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Voorwoord  
Voor u ligt mijn onderzoek, mijn meesterproef. De kroon op twee intensieve jaren aan de NSO. Toen 

ik tweeënhalf jaar geleden aan het IJsselcollege begon te werken wist ik dat in januari 2017 onze 

vmbo-locatie samen zou gaan met de mavo/havo/vwo- locatie in een nieuw te bouwen pand. Dat 

leek toen nog erg ver weg. Nu is het gebouw zo goed als klaar en zijn veel voorbereidingen dat ook.  

Deze fusie heeft veel tijd en aandacht gekost. Eigenlijk stonden de afgelopen anderhalf jaar geheel in 
het teken van de voorbereiding op deze fusie. Er is in werkgroepen door collega’s hard gewerkt aan 
een aantal opdrachten die noodzakelijk waren voor een soepel verloop van de samensmelting. 
Vooral het samenwerken aan een complexe opdracht in een werkgroep die onderdeel uitmaakt van 
een nog complexer proces heeft mij van moment één geïntrigeerd. Hoe gaan mensen daarmee om 
en wat leren ze in zo’n situatie? En welke factoren zijn bevorderend en welke belemmerend? Het lag 
dus voor de hand dat ik onderzoek zou gaan doen naar de voorbereidende fase van de fusie.  

De voorbereidende fase is nu klaar en we zijn ons aan het opmaken voor de daadwerkelijke 
verhuizing en de implementatiefase. De opbrengsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen 
in deze volgende stap, waardoor deze hopelijk gemakkelijker zal gaan. Dat is mijn persoonlijke motief 
voor dit onderzoek.  

Ik wil het IJsselcollege hartelijk danken dat het mij de mogelijkheid gegeven heeft deze prachtige 
opleiding te volgen. Daarnaast dank ik alle collega’s die ik voor mijn onderzoek heb mogen 
enquêteren en interviewen en die bij tijd en wijle geen blad voor de mond namen. Tijdens het 
onderzoek heb ik veel gehad aan de steun van mijn maatjes Frank Joop en Tanja de Ruiter en 
natuurlijk aan Allard de Hoop die ons zo goed door onze opleiding heeft begeleid. Daarnaast wil ik 
mijn onderzoeksbegeleider, Jos Zuylen, heel hartelijk bedanken voor zijn aanmoedigingen, geduld, 
discussies, skypegesprekken en begeleiding. Als laatste dank ik Lisette, mijn vrouw, voor haar enorme 
geduld, kritische blik en hulp.  

Erik Johan Visser, oktober 2016  
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Samenvatting  
Op 1 januari 2017 gaan de locaties Kanaalweg (vmbo) en Alkenlaan (mavo, havo en vwo) van het 

IJsselcollege samen in een nieuw gebouw. Om dit te realiseren hebben in de voorbereidingsfase 

teams van de Kanaalweg en van de Alkenlaan intensief met elkaar samengewerkt in werkgroepen. 

Feitelijk is er sprake van een fusie van twee locaties van dezelfde school met twee verschillende 

karakters. 

Het succes van een veranderproces of innovatie, hier de fusie, wordt in hoge mate bepaald door de 

kwaliteit van de voorbereidende fase. In dit geval de opstart, het initiatieproces en de voorbereiding 

van de implementatie. Doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de manier waarop het 

IJsselcollege invulling heeft gegeven aan deze voorbereidende fase. Dat gebeurt door te evalueren 

wat de werkgroepleden van de verschillende werkgroepen hebben geleerd en welke bevorderende 

en belemmerende factoren er door hen zijn ervaren tijdens het samenwerken in de 

voorbereidingsfase. De verworven inzichten kunnen gebruikt worden om de implementatiefase zo 

effectief mogelijk te laten zijn.  

Er zijn twee onderzoeksvragen opgesteld.  

Hoofdvraag 1: wat is er geleerd door de werkgroepleden tijdens het samenwerken in de werkgroep 

toen ze bezig waren aan hun opdracht ter voorbereiding van de fusie? 

Hoofdvraag 2: wat zijn bevorderende en belemmerende factoren geweest tijdens de 

samenwerking aan de opdrachten ten behoeve van de voorbereiding op de fusie? 

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoekvragen zijn er onder de werkgroepleden enquêtes 

en twee groepsinterviews afgenomen. Van de 39 collega’s die zitting hadden in een van de 

werkgroepen hebben er in totaal negentien deelgenomen aan het kwantitatieve en kwalitatieve deel 

van dit onderzoek. Daarnaast hebben dezelfde negentien respondenten deelgenomen aan één van 

de twee groepsinterviews. De groep respondenten is representatief geweest voor de 

onderzoeksgroep. 

De uitkomsten van de enquêtes zijn uitgewerkt door middel van coderen, categoriseren en 

analyseren en vervolgens vergeleken en aangevuld met de gegevens uit de interviews, die ook zijn 

gecodeerd, gecategoriseerd en geanalyseerd.  

Uit de gegevens blijkt in het algemeen dat: 

 de meeste respondenten het werken in de werkgroepen in de voorbereidingsfase als positief 

hebben ervaren; 

  het resultaat van de voorbereidingsfase een cijfer zeven krijgt van de werkgroepleden.  

Samenvatting van de resultaten die van belang zijn voor de beantwoording van hoofdvraag 1: 

 De respondenten hebben geleerd dat het belangrijk is om bij de start van een proces 

duidelijkheid te hebben over hoe het proces verloopt.  

 De respondenten willen van te voren duidelijk hebben op welke afspraken ze worden 

aangesproken dan wel afgerekend.  

 Er is ervaren dat een diverse werkgroep verrijkend is.  

 Geleerd is dat emotioneel reageren niet ten goede komt aan het proces en resultaat.  
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 Het is gebleken dat het loont om uit je comfortzone te komen en werkzaamheden te doen die 

je spannend, lastig en/of eng vindt. 

Samenvatting van de resultaten die van belang zijn voor de beantwoording van hoofdvraag 2:  

 Het heeft bevorderend gewerkt dat er vertrouwen is gegeven. 

 Bevorderend is geweest dat gebruik is gemaakt van deskundigheid binnen en buiten de 

school.  

 Bevorderend is geweest dat het proces als helder is ervaren.  

 Belemmerend is geweest het gevoel van gebrek aan kennis om de gegeven opdracht tot een 

goed einde te brengen.  

 Belemmerend was een rommelig ervaren proces als gevolg van het ontbreken van een vooraf 

bedacht ontwerp.  

 Als belemmerend is ervaren het gebrek aan tijd en ruimte om volledig te kunnen 

participeren.  

Op basis van deze resultaten zijn de hoofdvragen beantwoord en een aantal conclusies getrokken.  

Als antwoord op hoofdvraag 1 kan het volgende gezegd worden. Geleerd is dat een duidelijk van te 

voren vastgesteld ontwerp ten aanzien van het proces is gemist. Echter is het een bewuste keuze 

geweest van de organisatie om het proces organisch te laten verlopen, met als gevolg dat er van te 

voren geen duidelijk procesplan lag. Voor de organisatie valt hier voor de implementatiefase een 

heldere les uit te leren, namelijk dat meer aandacht voor structuur van het proces collega’s helpt. Te 

denken valt aan gesprekken vooraf. Belangrijk is hierin uitleg te geven van de consequenties van de 

gekozen organische strategie en tegelijkertijd te inventariseren waaraan deelnemers behoefte 

hebben om de implementatie tot een succes te maken. 

Verder is door de werkgroepleden geleerd dat samenwerken aan complexe materie een meerwaarde 

heeft. Samenwerken in een divers-samengestelde groep verrijkt en levert een beter resultaat.  

Ten slotte kan geconcludeerd worden dat de collega’s geleerd hebben dat er geen aanspreekcultuur 

bestaat aan het IJsselcollege. Het ontbreken hiervan heeft het samenwerkingsproces in de weg 

gezeten. De les die de organisatie hier uit kan trekken is dat er aandacht moet komen voor de 

ontwikkeling van de huidige situatie naar een situatie waarin iedereen het volstrekt normaal vindt 

dat je elkaar aanspreekt. 

Vervolgens kan als antwoord op hoofdvraag 2 het volgende worden gezegd. Het heeft bevorderend 

gewerkt dat er vertrouwen gevoeld is terwijl er gewerkt werd aan een complexe opdracht. Dit 

gegeven vertrouwen lijkt ervoor te hebben gezorgd dat de werkgroepleden meer zelfvertrouwen 

kregen in de eigen capaciteiten. Het is niet precies helder hoe de organisatie de werkgroepleden dit 

vertrouwen heeft gegeven. Op zich maakt dat ook niet uit: wellicht is dit een kernkwaliteit die 

onbewust aanwezig is binnen de organisatie. 

Een andere conclusie die getrokken kan worden, is dat er inzicht is ontstaan over kennis. Het heeft 

bevorderend gewerkt dat de werkgroepleden erachter kwamen dat je niet alles moet en kunt weten. 

Deze houding heeft gezorgd dat de collega’s trots op zichzelf zijn en wellicht heeft dit positieve 

gevoel doorgewerkt in de positieve beoordeling van het resultaat. 
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Als belemmerend is ervaren het ontbreken van een vooraf bedacht ontwerp, wat heeft gezorgd voor 

een rommelig ervaren proces. Dit lijkt haaks te staan op het feit dat de werkgroepleden ook tevreden 

zijn geweest over het proces omdat er voor hun gevoel wel een heldere opdracht lag. Wat de 

organisatie hiervan kan leren is dat er aan de voorkant van het proces tijd, ruimte en energie 

vrijgemaakt moeten worden om in gesprek te gaan met de werkgroepen, om te horen waar behoefte 

aan is.  

Het is ook als belemmerend ervaren dat er onvoldoende tijd en ruimte was om volledig te 

participeren. De school kan hieruit de volgende les leren: voldoende facilitering draagt bij aan het 

gevoel van een evenwichtige werkdruk. Het wil niet automatisch zeggen dat door uitbreiding van het 

aantal uren het proces of het resultaat beter wordt. De school zou daarom meer aandacht kunnen 

geven aan de vraag hoe er efficiënter samengewerkt kan worden.  

Ten slotte kan geconcludeerd worden dat een gevoel van gebrek aan kennis belemmerend is 

geweest. Opvallend is dat tevens wordt opgevoerd dat gebruik is gemaakt van deskundigheid binnen 

en buiten school. Blijkbaar hebben de werkgroepen daar toch onvoldoende vertrouwen in gehad. 

Het lijkt erop dat de organisatie te weinig aandacht heeft gegeven aan het duidelijk maken dat de 

groepsleden hun werk prima hebben gedaan en opgelost. 

De eerder gegeven antwoorden en conclusies leiden tot een zevental aanbevelingen. Deze 

aanbevelingen zouden kunnen bijdragen aan een effectief verloop van de implementatiefase: 

1. Met betrokkenen in gesprek gaan over de manier waarop de implementatiefase als 

proces ingericht gaat worden, met aandacht voor de gemaakte keuze van een organisch 

proces. 

2. Aan de start van de implementatiefase de werkgroepen faciliteren met een coach die 

ingaat op het groepsproces binnen de werkgroep en de interactie tussen de 

werkgroepen. Daarnaast kan met de groep worden onderzocht hoe de leden efficiënter 

kunnen samenwerken, hoewel niet iedereen altijd aanwezig zal kunnen zijn of voldoende 

tijd kan vrijmaken. 

3. Gedurende het implementatietraject coaches inschakelen die het onderwerp ‘elkaar 

aanspreken’ regelmatig onderwerp van gesprek maken binnen de werkgroepen en die 

tevens regelmatig reflectiemomenten inrichten.  

4. Onderzoeken of er meer tijd en ruimte vrijgemaakt kan worden voor betrokkenen. 

Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, moet er meer aandacht komen voor het gevoel 

van een niet evenredige werkdruk. Ook hier kunnen coaches een rol spelen. 

5. De werkgroepen die de implementatiefase gaan uitvoeren wederom zo divers mogelijk 

samenstellen. 

6. Ga door met het inzetten van de kernkwaliteit ‘het geven van vertrouwen’. 

7. Het lijkt erop dat de organisatie te weinig duidelijk heeft kunnen maken  dat de 

groepsleden er goed aan gedaan hebben om kennis buiten de werkgroepen te zoeken. 

Terwijl dat iets is om als organisatie te blijven stimuleren. Blijf collega’s de mogelijkheid 

geven en moedig het aan om ontbrekende kennis elders te halen. De manier waarop is 

verstandig te onderzoeken. Ook hier kan het helpen om met elkaar in gesprek te gaan. 
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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  
Op 1 januari 2017 zullen de locaties Kanaalweg (vmbo) en Alkenlaan (mavo, havo en vwo) van het 

IJsselcollege de uitdaging aangaan een nieuwe school te vormen in een nieuw schoolgebouw met 

een nieuw te ontwikkelen onderwijsconcept. Vanaf najaar 2016 dient er een kwalitatief hoogwaardig 

onderwijsprogramma ontwikkeld te zijn. Dit vereiste dat de teams van de Kanaalweg en Alkenlaan 

intensief met elkaar gingen samenwerken. Feitelijk zal er sprake zijn van een fusie van twee locaties 

van de zelfde school met uiteraard twee verschillende karakters.  

De voorbereidingen van de fusie zijn afgelopen schooljaar al in gang gezet. Verschillende 

werkgroepen hebben gewerkt aan de door de directie bij hun neergelegde opdrachten en waren 

daarmee direct bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Je zou kunnen zeggen dat het 

initiatieproces zijn afronding bereikt heeft en dat de werkgroepen zich concentreren op de 

voorbereiding van de implementatie. Die implementatie start immers op 1 januari 2017. Tussen nu 

en dat moment zijn de werkgroepen aan het werk geweest. De benadering die de werkgroepen 

zichzelf hadden opgelegd is dat ze zich continu het volgende hebben afgevraagd: doen we het goede 

en doen we het goed? ʻHet goede doen’ betekende: met de juiste zaken bezig zijn. ‘Het goed doen’ 

had in dit fusieproces betrekking op de vormgeving van de samenwerking in de groepen en de 

manier waarop de leiding de groepen ondersteunde, aandacht had voor hun werk et cetera. Steeds 

met deze twee vragen bezig zijn is een belangrijk aspect in de eenwording en in het ontwerpen van 

een corporate identity en corporate image van de school, dat kan rekenen op draagvlak bij 

betrokkenen. Kernwoorden in de samenwerking tussen de medewerkers van de beide teams om tot 

dat klimaat te komen waren: reflecteren, leren, organiseren, dialoog voeren en toekomst creëren.  

Concluderend kan worden opgemerkt dat nieuwsgierigheid naar de manier waarop de werkgroepen 

hebben gewerkt aan hun opdrachten de aanleiding van dit onderzoek is.  

 

1.2 Context 
Het IJsselcollege te Capelle aan den IJssel is een school voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en 

vwo. De school is op bestuurlijk niveau verbonden aan Stichting OPOCK (Openbaar Primair Onderwijs 

in Capelle en Krimpen aan den IJssel).  

Op het IJsselcollege zitten 1322 leerlingen, verdeeld over drie locaties: 

 IJsselcollege Alkenlaan, mavo, havo en vwo (600 leerlingen, 3 teamleiders, 1 directeur) 

 IJsselcollege Kanaalweg, vmbo-bkgtl (530 leerlingen, 4 teamleiders, 1 directeur) 

 IJsselcollege Wiekslag, praktijkschool (192 leerlingen, 1 directeur)  

Onze driekoppige directie stuurt negen afdelingsleiders aan, die gezamenlijk de schoolleiding 

vormen. De afdelingsleiders voeren een team aan waarin docenten zitten die voor meer dan de helft 

van de tijd lessen verzorgen binnen het betreffende team. 

De school heeft de afgelopen jaren een snelle krimp doorgemaakt. Daarnaast waren de resultaten 

niet goed, wat geresulteerd heeft in een zwakke beoordeling van de inspectie, voor zowel havo als 

vwo. Dit heeft ervoor gezorgd dat er drie jaar geleden een stevig verbeter- en verandertraject is 

ingezet dat vooral gericht is op opbrengstgericht werken, invoering van RTTI en versteviging van de 
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rol van sectievoorzitters en mentoren. Dit heeft bij aanvang van het schooljaar 2015/2016 vruchten 

afgeworpen in de vorm van toekenning van het basisarrangement door de inspectie. Hierdoor is de 

zorg verdwenen dat de school verplicht zaken krijgt opgelegd door de inspectie. De school kan nu de 

eigen regie blijven voeren.  

Het verbeter- en verandertraject is topdown ingezet en heeft bij collega’s niet altijd de juiste energie 

opgewekt. In het fusieproces werd er bewust voor gekozen om het anders te doen en veel meer te 

werken in gezamenlijkheid. Het idee is dat er meer eigenaarschap, betrokkenheid en urgentiegevoel 

ontstaat bij het personeel als de werknemers zelf mee mogen/kunnen denken/werken aan het hele 

fusietraject. 

De school wil voorloper zijn op het gebied van leren en onderwijzen in een ICT-rijke omgeving. De 

grondhouding op het IJsselcollege is respect voor de ander en jezelf. Vanuit deze basis wordt er 

gewerkt aan ‘samen leren verbeteren’. De missie/visie die hier uit voortkomt, luidt: samen leren 

verbeteren, thuis voelen en kansen voor talent.  

We kiezen ervoor niet in een keer met zijn allen het nieuwe gebouw te betrekken, maar het meer 

organisch te laten verlopen. Zo zijn alle brugklasleerlingen van alle niveaus dit schooljaar gestart op 

de locatie Alkenlaan, zodat iedereen kan wennen aan elkaar. In januari 2017 gaat iedereen over naar 

het nieuwe gebouw.  

Om aan dit traject van samengaan sturing te geven, zijn er begin schooljaar 2015 – 2016 acht 

werkgroepen geformeerd met leden van de twee locaties die gezamenlijk vorm gaan geven en 

hebben gegeven aan een aantal thema’s. Doordat ze in gezamenlijkheid hebben gewerkt aan het 

vormgeven van het Nieuwe IJsselcollege zijn praktische zaken opgelost en hebben de 

personeelsleden elkaar beter leren kennen, waardoor een nieuwe gemeenschappelijke cultuur is 

ontstaan. Het ging hierbij om de volgende werkgroepen: 

 Werkgroep Doel 

1 Pedagogisch 
klimaat 

Afstemming van regels en afspraken met als uitgangspunt de groene school 
en de gezonde school. 
 

2 Onderwijsaanbod Voorloper zijn op het gebied van leren en onderwijzen, in kennis en 
uitvoering. Profilering in techniek en technologie, in ondernemerschap en 
creativiteit. 

3 Pr en 
communicatie 

Plan opstellen voor communicatie over de nieuwbouw en de 
ontwikkelingen in het onderwijs. 

4 Doorlopende 
leerlijnen 

Versterken externe doorlopende leerlijn primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs ten behoeve van de aansluiting op het 
mbo/hbo/wetenschappelijk onderwijs 

5 Passend onderwijs Ontwikkelen nieuw schoolondersteuningsprofiel, opstellen nieuw zorgplan 
en protocollen herschrijven. 

6 Personeelsbeleid Reeds ingevoerd beleid voortzetten en onderzoeken of al gebruikte 
instrumenten aan een herziening toe zijn. 
Vaststellen van een nieuw docentenprofiel (incl. 
IJsselcollegecompetenties). 
Eerste aanzet maken tot een modern personeelsbeleid, LC -en LD-functies 

7 Verbinden 
medewerkers 

Plan ontwikkelen waarbij de verbinding tot stand gaat komen tussen 
collega’s van beide locaties. Input vragen en gebruiken van de werkgroepen 
1 en 2 (verbinden op pedagogisch-didactisch gebied) 

8 Kwaliteitszorg Schijven van een nieuw kwaliteitszorgsysteem 
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Doordat de verschillende ‘bloedgroepen’ in de werkgroepen al samenwerken aan essentiële thema’s 

voor de nieuwe school is de ambitie dat er al werkend een nieuwe cultuur ontstaat, die past binnen 

het Nieuwe IJsselcollege.  

Binnen de contextverheldering is het belangrijk om nog te melden dat we bij aanvang van dit 

schooljaar zijn gaan werken binnen een nieuwe organisatiestructuur. Dat is een verticale structuur, 

terwijl voorheen gewerkt werd in een horizontale structuur.  

 

1.3 Probleemverheldering 
In dit fusieproces hebben werkgroepen een aantal cruciale thema’s uitgewerkt voor de nieuwe  
locatie. Iedere werkgroep werd aangestuurd door een lid van de schoolleiding. In mijn rol als  
afdelingsleider middenbouw (3 mavo, havo en vwo en 4 mavo) heb ik twee werkgroepen  
aangestuurd: de werkgroep onderwijs en de werkgroep kwaliteitszorg. Er is bewust gekozen om de  
afdelingsleiders de werkgroepen te laten aansturen: het idee is dat er op deze manier meer gevoel 
 van mandaat is bij de werkgroepleden. De werkgroepen zijn verder aangevuld met medewerkers van  
beide locaties. Medewerkers konden zich hier vrijwillig voor opgeven, en sommige  
medewerkers zijn gevraagd. De directie heeft voor elke werkgroep een doel geformuleerd. Hoe aan  
dat doel invulling werd gegeven, was aan de werkgroepen zelf. Op deze wijze hebben de  
werkgroepen veel autonomie gehad, waardoor er hopelijk een gevoel van eigenaarschap ontstond.  
Dat laatste was van belang omdat tijdens het verbeterproces om tot het basisarrangement te komen  
veel top-down is besloten. Dit had niet altijd een positief effect op de sfeer binnen school. 
 

 

1.4 Onderzoeksethiek  
In de context van onderzoek heeft ethiek te maken met de correctheid van gedrag met betrekking 

tot de rechten van degenen die het onderwerp van het onderzoek worden of de effecten daarvan 

zullen ondervinden (Lewis, 2011). In dit kader heeft Baarda (2014) vijf vragen geformuleerd die allen 

positief beantwoord dienen te worden alvorens er gestart kan worden met het onderzoek. Dit 

betekent dat de deelnemers op vrijwillige basis deelnemen, geen nadelige gevolgen ervaren door 

mee te doen, dat het doel en de werkwijze zijn verduidelijkt aan de deelnemers en dat objectiviteit 

en eerlijkheid wordt betracht.  

In  de inleiding van alle gesprekken zijn de hierboven geformuleerde uitgangspunten benoemd en is 

gevraagd of deze enige uitleg behoefden, met als doel dat collega’s vrijuit konden reageren en het 

onderzoek eerlijk en objectief  zou worden. Collega’s waren blij dat dit zo expliciet benoemd werd. 

Vooral het duidelijk benoemen dat er zonder nadelige gevolgen deelgenomen kon worden vonden ze 

prettig. Helemaal omdat de onderzoeker zelf ook voorzitter was van een werkgroep. Collega’s 

hadden ook in die werkgroep het gevoel  dat ze vrijuit en kritisch konden praten. Daarnaast was men 

tevreden over de uitleg van het doel van dit onderzoek was en was men blij dat de resultaten 

gebruikt zouden gaan worden voor de implementatiefase. Daarnaast vonden ze het fijn om te mogen 

deelnemen aan een interview, wat voor bijna iedereen  voor het eerst was. Ze hebben zich hierdoor 

gehoord gevoeld.   
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2. Theoretisch referentiekader 
  

2.1 Innovatieve processen, lastige processen? 
Er is veel geschreven over innovatieprocessen en de moeilijkheden waarmee die gepaard gaan. In 

het kader van dit onderzoek is het goed om duidelijkheid te hebben over wat gezien wordt als een 

innovatie en waarom het fusieproces van het IJsselcollege als zodanig gekwalificeerd kan worden. 

Sommige innovatieprocessen, waaronder die van het IJsselcollege, krijgen vorm langs een organische 

weg. Het doel is duidelijk maar het proces is een organische aangelegenheid. In de literatuur zijn er 

veel verschillende definities te vinden van innovatie. De volgende, van Scheerens, sluit wat betreft 

doelgerichtheid, aan bij het IJsselcollege: “Ik beschouw onderwijsinnovatie als een doelgerichte 

activiteit. Een andere manier om dit te zeggen is dat innovaties constateerbare, liefst meetbare, 

opbrengsten hebben. Het lijkt mij tevens evident dat onderwijsinnovatie gericht moet zijn op de 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit kan daarbij dan nader verduidelijkt worden 

als productiviteit, effectiviteit, efficiency, gelijkheid en responsiviteit (de vraag of het onderwijs zich 

aanpast aan eisen uit de omgeving, verandering van de leerlingenpopulatie e.d.” (Scheerens, 2010, p. 

2). Waslander (2008, p. 14) hanteert de volgende definitie: “In het onderwijs manifesteert een 

innovatie zich uiteindelijk altijd in gedrag: hetzij van een individu, hetzij van een groep mensen. Bij 

innovatie gaat het om activiteiten die samen een concept of een idee omvatten, de praktische 

vertaling daarvan en de daadwerkelijke uitvoering. Een innovatie is geen doel op zich, maar 

impliceert zowel een probleem als de oplossing voor dat probleem. Daarmee is ook gezegd dat een 

innovatie iets toevoegt, dat het meerwaarde genereert en dat het gericht is op de toekomst. Het 

woord verwijst bovendien naar iets wat nieuw is. Dat kan een nieuw idee zijn, maar ook een 

combinatie van wat al bestaat. Bovendien is pas sprake van een innovatie als het nieuwe gedrag van 

mensen is ingebed in een dagelijkse routine.” Voor het IJsselcollege zouden deze twee definities 

samengevoegd kunnen worden. Aan de ene kant is er sprake van een doelgerichte activiteit en 

tegelijkertijd wordt er tijdens en na de fusie een gedragsverandering van het personeel verwacht. 

Alleen al het feit dat de populatie leerlingen samengevoegd gaat worden maakt een 

gedragsverandering noodzakelijk.  

Wellicht is het goed om op te merken dat er een duidelijk verschil bestaat tussen een verbetering en 

een innovatie. Bij een verbetering draait het om de optimalisering van de huidige praktijk. Innovatie 

is iets heel anders, namelijk een systeemverandering; daar is het IJsselcollege mee bezig.  

Decennia lang is de ene vernieuwing na de andere aan het onderwijs voorbij getrokken, waarvan de 

meeste uiteindelijk geen aanwijsbare effecten hebben gehad (Stevens, Beekers, Evers, Wentzel & 

van Werkhoven, 2005). In het in 1998 verschenen International Handbook of Educational Change 

werd geconcludeerd dat een groot aantal onderwijsinnovaties mislukt (Hargreaves, 1998). Volgens 

de auteur hebben onderwijsvernieuwers een gebrek aan respect voor leraren. Daarmee is het totale 

plaatje redelijk hopeloos: onderwijsexperts en leraren bereiken elkaar niet echt en ze nemen elkaar 

eigenlijk niet serieus. In het artikel ‘Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele 

ontwikkeling’ beschrijven Korthagen en Vasalos (2007) een andere oorzaak waardoor innovaties vaak 

mislukken. Veranderaars richten zich volgens hen te vaak op slechts een dimensie van een 

verandering. Terwijl de realiteit veel complexer is. Schön (1987) sluit hier met het zogenoemde 

technisch rationalisme op aan. Technisch rationalisme wordt omschreven als het idee dat als op 

grond van onderzoek bekend is wat er nodig is voor goed onderwijs, leraren dat gewoon moeten 

leren. Hoewel dat logisch klinkt, blijkt het in de praktijk helaas niet te werken. Zoals Fullan (1998, p. 

22) het zegt: “If we know anything, we know that change cannot be ‘managed’.” We hebben niet met 

machines te maken, maar met mensen.  Er zou nu een beeld kunnen ontstaan waarin het lijkt dat 
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onderwijsvernieuwers alleen vanuit slechte bedoelingen lijken te werken en het doel  of doelen 

slechts op een directieve wijze weten te bereiken. Er bestaan ook andere manieren waarin de 

samenwerking tussen onderwijsvernieuwers en de leraren meer ruimte krijgt. Geurts (2005) geeft 

aan dat er  zonder engagement geen innovatie is. Hij heeft het over vijf pijlers van innoveren 

waarvan het activeren van eigenaarschap er een is. Leraren zullen pas eigenaarschap gaan voelen als 

ze zelf voldoende mate van invloed hebben op het innovatieproces. Het is dus aan 

onderwijsontwikkelaars om samen met leraren te zoeken naar hoe je eigenaarschap ontwikkelt. Otto 

Scharmer (2010) gaat met theorie U zelfs nog een stap verder. Hij beschrijft dat er binnen scholen 

aandacht gegeven moet worden aan datgene dat zich wil ontwikkelen en niet aan datgene dat 

ontwikkeld moet worden. Een innovatie moet dus van onder uit de organisatie komen wil het 

succesvol zijn.    

Een andere oorzaak van het falen van vernieuwingen is de nadruk die vaak gelegd wordt op wat er 

nog niet goed is, en wat beter moet. Dat werkt niet alleen weinig motiverend voor leraren, maar het 

levert ook weinig op. Dit inzicht sluit aan bij een nieuwe stroming uit een ander vakgebied, de 

psychologie. In deze stroming, positive psychology, wordt benadrukt dat de psychologie in het 

verleden te veel is uitgegaan van trauma’s en wat er mis is met mensen (en wat dus ‘gerepareerd’ 

moet worden). Volgens de grondleggers van deze nieuwe stroming, Seligman en Csikszentmihalyi 

(2000), heeft het denken in termen van deficiënties eigenlijk bitter weinig opgeleverd: de 

psychologie slaagt er volgens hen niet wezenlijk in om bij te dragen aan het welzijn van mensen.  

Korthagen en Vasalos (2007) merken op dat een echte cultuurverandering alleen kan plaatsvinden als 

alle niveaus binnen de school meedoen. Ze komen tot een viertal ingrediënten die onontbeerlijk zijn 

bij een succesvolle innovatie. Zo dient er congruentie in het handelen te bestaan tussen alle niveaus 

van de school. Daarnaast moet iedereen de belangrijkste principes kennen die ten grondslag liggen 

aan de veranderbenadering. Ten derde dient er verantwoording afgelegd te worden aan actoren 

buiten de school. En als laatste noemen Korthagen en Vasalos de schoolbrede bereidheid tot het 

maken van authentiek contact.  

Ernst Marx (1975) heeft lang geleden al aangetoond dat het onderwijs en de organisatie van een 

school in samenhang ontwikkeld moeten worden, willen de werknemers succesvol zijn. Rikkerink en 

Verbeeten (2011a) spreken over een integrale onderwijsvernieuwing als beïnvloeding van meer 

factoren op meer organisatieniveaus in de school tegelijkertijd en in samenhang met elkaar, over een 

langere periode volgehouden, voor de gewenste kwaliteitsverbetering van het onderwijs zorgt. Hun 

opvatting hierbij is dat de sleutel tot geslaagde innovaties in het onderwijs ligt bij de impliciete en 

expliciete kennis, opvattingen en waardepatronen van docenten over onderwijzen en leren en hun 

rol daarin. In hun onderzoek komen ze tot een aantal voorwaarden waaraan voldaan dient te 

worden, wil een innovatie slagen. Een beeldende uitspraak in dit verband: “Een ingrijpende 

vernieuwing is pas geslaagd, als hij tussen de oren zit van de mensen waar het om gaat.” (Rikkerink & 

Verbeeten, 2011b, p. 39)  

 

2.2 Fasering van een innovatieproces 
Innovatieprocessen worden tegenwoordig veel meer gezien als cyclische processen dan als vooraf 

vastgestelde lineaire processen, waarbij gestart wordt bij A en geëindigd bij Z. Wijnen en Zuylen 

(1995) ordenen een innovatie in drie subprocessen, die niet lineair maar cyclisch verlopen. Binnen elk 

subproces worden stappen gezet en bij het zetten van die stappen worden doelen nagestreefd. In de 

‘Methode’-kolom van tabel 1 wordt aangegeven wat leidinggevenden kunnen doen om medewerkers 

in de organisatie te helpen bij het aangesloten blijven in het innovatieproces. 
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Tabel 1. Stappen en doelen in het stimuleren van betrokkenheid (naar Gerards, Vandenberghe, 

Verbeeten en Zuylen (1993) in Wijnen en Zuylen (1995, p. 20) 

Processen Stappen Doel Methode 

Initiatie 
proces 
(Voorbereiden 
van de innovatie) 
 

1. Bewust-
wording 

De docent helpen tot het 
inzicht te komen dat er een 
verband is tussen bepaalde 
problemen in school en de 
voorgestelde verandering 

Voorlichten over 
gesignaleerde problemen en 
hoe deze kunnen worden 
opgelost 

2. 
Afweging 

De docent begeleiden bij het 
tot stand komen van een 
gedragsintentie 

Voor- en nadelen van de 
verandering afwegen 

3. Besluit-
vorming 

De docent helpen een besluit 
te nemen over de 
voorgestelde verandering 

Barricades opsporen: 
- vaardigheden 
- persoonlijke 

effectiviteit 
- wilskracht 
- emoties 
- praktische 

mogelijkheden 
- opvattingen 
- sociale omgeving 

Barricades opruimen 

Implementatie 
proces 
(Uitvoering van 
de innovatie) 

4. 
Gedragsver
andering 

De docent helpen zijn gedrag 
te veranderen, zodat de 
vernieuwing binnen de school 
kan worden uitgevoerd 

- Gedragsinstructie 
- Afspraken maken 
- Gedragsondersteunen

de maatregelen 
afspreken 

Incorporatie 
proces 
(Verankering van 
de innovatie) 

5. Gedrags-
behoud 

De docent begeleiden zodat 
deze het nieuwe gedrag vol 
kan houden 

- Feedback 
- Mogelijke 

risicosituaties en 
kansen opsporen 

- Coping skills opzoeken 

6. 
Preventie 
van 
terugval 

De docent leren met fouten en 
mislukkingen om te gaan 
opdat de vernieuwing niet 
gestaakt wordt 

Attributies opsporen en 
veranderen 
 

 

Kotter (2012) maakt een verschil tussen managen en leidinggeven aan een proces. Bij managen is de 

uitkomst vaak al bekend en is er sprake van een bepaalde regelmaat en voorspelbaarheid, terwijl 

leiderschap juist gaat over richting vaststellen, mensen op een lijn brengen, motiveren en inspireren. 

Leiderschap brengt verandering tot stand. Dit is wat volgens Wijnen en Zuylen (1995) steeds binnen 

alle stapjes opnieuw dient te gebeuren, maar wat wel per stap op een verschillende manier en met 

doelgerichte begeleiding per stap vorm krijgt. 

Kotter (2012) komt in grote lijnen tot eenzelfde ordening van het innovatieproces. Innoveren is 

volgens hem een dynamisch proces, waarbinnen subprocessen worden onderscheiden. De acht te 

zetten stappen om de innovatie te realiseren, worden ook in zijn opvatting niet lineair maar cyclisch 

doorlopen.  
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Figuur 1. Acht stappen om te versnellen (afgeleid van Kotters Eight steps to Accelerate) 

 

2.3 Transformationeel leidinggeven  
Veranderprocessen worden ook wel leerprocessen genoemd. Volgens Wentink (2005) is een 

veranderproces het zelfde als een leerproces. Bij een leerproces of veranderproces wordt er veel van 

een organisatie gevraagd om dit tot een goed einde te brengen. Niet alleen van de medewerkers 

maar zeker ook van de leidinggevenden. Hargreaves en Goodson (2006) hebben het in dit kader over 

gespreid leiderschap. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij het topmanagement, maar 

bij alle personen in een school die leidinggevende taken uitvoeren, formeel of informeel, tijdelijk of 

structureel. Het gaat om het accepteren van verantwoordelijkheid, maar ook om het dragen en 

nemen van verantwoordelijkheid in plaats van het alleen delegeren van taken.  

Het blijft moeilijk om duidelijk te maken welk soort leiderschap het meest effectief is tijdens 

veranderprocessen. Wat volgens Rikkerink en Verbeeten (2011b) wel gezegd kan worden, is dat het 

overduidelijk is dat de (inter)menselijke aspecten de doorslag geven. Van essentieel belang is dat 

direct-leidinggevenden ook actief deelnemen aan dit proces van gezamenlijk leren en daar 

voorwaarden voor scheppen. Hierdoor ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid.  

Bemelen, Sleegers en Koppen (2004) spreken in dit kader over transformationeel leiderschap. Dit is 

een manier van leidinggeven waarbij mensen worden aangezet tot veranderen en tot het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid. Volgens Paffen (2011) worden buitengewone resultaten geboekt door 

‘transformationele leiders’: leiders die mensen weten te inspireren en te motiveren, hen intellectueel 

weten te stimuleren, een oprechte persoonlijke betrokkenheid tonen en volgers trekken met hun 

persoonlijke uitstraling. 

Uit het bovenstaande kan onder meer opgemaakt worden dat bij leidinggeven aan een 

veranderproces het essentieel is dat er geleerd blijft worden. Niet alleen de leidinggevende maar de 
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hele organisatie moet blijven leren. Wierdsma en Swieringa (2010) merken op dat het lerend 

vermogen van bedrijven de enige kernbekwaamheid is die op langere termijn een duurzaam 

concurrentievoordeel oplevert. Voor het IJsselcollege is dat geen overbodige luxe in een regio met 

veel concurrerende scholen.  

 

2.4 Samenvatting van het theoretisch referentiekader 
Een fusie kan benaderd worden als een innovatie. Sommigen omschrijven dat als een doelgerichte 

activiteit met een meetbaar resultaat. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat er pas gesproken kan 

worden van een innovatie als er nieuw gedrag ontstaat en als dat gedrag ook echt ingebed is in de 

organisatie. Veel innovaties mislukken omdat er een gebrek aan respect is voor de docenten in het 

proces en er te veel nadruk ligt op het technisch rationalisme. Bij veel veranderingen wordt in eerste 

instantie de nadruk gelegd op wat er niet goed gaat. Dat is een negatieve benadering, terwijl een 

veranderproces ook op een positieve manier kan worden benaderd. Dat is het veld van de positieve 

psychologie. Innovaties worden tegenwoordig als dynamische en cyclische processen beschouwd, 

waarin initiëren, implementeren en incorporeren niet lineair gebeurt. Een andere manier om naar 

veranderingen te kijken is om het als een leerproces te bezien (veranderen = leren). Daarbij is het 

effectief als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces. Dit is te bereiken 

als leidinggevenden weten te inspireren, te motiveren, mensen op hun intellect aanspreken en 

daarbij oprechte persoonlijke betrokkenheid laten zien.  
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3. Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen  
 

3.1 Doel 
Voor het IJsselcollege ligt er de uitdaging om te fuseren en van twee verschillende locaties naar één 

locatie te gaan. Dit moet niet alleen op papier gebeuren, maar ook in uitstraling, gedrag en praktijk. 

Voor de vormgeving van het initiatieproces in deze verandering wordt één jaar uitgetrokken. Het 

succes van een veranderproces of innovatie, hier de fusie, wordt in hoge mate bepaald door de 

kwaliteit van de opstart, het initiatieproces en de voorbereiding van de implementatie. De uitdaging 

in deze fase is dat er een vorm van gezamenlijkheid gevonden moet worden  waarin de 

onderwijsvernieuwers en de docenten constructief samenwerken. Vooral de docenten moeten niet 

het gevoel krijgen dat er iets opgelegd wordt en dat er ruimte is voor eigen inbreng . Van 

leidinggevenden wordt in deze fase gevraagd oog te hebben voor datgene dat zich wil ontwikkelen 

en daar de ruimte voor te geven. Doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de manier waarop 

het IJsselcollege invulling heeft gegeven aan de vormgeving van het initiatieproces in de fusie en met 

name in de vraag wat werkgroepleden hebben geleerd en welke bevorderende en belemmerende 

factoren er door hen zijn ervaren. Met de verworven inzichten kan de implementatiefase direct op 

een effectief kwaliteitsniveau ingezet worden. 

 

3.2 Onderzoeksvraag 

In dit onderzoek staan twee vragen centraal.  

Hoofdvraag 1: 

Wat is er geleerd door de werkgroepleden tijdens het samenwerken in de werkgroep toen ze bezig 

waren aan hun opdracht ter voorbereiding van de fusie?  

Hoofdvraag 2:  

Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren geweest in de samenwerking aan de opdrachten 

ten behoeve van de voorbereiding op de fusie?  
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4. Methode 
 

4.1 Onderzoeksstrategie  
Het verzamelen van de data is in twee fasen gegaan. De eerste fase bestond uit een kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek door middel van het afnemen van een vragenlijst. Deze vragenlijst is 

afgenomen onder collega’s van de verschillende werkgroepen. Met de inleidende vragenlijst is 

onderzocht wat er geleerd is door de werkgroepleden tijdens het samenwerken. In het tweede deel 

van de vragenlijst is onderzocht welke factoren belemmerend en bevorderend hebben gewerkt 

tijdens het samenwerken.  

De tweede fase bestond uit het formuleren van verdiepende vragen aan de hand van de uitkomsten 

van de vragenlijst. Vervolgens is een kwalitatief onderzoek gedaan onder dezelfde groep collega’s, 

door middel van twee groepsinterviews. Dit onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om bepaalde 

uitkomsten uit de vragenlijst te verifiëren en meer kwalitatieve data te verzamelen. Dit is de validiteit 

van het onderzoek ten goede gekomen.  

 

4.2 Fasering  
Het onderzoek bestond uit de volgende fasen: 

1. Voorbereidende fase: 

 Bureauonderzoek 

 Beschrijven onderzoeksdoel 

 Keuze van methode 

 

2. Data verzamelingsfase: 

 Afnemen van twee vragenlijsten. 

 Afnemen van twee groepsinterviews met collega’s.  

 

3. Gegevensverwerking en analyse van de resultaten: 

 De uitkomsten van de vragenlijsten zijn uitgewerkt door middel van coderen, categoriseren 

en analyseren. En vervolgens vergeleken en aangevuld met de gegevens van de interviews, 

die ook zijn gecodeerd, gecategoriseerd en geanalyseerd.  

 

4.3 Onderzoeksgroep 
In de voorbereidende fase van de fusie is gebruik gemaakt van werkgroepen. Deze werkgroepen 

bestonden uit docenten en onderwijsondersteunend personeel en werden allen aangestuurd door 

afdelingsleiders. Zij worden allen werkgroepleden genoemd. In dit onderzoek vormden alle 

werkgroepleden de onderzoeksgroep. De werkgroepleden waren zo veel mogelijk evenredig 

afkomstig van de beide locaties. De deelnemers van de werkgroepen waren, gelet op sekse, leeftijd, 
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locatie en betrekkingsduur, een goede afspiegeling van de docententeams van het IJsselcollege. Ook 

voor dit onderzoek is getracht een representatieve groep respondenten te creëren.  

Werkgroep Aantal 
personen 

Mannen Vrouwen Kanaalweg Alkenlaan  Onderzoeks
groep 

Pedagogisch 
klimaat 

5 2 3 2 3 2 

Onderwijsaanbod 8 4 4 3 5 8 

Pr en 
communicatie 

5 2 3 2 3 3 

Doorlopende 
leerlijnen 

5 3 2 3 2 1 

Passend onderwijs 4 0 4 3 1 2 

Personeelsbeleid 4 2 2 2 2 1 

Verbinden 
medewerkers 

6 3 3 3 3 1 

Kwaliteitszorg 2 2 0 0 2 1 

Totaal 39 18 21 18 21 19 

Figuur 2. Onderzoeksgroep. 

Voor de onderzoeksgroep was de verdeling van de leden van de werkgroepen afkomstig van de 

locatie Kanaalweg en Alkenlaan bijna 50:50. Daarnaast was de ratio man:vrouw ook redelijk 

evenwichtig. Ter voorbereiding op het lezen van de resultaten is het van belang te weten dat de 

respondenten in het onderzoek ook geënquêteerden, collega’s, deelnemers en werkgroepleden 

worden genoemd.  

 

4.4 Instrumentarium 
 Onderzoeksvragen  afhankelijke variabele populatie  Kwantitatief/ 

Kwalitatief  

1 Wat is er geleerd door de 
werkgroepleden bij het samenwerken in 
de werkgroep toen ze bezig waren aan 
hun opdracht ter voorbereiding van de 
fusie?  
 
 

Leerervaring 
werkgroepleden 
voorbereiding 
fusieproces  

Kwantitatief en 
kwalitatief:werkgr
oepleden, N= 19 
 
 
 
 
Kwalitatief: 
geïnterviewden, 
N= 19 

vragenlijst: 
kwantitatief 
en 
kwantitatief 
 
 
 
 
 
Interview: 
kwalitatief 

2 Wat zijn bevorderende en 
belemmerende factoren geweest in de 
samenwerking aan de opdrachten ten 
behoeve van de voorbereiding op de 
fusie? 

Bevorderende en 
belemmerende 
voorwaarden bij 
samenwerking 
voorbereiding 
fusieproces 

Kwantitatief:werkg
roepleden, 
N=19 
 
 
 
Kwalitatief: 
geïnterviewden,  
N=19 

vragenlijst: 
kwantitatief 
 
 
 
 
Interview: 
Kwalitatief  

Figuur 3. Onderzoeksontwerp.  
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Er is gebruik gemaakt van een enquête. In de enquête zijn de volgende vragen  gebruikt om 

hoofdvraag één te kunnen beantwoorden (zie ook bijlage 1 enquêtevragen) 

1. Ga in gedachten terug naar het proces waarin je hebt gezeten met je werkgroep het 

afgelopen jaar. Geef nu aan hoe je de samenwerking hebt ervaren in de werkgroep waar je 

deel aan nam.  

2. Welk cijfer zou je geven aan het resultaat? 

3. Kijk nu naar de tijdlijn hieronder (voor tijdslijn zie bijlage 1 enquêtevragen)  Deze start op 5 

oktober, de officiële start van de werkgroepen, en eindigt op 30 juni. Kruis hier de 

momenten op aan die voor jou in positieve of in negatieve zin betekenisvol waren en die het 

rapportcijfer verklaren (te denken valt aan inzichten, besluiten, emoties en gebeurtenissen 

die indruk hebben gemaakt)  

4. Reflecteer op de volgende stellingen.  

• Ik heb geleerd dat:  

• Ik heb gemerkt dat het niet altijd zo is dat:  

• Ik heb geleerd dat ik 

• Ik heb geleerd dat is soms….. dat ik niet altijd….. 

De volgende vragen zijn gebruikt om hoofdvraag twee te kunnen beantwoorden (zie ook bijlage 2 

bevorderende en belemmerende factoren) 

Kijk naar de beschreven voorwaarden die hieronder geformuleerd staan. Geef per factor aan of je 

deze positief (+) of negatief(-) hebt ervaren. Geef daarachter aan waarom dat zo is geweest. Onderin 

staan nog de rij anders nl, deze rij staat open en kan ingevuld worden mocht er een factor zijn die 

niet genoemd is maar die je wel wilt noemen beschrijf het daar.  

Nr Factoren  + - waarom 

1 Uren facilitering     

2 Opdrachtbeschrijving    

3 Duidelijk structuren proces     

4 Gehoord worden in het proces     

5 Mijn invloed op uitvoering opdracht     

6 Duidelijk geformuleerde opdracht    

7 Aansturing leidinggevende in de werkgroep    

8 Realistische deadlines    

10 Deskundigheid van anderen groepsleden     

11 Ruimte om te falen    

12 Ruimte om te leren     

13 Licht opgestoken bij collega’s binnen de school, maar buiten de werkgroep     

14 Gebruik gemaakt van deskundigheid buiten de school.     

15 Samenhang    

16 Voldoende geïnformeerd    

17 Hebben we te veel willen doen    

18 Onzekerheid/handelingsverlegenheid     

19 Samenstelling groep     

20 Anders nl:     
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4.5 Analyse 
Door de opbrengsten van de vragenlijsten en de informatie uit de interviews te analyseren is 

informatie gegenereerd die antwoord geeft op de twee hoofdvragen. Nadat de leden van de 

onderzoeksgroep hun interviews hebben geaccordeerd zijn de gegevens gecodeerd en 

gecategoriseerd en omgezet naar bruikbare gegevens. Deze data zijn verwerkt conform de richtlijnen 

voor kwalitatief onderzoek van Boeije (2005). Vervolgens zijn de resultaten in een totaaloverzicht 

gepresenteerd in het resultatenhoofdstuk van dit onderzoek. Hier worden ook de twee hoofdvragen 

beantwoord.  

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 
De vragenlijsten en de interviews die voor dit onderzoek zijn gebruikt hadden tot doel antwoord te 

geven op de twee hoofdvragen. Van de 39 collega’s die zitting hadden in één van de werkgroepen 

hebben er in totaal negentien deelgenomen aan het kwantitatieve en kwalitatieve deel van dit 

onderzoek. Negentien respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en deelgenomen aan een van de 

twee groepsinterviews. Dit betekent dat de uitkomsten van dit onderzoek gebaseerd zijn op een 

respons van 50%. De vragenlijst is anoniem afgenomen. 

De interviews zijn opgenomen en uitgeschreven. De uitgeschreven interviews zijn voor de analyse ter 

goedkeuring voorgelegd aan de geïnterviewden. Hierbij zijn geen wijzigingen of opmerkingen op 

gekomen. Tijdens het proces van codering en analyse is een onafhankelijke beoordelaar gevraagd de 

codering en analyse op juistheid te beoordelen. Deze onafhankelijke beoordelaar, werkzaam aan de 

Reinwardt Academie, geeft les en helpt studenten bij het opzetten van hun onderzoeken. Deze 

onafhankelijke beoordelaar had geen inhoudelijke op- of aanmerkingen en was het eens met de door 

de onderzoeker gedane codering en analyse.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijsten en interviews weergegeven. De structuur 

is als volgt: 

 

In paragraaf 5.1 worden de resultaten van de eerste drie vragen uit de enquête gepresenteerd. Deze 

zijn bedoeld als ‘opstartvragen’. 

 

In paragraaf 5.2 zijn de resultaten verwerkt die betrekking hebben op hoofdvraag één: Wat is er 

geleerd door de werkgroepleden tijdens het samenwerken in de werkgroep toen ze bezig waren aan 

hun opdracht ter voorbereiding van de fusie? 

 

In paragraaf 5.3 zijn de resultaten verwerkt die betrekking hebben op hoofdvraag twee: Wat zijn 

bevorderende en belemmerende factoren geweest in de samenwerking aan de opdrachten ten 

behoeve van de voorbereiding op de fusie? 

 

Ten behoeve van de leesbaarheid worden de resultaten van de geïnterviewden in tabellen en 

grafieken weergegeven. Deze zijn tot stand gekomen door gelijkwaardige antwoorden samen te 

voegen en te categoriseren. Citaten worden als versterking of als extra onderbouwing onder de 

grafieken weergegeven. De ruwe resultaten zijn opgenomen in een Excelbestand dat in bijlage 3 is 

toegevoegd.  

In dit onderzoek zijn de resultaten verzameld van twee vragenlijsten en twee groepsinterviews. 

Negentien respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en aan een van de twee groepsinterviews 

deelgenomen. Het totaal aantal geënquêteerden komt daarmee ook op negentien. De vragenlijst 

bestond uit een vijftal gesloten en open vragen.  

 

Van de enquête zijn de vragen 1,2,3 en 5 door alle respondenten beantwoord. Vraag 4, een open 

vraag onderverdeeld in 4 deelvragen, is niet door alle respondenten beantwoord. Hieronder is 

aangegeven hoeveel respondenten de deelvragen 1 tot en met 4 hebben beantwoord: 

Deelvraag één is door negentien respondenten beantwoord. 

Deelvraag twee is door vijftien respondenten beantwoord. 

Deelvraag drie is door zeventien respondenten beantwoord. 

Deelvraag vier is door veertien respondenten beantwoord. 

 

 

5.1 Inleidende vragen  
De eerste enquêtevragen waren inleidende vragen, bedoeld om de geënquêteerden de gelegenheid 

te geven ‘er in te komen’. Deze vragen hadden betrekking op: 

1. De mate van ervaren samenwerking, af te lezen in grafiek 1.  

2. Het cijfer dat de respondenten hebben toegekend aan het resultaat van de werkgroep, af te 

lezen in grafiek 2 

3. De betekenisvolle momenten die door het jaar heen zijn ervaren, die het cijfer en de mate van 

samenwerking kunnen onderbouwen, af te lezen in grafiek 3 .  
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In grafiek 1 is de mate van ervaren samenwerking door de werkgroepleden zichtbaar gemaakt. Ook is 

te zien hoe vaak deze door de leden zo is ervaren.  

Grafiek 1. Mate van ervaren samenwerking  

 

Bovenstaande grafiek laat zien dat het overgrote deel van de werkgroepleden de samenwerking als 

goed heeft ervaren. Twee respondenten geven  aan dat de samenwerking heel goed is geweest. 

Gemiddeld genomen is deze als goed ervaren.  

 

Naast de vraag hoe de samenwerking is ervaren, is er ook gevraagd een cijfer te geven aan het 

resultaat van de werkgroep. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe tevreden de collega’s zijn met 

het geleverde werk.  

Grafiek 2. Gegeven cijfer resultaat van de werkgroep 

 

Af te lezen valt dat de respondenten het meest het cijfer 7 geven hebben. Gemiddeld komt de 

beoordeling daarmee ook uit op een zeven. Daarnaast geven vijf collega’s een hoger cijfer dan een 

zeven en drie een lager cijfer. Op één respondent na geven alle respondenten een voldoende cijfer. 

Een van de respondenten merkt op: “Als het uitpakt zoals we het op papier hebben bedacht en 

bedoeld, dan is het een acht.”  
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Verder is de respondenten gevraagd na te denken over betekenisvolle momenten in het jaar die te 

maken hadden met de voorbereidingsfase van de fusie. Gevraagd is om aan te geven welke 

momenten dit zijn geweest en wanneer deze hebben plaatsgevonden.  

Onderstaande grafiek maakt duidelijk in welke periode de belangrijkste momenten zaten voor de 

werkgroepleden. Deze zijn gekoppeld aan de momenten die plenair voor de gehele school zijn 

georganiseerd en waarin de voortgang van de fusie centraal stond. De georganiseerde momenten 

zijn niet vooraf in de vragenlijst opgenomen. 

Grafiek 3. Betekenisvolle momenten 

 

Er zijn meer betekenisvolle momenten ervaren dan er momenten in gezamenlijkheid zijn 

georganiseerd. De werkgroepleden hebben in hun eigen proces momenten georganiseerd die als 

betekenisvol zijn ervaren. De meeste respondenten hebben betekenisvolle momenten in het begin 

van het proces ervaren. In de periode januari-april zijn dit type momenten afgenomen en in de 

periode april-juli zijn deze weer toegenomen. Het aantal betekenisvolle momenten in die laatste 

periode is minder dan in de aanvangsperiode. De volgende uitspraken uit de interviews 

ondersteunen deze uitkomst. Zo merkt iemand op: “We zijn heel sterk gestart met een goede 

inspirerende beginsessie.” Terwijl over de opvolgende periode door een andere respondent is 

gezegd: “Ik heb rond de jaarwisseling wat belangrijke momenten gemist.” Een andere collega had het 

over “de rommelige periode van het jaar waarin het primaire proces veel aandacht vergde.” De 

meeste mensen zijn positief over de start. Daar zaten veel betekenisvolle momenten. Gedurende het 

jaar is dit minder geworden en bij het opleveren van de opdrachten aan het einde van het jaar is daar 

weer een toename in betekenisvolle momenten ervaren. Overigens zijn de georganiseerde 

gezamenlijke momenten allemaal als betekenisvol ervaren door de respondenten. 

Samenvatting inleidende vragen 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de meeste respondenten het samenwerken 

tijdens de voorbereidingsfase op de fusie als positief hebben ervaren en beoordeeld met een 

7. De meeste betekenisvolle momenten voor de werkgroepleden zijn te vinden in de eerste 

periode van voorbereidingsfase.   

 

5.2 Analyse van de resultaten met betrekking tot hoofdvraag 1 
In deze paragraaf worden de resultaten geanalyseerd die betrekking hebben op de eerste 

hoofdvraag: Wat is er geleerd door de werkgroepleden tijdens het samenwerken in de werkgroep 

toen ze bezig waren aan hun opdracht ter voorbereiding op de fusie? 
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Om antwoord te geven op deze vraag zijn er allereerst in de enquête vier open vragen gesteld: 

1. Ik heb geleerd dat... 

2. Ik heb geleerd dat het niet altijd zo is dat… 

3. Ik heb geleerd dat ik… 

4. Ik heb gemerkt dat ik soms… 

Daarnaast is ten behoeve van de beantwoording van hoofdvraag 1 in de interviews gesproken en 

gediscussieerd over ervaren inzichten.  

In de grafieken 4 tot en met 7 worden de samenvattingen van de antwoorden op de vier open vragen 

weergegeven die in de enquête aan de respondenten zijn gesteld. De verschillende antwoorden zijn 

per open vraag gecategoriseerd om zo de verworven inzichten weer te geven. Dit om gelijkwaardige 

antwoorden bij elkaar te kunnen plaatsen, zodat data ontstaan die met elkaar in verband gebracht 

kunnen worden.  

Vervolgens is in de interviews ook specifiek gevraagd naar de ervaren leermomenten van de 

respondenten. Deze uitspraken zijn ook gecategoriseerd en zichtbaar gemaakt in grafiek 8. De 

categorieën verschillen van de enquêtecategorieën. In grafiek 9 zijn alle voorgaande categorieën met 

elkaar vergeleken en opnieuw gecategoriseerd om tot gelijkwaardige inzichten te komen. Op deze 

manier worden de verschillende waardes per inzicht scherper in beeld gebracht.  

Inzichten opgedaan tijdens het samenwerken in de werkgroep 

De onderstaande grafiek geeft de antwoorden op de eerste gestelde open vraag uit de enquête 

weer: Ik heb geleerd dat… Deze open vraag levert negentien verschillende inzichten op. 

Gelijkwaardige inzichten zijn gecategoriseerd. In totaal zijn er een zevental inzichten te 

onderscheiden. Het aantal gelijkwaardige inzichten is per categorie af te lezen in de grafiek.  

Grafiek 4. Ik heb geleerd dat…

 

De meeste collega’s geven aan dat ze geleerd hebben dat samenwerken effect heeft. Dat blijkt 

tevens uit de volgende citaten die gegeven zijn in de enquêtes: “Ik heb geleerd dat samenwerking 

meerwaarde heeft.” Een ander schrijft: “Ik heb geleerd dat een brainstormsessie met een divers 

team inspirerend en krachtig is en het tot concrete ideeën leidt.” Verder valt af te lezen dat collega’s 
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resultaat- en procesafspraken nodig hebben om hun werk naar behoren te kunnen doen en 

waarderen omdat ze houvast bieden. De volgende uitspraken van verschillende respondenten 

onderstrepen dit inzicht: “Ik heb duidelijkheid nodig om resultaat te kunnen halen” en “Ik heb 

geleerd dat er tijd nodig is voor de uitvoering en dat moet in het rooster komen.” Een andere collega 

merkt nog op: “Ik heb geleerd dat de start rommelig was en daardoor verliep het proces langzaam.” 

Deze citaten illustreren een gebrek aan duidelijke resultaat- en procesafspraken.  

 

De onderstaande grafiek geeft de antwoorden op de tweede open vraag uit de enquête weer: Ik heb 

geleerd dat het niet altijd zo is dat… Deze open vraag levert vijftien verschillende inzichten op. 

Gelijkwaardige inzichten zijn gecategoriseerd. In totaal zijn er een viertal inzichten te onderscheiden. 

Ook is het aantal respondenten zonder uitspraak opgenomen. Het aantal gelijkwaardige inzichten is 

per categorie af te lezen in de grafiek.  

Grafiek 5. Ik heb geleerd dat het niet altijd zo is dat… 

 

Er is geleerd dat er niet altijd eensgezindheid bestaat, ook niet als leden aan het zelfde werken. Een 

collega sprak hierbij over: “Niet op dezelfde golflengte zitten”. Ook werd door een collega gezegd 

dat: “er niet automatisch draagvlak is”, en een ander gaf aan: “Niet iedereen zit op dezelfde lijn.”. 

Verder is er door de respondenten geleerd dat moeilijke vraagstukken in theorie wellicht op te lossen 

zijn, maar dat de praktijk weerbarstiger is. Ten aanzien van het verschil tussen theorie en praktijk 

werd het volgende gezegd: “Ik heb geleerd dat het niet altijd zo is dat een goed doordacht plan ook 

uitgevoerd kan worden”. Een andere collega zei: “Het is niet altijd zo dat de theorie zomaar om te 

zetten is naar de praktijk”.  

 

 

De onderstaande grafiek geeft de antwoorden op de derde gestelde open vraag uit de enquête weer: 

Ik heb geleerd dat ik… Deze open vraag levert zeventien verschillende inzichten op. Gelijkwaardige 

inzichten zijn gecategoriseerd. In het totaal zijn er een vijftal inzichten te onderscheiden en is het 

aantal respondenten zonder uitspraak ook opgenomen als categorie. Het aantal gelijkwaardige 

inzichten is per categorie af te lezen in de grafiek. 
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Grafiek 6. Ik heb geleerd dat ik…  

 

De meeste collega’s hebben geleerd dat ze behoefte hebben aan heldere proces- en 

resultaatafspraken. De volgende citaten ondersteunen dit gevoel. Een collega geeft aan behoefte te 

hebben  om: “De opdracht door te spreken voordat we ermee aan de slag gaan”. Een andere collega 

geeft aan: “dat er een volledig overzicht moet zijn binnen de werkgroep met betrekking tot de taken, 

het concrete resultaat en de implementatie alvorens we aan de slag gaan”. Ook is geleerd dat er 

extra tijd en ruimte vrijgemaakt moet worden voor dit proces. Een collega geeft aan: “ dat je soms 

langer voor iets moet uittrekken om resultaat te behalen.” 

 

De onderstaande grafiek geeft de antwoorden weer op de vierde en laatste gestelde open vraag uit 

de enquête: Ik heb gemerkt dat ik soms… Deze open vraag levert veertien verschillende inzichten op. 

Gelijkwaardige inzichten zijn gecategoriseerd. In totaal zijn er een viertal inzichten te onderscheiden 

en is het aantal respondenten zonder uitspraak ook opgenomen als categorie. Het aantal 

gelijkwaardige inzichten is per categorie af te lezen in de grafiek. 

Grafiek 7. Ik heb gemerkt dat ik soms…

  

De werkgroepleden geven aan geleerd te hebben dat emotioneel reageren niet het gewenste effect 

heeft. Een collega geeft aan dat hij: “geërgerd raakt en dan niet meer luistert”. Een andere 

respondent geeft aan: “Ik raak ongeduldig en dat werkt niet”. Ook is er gezegd “Er is irritatie en dat 

heeft niet het gewenste effect”. De collega’s hebben in dit proces emotie ervaren die niet effectief is 

geweest. Verder laat de grafiek zien dat de werkgroepleden geleerd hebben dat ze soms afwachtend 

zijn waar dat niet het gewenste resultaat heeft. Er werd hierover gezegd dat “als je afwachtend bent 
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je ook niet altijd tevreden bent met wat het oplevert”.  Een vijftal respondenten hebben geen 

antwoord gegeven op deze vraag.  

 

De resultaten die hieronder gepresenteerd worden zijn afkomstig uit de groepsinterviews. Het laat 

zien welke inzichten collega’s hebben gekregen en hoe vaak dit in de interviews besproken is. Tijdens 

de interviews zijn 26 verschillende inzichten besproken. In de analysefase zijn gelijkwaardige 

inzichten gecategoriseerd. In totaal zijn er daardoor een elftal inzichten te onderscheiden die 

hieronder weergegeven zijn.  

Grafiek 8. Leermomenten: ik heb geleerd dat…(interviews) 

 

Vier inzichten springen eruit. In de eerste plaats bleek uit de interviews dat het loont om uit je 

comfortzone te komen. Een collega omschrijft dat zo: “Ik moet soms iets meer durven en niet zo 

denken van: ‘Oh, ik moet het per se gelijk in één keer goed doen, of zo.’, En ja, dat ik soms gewoon 

dingen meer moet durven en doen”. Sommige collega’s vertrouwden in eerste instantie niet 

helemaal op hun eigen capaciteiten, maar tijdens het proces hebben ze gezien dat dat ook niet hoeft. 

Het volgende citaat van een collega onderstreept dat: “Ik ben bewust, in eerste instantie, niet naar 

de werkgroep onderwijs gegaan omdat ik dacht dat dat te hoog gegrepen was. Ja, ik weet niet, dat 

dacht ik gewoon, denk ik. Uiteindelijk kwam ik dan toch hier terecht. Ik ben toch wel heel erg blij dat 

ik er in ben gekomen. Ik heb het heel erg leerzaam gevonden. Ik had ook niet het gevoel dat ik heel 

erg onder deed of zo, dus dat was wel fijn.”  

Verder is geleerd dat vaker doorgevraagd moet worden om duidelijkheid te verkrijgen. Een collega 

omschreef het als volgt: “Je moet even goed doorvragen wat er precies van je verwacht wordt. Dat 

zorgt ervoor dat je de taken beter kunt uitvoeren.” Voor de volgende collega was dat ook belangrijk: 

“In die context is het ook heel belangrijk om bij jou dan te checken van ‘Wat wil je daar nou eigenlijk 

mee?', 'Wat wil je precies hebben', 'Hoe ziet het eruit?'. Dat we door die vragen aan elkaar te stellen, 

veel scherper krijgen wat er moet komen”.  

  

De interviews versterken de resultaten van de enquête. Immers, de genoemde inzichten zijn in de 

interviews nader besproken. Grafiek 9 laat daarom de bundeling zien van de inzichten uit de 
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enquêtes en de interviews. De twintig inzichten uit de enquêtes zijn vergeleken met de besproken elf 

inzichten uit de interviews. Gelijkwaardige categorieën zijn opnieuw gecategoriseerd, wat uiteindelijk 

veertien inzichten oplevert. Ter verduidelijking is ervoor gekozen om de beschreven inzichten uit 

enquêtes en interviews een andere kleur te geven.  

Grafiek 9. Gebundelde leermomenten enquêtes en interviews  

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de werkgroepleden behoefte hebben aan heldere proces- en 

resultaatafspraken. Daarnaast blijkt dat ze gevoeld en geleerd hebben dat andere zienswijzen 

verrijkend zijn. Verder valt af te lezen dat de collega’s geleerd hebben te vertrouwen op hun eigen 

capaciteiten, en dat er veel kennis en vaardigheid zit binnen de school. Tevens is er behoefte aan 

heldere proces- en resultaatafspraken, dat blijkt voornamelijk uit de enquête en in mindere mate uit  

de interviews. Dat zelfde valt op te merken voor het inzicht ‘andere zienswijzen zijn verrijkend’. Voor 

het inzicht ‘uit je comfortzone komen’ en ‘ik mag vertrouwen op mijn eigen capaciteiten’ geldt dat ze 

als waardevol ervaren zijn en even vaak aan bod komen. Drie inzichten zijn in het geheel niet 

besproken in de interviews. Daarnaast is vast te stellen dat het leermoment ‘ik reageer emotioneel 

en dat heeft niet het gewenste effect’ hoog scoort in de enquêtes maar niet is besproken in de 

groepsinterviews. 

Samenvatting van de leermomenten die van belang zijn voor de beantwoording van 

hoofvraag 1. 

Samenvattend kan opgemerkt worden dat de grootste leeropbrengsten of inzichten van de 

werkgroepleden zich bevinden op het terrein van proces-en resultaatafspraken. De collega’s hebben 

geleerd dat het belangrijk is om bij de start van een proces, hier de voorbereidende fase van de fusie, 
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duidelijkheid te hebben over hoe het proces verloopt. Daarnaast is er behoefte om van te voren te 

weten op welke afspraken er aangesproken dan wel afgerekend wordt. Er is behoefte aan heldere 

kaders waarbinnen gewerkt wordt. Ook hebben de respondenten ervaren dat een andere blik op 

werkzaamheden verrijkend is. Door samen te werken in een divers team krijg je vanzelf te maken 

met andere ideeën en zienswijzen, dit versterkt het proces en resultaat. Verder kan opgemerkt 

worden dat emotioneel reageren niet ten goede komt aan het proces en resultaat. Een laatste 

belangrijk inzicht is dat het loont om uit je comfortzone te komen en werkzaamheden te doen die je 

spannend, lastig en/of eng vindt. In dit licht moet opgemerkt worden dat de kans niet is gegrepen om 

uit de comfortzone te stappen tijdens de interviews en het inzicht ten aanzien van ‘emotioneel 

reageren…’ nader te bespreken.   

 

5.3 Analyse van de resultaten met betrekking op hoofdvraag 2 
In deze paragraaf worden de resultaten geanalyseerd die betrekking hebben op de tweede 

hoofdvraag: wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren geweest in de samenwerking aan 

de opdrachten ten behoeve van de voorbereiding op de fusie?  

In de enquête is gevraagd naar specifieke bevorderende en belemmerede factoren, met als doel 

inzichtelijk te krijgen wat de effectiviteit van de samenwerking van de werkgroepen bevorderend en 

belemmerend heeft beïnvloed. De respondenten hebben negentien factoren voorgelegd gekregen 

waarvan ze door middel van een plus of een min konden aangeven of deze bevorderend of 

belemmerend hebben gewerkt. Ook is de mogelijkheid gegeven om zelf nog extra factoren toe te 

voegen. Daar heeft niemand gebruik van gemaakt. Na het toekennen van een plus of een min is 

gevraagd waarom ze daarvoor gekozen hebben. Het resultaat is gecategoriseerd en staat in grafiek 

10.  

Het vervolg van deze paragraaf laat zien welke bevorderende en belemmerende voorwaarden ter 

sprake zijn gekomen tijdens de groepsinterviews. Deze worden weergegeven in grafiek 11. Net zoals 

voor hoofdvraag 1 geldt ook voor hoofdvraag 2 dat de interviews de resultaten van de enquête 

versterken. Gelijkwaardige categorieën van de enquêtes en de interviews zijn samengevoegd tot 

nieuwe categorieën. In grafiek 12 staan de bevorderende factoren en in grafiek 13 worden de 

belemmerende factoren inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden in grafiek 14 alle bevorderende en 

belemmerende factoren in beeld gebracht zonder onderscheid te maken uit welke bron deze is 

voortgekomen.  

Overzicht bevorderende en belemmerende factoren genoemd in de enquêtes 

In de enquête is gevraagd naar specifieke factoren. De respondenten hebben hierop kunnen 

antwoorden met een plus (bevorderend) en min (belemmerd). In de grafiek hieronder staan de 

bevorderende (groen) en belemmerende (rood) factoren die door de werkgroepleden zijn ervaren in 

de samenwerking aan de opdracht ter voorbereiding op de fusie. Tevens laat de grafiek zien hoe vaak 

ze genoemd zijn in de enquêtes. 
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Grafiek 10. Bevorderende en belemmerende factoren.  

 

Bovenstaande grafiek laat zien dat voor bijna alle factoren geldt dat ze zowel positief als negatief 

gelabeld zijn door de respondenten. Voor twee geldt dat niet, die zijn door iedereen positief ervaren: 

‘mijn invloed op de uitvoering van de opdracht’ en ‘ruimte om te leren’. Iedereen heeft ervaren dat 

die ruimte er is geweest. Er werd zelfs door een collega gezegd dat er ‘volop’ ruimte is geweest om te 

leren. Een andere collega heeft het over ‘Je leert van elkaar, kennis wordt gedeeld’. Een andere 

bevorderende factor die er positief uitspringt, is de mate waarin collega’s zich gehoord hebben 

gevoeld in het proces. Er is gezegd: “We hebben ons altijd gehoord gevoeld.” Daarnaast werd: ‘de 

ruimte om te falen’, ‘samenstelling van de groep’ en ‘het feit dat er gebruik [is] gemaakt van 

deskundigheid buiten de school’ over het algemeen als positief ervaren. Over de samenstelling van 

de groep werd gezegd: “Prima, mits de groep in zijn geheel aanwezig was”. In de interviews is ook 

over de aanwezigheid van de werkgroepen gesproken. Dat komt verderop aan bod.  

Negatief geoordeeld is er over het ontbreken van een duidelijk geformuleerde opdracht. Deze 

voorwaarde ontbrak volgens een groot gedeelte van de geënquêteerden. Iemand schreef: “De 
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opdracht moet specifieker geformuleerd worden en het einddoel moet hierin bekend gemaakt zijn”. 

Anderen spraken in deze over een te ‘vage’, ‘te open’ opdrachtbeschrijving. Ook werd genoemd: 

“Bondigheid hoeft niet altijd goed te zijn.” De urenfacilitering werd ook als belemmerde factor 

ervaren. Deze werd als onduidelijk gezien of geënquêteerden hadden het gevoel dat er te weinig 

gefaciliteerde uren waren. Het was voor collega’s “onduidelijk hoeveel uren ervoor uitgetrokken 

werden”. Een andere collega zegt: “Deze waren er gewoonweg niet.” Dat heeft ervoor gezorgd dat 

de werkgroepleden ervaren hebben dat ze het werk in hun eigen tijd moesten doen. Verder valt af te 

lezen dat het ontbreken van een duidelijk gestructureerd proces als negatief is ervaren. Daardoor is 

het proces vooral als “rommelig” en ‘”ad hoc’” beleefd. Aan de andere kant geven respondenten aan 

dat bij de start een duidelijke structuur ervaren is, maar deze “zwakte af” met de tijd. Iemand anders 

geeft aan: “Sterke start, maar naarmate we vorderden, werd de structuur steeds minder.” Er zijn ook 

voorwaarden geweest die door ongeveer de helft van de collega’s als positief zijn ervaren terwijl de 

andere helft ze als negatief heeft ervaren.  

Overzicht bevorderende en belemmerende factoren genoemd in de groepsinterviews 

In de grafiek hieronder valt af te lezen welke bevorderende en belemmerende factoren door de 

werkgroepleden ervaren zijn in de samenwerking aan de opdracht ter voorbereiding op de fusie. Er 

valt ook af te lezen hoe vaak deze ter sprake is gekomen. Verder is inzichtelijk gemaakt of deze 

positief (groen) dan wel negatief (rood) besproken zijn.  

Grafiek 11. Bevorderende en belemmerende factoren (interviews) 

  

Bovenstaande resultaten laten zien dat de collega’s tevreden zijn over het proces en met name over 

het resultaat. Dit bleek al bij de inleidende vragen. Een respondent zegt in dit kader het volgende: 

“Inhoudelijk is er wel samenhang en die is volgens mij ook vanaf het begin gebleven, die is misschien 

zelfs wel sterker geworden in de loop van het proces.” Over het resultaat merkt een andere collega 

op: “Het is een mooi sterk document geworden.” Verder werd er over het proces en het resultaat 

gezegd: “Ik vind wel dat je een beetje ambitie moet hebben als groep, en dat hadden we ook.” 
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Tevens is gesproken over het werken in gemengde groepen en dat die motiverend zijn en kwaliteit 

opleveren. De samenwerking was dus een bevorderende factor. Hier is door een collega het 

volgende over opgemerkt: “Ja, ik denk dat de samenstelling van de groep, zoals die is geweest, de 

beste samenstelling is die je kunt hebben om resultaat te leveren. In plaats van dat je het alleen bij 

goede docenten of het bestuur houdt. Ik vind het heel goed dat er mensen vanuit alle hoeken in de 

werkgroep zaten.” Ook werd er over samenwerken door een collega opgemerkt dat de samenstelling 

van zijn werkgroep “Het beste van alle mogelijke werelden” was. Verder is veel gesproken over het 

gevoel van vertrouwen dat de werkgroepleden hebben gekregen. Dit is als positief ervaren. In dit 

kader merkt een werkgroeplid het volgende op: “Ik heb het idee dat je best dingen fout mag doen.” 

Een andere collega geeft simpelweg aan dat vertrouwen ”altijd’” te hebben gevoeld.  

Verder zijn er ook belemmerende factoren ervaren. Uit de interviews bleek dat de respondenten het 

proces als rommelig hebben ervaren omdat er vooraf geen bedacht ontwerp klaar lag. Een 

respondent heeft dat als volgt ervaren: “Onze start was heel rommelig.” En voegt daar later aan toe: 

“We hebben een eindresultaat. Of dat het ook wordt, is onduidelijk.” Een andere collega geeft aan 

dat “De helikopterview van de leidinggevende” gemist is. Dit gemis aan duidelijke proces- en 

resultaatafspraken kwam in de vorige paragraaf ook naar voren.  

Een andere belemmerende factor is dat er onvoldoende tijd en ruimte is gevoeld om volledig te 

participeren. De respondenten geven aan mager in tijd gefaciliteerd te zijn geweest. Het organiseren 

van gezamenlijke bijeenkomsten is daardoor als lastig ervaren, met als resultaat dat de werkgroepen 

te vaak incompleet bij elkaar zijn gekomen en er een gevoel van ‘lastig werken’ is ontstaan. Een 

collega is hier duidelijk over en merkt op: “Het stoorde me dan ook dat iemand dan niet weet 

waarover het gaat. Natuurlijk zullen er wel redenen zijn, maar we doen het samen en we willen het 

ook goed doen en dan zitten we samen om dingen aan elkaar te laten horen en als er dan een paar 

mensen niet zijn, mis ik de samenhang waarvoor wij er dan wel zitten”. Een andere respondent laat 

weten: “Het bleef rommelig bij vergadermomenten, de één kon wel, de ander kon niet, dus die 

rommeligheid qua structuur van de vergadering is gebleven”. Over urenfacilitering werd opgemerkt: 

“Tijd en opdracht stond niet altijd in verhouding”. Een andere respondent zegt: “Ik had wel het idee 

dat ik te krap in mijn tijd zat”.  

Een laatste belemmerende factor die genoemd mag worden is dat er geen aanspreekcultuur bestaat. 

Hier werd het volgende over gezegd: “Ik vind als je afspraken maakt met elkaar in een vergadering, of 

het nou gefaciliteerd is of niet, en je zegt daar 'ja' op, dan moet je zorgen dat je die afspraak nakomt. 

En ik erger me mateloos aan het feit dat zij daar zo makkelijk mee omgaan, om het niet te doen en 

dat het gewoon als normaal wordt gezien.”. Het wordt als normaal ervaren dat afspraken niet 

nagekomen worden. De volgende uitspraak onderstreept dat: “Je kunt er niet altijd op vertrouwen 

dat iedereen zijn afspraken nakomt”.  De werkgroepleden hebben elkaar niet tot nauwelijks 

aangesproken, waardoor dit als een belemmerende factor is ervaren. Een collega vindt dat collega’s 

elkaar onderling ook best mogen aanspreken maar: “Ik denk dat het niet zo makkelijk is.” Iemand 

anders zegt daar het volgende over: “Het is gewoon zo lastig om een gelijkwaardige aan te spreken” 

omdat de reactie dan is “Wie ben jij om dit tegen mij te zeggen?”  

 

Ter verduidelijking en versterking van de verschillende factoren zijn in de grafiek hieronder de 

bevorderende factoren, zoals genoemd in de enquêtes (negentien factoren) en de groepsinterviews 

(zeven factoren), opnieuw geanalyseerd. Gelijkwaardige factoren zijn opnieuw samengevoegd tot 

een negental bevorderende factoren die door de werkgroepleden zijn ervaren in het samenwerken 

aan de opdracht ter voorbereiding op de fusie. Verder valt op te maken hoe vaak ze zijn genoemd. 
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Grafiek 12. Bevorderende factoren (interviews & enquêtes)  

 

Grafiek 12 laat zien dat de collega’s tevreden zijn over het verloop van het proces en het resultaat. 

Zowel in de enquêtes als in de interviews wordt hier hoog op gescoord. Dat sluit aan bij de resultaten 

van de inleidende vragen waar een 7 is gegeven voor het behaalde resultaat. Verder is te zien dat de 

collega’s gevoeld hebben vertrouwen te hebben gekregen. Ook valt af te lezen dat in de interviews 

minder uitgesproken is gebleken dat er behoefte was aan een duidelijke opdracht, terwijl op dit punt 

in de enquête hoog is gescoord. De factoren ‘gemengde groepen motiveert en biedt kwaliteit’ en 

‘zelfbewustzijn helpt in het proces’ komen in de enquêtes en de interviews even vaak voor. De factor 

’gebruik gemaakt van deskundigheid binnen en buiten school’ scoort hoog in de enquête, maar is 

niet ter sprake gekomen in de interviews.  

 

Ter verduidelijking en versterking van de verschillende factoren zijn in de grafiek hieronder de 

belemmerende factoren, zoals genoemd in de enquêtes (zeventien factoren) en de groepsinterviews 

(zes factoren), opnieuw geanalyseerd. Gelijkwaardige factoren zijn opnieuw samengevoegd tot een 

achttal belemmerende factoren die door de werkgroepleden zijn ervaren in het samenwerken aan de 

opdracht ter voorbereiding op de fusie. Verder valt op te maken hoe vaak ze zijn genoemd. 

Grafiek 13. Belemmerende factoren (interviews & enquêtes)  
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Als meest belemmerende factor is ervaren dat het proces rommelig verlopen is als gevolg van het 

ontbreken van een vooraf bedacht ontwerp. Zowel in de enquêtes als in de groepsinterviews wordt 

deze belemmering genoemd. Dit geldt ook voor de belemmerde factor “onvoldoende tijd en ruimte 

om volledig te participeren”. Daarnaast is af te lezen dat er hoog gescoord wordt op de 

belemmerende factor “gebrek aan kennis” terwijl in de inleidende vragen er voor het eindresultaat 

een 7 is gegeven.  

 

In onderstaande grafiek staan alle bevorderende (groen) en belemmerende (rood) factoren, zonder 

onderscheid te maken tussen de enquêtes en interviews. Op deze manier is in een oogopslag 

duidelijk welke voorwaarden het meest en minst genoemd zijn door de werkgroepleden in de 

samenwerking aan de opdracht ter voorbereiding op de fusie. 

Grafiek 14. Bevorderende en belemmerende factoren 
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gegeven wordt. En als laatste van de top-3 van bevorderende factoren is ervaren dat het rendeert 

om gebruik te maken van deskundigheid binnen en buiten school.  

Samenvatting van de leermomenten die van belang zijn voor de beantwoording van 

hoofvraag 2.  

Samenvattend kan vastgesteld worden dat er duidelijk bevorderende en belemmerende factoren zijn 

geweest en/of ervaren zijn in de samenwerking aan de opdracht in de werkgroep ter voorbereiding 

op de fusie. Het heeft bevorderend gewerkt dat er vertrouwen is gegeven. Dat heeft een positief 

effect gehad en heeft de werkgroepleden in staat gesteld om vrij aan de voorbereiding van de fusie 

te werken. Een andere bevorderende factor is geweest dat de mogelijkheid bestond om gebruik te 

maken van deskundigheid binnen en buiten de school. Deze staat haaks op een belemmerende 

factor die is gevoeld, namelijk het gebrek aan kennis om de gegeven opdracht tot een goed einde te 

brengen. Toch is gevoeld dat er te weinig kennis aanwezig was en hebben de respondenten gezocht 

naar personen bij wie deze kennis te halen viel. Aan de andere kant is het de vraag of de 

werkgroepleden meer hadden kunnen vertrouwen op hun eigen capaciteiten. Dat is tijdens het 

proces niet meteen zo gevoeld, maar in het onderzoek komt dit wel als ervaren leermoment of 

inzicht naar voren. Ook heeft het bevorderend gewerkt dat het proces als helder is ervaren. Dat heeft 

bijgedragen aan een positief resultaat. Dit wordt ondersteund met het gegeven cijfer van 7 voor het 

resultaat. Dit is in tegenspraak met het overduidelijke belemmerende gevoel van een rommelig 

proces als gevolg van het ontbreken van een vooraf bedacht ontwerp. Er kan geconstateerd worden 

dat deze twee uitersten bijna even vaak belemmerend als bevorderend zijn ervaren. Als laatste 

belemmerende factor is het gebrek aan tijd en ruimte om volledig te kunnen participeren ervaren.  
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6. Conclusie  
In paragraaf 6.1 worden de twee hoofdvragen van dit onderzoek beantwoord. Tevens wordt een 

aantal conclusies getrokken. In paragraaf 6.2 worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor de 

implementatiefase. Tenslotte staan in paragraaf 6.3 aanbevelingen voor eventuele 

vervolgonderzoeken.  

 

6.1 Conclusies en discussies  
Hoofdvraag 1: Wat is er geleerd door de werkgroepleden tijdens het samenwerken in de 

werkgroep toen ze bezig waren aan hun opdracht ter voorbereiding van de fusie?  

Op basis van de samenvatting na grafiek 9 op bladzijde 29 kan het volgende geconstateerd worden: 

Het geleerde bevindt zich op twee terreinen:  

1. Het procesgebied 

2. Het gebied van interactie tussen de collega’s.  

Geleerd is dat er behoefte is aan een duidelijk van te voren vastgesteld ontwerp ten aanzien van de 

voorbereidende fase van de fusie. Het klopt dat er geen concrete instructie lag voor de 

werkgroepleden waarin beschreven stond wat er van hen verwacht werd en hoe ze tot het resultaat 

zouden hebben moeten komen. Door de directie is hier een duidelijke keuze in gemaakt. Het mocht 

organisch verlopen. De directie wilde de werkgroepen zoveel mogelijk ruimte geven om hun 

opdracht uit te voeren zonder vooraf te veel op te leggen. De reden hiervoor was dat de organisatie 

vlak voor de start van de voorbereidende werkzaamheden een zwaar verbetertraject heeft 

doorgemaakt. Hierin was weinig tot geen ruimte voor eigen inbreng, want de gang van zaken werd 

van bovenaf opgelegd. Deze werkwijze is toen door veel collega’s als belemmerd ervaren en daarom 

is er gekozen voor een organisch traject. Echter, elke keuze heeft een consequentie.  

Verder is door de werkgroepleden geleerd dat samenwerken aan complexe materie een meerwaarde 

heeft. Samenwerken in een diverse groep verrijkt en levert een beter resultaat. Dat wil niet direct 

zeggen dat inzet altijd leidt tot het verwachte resultaat. In de voorbereiding is duidelijk gekozen om 

de samenstelling van de werkgroepen zo divers mogelijk te maken en evenredig mogelijk over de 

twee locaties te verdelen. Deze diversiteit heeft gezorgd voor meerdere invalshoeken in een 

complexe situatie. Deze keuze is als positief ervaren. 

Ten slotte kan geconcludeerd worden dat de collega’s geleerd hebben dat er binnen het IJsselcollege 

geen aanspreekcultuur bestaat en dat ze die missen. Sterker nog, dat ze last hebben gehad van het 

ontbreken ervan. Dat heeft het samenwerkingsproces in de weg gezeten. Ervaren is dat er tijd is 

weggelekt bij het wel en niet bespreekbaar maken van dit gemis.  

Hoofdvraag 2: Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren geweest in de samenwerking aan 

de opdrachten ten behoeve van de voorbereiding op de fusie? 

Op basis van de samenvatting na grafiek 14 op bladzijde 36 kan geconstateerd worden wat de 

bevorderende en belemmerende factoren zijn geweest.  

Wat absoluut bevorderend heeft gewerkt, is dat collega’s vertrouwen hebben gevoeld terwijl er 

gewerkt werd aan een complexe opdracht. Dit gegeven vertrouwen lijkt ervoor te hebben gezorgd 

dat de werkgroepleden meer vertrouwen kregen in hun eigen capaciteiten. Daarnaast lijkt het erop 

dat het geven van vertrouwen bevorderend heeft gewerkt in een situatie waarin de collega’s niet 
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gefaciliteerd zijn in tijd. De collega’s hebben namelijk wel degelijk de verantwoordelijkheid genomen 

om tot een goed resultaat te komen. Het is niet precies helder hoe de organisatie de werkgroepleden 

dit vertrouwen heeft gegeven. Op zich maakt dat ook niet uit. Wellicht is dit een kernkwaliteit die 

onbewust aanwezig is binnen de organisatie. 

Een andere conclusie die getrokken kan worden is dat er inzicht is ontstaan in het gebruik maken van 

kennis. Het heeft bevorderend gewerkt dat de werkgroepleden erachter kwamen dat je niet alles 

hoeft te weten en kunt weten. Bij het ontbreken van kennis zal er op zoek gegaan moeten worden 

naar deskundigheid binnen en/of buiten school. Dat is volop gedaan. Deze houding heeft ervoor 

gezorgd dat de collega’s trots op zichzelf zijn en wellicht heeft dit positieve gevoel doorgewerkt in de 

positieve beoordeling van het resultaat. 

Over de belemmerende factoren kan het volgende worden geconcludeerd. Het ontbreken van een 

vooraf bedacht ontwerp heeft gezorgd voor een rommelig ervaren proces. Dat lijkt haaks te staan op 

het feit dat de werkgroepleden ook tevreden zijn geweest over het proces en hebben ervaren dat er 

wel een heldere opdracht lag. De keuze om niet van te voren een ontwerp neer te leggen zorgt per 

definitie, bij de meeste mensen voor een rommelig ervaren verloop van het proces.   

Onvoldoende tijd en ruimte om volledig te participeren zijn ook als belemmerend ervaren. De 

werkgroepen waren vaak incompleet. Dit omdat de werkgroepleden niet in tijd gefaciliteerd zijn 

geweest. Eigenlijk was het liefdewerk oud papier en kwam dit werk bovenop het reguliere 

takenpakket. Dat is als zwaar ervaren, helemaal omdat het voor een groot deel van de collega’s 

moeilijk in te schatten was hoeveel tijd en energie het zou gaan kosten. Dit kwam mede door het 

ontbreken van een ontwerp. Het wil niet automatisch zeggen dat door uitbreiding van uren het 

proces of het resultaat beter wordt.  

Tenslotte kan geconcludeerd worden dat het gevoel van gebrek aan kennis om deze complexe klus te 

klaren belemmerend is geweest. Opvallend is dat tevens wordt opgevoerd dat gebruik is gemaakt 

van deskundigheid binnen en buiten school. Blijkbaar hebben de werkgroepen daar onvoldoende 

vertrouwen in gehad. Op zich zijn de werkgroepleden wel goed in staat geweest om hun gebreken te 

herkennen en erkennen en hier dus iets aan te doen door het gebrek aan te vullen.  

 

6.2 Aanbevelingen  
De eerder gegeven antwoorden en conclusies geven stof tot nadenken en leiden tot een zevental 

aanbevelingen. Deze aanbevelingen zouden kunnen bijdragen om de implementatiefase zo effectief 

mogelijk te laten verlopen: 

1. Ga vooraf aan de implementatiefase met elkaar in gesprek over hoe het proces moet gaan 

verlopen. Er had meer aandacht besteed kunnen worden aan de impact van de gemaakte 

proceskeuze. De organisatie heeft een heldere les geleerd, namelijk dat meer aandacht voor 

structuur van het proces collega’s helpt. Voor de implementatiefase is daarom van belang om 

meer aandacht te geven aan deze behoefte. Echter door de proceskeuze zal niet volledig aan de 

behoeften kunnen worden voldaan. Het is en blijft een organisch proces. Wat wel kan  is om 

gesprekken vooraf in te richten die specifiek over dit punt gaan. Belangrijk hierin is uitleg te geven 

over  de consequenties van de gekozen organische strategie, de groep te leren omgaan met 

onduidelijkheid dan wel een ‘rommelig proces’ en tegelijkertijd te inventariseren welke behoeftes 

er bestaan om de implementatie tot een succes te maken.. 
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2. Het loont om een sfeer neer te zetten waarin collega’s vertrouwen ervaren. Gebleken is dat het 

geven van vertrouwen door de organisatie een kernkwaliteit is. Ga vooral hiermee door. Het kan 

naar een niveau hoger getild worden door dit op teamniveau zelfsturend in te richten. Dit kan 

bereikt worden door aan de start van de implementatiefase de werkgroepen te faciliteren met een 

coach die ingaat op het groepsproces binnen de werkgroep en interactie tussen de werkgroepen.  

3. De school zou meer aandacht kunnen geven aan de vraag hoe efficiënter samengewerkt kan 

worden wanneer er weinig tijd vrijgemaakt kan worden voor een dergelijke opdracht. Wat 

betekent het bijvoorbeeld dat niet iedereen aanwezig is of dat deelopdrachten verdeeld worden 

zonder dat iedereen daarvan op de hoogte is? Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het 

beter specificeren van rollen in de werkgroepen.. 

4. Bevorder een aanspreekcultuur binnen de organisatie. Er zal aandacht moeten komen voor de 

ontwikkeling van een situatie waarin iedereen het volstrekt normaal vindt dat collega’s elkaar 

aanspreken. De collega’s zouden wellicht begeleid kunnen worden in de manier waarop ze dat 

kunnen doen. Gedurende het implementatietraject kunnen coaches de werkgroepen faciliteren 

die het onderwerp ‘elkaar aanspreken’ regelmatig centraal zetten. Daarnaast is het verstandig om  

regelmatig reflectiemomenten in te richten. Ook hierin kunnen de coaches de werkgroepen 

begeleiden hoe je dit het beste kunt doen.  

5. Onderzoek of er meer tijd en ruimte vrijgemaakt kan worden voor betrokkenen. Voldoende 

facilitering draagt bij aan het gevoel van evenwichtige werkdruk. Wanneer extra ruimte vrijmaken  

niet mogelijk is, is het goed om meer aandacht  te geven voor het gevoel van een niet-evenredige 

werkdruk. Ook hier kunnen coaches een rol spelen om dit onderwerp en gevoel bespreekbaar te 

maken 

6. Zorg dat de werkgroepen in de implementatiefase  weer zo divers mogelijk worden samengesteld. 

Er is ervaren dat diverse werkgroepen een meerwaarde hebben. 

7. Het lijkt erop dat de organisatie te weinig duidelijk heeft kunnen maken  dat de groepsleden er 

goed aan gedaan hebben om kennis buiten de werkgroepen te zoeken. Terwijl dat iets is om als 

organisatie te blijven stimuleren. Blijf collega’s de mogelijkheid geven en moedig het aan om 

ontbrekende kennis elders te halen. De manier waarop is verstandig te onderzoeken. Ook hier kan 

het helpen om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

6.3 Vervolgonderzoek  
Op basis van het onderzoek dat is verricht zouden twee vervolgonderzoeken ingezet kunnen worden. 

Beide kunnen bijdragen aan een nog professionelere organisatie. In de eerste plaats is het zinvol als 

het IJsselcollege gaat onderzoeken op welke wijze er een aanspreekcultuur gecreëerd kan worden. 

Onderzoek leert dat deze is gemist. Er is geen cultuur waarin het normaal is om elkaar aan te spreken 

op gedrag of feedback te geven op elkaars functioneren. Wel is duidelijk geworden dat het de 

werkgroepleden energie heeft gekost. In dit vervolgonderzoek zou het goed zijn als er ook aandacht 

is voor de manier waarop je elkaar kunt aanspreken.  

Een tweede vervolgonderzoek zou kunnen zijn hoe en op welke wijze er meer intervisiemomenten 

ingericht kunnen worden zodat er meer gereflecteerd kan worden op de dagelijkse werkzaamheden. 

Dit kan de kwaliteit van de organisatie ten goede komen.  
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 Ik vind een vervolg op dit onderzoek noodzakelijk. Hoe bevorder je een aanspreekcultuur en hoe las 

je reflectie/tussenevaluatie momenten in, waar en wanneer zet je intervisie in, zijn vragen die bij mij 

opkomen 
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7. Betekenis van het onderzoek in/voor de praktijk  
Doel van dit onderzoek was inzicht verwerven in de manier waarop het IJsselcollege invulling heeft 

gegeven aan de vormgeving van het initiatieproces in de fusie en met name in de vraag wat 

werkgroepleden hebben geleerd en welke bevorderende en belemmerende factoren er door hen zijn 

ervaren. Met de verworven inzichten kan de implementatiefase direct op een effectief 

kwaliteitsniveau ingezet worden Er kunnen, onder andere op basis van de aanbevelingen, 

interventies worden gedaan om de implementatiefase gemakkelijker te laten verlopen.  

Het onderzoek heeft voor de school betekenis gehad omdat de inzichten gebruikt kunnen worden in 

toekomstige innovatietrajecten almede in het vervolg van het fusietraject. Geleerd is dat een 

innovatieproces weerbarstig en lastig is. Maar dat door gebruik te maken van de kwaliteiten en de 

diversiteit binnen en buiten de organisatie er resultaten neergezet kunnen worden waar de 

betrokkenen tevreden over zijn. Patronen die zichtbaar zijn geworden kunnen doorbroken worden. 

Het initiatieproces kan dienen als casus hoe mensen samenwerken. Dit onderzoek geeft hierin 

duidelijk een aantal handvaten die direct en op de lange termijn ingezet kunnen worden om 

onderlinge samenwerking te verbeteren en de fusie tot een succes kan maken.  

Verder heeft het onderzoek bijgedragen aan het feit dat de organisatie heeft ervaren dat een 

innovatietraject ook gezien kan worden als een leertraject. Leren kan een moeizaam en pijnlijk 

proces zijn. Dat geldt dus ook voor het fusieproces. Als de organisatie en betrokkenen 

innovatietrajecten in de toekomst als leertrajecten kunnen zien is het goed mogelijk dat er anders  

gekeken wordt naar het traject. Er zou hierdoor een andere dynamiek kunnen ontstaat.  

Het feit dat dit onderzoek een evaluatief onderzoek was heeft ervoor gezorgd dat het karakter van 

de enquêtes en groepsinterviews reflecterend waren. De collega’s hebben tijdens het onderzoek veel 

over de groepsdynamiek en het proces kunnen nadenken en vooral over de vraag welke rol ze daar in 

hebben gespeeld. Deze manier van met elkaar evalueren is van betekenis geweest voor de school en 

de collega’s zelf, vooral omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Er worden niet of nauwelijks 

reflectiemomenten ingericht om stil te staan bij het werk. Opvallend was dat deze reflecterende 

gesprekken gemakkelijk verliepen. Omdat de verkregen inzichten zo verhelderend zijn, zou de 

organisatie vaker evaluatieve gesprekken moeten voeren. Daarbij moet worden opgemerkt dat het 

belangrijk is dat er wel iets gebeurt met de opbrengsten.  
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8. Reflectie  
Het proces van onderzoek doen is lang en intensief geweest en het is me niet altijd makkelijk 

afgegaan. Bij tijd en wijle heb ik het werkelijk vervloekt. Nu het achter de rug is, kijk ik met 

tevredenheid terug en zie ik de meerwaarde van dit proces.  

In de eerste plaats is onderzoek doen een uiterst precies proces, waarin alles gewogen dient te 

worden. Dat is voor iemand die een echte ‘doener’ is wel eens moeilijk. Uren heb ik zitten schaven 

aan de juiste formuleringen en opbouw. Dat was soms niet leuk. Hoewel ik op momenten dat het 

lukte ook een bepaald genoegen voelde. Mijn begeleider Jos Zuylen heeft er keer op keer voor 

gezorgd dat de formuleringen steeds beter en preciezer werden. Ik ben hem dankbaar voor de 

voortdurende hulp en ondersteuning en voor het feit dat ik het ook leuk ben gaan vinden om scherp 

te formuleren.  

Waar ik veel plezier aan heb beleefd is het afnemen van de enquêtes en de groepsinterviews. Het 

was fijn om te luisteren naar mijn collega’s die met plezier spraken over hun werkzaamheden en daar 

goudeerlijk over waren. Reflecteren in groepen gebeurt eigenlijk niet bij ons op school. Ik vind het 

juist van betekenis als je op zoek bent naar duiding. Ik ben dan ook van plan dit zelf vaker te gaan 

doen met mijn collega’s.  

Ten derde is het me overduidelijk geworden hoe complex een fusie is. Deze fusie, waarin twee 

locaties van dezelfde school samengaan, is al ingewikkeld. Maar wat komt er allemaal niet bij kijken 

als twee verschillende typen organisaties moeten fuseren? Waar begin je?  

Mijn onderzoek is niet zonder horten en stoten verlopen. Graag wil ik daar nog wat over zeggen. 

Toen mijn onderzoeksvoorstel was goedgekeurd ben ik direct van start gegaan met de uitvoering. 

Kern van mijn eerste onderzoeksmethode was actieonderzoek. Hiervoor was ik afhankelijk van de 

voorzitters van de verschillende werkgroepen. Zij zouden verschillende afgesproken interventies in 

hun werkgroep doen die onderdeel zouden zijn voor het actieonderzoek. Ook zouden zij afspraken 

maken met hun werkgroepleden voor een volgende bijenkomst, wat onderdeel was van mijn 

onderzoek. Ik heb mij verkeken op het urgentiegevoel van de voorzitters en het aantal keren dat de 

werkgroepen zouden samenkomen. Het bleek daarom praktisch onmogelijk om het actieonderzoek 

te kunnen uitvoeren. Ik had de voorzitters niet mee, de werkgroepen bleken incompleet en bleken te 

weinig samen te komen om zaken goed te kunnen onderzoeken. Dat was voor mij een verrassing en 

een pittige les. Achteraf gezien had ik hierin meer het voortouw moeten nemen. Feit is dat ik 

teleurgesteld was in mijn verwachtingen en met een probleem kwam te zitten.  

Ik heb uiteindelijk na beraad met mijn begeleider de keuze gemaakt om een evaluatief onderzoek te 

verrichten. Dit betekende wel dat ik pas in een laat stadium mijn data bij elkaar had en dat ik steeds 

een opgejaagd gevoel heb ervaren. In mijn privéleven was het helaas ook niet helemaal rustig. Al met 

al heeft dit ervoor gezorgd dat ik minder heb kunnen genieten van het onderzoeksproces dan dat ik 

gehoopt had. Terugkijkend ben ik wel trots op wat er nu ligt.  
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Bijlagen  
 

Bijlage 1 Enquêtevragen   
Geef aan in welke werkgroep je zit door dat aan te kruizen in het onderstaande tabel  

 Werkgroep Voorzitter  Aankruisen 

1 Pedagogisch klimaat Meral Dedeci  

2 Onderwijsaanbod Marianne Roest  

3 Pr en communicatie Bram van Welie   

4 Doorlopende leerlijnen Leo Heukels  

5 Passend onderwijs Neline van Duijn   

6 Personeelsbeleid Andrea van Rooijen  

7 Verbinden medewerkers Bart Reijniers  

8 Kwaliteitszorg Erik Visser   

 

Inleidende opstartvragen 

1. Ga in gedachten terug naar het proces waarin je hebt gezeten met je werkgroep het afgelopen jaar. 

Geef nu aan hoe je de samenwerking hebt ervaren in de werkgroep waar je deel aan nam.  

 

Ervaring van de samenwerking Aankruisen 

Heel goed   

Goed  

Niet goed  

Helemaal niet goed  

 

2. Welk cijfer zou je geven aan het resultaat? 

Cijfer (1-10):  

3. Kijk nu naar de tijdlijn hieronder. Deze start op 5 oktober, de officiële start van de werkgroepen, en 

eindigt op 30 juni. Kruis hier de momenten op aan die voor jou in positieve of in negatieve zin 

betekenisvol waren en die het rapportcijfer verklaren (te denken valt aan inzichten, besluiten, emoties 

en gebeurtenissen die indruk hebben gemaakt)  

5 oktober 8    15 maart     5 juli 6 

 

Moment: (Als je meer dan drie momenten hebt gekozen, kies dan de drie momenten die voor jou het 

belangrijkste zijn geweest) 

 

4. Reflecteer op de volgende stellingen.  

 Ik heb geleerd dat:  

 Ik heb gemerkt dat het niet altijd zo is dat:  

 Ik heb geleerd dat ik 

 Ik heb geleerd dat is soms….. dat ik niet altijd…..  
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Bijlage 2 Bevorderende en belemmerende factoren  

  
Kijk naar de beschreven voorwaarden die hieronder geformuleerd staan. Geef per factor aan of je 

deze positief (+) of negatief(-) hebt ervaren. Geef daarachter aan waarom dat zo is geweest. Onderin 

staan nog de rij anders nl, deze rij staat open en kan ingevuld worden mocht er een factor zijn die 

niet genoemd is maar die je wel wilt noemen beschrijf het daar.  

Nr Factoren  + - waarom 

1 Uren facilitering     

2 Opdrachtbeschrijving    

3 Duidelijk structuren proces     

4 Gehoord worden in het proces     

5 Mijn invloed op uitvoering opdracht     

6 Duidelijk geformuleerde opdracht    

7 Aansturing leidinggevende in de werkgroep    

8 Realistische deadlines    

10 Deskundigheid van anderen groepsleden     

11 Ruimte om te falen    

12 Ruimte om te leren     

13 Licht opgestoken bij collega’s binnen de school, maar buiten de werkgroep     

14 Gebruik gemaakt van deskundigheid buiten de school.     

15 Samenhang    

16 Voldoende geïnformeerd    

17 Hebben we te veel willen doen    

18 Onzekerheid/handelingsverlegenheid     

19 Samenstelling groep     

20 Anders nl:     
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Bijlage 3 Data enquêtes, data interviews en grafieken 
 

 

coderen enquetes 
interviews en grafieken_20161024_vs1.xlsx


