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Voorwoord 
In het voorjaar van 2012 stapte onze afdelingsdirecteur op. Hij had een andere baan gevonden. Dat 

was de zoveelste afdelingsdirecteur in korte tijd die vertrok. Als kartrekkers van de opleiding Orde en 

Veiligheid belden we met ons CvB lid, Toine Schinkel. “Wij willen graag zelf, als docententeam, de 

taak op ons nemen om ons zelf leiding te geven. Voor ons hoeft er geen vacature gesteld te worden 

voor een nieuwe afdelingsdirecteur”.  En het CvB ging akkoord. Bij ROC A12 was de tijd er rijp voor. 

De ‘goede‘ boeken werden gelezen, de juiste gesprekken gevoerd en als initiator monitorde ik ons 

experiment, het experiment van drie teams zonder formeel leiderschap. We begonnen met gespreid 

leiderschap bij de teams van Orde en Veiligheid, waarbij we afhankelijk van de situatie, de 

leiderschapsrol pakten. Echter de directie en de ondersteunende diensten hadden wel een 

aanspreekpunt nodig. Er werd een informele leiderschapsrol ingesteld die door verschillende 

docenten kon worden ingevuld maar wel met een docent als vast aanspreekpunt. De drie teams 

pakten hun professionele ruimte en kregen ook alle ruimte van de toenmalige directie. De teams 

konden nu zelf aanschuiven bij brancheoverleg, ze konden zelf aan de gang met de verdeling van de 

toegekende formatie en zelf hun onderwijskundig leiderschap invullen. Ik wilde weten hoe we als 

docent veel meer vanuit de studentgedachte konden handelen, hoe we los konden komen van de 

systemen waarin we gevangen zaten.  

Ons experiment ging door in het schooljaar 2012-2013. De laag van afdelingsdirecteuren verdween in 

de hele organisatie. Door bij verschillende teams de leiderschapsrol in te vullen werden voor mij 

enkele succesfactoren van een goed draaiend team duidelijk. Een van die succesfactoren is voor mij 

de wil van de teamleden om samen ervoor te zorgen dat het onderwijs iedere dag een stukje beter 

wordt. En met samen bedoel ik: met de studenten, met alle docenten en met de branche. Leren en 

jezelf ontwikkelen, is een psychologische basisbehoefte: voor onze studenten en dus ook voor de 

docenten en dus ook voor het team. Als de ontwikkeling van het team een psychologische 

basisbehoefte is waardoor het onderwijs beter wordt dan hoef je als leidinggevende niet veel anders 

te doen dan deze basisbehoefte niet in de weg te zitten. Het gaat om autonomie bieden, 

ontwikkeling stimuleren en alleen systemen te gebruiken in ondersteunende zin. 

We zijn vijf jaar verder nu. Hoe hebben andere teams met dezelfde opdracht, de opdracht om te 

groeien in taakvolwassenheid, de laatste jaren ervaren? Hoe hebben zij deze opdracht aangepakt? 

Welke processen hebben plaatsgevonden bij andere teams? Door mijn onderzoek uit te voeren 

mocht ik het uiteindelijke verhaal optekenen van vier teams. Het was bijzonder waardevol om open 

in gesprek te gaan met collega’s. Ik dank mijn collega’s van ROC A12 uit Velp voor hun 

openhartigheid.  

Het open gesprek aangaan was een onderzoeksmethodiek die ik niet eerder had toegepast. Ik 

verbaasde mij over de grote opbrengst van deze methodiek. Bedankt ook Paulien van De 

Veranderbrigade, dat je mee wilde lezen en mee wilde denken met mijn onderzoek. Inmiddels werk 

ik op een andere school, het Cibap in Zwolle. Door te werken in een andere omgeving kan ik mij als 

manager verder ontwikkelen en leren. De NSO, en vooral Jos Zuylen, wil ik bedanken voor de 

begeleiding. Ik heb tijdens mijn master de juiste tools aangereikt gekregen om zowel aan mijn eigen 

basisbehoefte van leren te voldoen als aan de basisbehoefte van mijn teams. 
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Samenvatting 
ROC A12 werkt sinds 2,5 jaar aan taakvolwassenteams die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf 

en hun problemen. De literatuur over taakvolwassen teams spreekt over vier niveaus van taakvol-

wassenheid (maturity): M1 t/m M4. Bij ieder niveau horen vraagstukken waar teams mee worstelen 

(Lingsma, 1999). Bij ROC A12 wordt uitgegaan van de redenering dat teams benaderd worden op een 

manier waar ze uiteindelijk naar toe groeien. Dus teams worden niet benoemd als een M1, M2 of M3 

team maar de teams worden andersom benaderd. Als zijnde een team opererend op het hoogste 

niveau van maturity, M4. Het conceptueel model passend hierbij is van Mx naar M4 via M4. Vandaar 

de titel andersom groeien in taakvolwassenheid. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag 

centraal. Welke processen hebben plaatsgevonden bij vier onderwijsteams van ROC A12 locatie Velp 

om tot een groei van hun taakvolwassenheid te komen? In koppels van twee zijn acht docenten 

bevraagd over de processen. Tijdens het interview hebben de docenten aangegeven over welke 

thema’s ze wilden spreken. Doordat de docent alle ruimte heeft gekregen om zijn verhaal te 

vertellen heeft hij zelf zo veel mogelijk betekenisvolle gebeurtenissen benoemd. De interviews zijn 

vervolgens gecodeerd en gevormd tot een leergeschiedenis. Door deze leergeschiedenis op te 

tekenen is meer kennis verzameld over de processen die plaatsvinden binnen de autonome teams 

van ROC A12 locatie Velp.  

 

Is er daadwerkelijk iets veranderd bij ROC A12? Allereerst kan uit de resultaten worden 

geconcludeerd dat, gedreven door het principe differentiëren mag, de teams eigen en passende 

interventies hebben gekozen. Uit de resultaten kan tevens geconcludeerd worden dat de 

denkpatronen en processen voor het grootste gedeelte terug te vinden zijn in de literatuur over 

taakvolwassenheid. Er zijn ook enkele nieuwe inzichten. Kritisch reflecteren op teamontwikkeling en 

het team effectief organiseren zouden goede processen zijn ter aanvulling op de huidige literatuur 

over taakvolwassenheid. Verder onderzoek zou dit moeten uitwijzen. De derde conclusie is dat de 

teams aangeven competent genoeg te zijn om te groeien in taakvolwassenheid maar dat er wel 

degelijk hulpvragen zijn. Hulpvragen om teams van M2 naar M3 te laten groeien. 

 

Door het uitvoeren van het onderzoek is tevens inzicht ontstaan op wat voor niveau van 

taakvolwassenheid de teams opereren. Hoewel dit laatste inzicht niet het doel geweest is van dit 

onderzoek onderstreept dit inzicht het feit dat de vier onderzochte teams van ROC A12 opereren op 

hetzelfde niveau als veel onderwijsteams. Op M2 en op M3 niveau.  

 

Het doel van het onderzoek is meer kennis verzamelen op het gebied van de processen. De 

opgetekende leergeschiedenis is het resultaat. Deze bevat quotes en processen uit de eigen 

organisatie. Wanneer de docenten de leergeschiedenis lezen zien ze bekende processen uit de 

literatuur en nieuwe processen geplaatst in hun eigen context. De docenten her- en erkennen 

daardoor deze processen. Voor de processen zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur interventies 

bekend die teams kunnen inzetten om verder te komen. Een aanbeveling is om deze interventies aan 

te bieden aan de teams van ROC A12. Op een manier die recht doet aan de autonomie van de teams. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
Binnen ROC A12 werken we met 22 taakvolwassen teams. Taakvolwassenteams zijn teams die 

‘volwassen’ met hun ‘taak’ omgaan. Taakvolwassenteams nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf 

en hun problemen. Als teamleiding heb ik de taak teams te begeleiden op weg naar meer 

taakvolwassenheid. Het probleem is dat we niet weten hoe momenteel ‘in-taakvolwassenheid-

gegroeide-teams’ hebben gehandeld binnen de unieke context van ROC A12. Met dit onderzoek wil 

ik te weten komen hoe teams op locatie Velp stappen zetten op weg naar taakvolwassenheid. Ik 

ervaar dat ik mijn rol als teamleiding in het MBO beter zou kunnen vervullen als ik meer inzicht zou 

hebben in het groeiproces van teams. Meer inzicht helpt om mijn werk als teamleiding beter te doen. 

Dit inzicht is niet alleen voor mijn eigen functie waardevol maar is ook waardevol voor de andere 

docenten in Velp. 

 

1.2 Context 
Twee en een half jaar geleden heeft ROC A12 een transitie ingezet. Voorheen was ROC A12 

traditioneel georganiseerd. Er werd gestuurd op resultaten. De kwaliteit werd afgelezen door middel 

van rapportages en metingen. ROC A12 had een 3-koppige centrale directie, afdelingsdirecteuren die 

verantwoordelijk waren voor 2 of 3 teams en een cultuur van blauwdruk denken. Ieder team werkte 

min of meer volgens dezelfde principes. Onderzoekt toont aan dat de medewerkers ontevreden 

waren en dat de kwaliteit van het onderwijs af nam. (Schinkel & Schöningh, 2015). Onder de naam 

‘Andersom Denken’ werd een transitie ingezet. Andersom Denken is het gedachtegoed van Wouter 

Hart dat hij beschreven heeft in het boek Verdraaide Organisaties (Hart, 2012). Bij de transitie is heel 

ROC A12 betrokken geweest. Centraal binnen de organisatie kwam de bedoeling – geweldig 

onderwijs – te staan. De kracht van het begrip ‘geweldig onderwijs’ is dat iedereen er zijn eigen beeld 

bij kan vormen. Voor de ene docent betekent het begrip overbrengen van vakkennis, voor de andere 

docent betekent het werken aan de ontwikkeling van jonge mensen. Voor de ene docent bouwt de 

term voort op bewezen aanpak, voor de andere docent betekent datzelfde begrip het inbouwen van 

experimenten (Schinkel & Schöningh, 2015). 

 

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt er gewerkt met onderwijsteams die taakvolwassenheid 

nastreven. Het begrip volwassen vindt zijn basis in het model van de Transactionele Analyse (Berne, 

1964). De Transactionele Analyse verstaat onder het begrip ‘volwassen’ het gedrag waarbij mensen 

laten zien dat ze in staat zijn om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en 

hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen (NVTA, 2015). Een team voelt zich 

verantwoordelijk voor de taken waarvoor zij zich gesteld ziet (Schinkel & Schöningh, 2015). Er is een 

hele laag in de organisatie opgeheven, namelijk de laag van afdelingsdirecteuren. De rol van 

teamleiding vullen docenten zelf in. De teams van ROC A12 kennen geen formeel leiderschap. Er is 

geen functie van teamleider in het functiebouwwerk. Wél kennen ze informeel leiderschap. Ze zijn, 

volgens het principe ‘Van A naar B volgens B’, zélf verantwoordelijk voor invulling van de informele 

leiderschapsrol. Alle teams van ROC A12 hebben één docent als informele leider die tevens de rol 
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heeft van aanspreekpunt binnen ROC A12. Naast die éne docent die een leiderschapsrol vervult, 

geeft ieder team zelf teamleiding verder vorm. Er kunnen dus twee of meer docenten zijn binnen een 

team die een leiderschapsrol vervullen. Vooralsnog lijkt het erop dat als gevolg van de transitie 

docenten met meer energie, meer betrokken en meer bevlogen naar hun werk gaan (ROC A12, 

2015).  

 

Er zijn twee belangrijke aspecten van Andersom Denken binnen ROC A12. ‘Van A naar B volgens B’ en 

‘differentiëren mag’. Het eerste belangrijke principe bij de transitie van ROC A12 is van A naar B via B. 

Dit betekent dat ernaar gestreefd wordt een verandering van A naar B vorm te gegeven volgens de 

principes van B (Veranderbrigade, 2015). Op hun site geeft Veranderbrigade een concreet voorbeeld. 

Wil je minder bureaucratisch worden, schrijf daar dan geen dik rapport over, maar hooguit een 

notitie van 1 A4’tje. Het tweede principe dat van kracht is binnen ROC A12 is ‘differentiëren mag’. 

Daarmee wordt bedoeld dat er tussen de teams verschillen mogen bestaan in de processen van groei 

naar taakvolwassenheid. 

 

1.3 Probleemverheldering 
Een van de taken van teams is dat ze groeien in hun taakvolwassenheid. Voor de teams houdt dit in 

dat ze, volgens de nieuwe principes, op een volwassen manier werken. Door zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak. De teams groeien andersom (via B) in hun 

taakvolwassenheid van A naar B. Het gaat om teams in Velp die in allerlei stadia zitten van 

taakvolwassenheid (A) en die sprongen hebben gemaakt naar de volgende zone van hun naaste 

ontwikkeling (B) (Vygotsky, 1987). Het probleem is dat we geen zicht hebben op welke processen 

bijgedragen hebben aan groei volgens de docenten binnen de unieke context van ROC A12. 

 

1.4 Doel van het onderzoek en voorlopige vraagstelling 
In het MBO is de laatste jaren sprake van een beweging richting teams die meer eigenaarschap 

ervaren en zich meer verantwoordelijk voelen voor hun resultaten (Brouwer e.a, 2015). Deze 

beweging is noodzakelijk op de kwaliteit van het MBO onderwijs te verhogen (MBO Raad-OCW 

2014). In het MBO is de kwaliteit van het onderwijs een teamverantwoordelijkheid. Door de 

taakvolwassenheid van een team te vergroten wordt de onderwijskwaliteit verhoogd. Door 

uitvoering van dit onderzoek ontstaat meer inzicht in de wijze waarop groei in taakvolwassenheid 

bewerkstelligd wordt wanneer een team zélf verantwoordelijkheid ervaart deze groei te realiseren 

(Van A naar B volgens B). Homan (2013) schetst in zijn inleiding van zijn boek Et-cetera dat er allerlei 

prachtige verhalen rondgaan over zelfsturende teams, empowerment, leergemeenschappen en zo 

noemt hij nog tientallen kreten die we in alle stukken over organisatieveranderingen tegenkomen. 

Maar, zegt Homan, het volgende is aan de hand bij huidige organisaties: te veel controle, te veel 

meten, te veel beheers kramp (Homan, 2013). Valt ROC A12 in de categorie “prachtige verhalen” 

zoals Homan beschrijft of is er daadwerkelijk iets veranderd. Dit onderzoek zal hier inzicht in geven. 

De vraagstelling luidt daarom als volgt: Welke processen hebben plaatsgevonden bij teams op de 

vestiging Velp van ROC A12 om tot een groei van hun taakvolwassenheid te komen?  
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1.5 Ethiek 
In dit onderzoek handelt de onderzoeker volgens de principes van goed wetenschappelijk onderzoek 

beschreven in de gedragscode Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (versie 2014).  

Belangrijke aspecten waar rekening mee gehouden wordt tijdens het onderzoek zijn: 

 Docenten worden geïnformeerd over het doel van het onderzoek; 

 Informatie wordt pas gebruikt in het onderzoek als docent ingestemd heeft dat zijn 

informatie/mening die hij geeft verwerkt mag worden; 

 (Persoons)gegevens worden zorgvuldig gebruikt en kunnen niet herleid worden naar de 

geïnterviewde docent; 

 Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de gedragscode VNSU (2014). De zes principes van 

deze gedragscode zijn de principes van eerlijkheid en zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, 

controleerbaarheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. 
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2. Theoretisch kader 

 

2.1 Taakvolwassenheid  
In deze eerste alinea wordt taakvolwassenheid uitgelegd zoals beschreven door Lingsma. 

Taakvolwassenheid is een begrip uit de systeemtheorie en wordt gebruikt in het team-

ontwikkelingsmodel van Lingsma. Het systeemtheoretisch perspectief op organisaties is overgewaaid 

vanuit de gezinstherapie en eind jaren tachtig kwam er belangstelling voor het systeemdenken in het 

bedrijfsleven (Lingsma, 1999). Een systeem bestaat uit relaties en patronen die met elkaar in 

verbinding staan die interacteren. Bij veranderingen gaat men uit van de samenhang van het geheel 

en naar onderliggende cruciale patronen (Senge, 1992). Het meest bekende model van 

teamontwikkeling is dat van Tuckman. Lingsma heeft het model van Tuckman gebruikt als 

uitgangspunt om er een model van teamontwikkeling te schetsen waarbij sprake is van vier 

ontwikkelfases in taakvolwassenheid (M=maturity). De vier ontwikkelfases heten M1 t/m M4. 

Kenmerken van teams in fase M1 zijn: losse individuen, geen cohesie. Kenmerken van teams in fase 

M2 zijn: subgroepen, bondjes, kleine coalities. Kenmerken van teams in fase M3 zijn: groep is 

onderling gebonden, onafhankelijke opstelling, staat tegenover de buitenwacht. En kenmerken van 

teams in fase M4 zijn: wederzijdse verbondenheid met open grenzen naar buiten. Het voordeel van 

het model van taakvolwassenheid van Lingsma is dat het uitgewerkt is naar zowel teameigen-

schappen als passende leiderschapsstijlen. Het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en 

Blanchard (Hersey 2009) geeft handvatten welke manier van leidinggeven past bij de vier fases van 

taakvolwassenheid waarin een team verkeert. Delegeren past bijvoorbeeld in dit model bij een 

volledig taakvolwassen team. Een team bestaande uit professionals die zowel competent als 

betrokken zijn.  

 

ROC A12 hanteert een iets andere invulling van het begrip taakvolwassenheid. Binnen ROC A12 is het 

begrip taakvolwassenheid vertaald in concreet gedrag dat ontwikkeld kan worden bij teamleden. 

Taakvolwassenteams zijn continu in ontwikkeling om het onderwijsaanbod te verbeteren. Bezig met 

teamorganisatie en teamdynamiek, houding en gedrag (ROC A12, 2014). Taakvolwassenheid van een 

team bestaat volgens ROC A12 uit twee belangrijke elementen:  

 

 organiserend vermogen (gaat over de mate waarin je als team in staat bent jezelf effectief te 

organiseren) 

 houding & gedrag (gaat over de kracht van samenwerking in het team)  

 

Om teams zelf meer gevoel te geven bij de vraag ‘waar staan wij als het gaat om taakvolwassenheid’ 

is een monitor ontwikkeld. Hierin scoort het team zichzelf. Daardoor is het mogelijk de ontwikkeling 

in de tijd in beeld te brengen. De uitkomst van deze monitor is geen oordeel over het team, noch 

wordt het gebruikt als beoordeling van het team. Met de uitkomsten kan het goede gesprek in het 

team worden gevoerd over de diverse elementen van taakvolwassenheid. Dit gesprek in het team 

kan vervolgens weer helpen bij de analyse van het team. En het gesprek kan leiden tot het scherper 

richten van de ambities en acties in het teamplan.  
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Figuur 1 Model taakvolwassenteams A12  

 

 

 

Als derde is bestudeerd het begrip taakvolwassenheid als een eindstadium in de ontwikkeling van 

een team uitgaande van het feit dat een team zich ontwikkeld volgens een aantal stadia. De meest 

geciteerde vier modellen zijn die van Tuckman uit 1965, Belbin uit 1981, Vroemen uit 2009 en 

Lencioni uit 2002. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vier modellen met hun 

voor-& nadelen (Derksen&Mesquita, 2012).  
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Tabel 1 Voor- & nadelen vier modellen van teamontwikkeling (Derksen&Mesquita,2012) 

 

 Essentie Voor & nadelen 

Tu
ck

m
an

 

Teams en kleine groepen doorlopen aantal vaste fases in hun 
groeiproces: 
Forming: oriëntatie op taak, vestigen van relaties, grenzen verkennen. 
Storming: conflict en polarisatie op interpersoonlijke thema’s, 
individualisatie. 
Norming: normen, rollen vestigen, groepsgevoel ontstaat. 
Performing: effectiviteit groeit, energie wordt meer gericht op taak en 
minder op relaties, structuur ondersteunt de taak. 
Adjourning: na verloop van tijd valt ieder team uiteen, eindigt de 
samenwerking. 

+ Herkenbaar en eenvoudig. 
+ Geruststellend, dat er een verklaring 
is, een fase, waarom het 
soms nog niet goed loopt. 
- Twijfel over validiteit. 
- Niet realistische, lineaire weergave van 
teamontwikkeling. 
- Triggers ontbreken voor doorgaan naar 
volgende fase. 
- Frustrerend voor teams als ze nog niet 
zover zijn. 
- Omgeving buiten beschouwing gelaten. 

B
el

b
in

 

In een team heb je negen rollen nodig om effectief te werken: 
Plant: introvert, individualistisch en creatief, origineel. 
Brononderzoeker: extrovert en nieuwsgierig, legt contacten, zoekt 
nieuwe informatie en kennis. 
Voorzitter: rustig en doelgericht, besluitvaardig en gericht op consensus. 
Vormer: energiek, gedreven, biedt uitdaging en creëert druk. 
Monitor: nuchter, objectief, weegt af, kritisch oordelen. 
Groepswerker: attent, opmerkzaam, bevordert harmonie en sfeer. 
Bedrijfsman: degelijk, taakgericht, efficiënt en praktisch. 
Zorgdrager: ordelijk, zeer nauwkeurig, perfectionistisch. 
Specialist: professioneel, focus op inhoud, brengt specifieke kennis en 
vaardigheden in. 

+ Zicht op eigen inbreng, gebruik maken 
van diversiteit. 
+ Waardering voor verschillen. 
+ Eenvoudig te begrijpen. 
- Negen rollen is veel, niet bewezen dat 
ze kloppen. 
- Niet duidelijk wanneer welke rol nodig 
is. 
- Onduidelijk in welke balans de rollen 
nodig zijn. 
- De dynamiek tussen de rollen is 
moeilijk. 

V
ro

em
en

 

Succesfactoren voor teamwork in ‘Karrenwiel’ hangen onderling samen 
en 
zijn in evenwicht: 
Motiverende doelen: uitdaging en toetssteen voor het teamhandelen. 
Gedeelde verantwoordelijkheid: iedereen heeft invloed en zeggenschap. 
Open communicatie: de smeerolie voor samenwerking. 
Respect voor verschillen: maak gebruik van de diversiteit in het team. 
Flexibel aanpassen: inspelen op ‘weersomstandigheden’ binnen en buiten 
het team. 
Initiatief tonen: daden aan woorden koppelen. 

+ Herkenbaar en toepasbaar als spiegel 
voor teams. 
+ Zet aan tot actie in het team. 
+ Biedt mogelijkheid om model op maat 
te maken voor teams. 
- Geen kant-en-klare succesformule. 
- Geen normen, waardoor niet direct 
duidelijk wanneer je het 
goed doet als team. 

Le
n

ci
o

n
i 

Een team moet aan vijf hiërarchisch oplopende voorwaarden voldoen om 
succesvol te zijn: 
Vertrouwen: elkaar vertrouwen en je kwetsbaar op durven stellen. 
Conflicten: openlijk aan kunnen gaan als team. 
Betrokken zijn: door besluiten te steunen, ook zonder consensus. 
Verantwoordelijkheid: elkaar aanspreken op afspraken. 
Resultaten: focus ligt op het bereiken van collectieve resultaten. 

+ Versterken cohesie. 
+ Begrijpelijke eenvoud. 
+ Nodigt uit om mee aan het werk te 
gaan. 
- Verraderlijke eenvoud: het lijkt veel 
eenvoudiger dan het is. 
- Veel impliciete kennis van 
groepsdynamica wordt 
verondersteld. 
- Negatieve formulering van het model: 
vijf teamfrustraties. 
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In bovenstaande tabel wordt gesproken over teamfases, rollen, succesfactoren en voorwaarden. Het 

grote voordeel van werken met het model van ROC A12 ten opzichte van de modellen in tabel 1 is 

dat het begrip taakvolwassenheid bij ROC A12 is geconcretiseerd. Geconcretiseerd naar gedragingen 

en organisatie kenmerken van een team. Dat maakt het model van ROC A12 een werkbaar model 

voor teams waarmee ze direct aan de slag kunnen om stappen te maken in hun taakvolwassenheid.  

 

2.2 Het pad naar meer taakvolwassenheid 
In deze paragraaf staat beschreven welk pad teams bewandelen om te komen tot meer 

taakvolwassenheid. In het beleidsstuk van OCW de Lerarenagenda wordt gesteld dat uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de professionaliteit van opleidingsteams in het MBO verhoogd 

kan worden door ‘peer-review’-activiteiten (OCW, 2013). Bij peer-review treden teams bij-elkaar op 

als kritische vrienden. Ze verzamelen gegevens over een praktijkprobleem en leggen dit voor aan een 

ander team of andere docent met als doel het probleem samen op te lossen. Twee jaar geleden 

stond de conferentie van ‘de professionaliteit van de leraar’ geheel in het teken van peer review 

(ISTP, 2014). Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs doet sinds 2012 onderzoek naar het samen 

leren in opleidingsteams in het MBO. Uit hun onderzoek naar de professionele leercultuur bij vijf 

opleidingsteams in het MBO blijkt dat er dikwijls sprake is van eenzijdige samenwerkingsrelaties, 

terwijl samenwerking juist van wederkerigheid uit gaat (Brouwer et al, 2015). Verder blijkt uit dit 

onderzoek dat er aspecten zijn van kritisch-reflectieve houding zijn maar dat er winst te behalen valt 

op het punt stellen van verhelderingsvragen aan elkaar. Daarom ontbreekt vaak een diepgaand 

wederzijds begrip van elkaars meningen en standpunten. Als laatste blijkt dat de docenten met een 

voortrekkersrol als informeel leider gezien worden op hun betreffende inhoudsgebied. Op deze 

manier ontstaan er informele leiders op het gebied van bijvoorbeeld stages, van onderwijs-

ontwikkeling en van examinering. 

 

Bij het stimuleren van een professionele leercultuur speelt leiderschap een cruciale rol. Zoals eerder 

aangehaald in dit onderzoeksvoorstel gaat het model van Hersey en Blanchard (Hersey, 2009) ervan 

uit dat je je stijl van leidinggeven laat aansluiten bij de taakvolwassenheid van mensen. Bij 

taakvolwassenteams (M4) past een delegerende stijl. Kessels benoemt in zijn onderzoek enkele 

factoren van leiding die van belang zijn bij een leercultuur. Een teammanager met coaching 

vaardigheden, voorbeeldgedrag, betrokkenheid, aanspreekbaarheid en vasthoudendheid stimuleert 

de professionele leercultuur (Kessels, 2012).  

         

In Europees verband heeft Rijnconsult geparticipeerd in een grootschalig onderzoek van ACE naar de 

groei van resultaten van autonome teams (ACE, 2015). Het onderzoek is gedaan op basis van 37 

casestudies en 165 respondenten. In dit onderzoek is een autonoom team een team dat opereert als 

een collectief en als een team dat de taken van een manager overneemt. Het onderzoek laat zien dat 

de kans op succes toeneemt als vooral gebouwd wordt aan een relatie gebaseerd op vertrouwen. Dit 

vertrouwen komt tot uitdrukking in de huidige systemen en processen, de beschikbare informatie en 

het werkklimaat. Als tweede laat het onderzoek zien dat teams behoefte hebben aan een duidelijk 

raamwerk waarbinnen de autonomie van het team is gedefinieerd. Duidelijke kaders die ook 

gemonitord worden. Als laatste komt naar voren dat monitoring van de kaders een ondersteunende 

en coachende leiderschapsstijl vraagt (ACE, 2015).  
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2.3 Narratief onderzoek 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een narratief onderzoek uitgevoerd. Narrativiteit 

wordt vertaald als ‘het verhalende’ (Dries & Hoffman, 2008). Een verhaal als een opeenvolging van 

gebeurtenissen die samenhang vertonen. Een narratief onderzoek is een beschrijvend onderzoek. 

Het onderzoek beschrijft in dit geval hoe de groei in taakvolwassenheid heeft plaatsgevonden vanuit 

het perspectief van de docent, de verteller. De docent staat als actor centraal. De docent neemt in 

zijn verhaal zelf positie in en zal ook rollen aan anderen toebedelen. Bijvoorbeeld aan de teamleider, 

directeur, extern bureau en collega’s. Het narratief onderzoek is ook een interpretatief onderzoek. 

De docent zijn verhaal is het uitgangspunt om op zoek te gaan naar de gebeurtenissen die voor groei 

hebben gezorgd. Daarbij worden ook de manier van vertellen en de betekenissen die de docent 

eraan geeft meegenomen in deze onderzoeksmethodiek.  

 

2.4 Samenvatting 
De term taakvolwassenheid komt voor in het model van Lingsma. Lingsma’s model is uitgewerkt in 

vier stadia waarin teams zich kunnen bevinden. Uit de bestudering van de theorie blijkt dat er vele 

modellen zijn voor teamontwikkeling. De modellen kennen allemaal zo hun nadelen en voordelen. 

ROC A12 kent geen formele teamleiders die de rol van leiding geven aan teamleren toebedeeld 

hebben gekregen. Om alle docenten in een team zelf aan de slag te laten gaan met hun groei in 

taakvolwassenheid moet het team weten wat er precies van hen verwacht wordt. Welke 

gedragingen bij de teamleden zijn er nodig bijvoorbeeld. En moet een team weten waar er concreet 

naar gekeken dient te worden als je je eigen team zo optimaal mogelijk wil organiseren.  

 

ROC A12 heeft de term taakvolwassenheid van Lingsma vormgegeven in concrete 

teameigenschappen die te meten zijn in een monitor. Door de concretisering in gedrag- en 

organisatie kenmerken heeft ROC A12 een model waarmee de teams direct aan de slag kunnen. 

Zonder dat er een formele leider nodig is die de verantwoording op zich neemt voor het groeiproces. 

 

Het bijzondere is dus dat ROC A12 het pad naar taakvolwassenheid aan de teams zelf over laat. 

Zonder blauwdruk en formele teamleider. Het pad naar taakvolwassenheid wordt belopen door het 

team al als een taakvolwassen team te zien. Het proces naar volledig taakvolwassenteams (M4) loopt 

binnen ROC A12 van M(X) naar M4 via M4 (zie conceptueel model in hoofdstuk 3). Er zijn genoeg 

onderzoeken naar succesfactoren voor groei in taakvolwassenheid. Echter onderzoeken naar groei in 

taakvolwassenheid wanneer teams benaderd worden als M4 teams zijn schaars. Bestudering van 

wetenschappelijk onderzoek levert op dat er overeenstemming bestaat over succesfactoren die een 

rol spelen bij groei. Peer review blijkt als eerste een succesvolle methode om teams te laten groeien. 

Dit wordt bevestigd in onderzoek naar het programma LeerKRACHT dat gebaseerd is op peer review 

(LeerKRACHT, 2016). 

 

Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat er randvoorwaarden zijn om te komen tot groeiende of wel 

lerende teams. De rol van teammanager blijkt een cruciale succesfactor op het pad naar meer 

taakvolwassenheid. De teammanager speelt een belangrijke rol bij het opzetten en bewaken van een 

professionele leercultuur. Binnen ROC A12 is geen sprake van een formele teammanager. De 

docenten die de teamleidersrol vervullen hebben niet expliciet de rol gekregen van bewaker van de 

professionele leercultuur. Iedereen binnen een team is namelijk verantwoordelijk voor de groei in 
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taakvolwassenheid. En de verantwoordelijkheid wordt niet alleen gelegd bij de docenten die de 

teamleiding vormen. Uit Europees onderzoek blijkt dat er naast de rol van teammanager ook 

bepaalde randvoorwaarden zoals vertrouwen en duidelijke kaders aanwezig dienen te zijn om groei 

te realiseren.  

 

De narratieve methodiek van de leergeschiedenis wordt als methodiek passend bevonden in dit 

onderzoek naar het groeiproces van taakvolwassenheid. In het opstellen van een leergeschiedenis is 

plaats voor alle mogelijke processen, belemmeringen, aanjagers, partijen en meningen. De 

leergeschiedenis optekenen laat alle ruimte voor de docenten om het proces van groei van het team 

te benoemen. Daarbij zal de docent op een narratieve wijze aangeven wat zij als belangrijk element 

ervaren in het proces en wat zij eventueel als een belemmering ervaren. En dát is waar dit onderzoek 

naar op zoek gaat. De leergeschiedenis zal worden opgetekend vanuit het gezichtspunt van de 

docent. Eigenlijk wordt in het onderzoek vooraf maar van één overeenkomst uitgegaan tussen de 

teams. Voor alle teams geldt als aanname het feit dát er een proces van groei heeft plaatsgevonden.   
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3. Onderzoeksvragen 

 

3.1 Hoofdvraag 
Welke processen hebben plaatsgevonden bij vier onderwijsteams van ROC A12 locatie Velp om tot 

een groei van hun taakvolwassenheid te komen?  

 

3.2 Deelvragen 
 Wat heeft volgens de vier onderwijsteams bijgedragen aan hun groei?  

 Is er bij de onderzochte teams sprake van randvoorwaarden die teams noemen om tot hun 

groeiproces te komen? 

 Is er bij de onderzochte teams een patroon zichtbaar in hun groeiproces?  

 

3.3 Conceptueel model  
Het conceptueel model bevat een pijl die de groei in taakvolwassenheid (M) aangeeft. Van de fase 

waarin een team zich bevindt (x) naar de fase van een volledig taakvolwassen team (4). Via M4. Het 

team werkt bij de taak van groei naar een volledig taakvolwassen team (M4) reeds zo veel mogelijk 

volgens de principes van M4.  

 

Concreet betekent dit dat binnen een team van ROC A12 processen plaatsvinden van groei waarbij 

het team 

 Zelf verantwoordelijkheid neemt voor de resultaten van groei 

 De groei, het proces, zoveel mogelijk zelf organiseert 

 Daarbij gebruikmakend van de kracht van samenwerking 

 Formeel leiderschap niet aanwezig is bij de teams 

                                  M(x)                 M4 

 

 

 

 

     M4 
Figuur 2 Conceptueel model groei taakvolwassenheid ROC A12 

De hoofdvraag, welke processen er hebben plaatsgevonden, zal worden beantwoord binnen de 

context van bovenstaand conceptueel model.    
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4. Methode 

 

4.1 Onderzoeksstrategie 
Kenmerkend voor narratief onderzoek is dat de betekenisconstructie centraal staat, die ontstaat in 

de dialoog tussen docent en onderzoeker (Ten Holter, 2010). Kleiner and Roth (1997) ontwierpen de 

leergeschiedenis als een narratieve methode om inzicht te verwerven in succesvolle gebeurtenissen 

in een organisatie met als doel dat anderen kunnen leren van het succes. Met de term 

leergeschiedenis wordt zowel het onderzoek als het verslag bedoeld. Een leergeschiedenis 

beschrijven zij als “a jointly told tale that reconstructs what happened.” Basten heeft het over drie 

effecten van  een leergeschiedenis (Basten, 2002). Het laat zien hoe kleine verhalen van de docenten 

een groter verhaal produceren. Een leergeschiedenis vertelt over gebeurtenissen en stelt wellicht 

kwesties aan de orde die docenten wel belangrijk vinden, maar niet bespreekbaar (durven te) maken. 

En een leergeschiedenis draagt bij aan het overdragen van kennis en ervaringen van het ene naar het 

andere organisatieonderdeel, waarbij uit de leergeschiedenis wellicht generaliseerbare kennis te 

destilleren valt (Basten, 2002). Volgens Basten staat in de praktijk van de leergeschiedenis kennis van 

het spontane en het zelforganiserende steeds in dienst van het geplande (Basten, 2002). De 

onderzoeksmethodiek leergeschiedenis past bij de beantwoording van de onderzoeksvraag welke 

processen er hebben plaatsgevonden om groei te realiseren in taakvolwassenheid bij ROC A12. 

Uiteindelijk wordt de leervraag beantwoord op basis van open interviews met de docenten. De 

interviews zijn semigestructureerd in de vorm van een dialoog tussen docent en onderzoeker. De 

interviews zullen uitgewerkt worden volgens een vaste methodiek tot een leergeschiedenis 

(resultatenparagraaf en conclusieparagraaf). Doordat de docent alle ruimte krijgt tijdens het 

interview om zijn verhaal te vertellen is de verwachting dat hij zelf zo veel mogelijk betekenisvolle 

gebeurtenissen zal benoemen en rollen zal toekennen. Van te voren zal de onderzoeker niet aan 

geven over welke items of aspecten van taakvolwassenheid gepraat gaat worden. Hierdoor krijgt de 

docent de ruimte om zelf aan te geven in zijn verhaal wat hij belangrijke aspecten vindt. 

 

Er is gekozen om het onderzoek te beperken tot één vestiging van ROC A12, de vestiging in Velp.  

Omdat er vier vestigingen zijn die in verschillende plaatsen autonoom opereren met ieder een eigen 

locatiedirecteur is gekozen voor alleen de vestiging in Velp. Er zullen interviews worden gehouden 

met vier teams. De vier teams worden geselecteerd op basis van hun doorgemaakte groei in 

taakvolwassenheid in het schooljaar 2014-2015. Uit de vier teams, die van zichzelf vinden dat ze een 

groei in taakvolwassenheid hebben doorgemaakt, worden steeds twee docenten benaderd als 

respondent. Een van de docenten is de docent die de rol van teamleiding vervult en tevens het 

aanspreekpunt is van het team. De andere docent uit datzelfde team wordt willekeurig gekozen. Van 

de in totaal vier interviews met telkens twee docenten worden geluid-opnames gemaakt. Vervolgens 

worden de interviews letterlijk uitgetypt (verbatim transcript) inclusief alle aarzelingen, zelfcorrecties 

en uitingen van emoties. Daarna worden de interviews gefragmenteerd, gecodeerd en geanalyseerd. 

Vervolgens wordt bekeken welke thema’s, patronen, kenmerken, structuren en culturele conventies 

opvallend zijn in het kader van de onderzoeksvragen (Van Biene et al., 2008). Het benoemen van de 

thema’s en dergelijke gedestilleerd uit de geanalyseerde teksten wordt samengedaan met een 
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tweede onderzoeker. Zo wordt de validiteit van de uitkomsten verhoogd. Er wordt een 

leergeschiedenis geschreven voor ieder team. In totaal dus vier leergeschiedenissen die antwoorden 

formuleren op de deelvragen 1 en 2. De ontstane leergeschiedenis wordt vervolgens gemaild naar de 

respondenten. Aan de respondenten wordt gevraagd of ze de antwoorden op de deelvragen 1 en 2 

erkennen.  Wanneer de respondenten aangeven iets anders bedoeld te hebben met hun quote 

wordt de quote opgezocht en de codering aangepast. Nadat de respondenten groen licht hebben 

gegeven worden pas de conclusies geformuleerd. 

 

4.2 Fasering in het onderzoek 
Het onderzoek kent de volgende fases 

 Selecteren van vier teams die een belangrijke groei hebben doorgemaakt. Selectie vindt 

plaats door te kijken naar de uitslag van de taakvolwassenheidsmonitor op twee momenten.  

 Benaderen van acht docenten waarvan vier met de rol van teamleiding. Uit ieder team één 

docent met teamleidersrol en één docent zonder die rol. 

 Verzamelen van aanvullende documenten  

 Interview guide met doel, aanleiding, opbouw en aantal vragen. Vooral open vragen die het 

gesprek zo min mogelijk sturen (Van Biene et al., 2008) 

 Vier interviews houden met in totaal 8 docenten 

 Interviews uittypen en voorleggen aan de docenten 

 Transcripten fragmenteren 

 Coderen (samen met een tweede onderzoeker) 

 Analyseren door te bepalen welke codes van dienst zijn bij het beantwoorden van de diverse 

deelvragen en de hoofdvraag  

 Herkennen van patronen om deelvraag 3 te beantwoorden 

 Schrijven van de leergeschiedenis 

 Valideren van de leergeschiedenis door de respondenten uit te nodigen om de resultaten te 

erkennen 

 

4.3 De onderzoeksgroep 
Bij zes teams van ROC A12 Velp is vóór de zomervakantie van 2014 de taakvolwassenheidsmonitor 

ingezet als instrument om gesprekken in teams op gang te brengen (T1). Deze monitor kent een 

aantal vragen waarbij de docent het team scoort op items als feedback geven, samenwerken, leren 

van elkaar, aanspreken op resultaat en ruimte innemen. Vóór de zomervakantie van 2015 is opnieuw 

bij de teams de taakvolwassenheidsmonitor afgenomen (T2). Vier van de zes onderwijsteams zijn 

benaderd om aan het onderzoek mee te doen. De vier docenten met de teamleidersrol aangevuld 

met uit ieder team een willekeurige docent vormen de onderzoeksgroep.  

 

4.4 Instrumentatie 
De interview guide is in de bijlage opgenomen. De guide bevat een aantal vragen die als handleiding 

dienen tijdens het gesprek. Tevens bevat de guide twee kaarten die tijdens het interview op tafel 

worden gelegd om een leidraad in het gesprek te hanteren. Het interview gaat in de vorm van een 

dialoog. Bij de narratieve methode wordt de dialoog gebruikt om het verhaal opgetekend te krijgen 
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met de persoonlijke betekenissen, oplossingen en bekentenissen. De onderzoeker probeert zoveel 

mogelijk door te vragen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen als: “Wat bedoel je daarmee? Hoe heb 

jij dat ervaren? Wat was jouw rol daarin? Zou je het volgende keer anders doen? Wat is jouw visie 

hierop? ”De interviews worden opgenomen met de mobiele telefoon. Vervolgens worden de 

bandopnamen letterlijk uitgetypt.  

 

4.5 Analyse 
Aan de fragmenten wordt vervolgens een code toebedeeld en vijf categorieën. De eerste categorie is 

de categorie van het WAT. Deze categorie heeft betrekking op de samenstelling van het verhaal 

‘groei in taakvolwassenheid’, kortom waar gaat de opmerking van de docent over? (Van Biene et al., 

2008). De tweede categorie is die van het WIE. De categorieën van het ‘wie’ geven aan vanuit welk 

perspectief het ‘wat’ moet worden begrepen. De geïnterviewde docent praat over zichzelf en is actor 

in zijn eigen verhaal. De docent spreekt ook namens iemand anders of een bredere groep mensen 

bijvoorbeeld het docententeam of ROC A12. De derde categorie is die van HOE is de UITING geweest. 

Voor de analyse van de uiting is van belang op wat voor manier de docent een uitspraak doet. In 

positieve zin of juist in negatieve zin, als een zorg. De vierde categorie is de HOE van de VORM van de 

uitspraak. De uitspraak kan een bevinding zijn, maar ook iets van trots, of een beschrijving of een 

vraag of een beweging (interventie). De laatste categorie VOORWAARDEN is toegevoegd om de 

deelvraag over randvoorwaarden te kunnen beantwoorden.  De codering wordt in Excel gedaan. In 

Excel worden de rijen gefilterd en ontstaan er thema’s die gaan over het groeiproces van de 

taakvolwassenheid. De thema’s worden geturfd. De thema’s waarover het meest gesproken wordt, 

in tijd gemeten, worden als meest prangend beschouwd. De thema’s worden geanalyseerd en er 

worden deelvraagtabellen gemaakt om antwoorden op de onderzoeksvragen te formuleren.  

Vervolgens worden van de deelvraagtabellen samenvattingen geschreven. In Word wordt de 

leergeschiedenis levendiger gemaakt door quotes. 

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 
Tijdens de interpretatie van de interviews wordt een tweede onderzoeker gevraagd de fragmenten 

te beoordelen. De tweede onderzoeker zal bewaken of de interviews op steeds dezelfde manier 

gecodeerd zijn om de intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen.  
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5. Resultaten 

 
Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen, 5.1 t/m 5.3. In iedere paragraaf wordt een antwoord 

gegeven op een deelvraag. De titel van de paragraaf is de deelvraag. De opbouw van de eerste twee 

paragrafen is als volgt. Na een inleiding volgen in vier alinea’s de bevindingen van de vier teams. De 

bevindingen zijn samenvattingen van de bestudeerde narratieven. Een paragraaf bevat citaten uit de 

interviews; citaten die opvallend of sprekend zijn. De bevindingen komen uit de gecodeerde tabellen 

met narratieven. Om de leesbaarheid te vergroten zijn in dit resultatenhoofdstuk kwalitatieve 

beschrijvingen opgenomen van de tabellen. De tabellen zelf zijn opgenomen in de bijlagen. De eerste 

twee paragrafen eindigen met een samenvatting.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.1 Wat heeft bijgedragen aan groei in taakvolwassenheid? 
Na bestudering van de narratieven blijkt dat de respondenten successen benoemen op verschillende 

items van taakvolwassenheid (zie figuur 1 bladzijde 11). De items die de teams noemen waarop 

successen zijn behaald staan in deze paragraaf schuin gedrukt. In de vier sub paragrafen over 

respectievelijk team A t/m D wordt steeds verteld wat er gebeurd is betreffende de groei op items 

van taakvolwassenheid. Tevens wordt daarna in elke alinea ook beschreven welke interventies voor 

groei hebben gezorgd.   

 

5.1.1 Team A  

Heeft vertrouwen in de teamleiding 
Team A heeft vertrouwen in een teamleider die het brede overzicht bewaard. Een teamleider waar 

de teamleden op terug kunnen vallen. Daarnaast is er de zorg over gedeelde verantwoordelijkheid. 

Nu ervaart zowel de teamleider als het team dat de verantwoordelijkheid voor de teamresultaten te 

Figuur 3 Indeling van de resultaatparagrafen. 

5. 2 Welke 
randvoorwaarden? 

inleiding 

5.2.1 Team A 

5.2.2 Team B 

5.2.5 Samenvat. 

5.2.4 Team D 

5.2.3 Team C 

5.1 Wat heeft bijgedragen 

aan groei? 

 

inleiding 

5.1.1 Team A 

5.1.2 Team B 

5.1.5 Samenvat. 

5.1.4 Team D 

5.1.3 Team C 

5.3 Is er een patroon 

zichtbaar ? 
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veel bij de teamleider ligt. De teamleider ervaart dat ze veelal als eindverantwoordelijke gezien 

wordt door de teamleden. En ze ervaart ook dat ze als enige wordt aangesproken vanuit de directie 

op de resultaten. 

 
 

 
“Maar daarnaast… dat hele brede…dat overzicht, daar heb je wel iemand (teamleider)  
voor nodig.” 
“Maar zolang je gevoel hebt dat je mama's hand kan pakken.” 
 

 

 

Heeft een duidelijke rolverdeling 

De taken en rollen zijn goed verdeeld over de teamleden. Er heerst duidelijkheid en structuur. 

Iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt en hoeveel tijd taken (op papier) in beslag 

nemen. Teamleden worden door deze taak/rol verdeling steeds meer expert op een bepaald gebied. 

Op deze manier kent iedere taak een eigenaar. Wat opvalt is dat niet altijd eigenaarschap genomen 

wordt. Dat niet iedereen zijn taken naar behoren uit (kan) voeren.  

 

 

 
“De rollen zijn duidelijk… .inhoud van de rollen. We hebben die rollen als enige team 
enorm benoemd en uitgeplozen.  Klinkt beetje overdreven, .jaren geleden kwamen die 
sterrollen en om duidelijkheid te krijgen hebben we gekeken.. wat houdt dat in voor ons 
team. Dus dat hoort bij die taak.” 

 
 

Evalueert en reflecteert 

De uitkomsten van de taalvolwassenheidsmonitor zijn gedaald maar het team ervaart dit als positief. 

Als reden wordt genoemd dat het team minder snel tevreden is over zijn eigen functioneren. Dat 

blijkt ook uit de uitspraak van enkele jaren terug. Toen vonden ze zich als team al aardig 

taakvolwassen. Door meer inzicht in de begrippen hebben ze nu hun mening bijgesteld. 

Ze zijn kritischer geworden op hun eigen team functioneren. 

 

 
“En ondertussen is er een denkproces in gang gezet, van …jongens waar zijn we eigenlijk 
mee bezig, wat voor onderdelen bestaat het (taakvolwassen zijn) uit, en daar zijn we nu 
achter. Wij zijn veel kritischer geworden op hoe we functioneren.” 
 
“En dat is wel een goede tendens… en dat is ook de verklaring waarom het wat minder 
wordt. Omdat we hele andere eisen stellen aan ons zelf en aan ons team” 
 

 

 

Is in gesprek met studenten 

Team A is trots op de student-betrokkenheid. Er wordt meer geluisterd naar de student. De student 

wordt vaker geraadpleegd met het idee om het onderwijs beter te maken. 
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Interventies 

Door middel van zelfgeorganiseerde studiedagen wordt bewust gewerkt aan hun groei in 

taakvolwassenheid. Over de studiedag waarbij de teamleden elkaars kwaliteiten en valkuilen 

benoemden wordt nog steeds gepraat. Het team heeft hierdoor een echte boost gekregen. Door 

middel van gesprekken in het team wordt gepraat over professionalisering en wat het team nodig 

heeft. Aan de orde nu is bijvoorbeeld bij elkaar in de klas kijken en intervisie. Het team 

experimenteert met wat werkt en wat niet. Als iets niet werkt wordt er teruggegrepen op de oude 

werkwijze. De teamleiding experimenteert met meer loslaten en meer vanuit de docenten zelf laten 

komen.  

 

5.1.2 Team B 

Heeft een effectieve overlegstructuur 

Het team heeft nu een effectievere overlegstructuur dan voorheen. Eentje met vakgroepen. Ieder 

overleg bestaat nu uit eerst een overleg over studenten. En daarna worden overige zaken besproken. 

Waar voorheen een overleg voornamelijk bestond uit huishoudelijke mededelingen gaat het overleg 

nu veel meer over studenten. Dat bevalt de teamleden beter. 

 

 

 
“Goede overlegstructuur. Dat zijn wel dingen waar we het afgelopen jaar mee bezig 
zijn geweest. We hadden wekelijks kernteamoverleg waar in principe alles voorbij 
kwam. Sommige kwamen veel aan het woord, andere heel weinig. Sommige 
onderwerpen kwamen veel aan bod andere te weinig.”  
 
“Wij vonden als team dat de student het belangrijkste is. Nu hebben we een student- 
bespreking en daarna volgt het regulier kernteam overleg. Dus een half uur studenten 
en een uur teamoverleg.” 
 

 
 

Spreekt elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag 

Teamleden verrichten allen een inspanning wat betreft overige teamtaken. Het resultaat van deze 

inspanning is wisselend. De teamleider spreekt docenten aan wanneer teamtaken niet voldoende 

worden uitgevoerd. De teamleden zouden graag willen zien dat docenten elkaar meer gaan 

aanspreken op ongewenst gedrag.  

 
 

 
“Want ik merk regelmatig dat er teamleden zijn die werk zouden moeten doen maar 
wat dan van zo’n slechte kwaliteit is dat als anderen dat zien dat we er iets mee 
moeten doen. Ik vind dat nog niet taakvolwassen.” 
 
“Ik heb toch hard gewerkt en er uren in gestoken? Maar nee... het is toch een 
resultaatafspraak en geen inspanningsafspraak. Je hebt 10 uur voor de klus en wat er 
is dat is er… dat is nog niet af.” 
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Heeft een duidelijke taak 

Iedereen in het team heeft naast zijn lesgevende taal een vaste overige taak. En voelt zich in meer of 

mindere mate verantwoordelijks voor die taak die hij heeft.  

 
 
Ik heb niet het idee dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het hele team. Er zijn 
wel mensen die zich verantwoordelijk voelen voor een pakketje. Bijvoorbeeld het 
vermarkten van de opleiding. Er zijn er een paar die zich daar verantwoordelijk voor 
voelen en daarop inspannen en die voelen daar meer verantwoordelijk voor.  
 
Iedereen heeft zijn vaste taken vanuit affiniteit, en om je werk afwisselend te houden. 
 

 
 
Interventies 

De teamleider fungeert als een rolmodel wat betreft de aanspreekcultuur. De teamleider stuurt hier 

bewust op. De teamleider denkt na over interventies om de kwaliteit te verbeteren. Zo is er 

nagedacht over het meer bezig zijn met het teamplan. En er is een oefening gedaan om aan de hand 

van praat-kaartjes meer persoonlijke zaken te delen en zo de veiligheid in het team te vergroten. 

Soms koopt de teamleider een dienst in om het team verder te helpen in de groei van taak-

volwassenheid.  

 
 

 
Ik ben een alternatieve werkvorm aan het bedenken dat we toch aan het teamplan 
kunnen werken. Zodat het gaat leven. Ik vind dat een paar dingen met de neuzen zelfde 
kant uit moeten. Dat we eerlijk naar elkaar moeten zijn, dat we proberen het leuk met 
elkaar te hebben, dat er goede lessen zijn, dat we gelukkig zijn met elkaar. Dat is de 
visie.  
 
Die andere dingen dat we uitval beneden de 10% willen hebben is allemaal minder 
interessant. Dat we groeien als team dat wil ik in het teamplan. Daar moeten we het 
over hebben. 
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5.1.3 Team C 

Evalueren en reflecteren 

Er wordt door teamleden geëvalueerd en gereflecteerd op de stappen die ze zetten op het gebied 

van teamontwikkeling. Ze zijn kritischer geworden op hun eigen functioneren en kunnen hun sterke 

en zwakke punten benoemen. Uit hun evaluatie blijkt dat ze nu minder ad hoc zaken aanpakken. Ze 

reflecteren op hun functioneren als team en zetten daardoor stappen in hun team 

professionalisering.  

 

 

 
Als je praat over taakvolwassenheid is er zeker iets veranderd. Als je zo'n schema laat 
zien. .. zo langzamerhand kwam ik er wel achter dat er nogal wat aan schort 

 
 

 

Aanspreken 

Het aanspreken van teamleden op gedrag en kwaliteit gebeurt. De teamleden ervaren soms dat het 

aanspreken (als een interventie) niet altijd leidt tot een gewenste gedragsverandering. Wanneer dit 

laatste het geval is ontstaat weleens de neiging niet meer aan te spreken.  

 

 
 
Ik hoorde op de radio ‘we zijn aangifte moe’… ik denk dat dit hier ook gebeurt. Als je 
aanspreekt op gedrag maar iemand doet gewoon door en doet er niets mee. Dan doe 
je dat niet meer dat aanspreken. Een soort van selffulfilling prophecy. Ik denk dat die 
opengebroken zou moeten worden. 
 
Dat vind ik een lastige omdat het team volledig plat is. Hiërarchisch zou je elkaar aan 
kunnen spreken maar nu is dat lastig. Wiens mening is dan het belangrijkste. Hoe kom 
je eruit. Daar zit een mechanisme onder. Er zijn wel uitgangspunten die helderheid 
moeten geven. Als we het hebben afgesproken dan doen we het ook zo. En dan is er 
geen ruimte om het anders te doen.  
 

 

 

Organiserend vermogen 

Er is winst geboekt op structuur. Er is meer overzicht gekomen wat betreft procedures, 

verantwoordelijkheden en rolverdeling. Het organiserend vermogen is omhooggegaan.  

 

 
Ik denk dat we vooral vooruitgegaan zijn op structuur. Dus op duidelijkheid wat er 
allemaal speelt, waar het hoort. Dus ik denk: het organiserend vermogen is sneller 
gegroeid dan gedrag. We hebben een teamplan, we gebruiken het ook wel, maar 
onbewust. Maar of het gedragen wordt...ik denk niet dat veel mensen zich bewust zijn 
dat ze werken vanuit het teamplan. Ik denk dat er veel gewoon gewerkt wordt. 
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Vergaderen en overleggen 

Er is ruimte voor afwijkende meningen. In overleggen wordt ook ruimte gecreëerd voor afwijkende 

meningen. En tijdens het besluitvormingsproces wordt rekening gehouden met ieders mening. Het 

team werkt conform de methodiek van deep democracy. Er wordt meer naar elkaar geluisterd. Er is 

ook de ervaring als je het als enige teamlid grondig oneens bent met een teambesluit je toch zal 

moeten conformeren. Dat is lastig. Het reilen en zeilen van het team is meer algemeen goed 

geworden. 

 

 

 
Ik vind dat we daar de laatste tijd wel wat stappen in gezet hebben. Mede door de 
methode deep democracy. Dat iedereen gewoon kan vertellen wat hij vindt van iets. 
zonder dat hij meteen daar op afgerekend wordt. En dan hoor je niet alleen de mening 
van mensen die altijd al hard roepen maar ook van mensen die anders onder sneeuwen 
ofzo. 
 

 
 
Interventies 

Het meest wordt door het team genoemd het bespreekbaar maken van verschillen en daarover de 

dialoog aangaan als een interventie die werkt. De deep democracy is als methode ingevoerd om 

beter met elkaar te overleggen. Op een teamdag is het hele team hier mee aan de gang gegaan. Er 

zijn stappen gemaakt in gestructureerd werken door meer expliciet vast te leggen hoe de werkwijze 

van het team is. Tijdens teamdagen werkt het team vooral aan aspecten uit de linkerkant van de 

cirkel van taakvolwassenheid, het organiserend vermogen. 

 
 
Ik zou tegen zo’n collega zeggen "we verschillen van mening hierover, zullen we het aan het team 
voorleggen?" en dat we dan dingen afspreken.  
 
Eyeopener is de nieuwe vergadermethode deep democracy. We waren ook altijd aan het 
vergaderen met agenda en notulen dat ik dacht waarom doe ik dat eigenlijk.. het feit dat 
iedereen aan het woord komt.. je moet elkaar wel de kans geven.. maar ik vind dat het werkt.  
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5.1.4 Team D 

Eigenaarschap 

Het team ervaart eigenaarschap sinds er geen hiërarchische leidinggevende meer is. Teamleden 

hebben het gevoel dat beslissingen en keuzes met alle teamleden samen gemaakt worden. Als het 

anders loopt dan gepland ervaart het team ook alle verantwoordelijk hiervoor. Teamleden zetten als 

het ware hun eigen handtekening onder hun gemaakte keuzes. Met als gevolg dat docenten eerst 

goed nadenken voordat er beslissingen genomen worden. Het eigenaarschap wordt verhoogd door 

het zelf indienen van projectideeën. Vervolgens wordt met de toegekende middelen aan een project 

gewerkt. 

 

 

 
In kleine groepjes discussiëren en het gevoel zo van wat wij beslissen met z'n 14 dat 
gaan we ook doen. Niet gehinderd door een afdelingsmanager of wat dan ook. En als je 
dan ergens tegen aan loopt dan zie je dan wel weer of het niet haalbaar is. Maar dat 
was wel, vond ik, een hele mooie start van als team verantwoordelijk zijn. 
 

 

 

Aanspreken 

De teamleider is veelal diegene die de docenten aanspreekt. Dit aanspreken is aan de orde als 

bijvoorbeeld cijfers niet in het systeem zijn ingevoerd. De wens is dat andere teamleden collega’s 

meer gaan aanspreken. De teamleider is punctueel en de teamleden weten dat de teamleider een 

vinger aan de pols houdt. Het team vindt het lastig om elkaar aan te spreken. Ze erkennen dat 

wanneer ze het aanspreken niet doen dit niet passend is bij het gedrag van een taakvolwassen team. 

 

 

 
Zo van... potverdomme waarom heb je die cijfers nu weer niet ingevoerd. Ik zou het 
heel fijn vinden dat ik dat niet hoef te doen. (Aanspreken). Dat het gewoon altijd 
goed gaat. 
 

 

 

Gedeelde visie en verantwoordelijkheid 

Het team kent gezamenlijke kernwaarden, bijvoorbeeld dat docenten plezier hebben in hun werk. Bij 

kernwaarden hoort gedrag. Dat maakt dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Docenten 

vinden dat ze in hun kracht staan. Dat is min of meer organisch ontstaan. Docenten kijken waar ze 

goed in zijn en pakken die taken op die ze goed kunnen uitvoeren. De monitor die taakvolwassenheid 

meet was heel positief ingevuld door het team.  

 

 

 
Docenten worden gelukkiger als ze doen waar ze goed in zijn. Dat geeft een boost. 
“Daar word ik gelukkig van, ik kom in mijn kracht, ik behoud mijn enthousiasme” en dat 
merkt de student. 
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Professionalisering 

Teamleden doen aan intervisie en kijken bij elkaar in de klas. Teamleden komen zelf aan met 

trainingen die ze willen gaan volgen. Er worden geen trainingen voorgeschreven. Er wordt voor 

gewaakt dat er geen “elite” club van kartrekkers ontstaat. Docenten worden allen zo veel mogelijk 

meegenomen in het verhaal van groei in taakvolwassenheid. 

 

 

 
We waken ervoor dat er een elite laag ontstaat. Je moet er gewoon heel veel mensen bij 
betrekken. En boeken lezen, dat deden wij pas na 2 of 3 jaar. Daar kan je ook mee 
beginnen. 
 

 

 

Interventies 

Met elkaar heeft het team de intention circle gedaan. Dit is een instrument om elkaar feedback te 

geven op oude patronen en elkaar te helpen om een gedragsverandering in te zetten. Er zijn wat 

verschuivingen in taken en rollen gekomen in het team op een organische wijze. Docenten hebben 

hun licht opgestoken bij andere organisaties om te kijken hoe een taakvolwassenteam kan 

functioneren. Het team staat stil bij hoe ze handelen. Ze reflecteren. Er mogen fouten gemaakt 

worden omdat daar van geleerd wordt. De teamleider vertoont voorbeeldgedrag wanneer het 

aankomt op aanspreken van collega’s. De docenten trekken gezamenlijk op, doen aan intervisie en 

kijken bij elkaar in de les. De interventies om het team meer taakvolwassen te krijgen worden gedaan 

door meerdere personen. Iedereen wordt er zo veel mogelijk bij betrokken. 

 

 

 
Sommige dingen worden aangeboden voor professionalisering. God zij dank geen 
verplichte dingen meer voor het team. Sommige zeggen ik zou heel graag dit willen of 
dat. Gisteren komt er dan weer een training binnen "meidenvenijn”.  En dan zijn er weer 
3 die zeggen o daar wil ik wel heen. Kunnen we goed gebruiken. 
 
Fouten maken mag. Loesje heeft een mooie. Stilstaan bij je handelen is voortuitgang. En 
dat is wat we doen. Met de blik vooruit. Wij willen het beste. Wij hebben allemaal 
voornemens. Maar wij kijken wel wat we gedaan hebben en hoe we het gedaan hebben. 
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5.1.5 Samenvatting 

Team A heeft groei qua taakvolwassenheid doorgemaakt wat betreft organiserend vermogen. Het 

vaakst worden de items genoemd: vertrouwen in teamleiding, duidelijke rolverdeling, evalueren en 

reflecteren. Uit de monitor die wordt afgenomen zal deze groei niet blijken omdat het team 

kritischer is geworden op het eigen functioneren. Team A zou graag willen groeien op houding en 

gedragsaspecten.  

Team B geeft te kennen niet bewust bezig te zijn geweest van hun groei in taakvolwassenheid. Team 

B heeft te maken met een formatietekort waardoor team B een andere context kent dan de overige 

teams. Team B heeft wel groei doorgemaakt op gebied van overlegvoering. Het draait nu meer om 

de student.  

Team C heeft de meeste groei doorgemaakt op het gebied van houding en gedragsaspecten. Team C 

hanteert een methodiek om winst te halen uit de afwijkende inzichten en meningen van teamleden. 

Team C vraagt zich steeds af op welk gebied het team beter kan functioneren door vooral meer 

structuur aan te brengen.  

Teamleden van team D zijn trots op hun team en laten dit merken. Het team ervaart eigenaarschap 

op veel terreinen, inclusief het terrein van de eigen ontwikkeling.  Ze scoren zichzelf hoog op 

taakvolwassenheid en spreken als team over eigen kernwaarden.  

 

5.2 Welke randvoorwaarden worden door het team genoemd? 
De teams benoemen randvoorwaarden waardoor de groei heeft kunnen plaatsvinden. Ze spreken 

over randvoorwaarden die aanwezig zijn zoals autonomie, teamleiding en competenties. En ze 

spreken in termen van randvoorwaarden die nodig zijn om verder te ontwikkelen. In iedere paragraaf 

zijn de randvoorwaarden opgenomen in de volgorde waarin ze het meest genoemd zijn in het 

interview. Staat de randvoorwaarde ‘autonomie’ bovenaan in de paragraaf dan wordt in het 

interview de meeste tijd gesproken over de factor autonomie.  

 

5.2.1 Team A 

Autonomie (aanwezig) 
Team A ervaart veel autonomie. Zelfs wanneer de directie aangeeft dat “iets niet zal werken”, heeft 

het team ervoor gekozen om toch een bepaalde werkwijze te hanteren. Het team neemt zelf veel 

besluiten.  

 

 
 
“En dan hoor je wel.. jullie met je administratie en dat geneuzel.. maar dat hebben we ook 
nog voorgelegd. En directie vroeg moet dat niet wat globaler.. maar het  team wil dat het 
zo blijft.” 
 
“En toen dat andersom denken kwam, hadden wij het idee van nou...  wauw...  we mogen 
nu eindelijk dingen zelf beslissen, en zelf dingen doen” 
 

 



29 
 

 

Teamleider (aanwezig) 

Naast autonomie wordt de factor teamleider genoemd als aanwezig in de rand voorwaardelijke 

sfeer. Het team vertelt veel over de positie van de sterke teamleider die professionalisering voor het 

grootste gedeelte vormgeeft, een teamleider die het brede overzicht bewaart, een teamleider om 

zaken te coördineren zoals de groei van taakvolwassenheid van het team en het toepassen van de 

kwaliteitscirkel.  

 

Tijd (nodig voor ontwikkeling) 

Er is meer tijd nodig om te ontwikkelen. Team A is veel bezig met belangrijke en urgente 

werkzaamheden. Voor belangrijke minder urgente zaken nemen ze slechts af en toe tijd. Werken aan 

taakvolwassenheid van het team valt onder belangrijke, maar minder urgente zaken. Een paar keer 

per jaar wordt bewust stilgestaan bij hun teamontwikkeling. Er zijn wel degelijk intenties om meer bij 

elkaar in de lessen te kijken bijvoorbeeld en daarvoor is ook een plan gemaakt. Echter de belangrijke 

urgente werkzaamheden slokken te veel tijd op. 

 

 

 
“De factor tijd is wel een punt. Hoe graag je ook iets wil, de vergadercorridor zit vaak vol. 
Hoe krijg je tijd?” 
 

 

 

Veiligheid (nodig voor ontwikkeling) 

Aan de randvoorwaarde veiligheid is nog niet voldoende voldaan. Veiligheid als randvoorwaarde 

werd genoemd toen er gesproken werd over feedback geven aan elkaar. Feedback geven wordt 

slechts mondjesmaat gedaan. 

 

 
“Dat waar je goed in bent heeft ook nog een valkuil. Daar zat dus ook nog een stukje 
feedback in. Terwijl het eigenlijk niet zogezegd werd. Was alleen maar goed. Maar 
eigenlijk was dat heel stiekem toch wel een stukje feedback.” 
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5.2.2 Team B 

Tijd (nodig voor ontwikkeling) 

Team B geeft aan dat er meer tijd nodig is voor teamontwikkeling. De taken die voorheen door de 

afdelingsdirecteur gedaan werden, zijn nu in het team zelf belegd. Deze taken zoals het aannemen 

van nieuw personeel en het voeren van functioneringsgesprekken liggen nu voornamelijk bij de 

teamleider. De teamleider ervaart een tekort aan faciliteiten, vooral tijd, om deze nieuwe taken 

naar behoren uit te kunnen voeren. Het team maakt de laatste jaren een groei door in 

studentaantallen en heeft te kampen met onderbezetting. 

 
 

 
Kwestie van facilitering, niet dat we kennis missen maar wel de tijd. Stel dat we 800  
uur erbij hadden gehad zodat een administratieve kracht erbij kwam en ondersteuning 
erbij dan zou het wel kunnen. Waar is de tijd gebleven.? 
 

 
 
Autonomie (aanwezig) 

Het team geeft aan dat ze veel autonomie ervaart; autonomie op het gebied van aannemen van 

nieuw personeel of autonomie in het bedenken van oplossingen voor problemen in de faciliterende 

sfeer. Wanneer het team, in al zijn autonomie, er niet uitkomt ontstaat er een hulpvraag naar de 

organisatie toe. Er is bijvoorbeeld een hulpvraag op het gebied van onderbezetting van het team. 

Steun en waardering ervaren vanuit de rest van de organisatie wordt als randvoorwaarde genoemd 

in combinatie met autonomie om te kunnen groeien.  

 
 
We zijn continu bezig met onderbezetting en we hobbelen maar door, maar vanaf 
dat moment heb ik gedacht van dat moeten we niet meer doen… we doen er van 
alles aan en dan moet het schip maar stranden.  
 

 

 

 

Veiligheid  (nodig voor ontwikkeling) 

Het team geeft aan dat veiligheid, onderling vertrouwen hebben in elkaar, een heel belangrijke 

randvoorwaarde is en dat aan deze randvoorwaarde nog niet geheel is voldaan. 

 

5.2.3 Team C 

Competenties (aanwezig) 

De laatste jaren is bij team C voldaan aan de randvoorwaarde ‘aanwezige competenties’ betreffende 

aansturen van teamontwikkeling. Om groei in taakvolwassenheid te bewerkstelligen moet je wel wat 

verstand hebben van hoe je van A naar B komt, vindt het team. Anders wordt het overgelaten aan de 

teamleden die daar wellicht niet de tools voor in huis hebben. Er zal, zo vindt het team, in het team 

kracht aanwezig moeten zijn om ontwikkeling in taakvolwassenheid aan te sturen en te coördineren. 

Daarnaast is als een belangrijke randvoorwaarde om te groeien de competentie ‘kritisch op je eigen 

functioneren’ genoemd.  
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Om bewust te werken naar taakvolwassenteam moet je er verstand van hebben hoe je 
van A naar B gaat. Anders laat je het over aan de groep om het organisch te laten 
ontstaan. Kan misschien als je volledige vrijheid hebt om mensen te kiezen waar je mee 
werkt. Maar nu zijn die er al en moet er iets of iemand zijn die gaat sturen.  
 

 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid en autonomie (aanwezig) 

Teamleden van team C voelen zich verantwoordelijk voor de groei van het team. De teamleden 

realiseren zich dat ze het samen moeten doen. De organisatie ROC A12 wordt niet genoemd of 

benoemd in het interview.  

 

 

 
Voel ik mezelf verantwoordelijk om team te laten groeien? Ja.. wat heb ik daar zelf aan 
gedaan.. ja overzicht houden en van daaruit reageren op teamoverleg en afspraken 
gewoon nakomen en dingen uitvoeren. 
 

 

 

Veiligheid (nog nodig voor ontwikkeling) 

Er is een vraagstuk op het gebied van veiligheid dat (nog) aandacht verdient. Wanneer docenten 

elkaar aanspreken zonder dat er een gedragsverandering plaatsvindt, wat doe je dan? Het team 

merkt dat er een soort van gelatenheid ontstaat als het aangesproken wordt terwijl er geen 

verandering plaatsvindt. Voor een juiste dialoogvoering hierover ontbreekt nog de veiligheid.  

 

 
Ik denk dat het redelijk veilig is om een individu aan te spreken, maar als je het in een 
team doet is het beetje "schandpaal-achtig". Op het moment dat ik het doe in het team 
dan verwacht ik gevoelsmatig dat ik me daar niet populair mee maak. Nou hoef ik me 
niet populair te maken, maar.. .ik twijfel om dat te doen. 
 
Als een collega zegt “dat wil ik niet”, heb je weer een andere uitdaging. 
 

 

 

5.2.4 Team D 

Autonomie (aanwezig) 

Teamleden ervaren veel autonomie. Ze voelen zich geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van hun team. Iedereen pakt zijn rol. Vanuit de directie krijg je de ruimte en het vertrouwen. Doordat 

het team zelf keuzes maakt heeft het team een goed verhaal bij de gemaakte keuzes. Door dit 

verhaal uit te leggen aan het team en aan de studenten ontstaat er begrip. De teamleden zijn 

enthousiast en vrolijk door de ervaren autonomie. Dat komt uit de studentpanels naar voren. 
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De voorganger die ons leiding gaf was als een dam in de rivier. Het moment dat hij 
opstapte ging die rivier weer stromen. We zijn natuurlijk een ondernemend team met 
ondernemende mensen. Het ging gewoon stromen, iedereen pakte zijn rol. 
 

 

 

Veiligheid en vertrouwen (aanwezig) 

Er heerst een sfeer van vertrouwen en veiligheid in het team. Dat blijkt uit het feit dat er gefaald mag 

worden. Er mogen fouten gemaakt worden. Teamleden benoemen waar ze niet goed in zijn. Vanuit 

de organisatie wordt ook het vertrouwen gevoeld, het vertrouwen om volledig zelf te opereren 

binnen de professionele ruimte. Het team ervaart dit proces, van loslaten en vertrouwen in jezelf 

hebben, als een proces van jaren.  

 

 

 
Wat heel belangrijk is is dat er vertrouwen uitgesproken wordt. Het lastigste is natuurlijk 
wanneer je vanuit een ander model komt waar een andere cultuur heerst die van 
controleren. Want dat was duidelijk het geval bij ons. Dan is het voor heel veel mensen 
lastig om dat los te laten en het vertrouwen uit jezelf te halen in plaats vanuit je 
leidinggevende. 
 

 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid (aanwezig) 

De samenstelling van het team is dusdanig dat iedereen zijn rol pakt. Er heerst een cultuur van 

samen ervoor gaan. Teamleden voelen zich allen verantwoordelijk voor het teamresultaat. Er is geen 

leidinggevende volgens het team die je verantwoordelijk kan houden voor de gemaakte keuzes.  

 

 
De samenstelling van het team is ook een factor. We hebben geen grote ego's in het 
team. Dat is een hele belangrijke. Er is niemand die niet gelooft in dat wij samen met z'n 
allen het moeten doen. 
 

 

 

5.2.5 Samenvatting 

De teams noemen de volgende randvoorwaarden die aanwezig zijn bij de teams: autonomie, 

competenties en teamleiding.  Autonomie wordt als belangrijkste randvoorwaarde gezien om te 

groeien. Alle teams ervaren deze autonomie. Alle teams geven aan gelukkig te zijn met het feit dat ze 

zelf keuzes maken en beslissingen nemen en dat ze hiervan leren. De teams ervaren veel 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap als gevolg van de autonomie. Team A en team C noemen als 

randvoorwaarde dat er kennis aanwezig moet zijn bij teams om het groeiproces te leiden. Team A 

noemt expliciet de teamleider als kartrekker voor ontwikkeling. Team C heeft het over competenties 

in het algemeen bij de teamleden.  
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Gedeelde verantwoordelijkheid wordt ook als een belangrijke randvoorwaarde genoemd die deels 

aanwezig is. Deze randvoorwaarde is bij de helft van de teams, namelijk team C en D, aanwezig. 

Team A en B kennen een teamleider met duidelijk meer verantwoordelijkheid dan andere 

teamleden. De teamleiders van deze teams zouden wel graag meer gedeelde verantwoordelijkheid 

willen zien in hun team. Ze geven aan dat ze worstelen met dit vraagstuk. Bij team C en D is, zoals 

aangegeven, meer sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Daar voelen ze zich meer samen 

verantwoordelijk voor groei.  

 

De randvoorwaarde ‘tijd’ wordt bij team A en B genoemd als te weinig aanwezig. Werken aan hun 

eigen taakvolwassenheid is belangrijk maar minder urgent. Er zijn alle dagen belangrijke en meer 

urgentere vraagstukken die aandacht verdienen.  

 

De randvoorwaarde ‘veiligheid’ wordt door drie van de vier teams belangrijk gevonden. Veiligheid is 

nodig om feedback te kunnen geven en om elkaar aan te kunnen spreken op resultaten en gedrag.  
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5.3 Is er bij de onderzochte teams een patroon zichtbaar? 
In dit hoofdstuk worden enkele patronen benoemd, ofwel kenmerken geschetst die bij minstens drie 

van de vier teams naar voren zijn gekomen. Kenmerken die bij drie teams genoemd worden, worden 

in dit onderzoek opgevat als een patroon. Hierna volgen vijf patronen die naar voren kwamen. 

 

Een duidelijke opdracht 

De teams hebben door de introductie van de taakvolwassenheidsmonitor een opdracht gevoeld die 

bij het team ligt, de opdracht om als team te professionaliseren op verschillende items uit de 

monitor. Ze hebben daarbij veel autonomie gevoeld. Ze weten dat ze hun professionalisering op hun 

eigen manier kunnen invullen. Ze weten dat er geen blauwdruk ligt bij ROC A12 om groei te 

bewerkstelligen.  

 

Kritisch op hun eigen functioneren 

Team A, B, C zijn kritisch op hun eigen functioneren. Deze eigenschap wordt niet expliciet genoemd 

als een randvoorwaarde maar geeft meer de sfeer aan in de interviews met deze teams. Teamleden 

van team D geven aan dat ze heel tevreden zijn en als team al taakvolwassen zijn.  

 

Nog gebrek aan veiligheid 

Aan de randvoorwaarde ‘veiligheid’ is nog niet voldoende voldaan bij de teams. Teams willen meer 

stappen zetten op het aanspreken van elkaar maar voelen zich nog niet veilig genoeg om deze 

stappen te zetten.  

 

Competenties zijn aanwezig 

Wat niet genoemd wordt is het missen van competenties. Het ontbreken van competenties van 

teamleden om hun rollen of taken uit te voeren is bijna geen issue. Ze spreken ook niet over 

competenties die ze missen om groei in taakvolwassenheid te bewerkstelligen. Geen van de teams 

geeft aan dat ze kennis of vaardigheden missen om te werken aan hun opdracht: als team te 

professionaliseren.  

 
Cirkel van invloed 

Er is een verschil in beleving bij de teams of je invloed hebt op de randvoorwaarden. Bij twee teams 

worden de randvoorwaarden zoals tijd, veiligheid en gedeelde verantwoordelijkheid meer gezien als 

een probleem waar je geen invloed op hebt. Het wordt ervaren als een probleem dat deel uit maakt 

van de cirkel van betrokkenheid van het team in plaats van de cirkel van invloed. Liggen de 

problemen op het gebied van onder-formatie, zoals bij team B, dan kan het team zelf de problemen 

niet oplossen en ontstaat er een duidelijke hulpvraag richting directie. 
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6. Conclusies en discussie 

 

6.1 Beantwoording van de hoofdvraag 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 6.1 de hoofdvraag beantwoord. De deelvragen zijn reeds 

beantwoord in het resultatenhoofdstuk.  

 

De hoofdvraag luidt: welke processen hebben plaatsgevonden bij vier onderwijsteams van ROC A12 

locatie Velp om tot een groei van hun taakvolwassenheid te komen.  Uit de resultaten blijkt dat er 

processen hebben plaatsgevonden op het gebied van: kritisch-reflectieve houding, experimenten en 

teamdagen. In onderstaande alinea’s worden deze processen gelinkt aan de literatuur over 

taakvolwassen teams van Lingsma. Daarnaast blijkt dat er sprake is van denkpatronen bij de teams. 

In deze paragraaf worden ook deze denkpatronen, op het gebied van verantwoordelijkheid en op het 

gebied van ervaren invloed op randvoorwaarden, besproken aan de hand van de bestaande 

literatuur over taakvolwassenheid.  

 

Allereerst kan uit de resultaten worden geconcludeerd dat, gedreven door het principe 

‘differentiëren mag’, de teams eigen en passende interventies hebben gekozen.  

 

Kritisch-reflectieve houding: een aanvulling op de bestaande literatuur 

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat teams van ROC A12 kritischer zijn geworden op hun 

eigen teamontwikkeling. De teams kijken waar groei in taakvolwassenheid nodig is en reflecteren op 

hun ontwikkeling. Deze conclusie is conform de bevindingen uit het onderzoek van Brouwer et al 

(2015). In de literatuur over taakvolwassenheid is dit gedrag niet expliciet benoemd. Er wordt niet 

beschreven in hoeverre teams reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Dit onderzoek heeft geleid tot 

wat een aanvulling genoemd kan worden op de literatuur van taakvolwassenheid: teams vertonen 

een kritisch-reflectieve houding. Zij zijn geholpen met een concrete tekening die als uitgangspunt 

dient voor het resultaatgesprek over groei in taakvolwassenheid. Een afbeelding helpt hen bij hun 

reflectie op hun groei. Het is gebleken dat de afbeelding (bijlage 1 figuur 4) helpt om het gesprek aan 

te gaan over het functioneren van een team omdat er sprake is van concrete punten waarnaartoe 

gewerkt kan worden. De groei van teams meten door een zelfscan geeft geen goed beeld wanneer je 

spreekt over twee meetmomenten en in termen van stijging of daling van de mate van 

taakvolwassenheid. Dit komt doordat teams kritischer zijn geworden op hun eigen functioneren.  

 

Eigenaar van het experiment: het team effectiever organiseren 

Als tweede kan geconcludeerd worden dat de teams, in al hun autonomie, experimenteren met wat 

goed werkt en wat niet goed werkt met betrekking tot het effectief organiseren van het team. Het 

organiserend vermogen zien we niet terug in de bestaande literatuur over taakvolwassenheid, maar 

zou heel goed passen in de niveaus M1 t/m M4, die geïntroduceerd zijn in paragraaf 2.1 van dit 

onderzoek. In hoeverre zijn teamleden in staat het team te organiseren, zou een maat kunnen zijn 

voor M1 t/m M4. Een effectieve en efficiënte teamorganisatie werkt werkdruk verlagend. Uit de 

resultaten blijkt dat team C en D laten merken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen, 
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een kenmerk van een M3 team. Het team dat de problemen van onder-formatie ervaart heeft bijna 

geen tijd gevoeld om te experimenteren. Zij waren voornamelijk bezig met overleven.  

 

Teamdagen 

Het proces van zelf bepalen wat een team nodig heeft aan interventies en wanneer dat nodig is, blijkt 

ook succesvol uit het feit dat er teamdagen worden georganiseerd. Uit de resultaten kan 

geconcludeerd worden dat de teams enkele goede ervaringen hebben opgedaan met interventies op 

teamdagen. Zo wordt de intention circle genoemd als succesvol bij team D en werken met de deep 

democracy bij team C. Team A herinnert zich nog een teamdag van enkele jaren terug waarbij ze 

elkaars kwaliteiten, en ook elkaars valkuilen, heel voorzichtig gingen benoemen.  

 

Het denkpatroon van gedeelde verantwoordelijkheid: een hulpvraag 

Uit de resultaten blijkt dat de teams A en B, de twee teams waarin de teamleider de meeste 

verantwoordelijkheid neemt, worstelen met het proces van gedeelde verantwoordelijkheid.  En dat 

ze met dit proces niet verder komen. Dit is een worsteling die volgens de literatuur bij M2 teams 

hoort, waar er sprake is van een instructieve leidinggevende en afwachtende medewerkers. Uit de 

resultaten kan geconcludeerd worden dat er een hulpvraag is van deze teams aangaande deze 

vicieuze cirkel. De teamleiders zouden zelf overigens ook meer verantwoordelijkheid willen zien bij 

teamleden. Zij ervaren nu te veel verantwoordelijkheid, waardoor de rest van het team minder last 

heeft van dit gevoel. De huidige situatie wordt door de teamleider van team B letterlijk benoemd als 

een overgangssituatie: “Je hebt geen afdelingsdirecteur meer, maar je bent ook geen taakvolwassen 

team (M4) met eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt 

voornamelijk bij de teamleider.” De andere twee teams hebben veel minder last van dit vraagstuk.  

 

Het denkpatroon van de cirkel van invloed vergroten: een hulpvraag 

Uit de resultaten blijkt dat er nog een tweede hulpvraag aanwezig is bij sommige teams. Het gaat om 

meer invloed uitoefenen op de randvoorwaarden om te groeien. Twee van de vier teams ervaren wel 

invloed (kenmerken van een M3 team). Tijd inruimen voor belangrijke, maar minder urgente zaken, 

zoals kijken in de les bij elkaar, gebeurt te weinig. Er wordt soms te weinig steun ervaren vanuit de 

organisatie hoe met deze vraagstukken om te gaan. Er ligt duidelijk een hulpvraag die als volgt 

geformuleerd kan worden: hoe krijg ik invloed op randvoorwaarden, of misschien, heel simpel, op 

het gebied van toekennen van meer middelen wanneer een team in een bepaalde situatie zit? 

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat uit de resultaten blijkt dat de denkpatronen en 

processen voor het grootste gedeelte terug te vinden zijn in de literatuur over taakvolwassenheid. 

Kritisch-reflecteren op de processen en het team effectief organiseren zouden goede aanvullingen op 

de literatuur over taakvolwassenheid zijn. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. De tweede conclusie 

is dat de teams aangeven competent genoeg te zijn om te groeien in taakvolwassenheid maar dat er 

wel degelijk hulpvragen zijn.  

 

Bij de uitwerking van dit onderzoek is gebleken dat de thema’s die de docenten benoemen bijna 1 op 

1 te herleiden zijn naar de verschillende niveaus van taakvolwassenheid uit de literatuur. Daardoor is 

er tevens inzicht ontstaan op wat voor niveau van taakvolwassenheid de teams opereren, namelijk 

M2 en M3 niveau. Hoewel dit laatste inzicht niet het doel geweest is van dit onderzoek onderstreept 
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dit inzicht het feit dat de vier onderzochte teams van ROC A12 dezelfde processen meemaken als in 

de bestaande literatuur.  

 

Aanbevelingen 

Voor de twee hulpvragen zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur concrete interventies bekend 

die teams kunnen inzetten om verder te komen. Ondanks dat teams aangeven dat ze graag op hun 

eigen gekozen manier werken aan hun teamontwikkeling kunnen deze interventies passend bij hun 

niveau van maturity aan teams worden aangeboden. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of 

teams van ROC A12 geholpen zouden zijn met bijvoorbeeld een menukaart met interventies.  
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7. Reflectie 

 

7.1 Persoonlijke leeropbrengst 
Het doel van het onderzoek is behaald: meer kennis verwerven op het gebied van de processen die 

te maken hebben met groei in taakvolwassenheid. Er is kennis verworven over twee processen die 

niet in de literatuur worden genoemd maar die een mooi aanvulling zouden zijn. En er is kennis 

verworven over passende interventies en over hulpvragen die teams hebben.  

 

Het doen van narratief onderzoek waarbij de docenten hun verhaal konden vertellen heeft nieuwe 

inzichten gebracht. De docenten van ROC A12 geven aan dat ze de gespreksvorm van het interview 

zeer prettig vinden. Ze kunnen uitweiden over waar ze trots op zijn. Maar ze kunnen ook uitwijden 

over hun zorgen. Al hardop denkend gaan de docenten zelf verbanden benoemen en oorzaak en 

gevolg benoemen. Ze geven betekenis aan hun ervaringen. De interviewer haalt de meeste 

opbrengst met een houding van reflectief luisteren. Daarnaast is het inzicht ontstaan dat deze 

methodiek een vernauwende blik bij de interviewer tegengaat. Bij de praktijkonderzoeker binnen de 

eigen school zijn er, voorafgaand aan het onderzoek, oordelen over het onderwerp aanwezig. Echter 

de praktijkonderzoeker realiseert zich door de open interviews dat iedere docent betekenis geeft aan 

gebeurtenissen. En dat de oordelen van de praktijkonderzoeker uiteraard ook gebaseerd zijn op de 

eigen betekenisgeving. 

 

Het proces van conclusievorming is in dit onderzoek iteratief geweest. Het proces van teruglezen van 

resultaten, zoeken naar verbanden en weer herschrijven neemt veel tijd in beslag. Dat is een moeilijk 

proces: betekenis geven als onderzoeker aan de onderzoeksresultaten van een narratief onderzoek. 

Wetende dat dit proces al een keer eerder heeft plaatsgevonden doordat docenten betekenis 

hebben gegeven aan hun ervaringen. Door twee nieuwe inzichten aan de bestaande literatuur toe te 

voegen, werden de uitkomsten van het onderzoek recht gedaan.  

 

De opbrengst van de interviews is hoog. Thema’s die terug te vinden zijn in de uitwerking van de 

interviewteksten wekken nieuwsgierigheid op. Zoals de thema’s leiderschap en al dan niet 

gedragingen die uit gaan van extern attribueren. Als praktijkonderzoeker is het een uitdaging om 

steeds te focussen op de onderzoeksvraag. En niet te verdrinken in ‘bijvangst’. De bijvangst heeft 

echter wel geleid tot suggesties voor nader onderzoek. 

 

 

7.2 Leeropbrengst voor het onderwijsveld  
De docent in een taakvolwassen team geeft feedback, kijkt in de klas bij anderen, maakt samen 

lesplannen, weet de rollen en taken van iedereen en kent de doelen van een team. Taakvolwassen 

teams leveren beter onderwijs dan niet-taakvolwassenteams. Het is belangrijk voor de kwaliteit van 

het onderwijs dat docenten werken in taakvolwassenteams. De laatste jaren is er een beweging 

zichtbaar binnen schoolorganisaties waarbij docenten meer professionele ruimte krijgen en pakken. 
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Hoe werken docenten aan hun eigen teamontwikkeling als zij de ruimte ervaren om dit zelf op te 

pakken? Uit het theoretisch kader (hoofdstuk 2) blijkt dat er veel onderzoek is gedaan naar stadia in 

de ontwikkeling van teams met leidinggevenden. Er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar 

de ontwikkeling van teams waarbij docenten zelf eigenaar zijn van de opdracht van hun eigen 

teamontwikkeling en ook zelf verantwoordelijk zijn voor het slagen van deze opdracht tot 

ontwikkeling, terwijl er duidelijk een trend zichtbaar is binnen organisaties waarbij eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid steeds meer bij werknemers zelf in de organisatie ervaren wordt.  

 

De leeropbrengst van dit onderzoek is allereerst dat er twee aanvullingen op de bestaande literatuur 

over taakvolwassenheid uit het onderzoek komen. De aanvulling van kritische-reflectieve houding en 

de aanvulling van teamorganisatie. Wanneer beide elementen toegevoegd worden aan de literatuur 

ontstaat er een duidelijker beeld van de fase van taakvolwassenheid van een team. Een team kan 

zich daardoor een beter beeld vormen wat hen te doen staat, wat zij nog nodig heeft om groei te 

bewerkstelligen. Bijvoorbeeld een groei in kritische-reflectieve houding. Of een groei in efficiënter 

overleg of juist in teamorganisatie.  

 

Naast de twee aanvullingen op de bestaande literatuur heeft het onderzoek voorbeelden van 

passende interventies opgeleverd. Interventies die door het team zelf zijn gekozen en zijn ingezet. 

Door teams te zien als M4 teams en hen zelf verantwoordelijk te maken voor passende interventies 

er geen sprake van het syndroom: not-invented-here (NIH). Het syndroom NIH houdt in dat mensen 

alleen enthousiast raken over ideeën die ze zelf hebben bedacht. Interventies aanbieden kan ervoor 

zorgen dat het NIH syndroom wel een rol gaat spelen. ROC A12 gaat onderzoeken of een menukaart 

met interventies kan helpen. Door de juiste balans te zoeken tussen externe hulp en zelf ideeën 

ontwikkelen kunnen teams wellicht sneller groeien in taakvolwassenheid.  

 

De derde opbrengst is dat docenten, door het lezen van de leergeschiedenis, ideeën en inzichten 

hebben opgedaan. Inzichten over hoe processen en gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 

Doordat ze de processen lezen geplaatst in de eigen ROC A12-context, spreekt de leergeschiedenis 

docenten aan. Een docent van team C heeft het volgende aangegeven bij de terugkoppeling van de 

resultaten. “Ik heb inzichten verworven door het lezen van de leergeschiedenis waar ik al mee aan de 

gang ben gegaan”. De opgetekende leergeschiedenis van ROC A12 is daarmee daadwerkelijk 

verworden tot een hulpmiddel voor teams. 

 

Tenslotte is vervolgonderzoek zeker van belang. Vervolgonderzoek om antwoorden te vinden op 

vragen als:  

 Wat zijn succesformules om zoveel als mogelijk alle studenten een passende ontwikkeling te 

geven?  

 Naar welke elementen van een team kunnen we kijken, willen we beter kunnen duiden 

welke interventies helpen?  

 Wat is de rol van de leidinggevende hierin?  

 Zouden ROC A12-teams baat hebben bij een menukaart met interventies passend bij de 

vraagstukken die uit dit onderzoek naar voren komen?  
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1. Interview-guide 

Inleiding door interviewer 

Als eerste volgt een bedankje voor de tijd die de docenten uit trekken om als onderzoeksgroep te 

fungeren. Vervolgens wordt de essentie van het onderzoek aangegeven door de interviewer. “Ik wil 

graag meer te weten komen dit uur over jullie groei in taakvolwassenheid. Welke betekenisvolle 

processen en gebeurtenissen hebben plaats gevonden afgelopen twee jaar”. Uitleg volgt over het 

doel en de relevantie van het onderzoek. Over het afnemen van het interview. Over het verwerken 

van de gegevens en over de anonimiteit en overige regels die gelden voor wetenschappelijk 

onderzoek. Tekening 3 (zie onder aan deze bladzijde) wordt hierbij op tafel gelegd. 

 

Vragen over items van taakvolwassenheid aan de hand van tekening 2 (zie volgende bladzijde) 

 Kun je in 15 minuten een enkel thema aanwijzen waar jij het over wil hebben?   

 Kun je vertellen waarom je dit thema hebt gekozen? 

 Wat heeft er plaatsgevonden? Wat was het gevolg?  

 Hoe heeft het plaatsgevonden? 

 Wat was jouw rol hierin?  

 Wat was de rol van anderen? 

(bovenstaande vragen herhalen 2 a 3 keer afhankelijk van de tijd) 

 

Vragen over opgedane inzichten  

 Heb je een soort van “eureka” moment of Eye opener gehad? Dat je ineens een bepaald 

inzicht kreeg wanneer het gaat om groei van je team? 

 Wat is je verlangen nu nog als je kijkt naar jullie teamontwikkeling? 

 Wat zou je mee willen geven aan teams die willen groeien in taakvolwassenheid? 

Afsluiting 

Figuur 4 gespreksleidraad bij inleiding 1 
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Figuur 5 Tekening voor gespreksleidraad interview bij vragen naar items 
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2. Tabelparagrafen voor resultatenparagraaf 
De basis van onderstaande tabellen is het grote Excel bestand met transcripten van de vier 

interviews. De interviews zijn per quote in kolom A gezet van Excel. Dit grote Excel bestand is 

vervolgens gecodeerd met de vijf categorieën Wat/Wie/Hoe/Voorwaarden/Uitingen. Dit bestand is 

op te vragen bij de onderzoeker. Door telkens in het grote Excel bestand filters aan/uit te zetten en 

meerdere filters te combineren en te sorteren zijn de narratieven in aparte tabellen gezet op 

deelvraag, de zogenaamde deelvraag tabellen.  

 

Quotes Wat Wie Hoe Vorm Voorwaarden Uiting 

 Studentengesprek Team  Bevindingen  Autonomie Positief 

 Eigenaarschap ROC A12 Trots Veiligheid Negatief 

 Taakverdeling teamleiding Initiatief Competenties  

 Aanspreken  Monitoren Teamleider  

 Gedeelde verantw.  Beschrijvingen Tijd  

 Ondersteuning  Nog nodig nu Gedeelde 

verantw. 

 

 Studiedag  Vraag   

 Taakv. Monitor     

 Feedback     

 Betrokkenheid     

 Professionalisering     

 Teambuilding     

 Teamleiding     

 Complimenten     

 Kritischer eigen functioneren     

 Nieuwe teamleden     

 Gezien worden     

 Teamplan     

 Vergaderen     

 Gesprekkencyclus     

 Beloning     

 Biedt ruimte voor afwijkende 

meningen 

    

 Structuur     

 

Filteringen om de eerste deelvraag te beantwoorden 

Om de deelvraag “wat heeft bijgedragen aan de groei” te beantwoorden is gefilterd op de categorie 

Hoe met de waarden Trots en Bevindingen. Dit is gedaan om een beeld te krijgen wat er nu precies is 

gebeurd om van A naar B te komen. De waarden Trots en Bevindingen zijn gevuld met quotes die een 

beweging aangeven. Een beweging van A naar B. De quotes met een waarde Beschrijving geven 

minder beweging aan maar meer een stand van zaken. Vandaar dat quotes met deze waarde minder 

bruikbaar zijn maar wel worden opgenomen indien relevant. Daarna is het resultaat van deze 

filteringen gesorteerd op de categorie Wat. Op deze manier werden de quotes die betrekking hadden 

op hetzelfde item bij elkaar gezet per team. Zo kon tevens worden geïnventariseerd hoe vaak een 
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onderwerp aan de orde kwam (aantal). Door op de waarde positief/negatief in de Hoe categorie te 

filteren kon het onderscheid gemaakt worden of er sprake was van een succes of een zorg. En door 

te kijken naar de waarde van de categorie Wie kon in de beschrijvende tabellen neergezet worden op 

wie de quote betrekking had. Als tweede is een beeld gevormd over de processen die hebben 

plaatsgevonden om van A naar B te komen. Daartoe is gefilterd op de categorie Hoe met de waarden 

Monitoren en Initiatief. Op bovenstaande manier zijn acht tabellen ontstaan waarin geturfd kon 

worden opdat een beeld ontstond wat de belangrijke informatie was van een team. Informatie die 

teams mee wilde geven aan de onderzoekster over wat bijgedragen heeft aan hun groei van 

taakvolwassenheid. 

 

Van de acht tabellen met quotes en aantal geturfde waarden zijn vervolgens beschrijvingstabellen 

gemaakt waarin de inhoud van de quotes zijn weergegeven. Deze beschrijvingstabellen zijn per team 

hieronder opgenomen en zijn de input geweest voor de kwalitatieve beschrijvingen in het 

resultatenhoofdstuk. 
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Tabel 1 .A  deelvraag 1 Team A Wat heeft bijgedragen aan de groei 
Filters categorie Hoe: trots bevindingen 
Gesorteerd op categorie: Wat  
Geturfd: aantal van dezelfde waarde van Wat en de waarde Positief en Negatief 
 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                       negatief (zorg) 

teamleiding 11 3 Een sterkte teamleider 
die 
teamprofessionalisering 
vorm geeft voor het 
grootste gedeelte. Die 
het brede overzicht 
bewaard. Waar de 
teamleden op terug 
kunnen vallen 

Tegelijkertijd wordt de grote zorg gedeeld 
dat een sterke teamleider het proces van 
meer eigenaarschap en meer 
betrokkenheid vertraagt. Daarnaast is er 
de zorg over gedeelde 
verantwoordelijkheid. Nu ervaart zowel 
de teamleider als het team dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
teamresultaten te veel bij de teamleider  
ligt.  De teamleider ervaart dat ze als 
enige wordt aangesproken vanuit de 
directie op de resultaten. 

taakverdeling 8 6 Alle taken en rollen zijn belegd in het team. Iedereen weet wat hij/zij 
te doen staat. Voor iedereen helder hoeveel tijd eraan besteed kan 
worden. Iedereen wordt een expert op zijn of haar gebied. 

eigenaarschap 7 2 Iedereen ziet wie wat 
moet doen. De 
teamleider probeerd 
meer vanuit de 
docenten te laten 
komen door minder te 
regelen / voor te 
schrijven 

Wat opvalt is dat niet altijd eigenaarschap 
genomen wordt. Dat niet iedereen zijn 
taken naar behoren uit (kan) voeren. Er 
kan altijd teruggevallen worden op de 
sterke leider. Het kunnen terugvallen op 
een sterke leider zit eigenaarschap en 
betrokkenheid in de weg 

experimenteren 5 5 Er wordt uitgeprobeerd 
wat goed werkt en wat 
niet. Bevalt het niet dan 
gaan ze weer terug in 
het oude stramien 

 

betrokkenheid 4 1 Er wordt veel over 
studenten gesproken 
tijdens de pauzes 

Vanuit teamleidersperspectief is de wens 
om meer betrokkenheid vanuit de directie 

kritischer op eigen 
functioneren 

3 3 Het team is kritischer geworden op zichzelf door het gesprek aan te 
gaan over taakvolwassenheid. De monitoruitkomsten zijn gedaald. 
Als reden wordt genoemd dat het team minder snel tevreden is over 
zijn eigen functioneren. Dat blijkt ook uit de uitspraak dat ze enkele 
jaren terug vonden dat ze als team al aardig taakvolwassen waren. 
Door meer inzicht in de begrippen te krijgen hebben ze nu hun 
mening bijgesteld 

studentengesprek 3 3 De studenten hebben de laatste tijd meer inspraak gekregen in het 
onderwijsproces. De student wordt  vaker gevraagd naar hun 
mening. 



48 
 

gesprek aangaan 2 2 De teamleden zijn tijdens een studiedag met elkaar in gesprek 
gegaan om hun sterke kanten, hun sterke eigenschappen te 
benoemen van elkaar. Deze dag bracht veel op. Het team kreeg 
hierdoor een boost. 

studiedag 2 2 De enkele studiedagen waar het gesprek werd gevoerd over 
taakverdeling en elkaars kwaliteiten heeft veel bijgedragen aan het 
functioneren van het team 

Vergaderen 2 0  Dit is een punt van aandacht. Met 18 man 
vergaderen werkt niet.  

aanspreken 1 0  Dit wordt genoemd als punt van aandacht. 
Het aanspreken mag meer gebeuren 

nieuwe teamleden 1 1 Nieuwe teamleden 
komen met nieuwe 
ideeën   

 

 
 
 
Filter categorie: Hoe waarden initiatief/Monitoren 
Gesorteerd categorie: Wat  
Geturfd: Aantal van dezelfde waarde Wat 

Wat Aantal            Beschrijving van de inhoud van de quotes 

Experimenteren 2  Er wordt uitgeprobeerd wat goed werkt en wat niet. Bevalt het 
niet dan gaan ze weer terug in het oude stramien 

gesprek voeren 2  De teamleden zijn tijdens een studiedag met elkaar in gesprek 
gegaan om hun sterke kanten, hun sterke eigenschappen te 
benoemen van elkaar. Deze dag bracht veel op. Het team 
kreeg hierdoor een boost. Samen met het team wordt 
besproken wat er nodig is aan professionalisering.  Aan de 
orde is nu het project bij elkaar in de klas kijken en intervisie.  

Studiedag 2  De enkele studiedagen waar het gesprek werd gevoerd over 
taakverdeling en elkaars kwaliteiten heeft veel bijgedragen aan 
het functioneren van het team 

Teamleiding 2  De teamleiding experimenteert met meer los laten en meer 
vanuit de docenten zelf laten komen. De teamleider 
experimenteert met meer gedeelde verantwoordelijkheid 
aanbrengen 
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Tabel 1 .B  deelvraag 1 Team B Wat heeft bijgedragen aan de groei 
Filters categorie Hoe: trots bevindingen 
Gesorteerd op categorie: Wat  
Geturfd: aantal van dezelfde waarde van Wat en de waarde Positief en Negatief 
 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                       negatief (zorg) 

Effectieve overleg- 
structuur 

7 7 Het team heeft zelf een 
overlegstructuur nu die 
bevalt. Eentje met 
vakgroepen. En ieder overleg 
bestaat nu uit eerst een 
studentenoverleg. En daarna 
pas worden overige zaken 
besproken.  

 

Eigenaarschap- 
resultaten 

4   Wat betreft de teamtaken verlenen 
docenten een inspanning. Maar de 
resultaten laten soms te wensen 
over. Docenten hebben een taak 
maar die wordt niet altijd 
uitgevoerd. De teamleider vindt het 
vervelend dat hij de uitvoering moet 
controleren 

Aanspreken 2 2 De teamleider spreekt 
mensen aan en onderling zal 
het ook steeds meer moeten 
gaan gebeuren 

 

Gedeelde verantw. 1  Iedereen heeft een taak en 
voelt zich in meer of mindere 
mate verantwoordelijk voor 
die taak die hij heeft 

 

Teamplan 2 1 . Het team had een afkorting bedacht 
zodat ze konden onthouden wat er 
in het teamplan stond. Nu zijn ze de 
afkorting vergeten. 
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Filter categorie: Hoe waarden initiatief/Monitoren 
Gesorteerd categorie: Wat  
Geturfd: Aantal van dezelfde waarde Wat 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                       negatief (zorg) 

aanspreken 6 2 De aanspreekcultuur moet er 
langzaam in slijten. De 
teamleider stuurt hierop. Het 
gaat heel langzaam. De 
teamleider geeft het 
voorbeeld.  

Voor docenten is het onwennig.  

Teamplan 2 1 De teamleider denkt na over 
een andere werkwijze wat 
betreft opstellen van een 
teamplan. Dat het meer gaat 
leven onder de docenten. 

Het team had een afkorting bedacht 
zodat ze konden onthouden wat er 
in het teamplan stond. Nu zijn ze de 
afkorting vergeten. 

Professionalisering 3  De docenten willen graag bij 
elkaar in de les gaan kijken. 
En zo feedback geven. Er is 
een oefening gedaan om aan 
de hand van praat-kaartjes 
meer persoonlijke dingen te 
delen. Om de veiligheid in 
het team te vergroten. En de 
teamleider koopt soms een 
dienst in om het team te 
professionaliseren.  

De teamleider neemt de initiatieven 
maar vraagt zich af of hij dat alleen 
moet doen. 

Taakvolwassenheids
monitor 

4   De term taakvolwassenheid leeft 
niet echt binnen het team. De 
monitor wordt doorgestuurd aan de 
docenten maar niet ingevuld. 
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Tabel 1 .C  deelvraag 1 Team C Wat heeft bijgedragen aan de groei 
Filters categorie Hoe: trots bevindingen 
Gesorteerd op categorie: Wat  
Geturfd: aantal van dezelfde waarde van Wat en de waarde Positief en Negatief 
 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                                                   negatief (zorg) 

Evalueert en 
reflecteert  

4 4 Het team vindt dat ze zeker stappen gezet 
hebben op gebied van taakvolwassenheid. Ze 
zijn kritischer geworden op hun eigen 
functioneren en benoemen hun sterke en 
zwakke punten. Ze zijn minder ad-hoc dingen 
gaan doen. Naast tijd voor belangrijke 
urgente zaken is er nu ook tijd voor 
belangrijke minder urgente zaken. Zoals 
weken aan professionalisering.  

 

Aanspreken 3 2 Het aanspreken op gedrag en kwaliteit 
gebeurt in dit team. Wanneer aanspreken van 
teamleden leidt tot niets dan wordt er ook 
minder aangesproken.  

Kan nog verder in 
ontwikkeld worden. 
Het aanspreken 
gebeurt echter wat 
doet iemand er 
vervolgens mee. 

Organiserend 
vermogen 

3 3 Er is winst geboekt op structuur. Er is meer 
overzicht gekomen wat betreft procedures, 
verantwoordelijkheden en rolverdeling. Het 
organiserend vermogen is omhoog gegaan 
(linker kant van de circel van 
taakvolwassenheid).  

 

Vergaderen en 
overleggen 

3 1 Er is winst geboekt bij de vergadering. Er is 
ruimte voor afwijkende meningen. Middels 
deep democracy wordt in overleggen ruimte 
gecreëerd voor de afwijkende meningen. En 
wordt er rekening mee gehouden in de 
besluitvorming. Er wordt meer naar elkaar 
geluisterd. 

Als je het grondig 
on- eens bent met 
teambesluit en je 
bent de enige zal je 
je moeten 
conformeren. Is  
lastig. 

Betrokkenheid 2 2 Teamleden voelen zich betrokken niet alleen 
bij hun eigen rollen/taken. Docenten voelen 
zich meer als team verantwoordelijk. Het 
reilen en zeilen van het team is meer 
algemeen goed geworden. 
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Filter categorie: Hoe waarden initiatief/Monitoren 
Gesorteerd categorie: Wat  
Geturfd: Aantal van dezelfde waarde Wat 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                       negatief (zorg) 

Dailoog aangaan/ 
Aanspreken 

4 3 Het team is bewust bezig met aanspreken van 
elkaar op gedrag. Vooral bespreekbaar maken 
van verschillen en daarover de dialoog 
aangaan met elkaar.  

Omdat je geen 
hiërarchische 
structuur hebt kun 
je alleen maar 
terugvallen op het 
team.  

Overleggen 3 3 Het team heeft de deep democracy als 
methode ingevoerd. Op een teamdag hebben 
ze van een extern bureau hier training in 
gehad. Toepassing van deze methodiek heeft 
tot resultaat geleid in het team.  

 

Organiserend 
Vermogen 

3 3 Daar zijn stappen in gemaakt door meer vast 
te leggen expliciet hoe team werkt. En 
afspraken na te komen en gewoon zaken uit 
voeren zoals afgesproken. Het goede 
voorbeeld geven is belangrijk.  In 
teammiddagen werken ze aan hun 
teamorganisatie. Er zullen dingen mis gaan, 
hoe erg is het als zaken mis gaan?  

Kan nog meer van 
impliciet naar 
expliciet vindt het 
team. 
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Tabel 1 .D  deelvraag 1 Team D Wat heeft bijgedragen aan de groei 
Filters categorie Hoe: trots bevindingen 
Gesorteerd op categorie: Wat  
Geturfd: aantal van dezelfde waarde van Wat en de waarde Positief en Negatief 
 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                                                          negatief (zorg) 

Eigenaarschap 8 8 Het team staat voor zijn eigen acties. Steeds meer 
teamleden pakken zaken op. Zaken worden niet door 
2 of 3 mensen opgepakt maar door het hele team. 
Het team heeft het gevoel dat ze met z’n allen 
beslissen en keuzes maken. Niet gehinderd door een 
leidinggevende. En als het mis gaat ben je er ook met 
z’n allen verantwoordelijk voor. Als teamleden zelf 
“hun handtekening” zetten dan denkt iedereen goed 
na voordat er keuzes gemaakt worden. Het indienen 
van project ideeën en vervolgens met de toegekende 
middelen aan een project werken verhoogt het 
eigenaarschap van teamleden.  

 

Aanspreken 5 4 De teamleider is veelal diegene die de docenten 
aanspreekt. Dit aanspreken is aan de orde als 
bijvoorbeeld cijfers niet in het systeem zijn ingevoerd. 
De wens is dat andere teamleden collega’s meer gaan 
aanspreken. De teamleider is punctueel en de 
teamleden weten dat hij een vinger aan de pols 
houdt. Dat hoeven andere teamleden dan niet meer 
te doen. Dat is niet passend gedrag bij een 
taakvolwassen team.  

Anderen die 
het lastig 
vinden om 
collega’s 
aan te 
spreken 
mogen dit 
meer gaan 
doen. 

Gedeelde en 
duidelijke visie en 
verantwoordelijkheid 

2 2 Het team kent gezamenlijke kernwaarde en 
bijbehorend gedrag. Dat maakt dat de neuzen 
allemaal dezelfde kant op staan. Een van de 
kernwaarde is dat docenten plezier hebben in hun 
werk. Docenten kwamen in hun kracht door te kijken 
waar ze goed in waren. De monitor die 
taakvolwassenheid meet was heel positief ingevuld 
door het team.  Iedereen heeft een taak en voelt zich 
in meer of mindere mate verantwoordelijk voor die 
taak die hij heeft. De docenten verantwoorden 
waarom ze dingen zo doen als ze doen. 

 

Professionalisering 2 2 Teamleden doen zelf aan intervisie en kijken bij elkaar 
in de klas. Teamleden komen zelf aan met trainingen 
die ze gaan volgen. Er worden geen trainingen 
voorgeschreven. Er wordt voor gewaakt dat er geen 
“elite” club van kartrekkers ontstaat. Alle teamleden 
zijn docenten inclusief de teamleider. En de docenten 
worden allen zo veel mogelijk meegenomen in het 
verhaal van groeien in taakvolwassenheid.  
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Filter categorie: Hoe waarden initiatief/Monitoren 
Gesorteerd categorie: Wat  
Geturfd: Aantal van dezelfde waarde Wat 

Wat Aantal   Aant.    Beschrijving van de inhoud van de quotes   
               pos.      positief                                       negatief (zorg) 

Studiedag 5 5 Met elkaar hebben ze de intention circle gedaan. Een 
instrument om elkaar feedback te geven op oude 
patronen en elkaar te helpen om een 
gedragsverandering in te zetten. Teamleden staan 
open voor eigen georganiseerde bijeenkomsten over 
bijvoorbeeld kernwaarden van het team.  

 

Experimenteren/Re-
flecteren 

3 2 Er zijn wat verschuivingen in taken en rollen 
gekomen in het team op een organische wijze. Er zijn 
boeken gelezen over teamvorming en docenten 
hebben hun licht opgestoken bij andere organisaties 
om te kijken hoe een taakvolwassenteam kan 
functioneren. Het team staat stil bij hoe ze handelen. 
Er mogen fouten gemaakt worden omdat daar van 
geleerd wordt.  

Zouden meer 
willen 
reflecteren 
echter daar 
is te weinig 
tijd voor. 

Professionalisering 3  De docenten trekken gezamenlijk op, doen aan 
intervisie en kijken bij elkaar in de les. De 
interventies om het team meer taakvolwassen te 
krijgen worden gedaan door meerdere personen. 
Iedereen wordt er zo veel mogelijk bij betrokken. 
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Om de deelvraag “welke randvoorwaarden” te beantwoorden is gesorteerd op de categorie 

Voorwaarden en gefilterd op Uitingen positief en negatief. Vervolgens is geturfd hoe vaak een 

waarde voorkomt. Zo ontstond een beeld in hoeverre bepaalde randvoorwaarden als aanwezig 

werden beschouwd. En tevens een beeld welke randvoorwaarden aandacht behoeven. 

 
 
Tabel 2.A  deelvraag 2 Team A Randvoorwaarden 
Gesorteerd op Categorie: Voorwaarden  
Filter: Uitingen Positief/Negatief 
 
 

Voorwaarden          Aant.  Pos. Beschrijving van inhoud van de quotes  
positief  (aanwezig)                         negatieve (behoeven aandacht) 

     

Tijd 6 6  Er zal volgens het team iets gedaan 
moeten worden aan de hoge werkdruk. Er 
blijft veel werk liggen omwille van 
tijdgebrek.  

Autonomie 2 2 Het team geeft aan dat ze veel 
autonomie ervaren. Zelfs 
wanneer de directie aangeeft 
dat iets niet zal werken. Dan 
kan het team toch besluiten 
om wel op hun gekozen 
manier te werken.  

 

Competenties 1   Soms is er sprake van iets nog niet kunnen. 
Zoals omgaan met de kwaliteitscirkel. Dat 
kan je niet in ieders handen leggen. 

Teamleider 1 1 Is nodig voor het brede 
overzicht. Om de 
helikopterview te behouden. 
Om professionalisering te 
coördineren zoals de groei in 
taakvolwassenheid. 

 

Veiligheid 1   Is wens om meer feedback te kunnen 
geven. Af en toe gebeurt dit “stiekem” 
door bijv. de kwaliteit te benoemen en dan 
daarbij de valkuil van die kwaliteit.  
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Tabel 2.B  deelvraag 2 Team B Randvoorwaarden 
Gesorteerd op Categorie: Voorwaarden  
Filter: Uitingen Positief/Negatief 
 
 

Voorwaarden          Aant.  Pos. Beschrijving van inhoud van de quotes  
positief  (aanwezig)                         negatieve (behoeven aandacht) 

     

Faciliteren 
taken/tijd 

5  Teamtaken als zelf nieuwe 
teamleden aannemen en 
functioneringsgesprekken 
voeren lagen voorheen bij 
afdelingsdirecteur. Nu niet 
meer. Liggen voornamelijk bij 
teamleider.  

Er zal volgens het team iets gedaan 
moeten worden de taken die nu bij de 
teamleider liggen en die voorheen bij de 
afdelingsdirecteur of zijn secretaresse 
lagen. Of in de zin van facilitering in tijd 
zoals ondersteuning of in de zin van taken 
wegnemen. Het team ervaart continu 
onderbezetting.  

Autonomie  2 1 Het team geeft aan dat ze veel 
autonomie ervaart. Op het 
gebied van nieuw personeel 
aannemen bijvoorbeeld.  

Om de onderbezetting te lijf te gaan kan 
het team in al zijn autonomie aan de gang.  

Waardering/ 
Gedeelde 
verantwoordelijk-
heid 

2 1 Iedereen binnen het team, 
teamleiderstaken of niet, is 
docent. En heeft bezoldiging 
van docent.  

Huidige situatie voelt als overgangssituatie 
voor de teamleider. Je hebt geen 
afdelingsdirecteur meer maar je doet het 
ook niet als team. 

Steun  1   Er is soms sprake van een hulpvraag vanuit 
het team naar de organisatie toe. Bij het 
vraagstuk van de onderbezetting 
bijvoorbeeld. Support vanuit de rest van de 
organisatie is randvoorwaarden. Zonder 
support ontstaat het gevoel van “laat het 
schip maar stranden”.  

Veiligheid 1   Team geeft aan dat veiligheid, onderling 
vertrouwen hebben in elkaar heel 
belangrijk is. Deze voorwaarde is nog niet 
geheel  aanwezig. 
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Tabel 2.C deelvraag 2 Team C Randvoorwaarden 
Gesorteerd op Categorie: Voorwaarden  
Filter: Uitingen Positief/Negatief 
 
 

Voorwaarden          Aant.  Pos. Beschrijving van inhoud van de quotes  
positief  (aanwezig)                         negatieve (behoeven aandacht) 

     

Competenties 3 3 Voor groei in taakvolwassen-
heid moet je wat verstand 
hebben van hoe je van A naar 
B komt vindt het team. Anders 
laat je het over aan de 
groepsleden. Er moet iemand 
zijn die deze ontwikkeling kan 
aansturen. Kritisch op eigen 
functioneren is een 
competentie die ook als 
voorwaarde wordt genoemd 

 

Gedeelde 
verantwoordelijk-
heid 

2 2 Teamleden voelen zich 
verantwoordelijk voor de 
groei van het team.  
Teamleden realiseren zich dat 
ze het samen moeten doen 

 

Veiligheid 2 1 Aanspreken gebeurt wel in het 
team maar wat doet de ander 
er mee, dat is een vraagstuk. 
Zaken bespreekbaar maken 
gaat beter. 

Als je meerdere keren aanspreekt zonder 
resultaat wat dan? Je bent een plat team. 
Hoe los je dit vraagstuk op? 
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Tabel 2.D deelvraag 2 Team D Randvoorwaarden 
Gesorteerd op Categorie: Voorwaarden  
Filter: Uitingen Positief/Negatief 
 
 

Voorwaarden          Aant. Pos. Beschrijving van inhoud van de quotes  
positief  (aanwezig)                                           negatieve (behoeven aandacht) 

     

Autonomie 17 16 Teamleden ervaren veel autonomie. Het 
moment dat de afdelingsleider weg ging 
kregen alle teamleden het idee dat ze nu zelf 
geheel verantwoordelijk waren voor het 
reilen en zeilen van hun team. Je moet het 
zelf doen en zelf regelen als team. Op het 
moment dat de leidinggevende wegging ging 
de rivier weer stromen. Iedereen pakte zijn 
rol. Vanuit directie krijg je de ruimte en 
vertrouwen. Doordat je zelf beslissingen 
neemt als team heb je een goed verhaal bij 
je gemaakte keuzes. Door dit verhaal uit te 
leggen aan het team en aan de studenten 
wordt er ergernis en wrevel weggenomen. Je 
kan niet meer tegen zaken aanschoppen die 
niet deugen omdat het team zelf de 
beslissingen heeft genomen. Door het 
verhaal erachter te vertellen snappen de 
mensen het en staan ze positiever in de 
organisatie. De teamleden zijn enthousiast 
en vrolijk, dat komt uit de studentpanels 
naar voren.  

Op het gebied van 
financiën heeft het team 
niet de autonomie om 
bijvoorbeeld voor minder 
mensen en meer middelen 
te kiezen of andersom. De 
formatie wordt voor het 
team vastgesteld.  

Vertrouwen/Veilig
heid 

4 4 Ze hebben onderling erg veel vertrouwen in 
elkaar. Het is veilig. Dat wordt opgemaakt uit 
feit dat men durft te benoemen waar men 
niet goed in is. Dat men durft te falen.  

 

Gedeelde 
verantwoordelijk-

heid 

2 2 Teamleden voelen zich verantwoordelijk 
voor het resultaat. Er worden zaken 
opgepakt door teamleden die in feite niet 
die rol hebben gekregen. Het is een kwestie 
van lange adem hebben. Het is een proces 
dat vele jaren kan duren. 

 

 


