgesteld voor het komend jaar. Het team weegt af wat voor het team de belangrijkst hiaten 
zijn in de inzetbaarheid en wat de mogelijkheden qua tijd en geld zijn voor verdere ontwikke-
ling. Het team bepaalt wat er verder geleerd gaat worden, hoe en door wie. Hierbij zal vrijwel 
altijd een afstemming met andere teams plaatsvinden om suboptimalisatie op schoolniveau 
te vermijden. Bovendien wordt ook de afweging van de individuele wensen ten opzichte van 
het teambelang en schoolbelang gemaakt.

5.7.3   Werken aan de zelfstandigheid en goede werkwijzen 
(ontwikkelingsdimensie 3)

Bij deze ontwikkeldimensie gaat het om het ontwikkelen van slimme werkwijzen die door de 
teamleden gekend en gedragen worden en die ertoe bijdragen dat het team tot de gewens-
te resultaten komt. De werkwijzen moeten dus effectief (doelgericht) en efficiënt zijn. Een 
belangrijk aspect hiervan is de zelfstandigheid van het team. Het team moet over de regel-
mogelijkheden beschikken om de resultaten te beïnvloeden. Wanneer het team voldoende 
regelmogelijkheden heeft, kan het team flexibel reageren op onvoorziene omstandigheden 
zonder daarvoor steeds vooraf toestemming bij de leidinggevende te vragen. Regeltaken zijn 
direct verbonden aan het primaire proces van het team.
Hoe verloopt dit proces? Men kan denken aan de volgende stappen:

1.  De overdracht van regeltaken 
De regeltaken worden niet in één keer overgeheveld naar het team. Ze kunnen stapsgewijs 
worden overgedragen, bij voorkeur op het moment dat het team aangeeft eraan toe te zijn. 
Het ligt voor de hand om te beginnen met de eenvoudige regeltaken en de regeltaken die 
vooral in het (eigen) belang van het team zijn. In het ontwikkelproces kan ook de bevoegd-
heid of mate van invloed verder worden uitgebreid. Er zijn hierbij vier varianten van invloed 
of bevoegdheid te onderscheiden:
•	 Zelfstandig	regelen:	het	team	of	de	vertegenwoordiger	beslist	zelf.
•	 	In	overleg	beslissen:	in	overleg	met	iemand	buiten	het	team	(leiding	of	staf )	tot	een	geza-

menlijk besluit komen.
•	 	Adviseren:	het	 team	adviseert,	maar	de	beslissing	wordt	door	 iemand	buiten	het	 team	

(leiding of staf ) genomen.
•	 Geen	invloed:	het	team	heeft	geen	invloed	op	de	beslissing.
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De regeltaken van het team kunnen in combinatie met de mate van zelfstandigheid in een re-
geltakenoverzicht worden weergegeven. Onderstaande tabel kan hiervoor worden gebruikt.

 Regeltaken overzicht

  Zelfstandig In overleg Adviseren Geen invloed 

  beslissen beslissen

 Uitgestuurde leerlingen    

 Schorsing leerlingen    

 Lesverzuim leerlingen    

 Meningen leerlingen verzamelen    

 Diploma-uitreiking    

 Besluit inrichting lessentabel    

 Samenstellen toetsrooster    

 Organisatie herkansingen    

 Leiden rapportvergadering    

 Aanname nieuwe leerlingen    

 Contact zorgteam    

 Vergaderrooster samenstellen    

 Inrichting studieruimtes    

 Communicatie met ouders    

 Rooster ouderavonden    

 Onderwijskundig profiel    

 Afstemmen doorlopende leerlijn    

 Organisatie open dag    

 Contacten basisscholen    

 Organiseren informatieavond    

 Aanname personeel    

 Begeleiden nieuwe collega’s    

 Beoordelen nieuwe collega’s    

 Functioneringsgesprekken    

Tabel 5.8 Regeltaken van een team

Welke regeltaken uiteindelijk wel en welke niet in het team thuishoren is een vraag waar de 
meningen over verdeeld zullen zijn. Een goede vuistregel is: wie de pijn veroorzaakt moet 
hem ook voelen, ofwel zorg dat degenen die verantwoordelijk voor een resultaat gehouden 
worden ook beïnvloeden. Aan de hand van vier criteria m.b.t. de impact van de beslissing kan 
een weging worden gedaan om de regeltaak bij het team te leggen. De beslissing 
•	 heeft	weinig	invloed	op	andere	teams
•	 komt	vaker	voor
•	 kost	minder	investering	om	mensen	erin	op	te	leiden
•	 heeft	meer	afbreukrisico	(mogelijke	pijn)	voor	het	resultaat	van	het	team	(dan	is	het	dus	
des te belangrijker dat er in het team zelf (snel) beïnvloed kan worden)
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2. Werken aan goed teamoverleg en goede besluitvorming
Naast de zelfstandigheid is overeenstemming over besluitvorming en werkoverleg belangrijk 
voor een team. Opmerkelijk vaak wordt hieraan in teams van professionals niet of nauwelijks 
aandacht besteed. En dat is ten onrechte, want even zo vaak worden basisregels voor goed 
werkoverleg en goede besluitvorming met voeten getreden.
Wat is goed overleg?
•	 	Het	is	gericht	op	het	beter	functioneren	en	presteren	van	het	team.	Het	is	als	het	ware	de	

motor van het team: actief, energiegevend, zorgt voor verbetering.
•	 	Er	is	een	volwassen	vergadertechniek:	goed	werken	met	agenda	en	doel	van	agendapun-

ten en invloed, tijdsbesteding, notulen, voorzitter, voorbereiding.
•	 Er	is	aandacht	voor	inhoud,	(groeps)proces	en	werkwijze.
•	 	Het	kent	een	open	klimaat,	met	‘vrije	ruimte’	om	door	te	vragen.	
Wat is een goede besluitvorming?
•	 Die	kent	een	heldere	en	geaccepteerde	besluitvormingsprocedure.
•	 	Die	verloopt	gestructureerd.	Bijvoorbeeld	bij	ieder	agendapunt	staat:	beeldvormend,	oor-

deelsvormend, besluitvormend.
•	 Men	is	creatief	in	het	bedenken	van	alternatieven	met	aandacht	voor	denkkaders.
•	 	Men	maakt	slim	gebruik	van	verschillende	besluitvormingswijzen	in	plaats	van	altijd	(en	

meestal onuitgesproken) ‘meeste stemmen gelden’. Andere besluitvormingsvarianten zijn 
bijvoorbeeld: het eenmansbesluit, gekwalificeerde meerderheid, unanimiteit of consen-
sus, 80%-80%-committed, consent,enzovoort.

•	 Er	is	aandacht	voor	evaluatie	(van	besluit	én	besluitvormingsproces).

5.7.4. Werken aan de onderlinge relaties (ontwikkelingsdimensie 4)
Dwars door de ontwikkeling van de meer taakgerichte dimensies die hiervoor aan de orde 
zijn geweest speelt de ontwikkeling van het groepsproces. Bij het groepsproces spelen vra-
gen als:
•	 Hoor	ik	bij	deze	groep?	
•	 Kan	ik	hier	mijzelf	zijn?
•	 Word	ik	aardig	gevonden?
•	 Wie	heeft	hier	veel	en	weinig	invloed	en	hoe	kan	ik	invloed	uitoefenen?
•	 Hoe	intiem	worden	we	met	elkaar	en	kan	ik	me	kwetsbaar	opstellen?
•	 Wat	zijn	de	omgangsnormen,	wat	doe	je	hier	wel	en	wat	juist	niet?
•	 	Zullen	de	doelstellingen	van	de	groep	ook	aan	mijn	persoonlijke	belangen	en	behoeften	

tegemoet komen?
Het team moet leren omgaan met het feit dat de teamleden verschillend zijn, verschillende 
waarden, verschillende kwaliteiten hebben en dat er dus potentieel conflicten kunnen zijn. 
Een conflict kan gaan over verschillende belangen, maar het kan ook gaan over verschillende 
opvattingen over hoe het werk gedaan moet worden. Juist bij betrokken en eigenwijze (in de 
goede zin des woord) professionals hebben conflicten vaak te maken met een verschillende 
zienswijze op het werk. In dit groepsgerichte proces worden de onderlinge relaties beïnvloed. 
Hierbij zijn drie aspecten erg belangrijk:
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1.  de onderlinge verhoudingen en posities (macht, invloed, status, populariteit van de 
 teamleden)
2. de groepswaarden en –normen
3.  de typische gedragspatronen en opvattingen (gewoonten)
Onderlinge verhoudingen en gezamenlijke waarden en normen ontstaan bijna nooit automa-
tisch. Niet alles wordt uitgesproken (taboes) en de teamleden zijn zich ook niet altijd bewust 
van bepaalde zaken (blinde vlekken, altijd weer dezelfde ‘fuik’ opzoeken). Het groepsgerichte 
proces is soms wel openlijk, maar vaak ook ‘subtiel’ in de communicatie. Taakgerichte aspec-
ten en groepsdynamica, groepsprocessen doorkruisen en beïnvloeden elkaar (figuur 5.8). 

Figuur 5.9 De relatie tussen taakgerichte en groepsgerichte aspecten bij teamontwikkeling

Daar waar de vorderingen op de andere drie ontwikkelingsdimensies vaak zichtbaar zijn, 
speelt het groepsgerichte proces zich vaak meer onder de oppervlakte af. Het is dan ook goed 
om eens in de zoveel tijd dit onderwerp op de agenda te zetten bij een werkoverleg of zelfs 
een aparte teambuilding te organiseren. Deze bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd 
naar aanleiding van specifieke problemen maar ook om de teamontwikkeling weer een extra 
injectie te geven. We wijzen er nog eens op dat het voor het geven van een impuls aan het 
groepsproces zeer vruchtbaar is om in de teambuildingbijeenkomst te werken aan de ove-
rige drie dimensies. Zoals in figuur 5.8 te zien is geven die rust en structuur en bevorderen ze 
op een natuurlijke manier dat de teamleden op een goede manier willen omgaan met hun 
verschillen. Dat is de kern van het model van Fry (1981) dat de ruggengraat vormt van ons 
teamontwikkelingsmodel.
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld nog de volgende thema’s worden opgepakt tijdens de team-
buildingbijeenkomsten. 

De teamontwikkeling: verrichten

Taakgerichte 
aspecten

Groepsproces

Geeft energie en creativitiet

Geeft rust en structuur en is 

randvoorwaardelijk voor verdere 

groei

•	 onderlinge	posities	en	verhoudingen

•	 groepsnormen-	en	waarden

•	 gedragspatronen	en	opvattingen

•	 doelen	resultaten	

•	 taak-	en	rolverdeling

•	 werkwijzen
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1.  Werken aan de doelacceptatie. Hierbij wordt het bespreken van teamdoelen uitgebreid 
met het bespreken van ieders individuele doelen en wensen. Door dit te bespreken wordt 
er als vanzelf gezocht naar wat de teamleden bindt en hoe de persoonlijke doelen te ver-
enigen zijn met het teamdoel. Daarnaast zal er ook mogelijk meer begrip ontstaan voor 
eventuele verschillen omdat er nu duidelijk zal worden dat bijvoorbeeld de ene leraar het 
samenwerken met leerlingen belangrijk vindt en de andere leraar meer belang hecht aan 
vernieuwingen.

2.  Acceptatie krijgen voor onderlinge verschillen door het leren kennen van elkaars achter-
gronden en daarmee de onderliggende waarden en normen die in het werken van alle-
dag doorwerken. Ook het herkennen en bespreken van elkaars kwaliteiten is hierbij van 
belang. Een veel gebruikte werkvorm hierbij is het kernkwaliteitenspel (Gerrickens, 2000). 
Een andere veel gebruikte werkvorm is het inventariseren van de voorkeur van ieder team-
lid voor teamrollen. Dit kan aan de hand van de teamrollen van Belbin (1998).

3.  Opstellen van gedrag- en spelregels om een betere omgang in het team te bewerkstel-
ligen. Hiervoor moet een aantal afspraken gemaakt worden over gedrag- en communica-
tiecodes. Deze zogenaamde teamspelregels worden voor en door het team gemaakt. Het 
achterliggende idee hiervan is, dat men elkaar gemakkelijker kan aanspreken namens het 
team op het niet nakomen van de gezamenlijk gemaakte afspraken. 

4. Geven en ontvangen van feedback. 

Teams die echt vastgelopen zijn in de groepsdynamiek hebben meestal niet genoeg aan een 
teambuilding (heisessie) van een of twee dagen. Het kan soms behoorlijk taai zijn om bij de 
diep verborgen oorzaken van de remmende patronen te komen. Erover praten met een ratio-
nele benadering is ook niet meer afdoende. Voor wie meer daarover wil lezen verwijzen we 
naar de literatuur (Remmerswaal 2001; Coppoolse 1984; Lingsma, 1999).

Hier geven we tot slot nog enkele typeringen van teams aan de hand van hun (vastgelopen) 
groepsdynamiek.

Groepsterreur
Bij het groepsproces gaat het om de onderlinge verhoudingen en de gedragspatronen die 
daar het gevolg van zijn. De onderlinge verhoudingen betreffen de verdeling van de macht of 
invloed en ook wie het meest sympathiek gevonden wordt. Het is normaal dat hier verschil-
len in zijn en dat er een natuurlijke hiërarchie bestaat. Dit geeft de teamleden een gevoel van 
zekerheid over de plaats die ze innemen in het team en zorgt ervoor dat er geen onnodige 
spanningen optreden. Het zorgt er ook voor dat de groep tot besluiten kan komen. Als de 
natuurlijke hiërarchie doorschiet in een pikorde, spreken we over groepsterreur. Dit is het fe-
nomeen van één of enkele teamleden die de dienst uitmaken en in sommige situaties de an-
dere teamleden terroriseren. Dit gebeurt onder andere door continu grappen te maken over 
andere teamleden, door het overstemmen van anderen in het werkoverleg maar ook door 
minder dominante teamleden de ‘rotklusjes’ te laten opknappen. Elke vorm van groepsterreur 
is onwenselijk omdat die zorgt voor een ‘onveilige’ werkomgeving, gebrekkige informatie-
uitwisseling, nietgedragen besluiten en uiteindelijk tot verminderde resultaten.
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Kreeftenmand-effect
Bij het kreeftenmand-effect is het tegenovergestelde aan de hand. Er is juist een gebrek aan 
natuurlijke hiërarchie. Er is een sterk streven naar gelijkwaardigheid, wat de resultaten van het 
team niet ten goede komt. Niemand mag zich onderscheiden en dat remt initiatief. Het ver-
schijnsel heeft veel weg van een mand vol met kreeften; telkens als er een kreeft in de mand 
omhoog klimt om eruit te komen, wordt deze teruggetrokken door de anderen. Het gevolg 
hiervan is dat de kwaliteiten van teamleden onbenut kunnen blijven en dat de teamleden 
zoekende blijven naar hun positie binnen het team.

Theekransje
Het theekransje is een team waar de onderlinge relaties veel zwaarder wegen dan de taakuit-
voering. De leden vinden het vooral belangrijk om het gezellig met elkaar te hebben en de 
taak mag niet ten koste gaan van de sfeer. Dit kan gezien worden als een team dat in de nor-
mingfase vastloopt, waarbij de norm wordt: “we moeten het wel gezellig houden”. Het is voor 
buitenstaanders erg moeilijk om deze norm ter discussie te stellen. De groep zal de gelederen 
sluiten en zijn best doen om aan te tonen dat er “toch hard gewerkt wordt en dat de resultaten 
toch goed zijn” (of buiten de schuld van het team achterblijven).

Gespannen teams
Bij gespannen teams ligt de balans tussen taakgerichte of relatiegerichte aandacht van de 
teamleden juist omgekeerd ten opzichte van het theekransje. Er is alleen maar aandacht voor 
het werk en de resultaten. De teamleden jagen elkaar op en er is een voortdurende gespan-
nen situatie omdat het team geen oplossing weet te vinden voor het feit dat de leden ver-
schillende normen hebben voor de inzet en bijdrage. Het team blijft in de storming dynamiek 
hangen. 

Gesloten teams
Gesloten teams ofwel bolwerken zijn geheel gericht op hun eigen werk en resultaten en slui-
ten zich af voor de buitenwereld (andere teams en soms ook de leiding). In de praktijk komt 
dit tot uiting doordat teamleden niet of minder geneigd zijn om andere teams te helpen. 
Vaak ontstaat er een norm van eigen team eerst of ‘wij zijn de beste’. Om dit te handhaven 
wordt eigen opgedane kennis dan ook minimaal gedeeld met andere teams. Gesloten teams 
ontstaan vaak wanneer een organisatie te veel nadruk legt op het vergelijken van teams en er 
‘negatieve’ concurrentie ontstaat. Gesloten teams kunnen worden voorkomen door behalve 
de eigen resultaten van het team ook de resultaten van de hele afdeling of school onder de 
aandacht van het team te houden.

De bovenstaande aandachtspunten hebben, indien ze voorkomen, een negatief effect op de 
resultaten van het team. Het is aan de leidinggevende om het team hierin verder te helpen. 
Aangezien het teamfenomenen zijn zullen de interventies van de leidinggevende ook op 
teamniveau zijn. Het moge duidelijk zijn dat de leidinggevende in dat geval effectiever kan 
zijn als hij zelf geen deel uitmaakt van het team.

De teamontwikkeling: verrichten
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In dit hoofdstuk zijn we ingegaan eerst ingegaan op de verschillende dimensies waarin een 
team zich ontwikkelt. Vervolgens werden de fasen van teamontwikkeling benoemd waarin de 
verschillende dimensies een rol spelen. Aangezien deze teamontwikkeling niet vanzelf gaat 
is een aantal belangrijke factoren, activiteiten en interventies beschreven. In het volgende 
hoofdstuk gaan we verder in op de rol van de leidinggevende van het team.
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6. De rol van de leidinggevende

In hoofdstuk 4 is als een van de ontwerpcondities beschreven dat er een rol voor een lei-
dinggevende is weggelegd in de ondersteuning en de aansturing van het team. We hebben 
laten zien dat verschillende modellen mogelijk zijn voor de organisatorische inbedding van 
die rol. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de invulling van de rol van de leidinggevende. 
Leiding geven definiëren we als: ‘Het beïnvloeden van gedrag van teamleden en de ontwik-
keling van het team, zodanig dat het team effectief is’. Dat is de primaire rol en toegevoegde 
waarde van de leidinggevende. De rol is dus niet het coördineren en oplossen van dagelijkse 
vraagstukken (zie ook hoofdstuk 4, bij conditie 5). Eerst bespreken we wat verandert voor die 
rol van leidinggevende. Daarna gaan we (paragraaf 6.2) in op de verschillende rollen die voor 
een leidinggevende belangrijk zijn. We zullen ze hier niet uitputtend behandelen. Daarvoor 
verwijzen we naar de specifieke literatuur op het gebied van leiding geven. In paragraaf 6.3 
beschrijven we hoe de relatie tussen de leidinggevende en het team verandert als gevolg van 
de teamontwikkeling. Tevens geven we ook weer een paar interventies, activiteiten die een 
leidinggevende zou kunnen helpen. We sluiten het hoofdstuk af met de paragraaf over teams 
van leidinggevenden: teams sturen teams.

6.1.  De nieuwe rol van de leidinggevende, een drastische 
verandering?

Het goed vervullen van de functie van leidinggevende in het onderwijs is een pittige opgave. 
Het is niet voor niets dat scholen en leidinggevenden worstelen met de invulling van deze 
functie. Wat is hierbij allemaal van belang?
Eerst is het van belang om helderheid te krijgen in de rol van de leidinggevende. Opvallend 
is dat hierover in de literatuur maar beperkte duidelijkheid valt te krijgen. Voor de rol van 
leidinggevende worden verschillende benamingen gehanteerd, zoals teamleider, afdelings-
leider, onderwijsmanager, opleidingsmanager of adjunctdirecteur. De verschillende bena-
mingen wijzen al op verschillende invullingen. Vooral als er sprake is van een teamleider is 
een van de vragen die zich meteen aandient: is de teamleider de aanvoerder in het veld of de 
coach langs de lijn? Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of de teamleider meespeelt (is hij 
slechts gedeeltelijk of geheel vrijgesteld van lesgevende taken?). Het gaat eerder om welke 
taken en verantwoordelijkheden er buiten het lesgeven in de rol van de leidinggevende wor-
den gezien. Die vraag is ongeacht de benaming voor elke leidinggevende van belang.
De gebruikelijke uitgangssituatie is dat er op sectieniveau een sectiecoördinator of sectie-
voorzitter is wiens rol het is om te zorgen voor de werkverdeling binnen de sectie en voor 
vakinhoudelijke afstemming, evenals (mee)beoordelen en selecteren van docenten. Dan is er 
de afdelingsleider, die in het managementteam van de school zit en vaak tevens adjunctdirec-
teur is. Verder zijn er meestal nog jaarlaagcoördinatoren op scholen voor VO. De afdelingslei-
ders zijn degenen die in de uitgangssituatie veel van de dagelijkse regeltaken op zich nemen. 
Denk daarbij aan: ‘s ochtends regelen dat het rooster wordt aangepast als er iemand ziek is; 

De rol van de leidinggevende



68 Open Universiteit

ziekmeldingen van leerlingen, controle op aanwezigheid, vragen of klachten van ouders be-
handelen; ingrijpen bij conflicten tussen leerlingen, disciplinaire maatregelen. Er is bij wijze 
van spreken elke minuut wel iets. In de beeldvorming over de (nieuwe) rol van de leiding-
gevende ligt het accent zeker niet op het blussen van de dagelijkse brandjes. Bontius (2005) 
bijvoorbeeld spreekt in navolging van Quinn over onderwijskundig leiderschap, coachen van 
het team en sturen ofwel managen gericht op het resultaat. Ze heeft het overigens over ROC’s 
en spreekt niet over teamleiders, maar managers of leiding. In de volgende paragraaf zul-
len we deze rollen iets verder uitwerken. De onderliggende gedachte is dat de toegevoegde 
waarde van de leidinggevende niet zit in het besturen (regelen en coördineren) van het da-
gelijkse proces. Daar zou het team zelfstandig in moeten worden (zie hoofdstuk 4 principe 4). 
De leidinggevende heeft een focus op het verbeteren van de condities en het ontwikkelen 
(leren) van het team (zie figuur 6.1)

Figuur 6.1 Verschillende besturingsniveaus

Leraren kennen deze omschrijvingen meestal niet, maar ze kennen wel hun eigen praktijk. 
Ze weten dan niet beter en zien de rol van de nieuwe leidinggevende (teamleider of anders 
geheten) al gauw als het oplossen van alle dagelijkse akkefietjes en noodzakelijke ondersteu-
nende zaken, zoals ze dat gewend zijn van de afdelingsleider. 

Een ander aspect dat de rol van leidinggevende niet gemakkelijk maakt betreft de stijl van 
leidinggeven. Weggeman (2008) geeft met zijn motto ‘leidinggeven aan professionals, niet 
doen’ aan dat professionals er niet van houden als iemand ze vertelt hoe ze hun werk moeten 
doen. Ze houden niet van een hiërarchische of directieve stijl. De leidinggevende moet zich 
wel als een gelijke gedragen. Dat is prima en het kan ook, maar je moet als leidinggevende 
van goeden huize komen. Je moet toegevoegde waarde hebben en daarmee het gezag ver-
dienen van de leden in je team. Dat lukt lang niet alle leidinggevenden. De collega’s in het 
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team zijn slim en vaak kritisch. En soms zitten er een paar bij die een enorme ervaring hebben 
en het eigenlijk zeker zo goed weten als de leidinggevende. De verleiding is dan wel eens 
aanwezig om maar helemaal niet te sturen (de afwezige leidinggevende) of … dan toch maar 
alle klusjes voor het team op te knappen (de klusjesman). 
In hoofdstuk 4 zijn enkele verschillende modellen geschetst die we in de praktijk tegenko-
men voor de organisatorische inbedding van de rol van de leidinggevende. Daarbij zijn de 
voor- en nadelen van die modellen genoemd. Daar kunnen we nu nog het volgende aan 
toevoegen. Als de leidinggevende gezien wordt als iemand die deel uit maakt van het team 
(en daarmee eigenlijk dezelfde verantwoordelijkheid heeft als zijn teamgenoten) wordt van 
hem waarschijnlijk verwacht dat hij een belangrijke coördinerende rol speelt in het dagelijkse 
proces. Het zal dan lastig zijn om in de dagelijkse hectiek van het brandjes blussen ook de 
andere rollen van leidinggevende te vervullen. De rol van coach bij het samenspel in het team 
kan nog eens extra lastig zijn voor een meespelend teamlid. 

6.2  Verschillende rollen van de leidinggevende: 
  leiden, managen en coachen

De leidinggevende moet niet directief leidinggeven en moet ook niet als een klusjesman alle 
problemen voor het team oplossen. Veelal wordt de nieuwe leidinggevende getypeerd als 
een leidinggevende met een coachende stijl. Een coachende stijl is prima, maar we denken 
dat een leidinggevende niet alleen coach is. Hij vervult drie rollen. We hebben het over de 
rollen leider, manager en coach (figuur 6.2). Deze rollen zijn niet te scheiden en de activiteiten 
die bij de verschillende rollen horen zijn nauw met elkaar verbonden en hebben veel met 
elkaar gemeen. Het onderscheid geeft wel goed de verschillende gebieden weer waarop een 
leidinggevende actief is. 
•	 	Managen.	De	managersrol	is	gericht	op	beheersing.	Denk	aan	het	stellen	van	doelen,	aan	

het geven van feedback over resultaten, aan voortgang bewaken en aan regeltaken. Dit 
zijn taken die voor een belangrijk deel op den duur in het team komen te liggen. Op het 
pad naar zelfstandigheid zal de leidinggevende die zaken op zich nemen waar het team 
nog niet aan toe is.

•	 	Coachen.	Verantwoordelijkheid	nemen	en	gezamenlijk	problemen	oplossen	vragen	meer	
en meer om het inzetten van ieders kwaliteiten. Het faciliteren van de ontwikkeling van 
iemands kwaliteiten en van de teamontwikkeling noemen we coachen. Ook zal een coach 
daar waar mogelijk mensen helpen hun effectiviteit te vergroten door ze hun grenzen te 
laten verleggen, zodat thema’s die voorheen onmogelijk leken, binnen handbereik komen. 
Hij helpt ze om zich verder te ontwikkelen, te leren.

•	 	Leiden.	Dit	vraagt	ook	denken	op	de	lange	termijn.	Een	leider	heeft	een	aantal	kenmerken	
zoals het vermogen een toekomstbeeld van de organisatie te scheppen en deze visie uit 
te dragen en uit te stralen, zodat mensen in de organisatie deze ondersteunen. Voorbeeld-
gedrag en integriteit zijn hiervoor belangrijke kenmerken.

Vanuit de rollen kunnen we aangeven wat er van de leidinggevende verwacht wordt. Het gaat 
hierbij dus om activiteiten. Hoe invulling aan die activiteiten wordt gegeven verwijst naar de 
stijl van leidinggeven. We zullen bij de stijl van leidinggeven niet stilstaan. Wij houden het er 
op dat er twee zaken cruciaal zijn: balans en authenticiteit.
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De grote kracht van het leidinggeven ligt in de balans tussen de drie rollen. Als de inhoud 
van managementtaken verandert, zal ook het coachen een nieuwe impuls krijgen. De balans 
tussen deze drie rollen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de ontwikkeling van de 
teams. Wat een team (nog) niet kan, ligt bij de leiding. Het gaat er dus om dat de teamleider 
aan het team toevoegt wat het nodig heeft.
En de stijl waarmee dat gebeurt mag persoonlijk zijn. Sterker nog, die kan eigenlijk niet an-
ders dan persoonlijk zijn. Naarmate een leidinggevende in zijn handelen dichter weet aan te 
sluiten bij zijn eigen kwaliteiten, dus bij wie hij zelf is, des te effectiever zal de leidinggevende 
functioneren voor het team. We praten hier over de authenticiteit van de leidinggevende. 

Figuur 6.2 De drie rollen van een leidinggevende.

Managen
Onder de managementrol van de leidinggevende valt het regelen van zaken die het team zelf 
nog niet kan regelen. In dit opzicht zijn het team en de leidinggevende communicerende va-
ten. Naarmate de zelfstandigheid van het team toeneemt laat de leidinggevende steeds meer 
taken los. Voor sommige leidinggevenden is dit loslaten een probleem omdat ze angst heb-
ben de controle kwijt te raken, of omdat ze simpelweg denken dat ze het beter kunnen. Een 
mooi dilemma, want als dat inderdaad het geval is (zeer wel mogelijk natuurlijk) en dat is voor 
de leidinggevende reden om het niet los te laten, dan is één ding voorspelbaar: het zal ook 
zo blijven! Maar het omgekeerde komt ook voor. Leidinggevenden kunnen ook ten onrechte 
alles los willen laten. ‘Loslaten wordt dan laten vallen’. Zeker zaken als elkaar aanspreken op 
gedrag of het maken van een goede en eerlijke werkverdeling zijn regeltaken die teams soms 
niet snel onder de knie krijgen. Dan ligt dat vanuit de managersrol bij de leidinggevende op 
het bord. 
Over welke specifieke taken praten we verder?
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1.   Zorgen voor de condities of randvoorwaarden 
  De leidinggevende regelt veel, hij zorgt voor de condities en middelen voor de teams om 

goed te kunnen werken. Dat kan om de volgende condities gaan:
	 	•	 Teams	uit	de	wind	houden	van	de	druk	uit	de	organisatie.
	 •	 Informatie	selecteren,	visualiseren	en	doorgeven.	
	 •	 Feedback	van	de	externen	(bijvoorbeeld	leerlingen)	inbrengen.
	 •	 Problemen	tussen	teams	oplossen.	
	 •	 Ondersteuning	van	het	team	door	andere	personen	regelen.	
  Een van de belangrijkste condities is een goede informatievoorziening naar het team. 

Teams hebben behoefte aan teamspecifieke informatie om zelf te kunnen regelen. Met 
het goed regelen van de condities kan een leidinggevende niet alleen krediet krijgen van 
het team. Hij schept daarmee vooral ook voor zichzelf lucht, omdat het team zelf meer 
dagelijkse problemen kan gaan oplossen.

2.   Sturen op feedback over de resultaten.
  Bij de managersrol hoort het stellen van de kaders en het maken van de afspraken over 

de doelen met het team. Een manager plant en controleert of resultaatafspraken worden 
gehaald.

3.   Verbeteren en vernieuwen
  Tot slot zal een leidinggevende naarmate de teams zich verder ontwikkelen en hun taken 

uitvoeren met een hogere mate van zelfstandigheid, meer mogelijkheden krijgen voor het 
zoeken naar mogelijkheden om het onderwijsproces te verbeteren en te vernieuwen 

Coachen
We onderscheiden bij deze rol de coaching gericht op het individu binnen het team en de 
coaching van het team als geheel. Onder coachen verstaan we de stijl van begeleiden waar-
door anderen vanuit zichzelf in beweging komen (Lingsma, 1999). Coaching richt zich op het 
vergroten van het bewustzijn van teamleden over hun gedrag en de effecten daarvan en op 
het vergroten van de verantwoordelijkheid om het gedrag te veranderen als het niet tot het 
gewenste resultaat leidt. 

Individugericht coachen is aan de orde als het functioneren van een teamlid niet zozeer wordt 
beïnvloed door de interactie met anderen in het team en als er behoefte is aan verhoging van 
de persoonlijke effectiviteit van een teamlid. De meeste leidinggevenden zijn wel bekend 
met methodieken voor coaching en zullen ook een training gevolgd hebben om hun coa-
chingvaardigheden te ontwikkelen. Zeker in het onderwijs mogen we veronderstellen dat 
het begeleiden van individuen in een ontwikkelproces op zich vertrouwde kost is. We denken 
daarbij aan het begeleiden en ondersteunen van medewerkers in hun competentieontwik-
keling, hun leerproces. In de loop van de tijd kunnen in volwassen teams een aantal van deze 
coachingaspecten door het team worden overgenomen (collegiale coaching). De regel dat de 
leidinggevende doet wat het team nog niet kan, gaat ook op voor deze aspecten van indivi-
dueel coachen. Overigens mag in het onderwijs verwacht worden dat dit relatief snel door de 
teamleden onderling wordt opgepakt.
Een belangrijk onderdeel van coaching is het aanspreken op gedrag en corrigeren van onge-
wenst gedrag. Dit is een heel directe manier om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst 
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gedrag om te buigen. Juist waar het gaat om samenwerkingsgedrag is dit een belangrijke 
activiteit van de leidinggevende in de beginfase van de teamontwikkeling. Het is ook een 
belangrijke manier om te concretiseren wat de visie is op de toekomstige werkwijze. Soms 
moet de coach ingrijpen en ongewenst gedrag corrigeren door hierin het goede voorbeeld 
te geven. Want lang niet altijd pakken teams dit zelf voldoende op. Elkaar aanspreken op het 
gedrag vinden we niet gemakkelijk. Wat ons vaak weerhoudt is de angst voor confrontatie 
en ruzie. 
Wat een helpende tactiek kan zijn:
•	 Doe	dit	als	het	probleem	nog	klein	is.
•	 Kies	een	goede	plaats	en	tijd.	
•	 Doe	het	onder	vier	ogen.

Coachen gericht op het team betekent stimuleren dat teamleden zich meer eigenaar voelen 
van het teamresultaat, van de gekozen werkwijzen en van de samenwerking met elkaar. De 
soort van begeleiding stemt hij af op het ontwikkelingsniveau van het team. De leidingge-
vende coacht het team tijdens het werk (´on line´), maar ook in teamsessies (´off line´). Ook 
teamcoachen is gericht op het vergroten van de bewustwording en zelfverantwoordelijkheid 
van het team. De coach gaat uit van de kracht van het team (Cooperrider, 2008) en daagt 
het team uit om de eigen denkkaders en grenzen te verleggen. Hij let daarbij vooral op waar 
het team zichzelf blokkeert of klem zet in zijn  ontwikkeling. De coach begeleidt het team in 
het kijken naar het eigen teamgedrag en de effecten ervan op de teamleden, het team en 
de omgeving. Het doel is de teamleden zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor 
de ontwikkeling en verbetering van het  teamfunctioneren. Dit kan onder andere door van 
elkaar te leren. Van belang is dat de coach het gehele team aanspreekt op zijn verantwoor-
delijkheid. Als een individu niet zo goed functioneert, is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van dat teamlid, maar ook van de anderen binnen het team. Ze moeten zich de vraag stellen 
wat ze hebben gedaan om te voorkomen dat het teamlid niet goed meedraait, of ze tekortge-
schoten zijn in de begeleiding, of ze het teamlid er niet op aangesproken hebben, enzovoort. 
Bij teamcoaching is het van belang de voorgrond (teamlid of leden om wie het gaat) en de 
achtergrond van het team (de overige teamleden) aan te spreken. Hetzelfde geldt voor een 
conflict tussen twee teamleden dat uit de hand gelopen is: wat heeft de rest van het team 
gedaan om dit op te lossen? 
Uit bovenstaande blijkt dat individueel coachen en teamgericht coachen sterk met elkaar ver-
weven zijn. Een gevaar is dat de coach te veel nadruk legt op individuele coaching, waarbij de 
coach de spin in het web blijft bij het versterken van het functioneren van de teamleden. Het 
is juist in de ontwikkeling van een team belangrijk dat de teamleden zelf eigenaar worden van 
het versterken van hun eigen teamontwikkeling en interactie.
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Leiden
Leiden is de derde rol van een leidinggevende. Vooral tijdens het organisatieveranderproces 
is dit een belangrijk rol. Leiden komt overeen met het tonen van leiderschap. Leiderschap is 
niet gebonden aan een functie. Leiderschap kan bij iedereen in de organisatie aanwezig zijn. 
Maar van de leidinggevende mag het in ieder geval verwacht worden. Leiderschap is immers 
nodig om anderen mee te krijgen in de gewenste richting. We sluiten ons voor een aantal 
belangrijke kenmerken aan bij Covey (2001) en Bennis (1997). 
Een leider: 
•	 	heeft	een	visie	die	gebaseerd	is	op	zijn	echte	waarden	en	die	drijvend	is	voor	zijn	hande-

len. Die visie komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een toekomstbeeld van het team zoals 
het over een jaar of twee functioneert. Alleen een visie hebben is natuurlijk niet genoeg. 
Als je wilt dat de visie werkelijkheid wordt, dan moet die veelvuldig gedeeld worden met 
anderen. Continu moeten mensen eraan herinnerd worden waar de reis naartoe gaat. Een 
leider heeft het vermogen om die visie te delen met anderen en daarover echt in gesprek 
te zijn. 

•	 	is	proactief.	Dit	gaat	om	het	vermogen	altijd	te	zoeken	naar	de	mogelijkheden	die	er	zijn	
om zelf iets aan de situatie te doen. De verandering begint bij jezelf en bij je eigen be-
invloedingsmogelijkheden. Een leider kijkt niet voortdurend naar wat anderen doen of 
zouden moeten doen, maar handelt vooral vanuit eigen overtuiging

•	 	wekt	vertrouwen.	Vertrouwen	ontstaat	wanneer	je	betrouwbaar	bent.	Dat	is	een	kwestie	
van integriteit maar ook van competenties. Door het eigen doen en laten is de leiding-
gevende in staat het goede voorbeeld te geven. En daar hoort af en toe risico’s nemen bij. 
Soms moeten hobbels in de omgeving van het team worden genomen en daarvoor Is lef 
nodig! 

6.3  De rol van de leidinggevende en de teamontwikkeling

We hebben in het vorige hoofdstuk al een paar mogelijke interventies aangegeven om het 
team verder te helpen in de ontwikkeling. Bij de beschrijving van de fasen is soms ook aan-
gegeven welke interventie in welke fase past. Daarbij is niet specifiek gekeken naar de rol 
van de leidinggevende. Interventies kunnen vaak door het team zelf of in sommige gevallen 
ook door een externe begeleider worden gedaan. Maar de rol van de leidinggevende is van 
specifiek belang voor de teamontwikkeling. Het team groeit in de zelfstandigheid. Zolang het 
team niet zelfstandig is, blijft het team afhankelijk van de leidinggevende om te kunnen func-
tioneren. Er is dus sprake van een specifieke dynamiek tussen het team en de leidinggevende. 
Op die specifieke dynamiek gaan we in deze paragraaf in.

Fase 1.
Bij een beginnend team is er dikwijls sprake van een nieuwe samenstelling van teamleden. 
Dit betekent in de praktijk dat teamleden aan elkaar moeten wennen en er sprake is van on-
zekerheid. 
In fase 1 stelt het team zich afhankelijk op van de leidinggevende. Het team is zoals geschetst 
‘los zand’ en iedereen is gericht op de eigen taak. Het gedrag is afwachtend en ongeordend. 
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In een vergadering kan iedereen door elkaar heen praten omdat van de leidinggevende ver-
wacht wordt dat hij de vergaderdiscipline bewaakt (zoals leerlingen van de leraar verwachten 
dat hij de orde in de klas bewaakt). Waarschijnlijk uit zich bij enkele teamleden weerstand 
tegen het moeten werken als team want voor velen zal de organisatieverandering nog niet 
geheel duidelijk zijn. Er wordt kritiek geuit op anderen die niet aanwezig zijn (zoals de school-
leiding) omdat dat veilig is. Onderliggende veronderstellingen (op basis van de tot nog toe 
geldende impliciete afspraken, werkwijzen) zijn dat de leidinggevende verantwoordelijk is 
voor het geheel en dat de anderen betaald worden om hun eigen werk goed te doen en niet 
meer dan dat. Soms leeft ook de veronderstelling dat er toch niet geluisterd wordt. 
Een valkuilen voor de leidinggevende is ingaan op de uitnodiging van het team om alle pro-
blemen op te lossen. De afhankelijkheid van het team wordt in stand gehouden door brand-
jes zelf te blussen en bij meningsverschillen als scheidsrechter knopen door te hakken (“zodat 
het werk tenminste doorkan”, daar zit de verleiding natuurlijk) of doorgeefluik te zijn van alles 
wat er buiten of boven het team bedacht wordt (zodat de afhankelijkheid alleen maar beves-
tigd wordt) of de individuele teamleden te helpen met taakgerichte oplossingen. De leiding-
gevende moet proberen het patroon te onderkennen waardoor teamleden zich afhankelijk 
opstellen: zijn de teamleden niet competent in het uitvoeren van hun taak of hebben ze te 
weinig ervaring met het regelen of ligt het aan de wijze van aansturen van de leidinggevende 
zelf die de teamleden afhankelijk maakt? Bewustwording treedt op door het bespreken van 
de patronen met de teamleden en ze te begeleiden in het vergroten van hun vakvolwassen-
heid.
Ondersteunend gedrag van de leidinggevende bestaat verder uit het bevorderen van de on-
derlinge interactie tussen de teamleden, zodat ze elkaar beter leren kennen. Daarbij helpt 
niet zozeer de rol van scheidsrechter, maar wel die van verkeersleider in het gesprek, door het 
bevorderen van de communicatie, bijvoorbeeld door het stimuleren van vragen aan elkaar 
en checken of men elkaar begrepen heeft. Structuur en duidelijkheid geven over wat van 
het team en van de teamleden verwacht wordt geeft rust en duidelijkheid. Vanuit de rol van 
leider zal de leidinggevende behoorlijk veel tijd en energie kwijt zijn aan het verspreiden van 
de visie. Ook zal de leidinggevende tijd moeten besteden aan het coachen ‘on the job’. Dit wil 
zeggen gewenst gedrag stimuleren en mensen aanspreken op ongewenst gedrag en op het 
nakomen van afspraken. En uiteraard geeft de leidinggevende hierin het goede voorbeeld!
Tot slot is het van belang in deze fase te starten met het stimuleren van de collectieve verant-
woordelijkheid; datgene dat het team bindt en waarvoor ze samen verantwoordelijk zijn. Dat 
doet de leidinggevende door steeds het gezamenlijk doel te benoemen en te verhelderen als 
het perspectief vanwaar uit de werkverdeling, werkwijzen en afspraken en dergelijke moeten 
worden beschouwd.

Fase 2
Een team in fase 2 heeft als belangrijkste kenmerk dat de teamleden zich meer richten op 
het bereiken van het teamdoel. Daardoor ervaren de teamleden dat ze onderling afhankelijk 
zijn. 
Meningsverschillen over het teamdoel, de wijze van werken, de visie en dergelijke worden 
zichtbaar. De verschillen in normen en waarden van de teamleden komen aan het licht. De 
teamleden worden minder afwachtend, stellen zich minder afhankelijk op, maar ze worden 
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het nog niet als team eens met elkaar. In dat opzicht zijn ze nog niet zelfstandig. Soms zegt 
het team de leidinggevende niet meer nodig te hebben, soms weer wel. In het strijdachtige 
klimaat dat daar het gevolg van is kan het team de leidinggevende op de proef stellen en 
zich ook tegen hem gaan afzetten. Lingsma (1999) gebruikt het woord ‘tegenafhankelijk’ om 
de positie van de teamleden ten opzichte van de leidinggevende te typeren. Een valkuil voor 
de leidinggevende is om teamleden individueel aan te blijven spreken en te blijven coachen. 
Ook het blijven aandragen van inhoudelijke oplossingen helpt in deze fase het team niet ver-
der. De coaching moet zich vooral richten op het stimuleren van de onderlinge interactie. We 
noemen enkele aspecten:
•	 Leren	over	de	interactie	door	het	bespreken	van	de	voorkomende	patronen.	
•	 	Zorgen	dat	anderen	dan	de	dominante	teamleden	worden	gehoord	en	hen	helpen	bij	het	

ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
•	 	Het	ontwikkelen	van	de	professionele	dialoog	(zie	hoofdstuk	7)	als	gespreksvorm	om	de	

levende overtuigingen boven tafel te krijgen zodat ze onderzocht kunnen worden. 
•	 Het	stimuleren	van	het	onderling	geven	van	feedback.	
Als de teamleden in toenemende mate op hun verantwoordelijkheid als team worden aange-
sproken leidt dit mogelijk tot spanningen. De spanningen hebben dan betrekking op ieders 
bijdrage aan de teamprestatie. De leidinggevende zal vanuit zijn coachrol een sterke inspan-
ning leveren om conflicten hierover te leren oplossen. Ook komt er nu meer aandacht voor 
het optimaal benutten van de kwaliteiten van afzonderlijke teamleden. Dit betekent dat ze 
van elkaar gaan leren, ervaringen en kennis uitwisselen maar ook diepgaander leren door 
opvattingen, overtuigingen te formuleren en te bespreken. Om de ontwikkeling van compe-
tenties maximaal te stimuleren zal de leidinggevende tijd besteden aan het voeren van ‘off 
the job’- ontwikkelingsgesprekken. Verder is het effectief om te werken aan het vergroten van 
het eigenaarschap van gehanteerde werkwijzen en procedures van het team (organiseren 
van het overleg, voorzitterschap, wijze van besluitvorming, enzovoort.) door de groep die zelf 
te laten bepalen. Dat is de basis voor een terugtrekkende beweging van de leidinggevende 
als spil in het proces.

Fase 3
Een team in fase 3 is onafhankelijk van de leidinggevende in de uitvoering van het dagelijkse 
werk. Dit team neemt de verantwoordelijkheid voor de resultaten en voor de onderlinge sa-
menwerking. 
Het elkaar aanspreken en stimuleren en het onderling coachen wordt door het team opge-
pakt. De leidinggevende kan meer achteroverleunen. Immers het team draait naar tevreden-
heid en boekt de gewenste resultaten. Voor de leidinggevende ontstaat veel meer ruimte om 
zich bezig te houden met de langeretermijnzaken en het verder verbeteren van de condities 
voor het team zodat het ook op langere termijn in staat is weer de resultaten te boeken die 
dan gewenst zijn. De aandacht gaat meer naar structurele verbeteringen of vernieuwingen 
van het onderwijs. De enige valkuil waar nog op gelet moet worden is dat het team zelfge-
noegzaam wordt. Het team heeft in fase 3 veel bereikt. Het kan voorkomen voor dat het team 
zich het beste gaat vinden en de neiging krijgt om te stabiliseren en zich af te sluiten van de 
omgeving. Het wordt een bolwerk, er vindt geen uitwisseling plaats met de omgeving, er 
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worden geen nieuwe ideeën besproken. De ontwikkeling van het team staat stil, er wordt niet 
meer continu geleerd van de feedback van externen. 
Als de leidinggevende zaken als de afstemming met de omgeving en het coördineren van 
verbeterprojecten te veel afschermt van het team draagt hij bij aan het mogelijke afsluitpro-
ces van het team. In deze fase is de leidinggevende voortdurend het team aan het prikkelen 
om de grenzen verder te verleggen en oog te hebben voor de rest van de organisatie en de 
ontwikkelingen in de omgeving. Verder is zijn bemoeienis steeds minder inhoudelijk gericht 
want het team bezit voldoende kennis en kwaliteiten. Hooguit ondersteunt hij het proces van 
het team door als de coach aan de zijlijn af en toe observaties te geven over de teaminterac-
tie.

Fase 4
Het team in fase 4 is zelfsturend. Het neemt zelf het initiatief voor verbeteringen als het daar-
toe kansen ziet. 
De teamleden acteren qua zelfstandigheid alsof ze een eigen klein schooltje zijn in de gro-
tere school. Daarbij voelen zij zich wel meeverantwoordelijk voor het groter geheel. Lingsma 
(1999) spreekt van wederzijdse verbondenheid om de relatie van het team met de leiding-
gevende en de omgeving aan te duiden. Om dit te realiseren maakt het team optimaal en 
creatief gebruik van de kwaliteiten in het team. Het team is zeer ver in het omgaan en benut-
ten van de verschillen en zeer vaardig in het omgaan met conflicten. Deze worden productief 
gemaakt. De leidinggevende is nauwelijks meer nodig. Het is een leidinggevende op afstand 
(dat is niet het zelfde als afstandelijk en ook niet het zelfde als onzichtbaar of afwezig). De 
leidinggevende laat het aan het team zelf over om aan te geven welke ondersteuning het 
nog van hem wil. Het is goed denkbaar dat als de teams zich zover ontwikkelen, de leiding-
gevende een grotere span of support krijgt en dat de teams bijvoorbeeld rechtstreeks onder 
de schooldirectie komen. 
Een aardig voorbeeld van zo’n team is het roeiteam geweest dat de gouden olympische me-
daille heeft gewonnen in Atlanta. Deze Holland Acht is tot stand gekomen op initiatief van 
twee ervaren roeiers (genaamd Rienks en Florijn). Het team had zich het doel gesteld om de 
gouden medaille te halen en is vervolgens volledig zelfsturend gaan zorgen voor wat nodig 
was om dat te halen. Het team heeft onder aanvoering van deze twee initiatiefnemers zelf 
sponsoring gezocht, een trainer aangetrokken, collega’s beoordeeld en ook in één geval te 
licht bevonden. Het team heeft toen in open gesprekken de conclusie getrokken om een 
ander teamlid te zoeken. Op een gegeven moment heeft het team ook zijn eigen coach uit-
gezocht. Het is een mooie illustratie van hoe een sterk doel waar teamleden echt voor willen 
gaan richting geeft aan het ontwikkelen van rollen en werkwijzen en onderlinge relaties die 
uiteindelijk ook tot het gewenste resultaat kunnen leiden! 
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6.4  Team sturen teams

Zoals ondertussen duidelijk is geworden, spelen leidinggevenden een cruciale rol bij de ont-
wikkeling van teams. Als je echter kijkt wat er vanuit de drie rollen leiden, managen en coa-
chen op het bordje van de leidinggevende ligt, rijst de vraag of we hier niet op zoek zijn naar 
en schaap met vijf poten. Een leidinggevende moet in staat zijn mensen enthousiast te ma-
ken, te inspireren, advocaat van de klant te spelen, de kwaliteitcijfers bij te houden, het bud-
get te bewaken, opleidingsplannen te realiseren enzovoort. Omdat het vrijwel onmogelijk is 
om als leidinggevende aan al deze eisen te voldoen, vormen in steeds meer organisaties de 
leidinggevenden van verschillende teams zelf ook een team. We spreken in dit verband over 
‘teams sturen teams’. Dit team wordt aangestuurd en ondersteund door de schooldirectie bij 
een grote school of dit team is het managementteam van de school (figuur 6.3).

Figuur 6.3  Teams sturen teams
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Binnen het team van leidinggevenden is het belangrijk, net als bij de teams daaronder, dat er 
optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. Zo zal de ene leidinggevende meer 
affiniteit hebben met het enthousiast uitdragen van de visie in een werkoverleg en zal een 
andere leidinggevende goed zijn met cijfers. In het team van leidinggevenden kunnen dan 
ook portefeuilles verdeeld worden, zoals dat bij de onderwijsteams kan. De leidinggevende 
met de portefeuille kwaliteit bijvoorbeeld regelt, coördineert en verbetert zaken op het ge-
bied van kwaliteit. Dit doet hij in samenwerking met de portefeuillehouders kwaliteit uit de 
verschillende teams (figuur 5.6). Net als bij de onderwijsteams is de portefeuillehouder kwali-
teit echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle teams. Dit blijft het hele team van 
leidinggevenden. We spreken dan ook van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
Het team van leidinggevenden is integraal verantwoordelijk voor alle teams. In de praktijk zit 
hier vaak wel een belangrijke angel. Als je wilt dat leidinggevenden elkaar echt gaan helpen 
dan moeten daar ook voorwaarden voor geschapen worden. Door leidinggevende aan te 
blijven spreken (tijdens de beoordelingsgesprekken) op zijn eigen resultaat en het resultaat 
van de teams waaraan hij leiding geeft, wordt het individuele belang sterker geprikkeld dan 
het (leidinggevende) teambelang. Het effect hiervan is dat de leidinggevende de meeste tijd 
en energie stopt in zijn eigen team(s) (afdeling) en niet, door samenwerking met andere lei-
dinggevenden, in andere teams. Het is dan ook van belang bij het opzetten van teamsturende 
teams dat er aanpassingen worden gedaan in de wijze waarop de individuele leidinggevende 
worden aangesproken en beoordeeld. In de praktijk zien we dat het vormen van een team 
van leidinggevenden een extra effect heeft op de teamontwikkeling van de onderwijsteams. 
Door als leidinggevenden zelf een team te vormen geef je (hopelijk) het goede voorbeeld. De 
leiding praat niet alleen over teamontwikkeling en de voordelen van het gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten, van elkaar leren, maar laat het ook zelf zien! 
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7. Teamwerken is teamleren? 

De vorige hoofdstukken hebben beschreven dat het werken en leren in teams geen sinecure 
is. Het vereist, na een zorgvuldige oriëntatie en ontwerp, het steeds monitoren van de ontwik-
keling van het team, vooral op de vier genoemde ontwikkelingsdimensies (Fry, 1981). In dit 
laatste hoofdstuk belichten we nog eens extra het aspect van teamleren omdat teamleren 
volgens ons een sleutel is tot effectief teamwerken (Edmondson, 1999, 2002). 

7.1. Is teamwerken ook teamleren?

Ieder mens leert elke dag, ook tijdens het werk. Dit gebeurt meestal individueel en groten-
deels onbewust: door imitatie, kennisoverdracht, reflectie en ervaring. Met teamleren bedoe-
len we bewust leren (formeel en informeel) als team, dus met elkaar waardoor de effectiviteit 
verhoogd kan worden. In hoofdstuk 1 zijn de vier fasen genoemd van teamleren (Dechant 
e.a., 1993) namelijk van gefragmenteerd leren (ieder teamlid voor zich), naar gedeeld leren 
(men wisselt kennis en ideeën uit), naar synergetisch leren (het team deelt de individuele 
denkmodellen en komt tot een gezamenlijk denkkader, gedeelde visie) om uiteindelijk in de 
laatste fase continu te leren (het gezamenlijk denkkader wordt aangescherpt, vernieuwd en-
zovoort). 
Een voorbeeld om dit te illustreren:
Op Scholengemeenschap de Lange Wei is een team van leraren verantwoordelijk voor de 
onderbouw van het vmbo. Iedere leraar hanteert een eigen beoordelingssysteem waarover 
incidenteel wel eens van gedachten gewisseld wordt. Maar de volgende vragen worden niet 
gesteld: Met welk doel beoordelen we? Hoe geven we het vorm, hoe bepalen we de norm? 
Wat is de kwaliteit van onze beoordelingen? Wat doen we aan feedback, aan feed forward? 
Anders gezegd: er is binnen dit team geen gezamenlijk denkkader, geen gedeelde visie over 
beoordelen. Het team deelt wel informatie maar niet diepgaand. In het belang van de leerlin-
gen moet dit gestimuleerd worden zodat er samenhang is in de beoordelingen en gewerkt 
wordt op basis van gedeelde theoretische concepten.
Deze vier bovengenoemde fasen komen overeen met vier teamontwikkelingsfasen, waar  in 
fase 4 sprake is van echt teamleren, namelijk diepgaand en continu (Homan 2001). De mate 
waarin men als team leert hangt af van de fase waarin het team verkeert (zie bijlage voor ons 
diagnoseinstrument). Teamwerken is daarmee ook teamleren
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7.2.  Hoe kunnen we teamwerken en teamleren verder 
stimuleren?

We hebben gezien dat in teams werken en leren afhangt van externe condities en interne ont-
wikkelingsdimensies (hoofdstuk 4 en 5) waarbij de rol van de leidinggevende (hoofdstuk 6) 
cruciaal is, vooral in relatie tot teamleren (Swieringa en Wierdsma, 2002). Uiteraard spelen per-
soonlijke factoren ook een rol, bijvoorbeeld meegaandheid. We moeten echter wel bedenken 
dat teamwerken en teamleren een middel is en geen doel. De visie van de school bepaalt de 
mate waarin het teamwerken en teamleren gestalte gegeven wordt. Interventies, waarvan we 
een aantal in deze publicatie hebben aangegeven, kunnen deze ontwikkeling stimuleren. 
In ons voorwoord hebben we gesteld dat deze publicatie beoogt om een praktisch instru-
ment te zijn voor het bepalen en uitvoeren van interventies die teams kunnen helpen om ver-
der te komen in hun ontwikkeling. We hopen dat dit gelukt is maar maken nog de volgende 
kanttekening. 
Het bepalen en uitvoeren van interventies is een proces waarvoor geen standaardaanpak te 
geven is. Het is geen proces dat vooraf exact te plannen is. Theoretische modellen dienen 
om de complexiteit van de werkelijkheid te reduceren en gebruikt te worden als startpunt 
om complexe zaken te bespreken. Deze modellen geven een palet aan mogelijkheden maar 
dienen niet als leidraad of format waarin vastgesteld is welke interventie moet worden toe-
gepast. De kennis en ervaring van de mensen die werkzaam zijn in de organisatie is daarbij 
onmisbaar omdat de dagelijkse praktijk het startpunt van alle verandering is. 
Een interventie selecteren, een verandering teweegbrengen is geen kunstje maar een kunde 
(Boonstra 2005) want het vereist maatwerk. Iedere situatie is namelijk uniek, iedere context 
is anders omdat er mensen bij betrokken zijn. Daarom is het proces onvoorspelbaar, niet sta-
tisch en vereist steeds specifieke bijsturing. Anders gezegd: een organisatie is een complex 
dynamisch systeem waarin alle betrokkenen voortdurend elkaar beïnvloeden en betekenis 
geven aan situaties, wat onvoorziene situaties oplevert. Interventies selecteren en uitvoeren 
is een continu proces waarbij niet een vooraf bepaald doel centraal staat. Het uitwisselen van 
denkmodellen, toekomstvisies, interactiepatronen en opgedane ervaringen is daarbij essenti-
eel. Op basis van deze uitwisseling ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden maar 
wellicht zijn er al krachtige ervaringen waar men trots op is. Deze krachten ontdekken (deze 
pareltjes vinden) wordt waarderend verkennen genoemd (appreciative inquiry – Cooperrider 
2008). Door deze krachten te bespreken en van daaruit gezamenlijke voorstellingen van de 
toekomst te maken wordt uitgegaan van de huidige stand van zaken. Het gaat dan om het 
bekijken en bespreken wat goed werkt, om de positieve ervaringen en de diverse kwaliteiten 
die er zijn binnen het team (of de organisatie) te gebruiken. De allerbelangrijkste interventie 
is dan ook dat teams hun eigen krachten waarderen en uitgaan van hun mogelijkheden. Dit 
vraagt om een open dialoog, om uitwisseling van kennis en ervaringen waardoor men van 
elkaar kan horen, dus leren. Zonder een open communicatie of anders gezegd een profes-
sionele dialoog is leren vrijwel onmogelijk. Het vereist wel persoonlijk meesterschap, namelijk 
het steeds beschrijven, verdiepen en aanpassen van eigen denkkaders (zie 1.4) maar ook de 
gevoelens die daarbij een rol spelen. 
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Hoe kunnen we teamwerken en teamleren verder stimuleren?

Teamwerken en teamleren valt of staat met de mensen. Het zijn de mensen die betekenis ge-
ven aan de werkelijkheid door bijvoorbeeld vragen te stellen, verhalen te vertellen aan elkaar. 
Zij bepalen of ze hun eigen mentale denkmodellen los kunnen laten. Lerende teams, lerende 
organisaties kunnen alleen tot stand komen als de mensen in de teams, in de organisatie dit 
doen. 
Wij hebben getracht om de ontwikkeling te beschrijven van het werken en leren in teams en 
hebben een aantal voorwaarden en activiteiten aangegeven om dit proces te stimuleren. Met 
name het proces is van belang en niet de vooraf vastgestelde formats, structuren enzovoort. 
Maar alles begint met persoonlijk meesterschap, met de bereidheid om de eigen mentale 
modellen steeds kritisch onder de loep te nemen en open te staan voor een professionele 
dialoog. De bereidheid om de zoektocht aan te gaan naar elkaar, met elkaar en met de dyna-
mische omgeving. Op reis gaan met het team naar het onbekende. 
 



82 Open Universiteit

Gebruikte literatuur

Argyris, C. en Schön, D. (1996). Organizational learning II: theory, method and practice. Reading 
MA (VS): Addison-Wesley.

Argyris, C. (1996). Leren in en door organisaties: het hanteerbaar maken van kennis. Schiedam: 
Scriptum Management Lannoo.

Amelsvoort, van P., Seinen, B., Kommers, H. en Scholtes, G. (2003). Zelfsturende teams, ontwer-
pen, invoeren en begeleiden. Volledig herziene versie. Vlijmen: ST-Groep.

Amelsvoort, van P. en Jaarsveld, van J. (2000). Teamontwikkeling en leidinggeven. Vlijmen: 
 ST-Groep.
Amelsvoort, van P. en Metsemakers, M. (2002). Programmeren, regisseren en realiseren van 
 veranderingsprocessen. Vlijmen: ST-Groep.
Belbin, M. (2008). Teamrollen op het werk. Academic Service.
Bennis, W. (1997). Visies op leiderschap, organisaties, markten en de wereld. Thema.
Bolhuis, S. en Simons, P. (1990).  Leren en werken, Deventer: Kluwer.
Bontius, I. (2005). De organisatie verandert mee, Integraal herontwerp van onderwijs en organi-

satie vanuit het perspectief van teams, Den Bosch: Cinop.
Boonstra, J (2005). Veranderen en adviseren: tussen beklemming en passie. Christen Democrati-

sche Verkenningen Zomer 2005.
Caluwé, de L., Qué, F.  en Vermaak, H.  (2001). Denken over veranderen van mensen en organisa-

ties. In: Management en Organisatie, vol. 55, nummer 6. 
Cooperrider, D., Whitney, D. en Savros J. (2008). Aprreciative Inquiry Handbook. For Leaders of 

Change. Brunswick (VS): Crown Custom Publishing, Brunswick.
Coppoolse, P. (2001). Teamvorming, Management van sociaal-emotionele processen in samen-

werkingsverbanden. Baarn: Nelissen. 
Coppoolse, P. (1984). Teamvorming, werkboek over sociaal-emotionele processen in samenwer-

kingsverbanden. Baarn: Nelissen.
Covey, S. (2001). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam:  Business Con-

tact Amsterdam.
Dechant, K., Marsick, V. en Kasl, E. (1993). Towards a model of team learning. Studies in continu-

ing education 15 (1), 1 -14.
Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behaviour in work teams. Administra-

tive Science Quarterly, 44, 350 – 383.
Edmondson, A. (2002). The local and variegated nature of learning in organizations. A group 

–level perspective. Organization science, 13, 128 -146.
Fry R. (1981). Dynamics of groups that execute or manage policy, in R. Payne, C. Cooper (red), 

Groups at work. Wiley.
Gerrickse, P. (2000). Kwaliteitenspel. Den Bosch: Gerricksen Training en Advies
Geurts, J. (2003). Van opleidingsfabriek naar loopbaancentrum. GVE.
Homan, T. (2001). Teamleren, theorie en facilitatie. Schoonhoven: Academic Service.
Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job de-

sign. Administrative Science Quarterly, 24.



83

Katzenbach, J. R. en Smith, K. (1997). Het geheim van teams. Schiedam: Scriptum management.
Kloppenburg M., en Schoor, van der J. (2008). Hoera we hebben een conflict, waarom teams 

conflicten nodig hebben. Den Haag: Academic Service.
Kommers, H. (2009). Vormgeven aan teams in het onderwijs. Interne publicatie. Vlijmen, ST-

groep.
Kuipers, B. (2005). Team development and teamperformance. Proefschrift, Rijksuniversiteit Gro-

ningen.
Kwakman, C., Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan. Studies naar professionaliteit 

op de werkplek in het voortgezet onderwijs, Proefschrift KU Nijmegen, 1999 
Lingsma, M., Aan de slag met teamcoaching, Uitgeverij Nelissen, Soest, 1999
Loo van der H., Geelhoed, J. en Samhoud, S. (2007). Kus de visie wakker. Den Haag: Academic 

service.
Metsemakers (2006). Visieontwikkeling en visieverspreiding bij organisatieverandering. Vlijmen: 

Panta Rhei, ST-groep.
Remmerswaal, J. (2001). Handboek groepsdynamica, een inleiding op theorie en praktijk. Soest: 

Nelissen.
Salomon, G. en Perkins, D. (1998). Individual and social aspects of learning. In P. D. Pearson and A. 

Iran Nejad (eds), Review of research in education, volume 23, 1 -24. Washington DC: Ameri-
can Educational Research Association.

Senge, P. (1990). The fifth discipline; the art and practice of the learning organization. New York: 
Doubleday Currency. 

Senge, P., et al (2000). Schools that learn. A fifth discipline fieldbook for educators, parents and 
everyone who cares about education. New York: Doubleday Currency.

Simons, P. en Zuylen, J. Van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren. Studiehuisreeks 
4, 7 – 20. Tilburg: Mesoconsult. 

Smetsers, F. (2007). Samenwerken in teams, een vanzelfsprekendheid, een onderzoek naar condi-
ties die het samenwerken van professionals in teams beïnvloeden.  Proefschrift, Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Swieringa, J. en Wierdsma, A. (2002). Lerend organiseren: als meer van hetzelfde niet helpt. 
 Groningen: Stenfert Kroese.
Swieringa, J., en Jansen, J. (2005). Gedoe komt er toch. Schiedam: Scriptum. 
Tjepkema, S. (1993). Profiel van de lerende organisatie en haar opleidingsfunctie. Enschede: Uni-

versiteit Twente, Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde.
Tuckman, B.W. (1965). ‘Developmental sequence in small groups’. Psychological Bulletin, Vol 63.
Van Knippenberg,D., C. de Dreu, de C. en Homan, A. (2004). Work Group diversity and Group 

performance: An Integrative Model and Research Agenda. Journal of Applied Psychology, 
80, 1008 -1022. 

Vegt, van der G. en Bunderson, J. (2005). Learning and performance in multidisciplinary teams. 
The importance of collective team identification. Academy of Management Journal 48, 
532 -547.

Voogt,T. (1990). Managen in een meervoudige context. Delft: Eburon. 
Weggeman, M. (2008). Leidinggeven aan professionals, Niet doen! Schiedam: Scriptum.

 



84 Open Universiteit

Bijlage 

Diagnose-instrument voor teamontwikkeling in het onderwijs

Hieronder is een (zelf )diagnose instrument weergegeven voor de teamontwikkeling van 
teams in het onderwijs. Het is gebaseerd op het vierfasenmodel (Amelsvoort 2000), namelijk 
beginnend team, ontwikkelend team, team, zelfsturend team. Deze vier fasen zijn aangeduid 
in de horizontale as van de matrix. Een team ontwikkelt zich in de volgende dimensies (Fry, 
1981):
1.  Resultaatgerichtheid
2.  Taak- en rolverdeling 
3.  Werkwijzen en zelfstandigheid
4.  Onderlinge relaties
De ontwikkelingsdimensies staan op de verticale as van de matrix aangegeven. Elke dimensie 
is weer uitgewerkt in vier verschillende onderdelen, waarvoor per fase van de teamontwik-
keling een omschrijving is gegeven die typerend is voor die fase. Het fasemodel is een groei-
model. In theorie ontwikkelt een team zich van links naar rechts. Het is de bedoeling om per 
regel de typering te zoeken die het meest herkenbaar is voor het team waarvoor de diagnose 
gemaakt wordt (in principe zijn dan de typeringen links ervan of nog geldig of eerder geldig 
geweest). De typering die het meest herkenbaar is, dus wat er nu in het team gebeurt, kan 
aangegeven worden door het eerste rondje onder het desbetreffende vakje in de matrix aan 
te kruisen (H = huidig). Per dimensie kan in de onderste regel een gemiddelde score ingevuld 
worden door de kruisjes op te tellen. Het hoogste aantal kruisjes geeft dan een indicatie in 
welke fase het team voor de betreffende dimensie globaal zit. Zo gewenst kan op vergelijk-
bare wijze aangekruist worden wat de gewenste score (= G) is. Hiermee kan een doelstelling 
voor de teamontwikkeling worden geformuleerd.
Het instrument is bedoeld om te laten invullen door bijvoorbeeld de teamleden en leiding-
gevende. De scores kunnen een geschikt startpunt zijn voor het gesprek over de stand van 
zaken en de wensen met betrekking tot de ontwikkeling van het team.
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I  Resultaatgericht- 

  heid

1. Doelacceptatie 

H / G

2.  Invloed bij het 

opstellen van 

teamdoelen

H / G

3. Resultaatsturing

H / G

4.  Analyseren en 

verbeteren 

  resultaten

H / G

Gemiddelde H / G

Beginnend team

Teamleden zijn 

overwegend op 

hun eigen werk 

gericht. 

Teamdoelen leven 

nog niet echt. 

O  /  O

Teamdoelen 

worden door de 

leiding bepaald.

O  /  O

Het team heeft een 

duidelijk teamdoel 

(missie) en dat is 

bij de teamleden 

bekend.

O  /  O

De leidinggevende 

stuurt  de individu-

ele teamleden op 

de resultaten.

Teamresultaten zijn 

nog geen onder-

werp van gesprek 

in het team.

O  /  O

O  /  O

Ontwikkelend Team

Teamleden ervaren 

dat ze afhankelijk 

zijn van elkaar en 

het team meer-

waarde heeft voor 

het realiseren van 

de teamdoelen

O  /  O

Teamdoelen wor-

den door leiding 

bepaald na overleg 

met het team.

O  /  O

Er zijn concrete 

(meetbare) doelen 

geformuleerd 

die gaan over de 

uitkomsten van het 

onderwijsproces 

(rendement, kwali-

teit e.d.). Resultaten 

worden terugge-

koppeld.

O  /  O

De resultaten 

worden samen met 

de leidinggevende 

geanalyseerd en 

dit is een prikkel 

voor reflectie en 

verbetering.

O  /  O

O  /  O

Team

De teamleden 

voelen zich 

gezamenlijk ver-

antwoordelijk voor 

de teamdoelen. 

Teambelang gaat 

voor eigen belang

O  /  O

Teamdoelen 

worden door het 

team bepaald in 

afstemming met de 

schoolleiding.

O  /  O

Bespreken van de 

resultaten is een 

vast punt op het 

teamoverleg en 

wordt door het 

team zelfstandig 

opgepakt.

O  /  O

Het team weet hoe 

het de resultaten 

kan beïnvloeden en 

haalt de doelen. 

O  /  O

O  /  O

Zelfsturend team

Het team voelt zich 

mede verantwoor-

delijk voor het 

algemeen belang 

van de school. 

Schoolbelang gaat 

voor teambelang

O  /  O

Team stelt in 

samenspraak met 

alle relevante omge-

vingspartijen zelf de 

nieuwe doelen vast.

O  /  O

Over de teamre-

sultaten wordt 

verantwoording 

afgelegd aan de 

schoolleiding en 

andere relevante 

omgevingspartijen 

om als school te 

leren. Verantwoor-

ding is wederzijds. 

O  /  O

Het team verhoogt 

uit eigen ambitie 

het niveau van de 

doelen, afgestemd 

op de behoefte 

van leerlingen en 

‘afnemers’.

O  /  O

O  /  O
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II  Taken en rollen

1.  Duidelijkheid 

over verwachtin-

gen bij taken en 

rollen

H / G

2.  Effectieve verde-

ling taken en 

rollen

H / G

3.  Zelfstandigheid 

bij rol- en taak-

verdeling

H / G

4.   Leren

H / G

Gemiddelde H / G

Beginnend team

Iedereen kent 

zijn eigen taak en 

kan die los van de 

anderen uitvoeren. 

Er is beperkt inzicht 

in de taken van de 

anderen. 

O  /  O

De taak- en rolver-

deling sluit aan bij 

wat men gewend is. 

O  /  O

De taken worden 

door de leidingge-

vende verdeeld. De 

leidinggevende is 

coach van de indivi-

duele teamleden.

O  /  O

Leren is een indivi-

duele aangelegen-

heid (gefragmen-

teerd leren).

O  /  O

O  /  O

Ontwikkelend Team

Teamleden kennen 

elkaars taken en 

rollen. De verwach-

tingen bij de taken 

en rollen worden 

besproken.

O  /  O

Binnen het team 

wordt voor elkaar 

ingesprongen 

(bijv. om lesuitval 

te voorkomen). De 

teamleden helpen 

elkaar en springen 

zo nodig voor 

elkaar in.

O  /  O

De taken worden 

door het team in 

overleg met de 

leidinggevende 

verdeeld.

O  /  O

Teamleden wis-

selen actief kennis 

en ervaring uit 

(gedeeld leren) en 

persoonlijke ont-

wikkeling wordt op 

elkaar afgestemd.

O  /  O

O  /  O

Team

Het team bespreekt 

en bepaalt de kwa-

liteitsnormen (de 

competenties) bij 

de taken en rollen 

nodig om de team-

doelen te halen en 

als team optimaal 

te functioneren.

O  /  O

Er is goed inzicht in 

elkaars kwaliteiten 

en er wordt opti-

maal gebruik van 

gemaakt om tot het 

beste resultaat te 

komen.

O  /  O

Het team verdeelt 

geheel zelfstandig 

taken en  rollen. 

Teamleden coachen 

elkaar. Verschil-

len in kwaliteiten 

worden openlijk 

besproken;

O  /  O

Het team ontwik-

kelt een collectief 

denkmodel, (sy-

nergetisch leren). 

Leren gebeurt van 

elkaar en in interac-

tie met elkaar. 

O  /  O

O  /  O

Zelfsturend team

Het team heeft 

inzicht in wat 

er nodig is aan 

(toekomstige) com-

petenties gezien de 

ontwikkelingen in 

de omgeving. 

O  /  O

Er wordt optimaal 

(effectief en ef-

ficiënt) gebruik 

gemaakt van de 

verschillende kwa-

liteiten in en buiten 

het team.

O  /  O

Het team stemt 

zelf ook af met de 

andere teams over 

optimale inzet van 

teamleden.

O  /  O

Het leren is een 

continu proces, 

waardoor het team 

en de teamleden 

zich voortdurend 

kunnen aanpassen 

op de nieuwe eisen 

uit de omgeving. 

Er is sprake van 

teamleren.

O  /  O

O  /  O
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III   Werkwijzen/ 

zelfstandigheid

1. Werkoverleg

H / G

2. Besluitvorming

H / G

3. Coördinatie 

H / G

4. Zelfstandigheid

H / G

Gemiddelde   H / G

Beginnend team

De leidinggevende 

zorgt voor regel-

matig werkoverleg 

(plannen, voorzit-

ten en notuleren).

O  /  O

De leidinggevende 

heeft een centrale 

rol in de besluitvor-

ming. Hij heeft een 

belangrijke inhou-

delijke bijdrage en 

hakt knopen door. 

O  /  O

Coördinatie van de 

dagelijkse zaken 

(zoals contact met 

ouders, andere  

teams, rapport-

bespreking enz.) 

gebeurt vooral 

door de leidingge-

vende.

O  /  O

De teamleden zijn 

zelfstandig in hun 

primaire taak in de 

uitvoering van het 

onderwijsproces.

O  /  O

O  /  O

Ontwikkelend Team

Het overleg gaat 

over onderwerpen 

die door de teamle-

den worden aange-

dragen. Teamleden 

bereiden zich voor 

op het overleg.

O  /  O

De leidingge-

vende begeleidt 

het proces van 

besluitvorming en 

helpt het team tot 

besluiten te komen. 

De besluitvorming 

is duidelijk.

O  /  O

Meerdere team-

leden nemen 

coördinatietaken 

met betrekking tot 

de dagelijkse gang 

van zaken op zich.

O  /  O

Het team regelt 

grotendeels (>80%) 

zelf de dagelijks 

voorkomende 

regeltaken, zoals 

afstemming met 

ouders, rapportver-

gadering, lesuitval, 

roosterwijziging, 

enzovoort.

O  /  O

O  /  O

Team

Teamleden berei-

den de onderwer-

pen van het overleg 

voor en regelen het 

werkoverleg zelf 

(agenda, voorzitten 

en notuleren).

O  /  O

De besluitvor-

mings-procedure 

is helder en 

geaccepteerd en 

wordt door het 

team zelf geregeld. 

Teamleden hebben 

allen inbreng en 

besluiten hebben 

draagvlak.

O  /  O

Voor de  coördina-

tie-taken is het hele 

team verantwoor-

delijk dus verdeeld 

over de teamleden; 

verdeling sluit aan 

bij de kwaliteiten 

van de teamleden.

O  /  O

Het team is 

verantwoordelijk 

voor en heeft een 

werkwijze voor het 

verbeteren van on-

derwijsprocessen 

(het programma, 

didactiek, middelen 

e.d.)

O  /  O

O  /  O

Zelfsturend team

Het team regelt, 

evalueert en verbe-

tert het werkover-

leg zelf; Het overleg 

is zinvol,  efficiënt 

en doet recht aan 

verschillen binnen 

team.

O  /  O

De besluitvorming 

is effectief en ef-

ficiënt. Teamleden 

nemen op basis van 

onderling vertrou-

wen besluiten  met 

verantwoording 

achteraf.

O  /  O

Het team is mede 

verantwoordelijk en 

zorgt zelf voor een 

goede coördinatie 

op schoolniveau,  

ook voor de niet da-

gelijkse zaken, zoals 

beleidszaken e.d..

O  /  O

Het team is ver-

antwoordelijk en 

heeft een werkwijze 

voor het werk: de 

kwaliteit, eigen 

ontwikkeling, kos-

ten etc.). Het team 

werkt bijv.  zelf aan 

hogere instroom 

van leerlingen .

O  /  O

O  /  O
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IV  Onderlinge 

  relaties

1.  Omgaan met 

verschillende 

zienswijzen of 

conflicten

H / G

2. Openheid

H / G

3. Sociale steun

H / G

4.  Aanspreken op 

gedrag

H / G

Gemiddelde H / G

Beginnend team

Conflicten zijn er 

ogenschijnlijk niet 

en worden uit de 

weg gegaan.

O  /  O

Op verschillende 

zaken rust nog een 

taboe (bijvoorbeeld 

je zwakte laten 

zien, persoonlijke 

onderwerpen 

enzovoort).

Verschillen worden 

nauwelijks bespro-

ken.

O  /  O

In principe is ieder-

een op zichzelf aan-

gewezen. Je moet 

je eigen boontjes 

doppen.

O  /  O

Aanspreken op 

gedrag gebeurt 

beperkt door de 

leidinggevende.

O  /  O

O  /  O

Ontwikkelend Team

De leidinggevende 

zorgt dat me-

ningsverschillen of 

conflicten worden 

opgelost. Hij/zij 

is hierbij vooral 

bemiddelaar.

O  /  O

Er is beginnende 

openheid. Zaken 

die moeilijk be-

spreekbaar zijn 

worden aangekaart, 

zij het nog onhan-

dig of voorzichtig.

Er is respect voor 

verschillen.

O  /  O

Er is oog voor el-

kaar (zowel in werk 

als in privésfeer), 

maar als er meer in-

spanning gevraagd 

wordt (bijvoorbeeld 

taken overnemen), 

dan gebeurt dat 

niet vanzelfspre-

kend.

O  /  O

Teamleden spreken 

elkaar af en toe 

aan op het gedrag, 

maar vinden het 

nog wel moeilijk.

O  /  O

O  /  O

 Team

Conflicten worden 

door de teamleden 

onderling en op 

volwassen wijze 

opgelost.

O  /  O

De sfeer in het team 

is veilig. Iedereen 

kan en durft alles te 

bespreken dat van 

belang is voor het 

teamfunctioneren. 

Verschillen worden 

besproken en 

benut.

O  /  O

Binnen het team 

heeft iedereen 

oog voor elkaar 

(zowel in werk als 

privésfeer) en helpt 

elkaar actief door 

lastige periodes 

heen (bijvoorbeeld 

taken overnemen).

O  /  O

Teamleden spreken 

elkaar op een 

volwassen en 

respectvolle manier 

aan op het gedrag.

O  /  O

O  /  O

Zelfsturend team

De teamleden gaan 

confrontaties niet 

uit de weg, conflic-

ten worden benut 

om van te leren. 

O  /  O

De sfeer in het team 

is open en ook tus-

sen het eigen team 

en andere teams 

zijn alle zaken goed 

bespreekbaar. Ook 

verschillen met 

anderen buiten het 

team worden be-

sproken en benut.

O  /  O

Zowel binnen als 

buiten het team 

is elkaar helpen in 

lastige periodes 

vanzelfsprekend.

O  /  O

Het team spreekt 

ook anderen buiten 

het team op een 

volwassen en 

respectvolle manier 

aan op het gedrag.

O  /  O

O  /  O
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