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Voorwoord  
 
Onderwijsorganisaties zijn aan het veranderen en de manier waarop zij met hun onderwijs 
omgaan ook. De verwachtingen van de docenten veranderen mee. Als de top van een 
organisatie een verandering in het opleidingsaanbod aankondigt, heeft dat direct 
consequenties voor de mensen die dit moeten uitvoeren. Ik ben zelf erg voor verandering en 
vernieuwing, want daar zit voor mij de uitdaging in mijn werk. Maar veranderen doe je niet 
alleen, daar heb je je collega’s bij nodig. 
 
Op zoek naar een onderzoeksonderwerp ter afronding van mijn Master of Educational 
Management heb ik besloten onderzoek te doen naar de heersende cultuur in twee teams 
die, als gevolg van een besluit van het College van Bestuur, samengevoegd gaan worden. 
Maar het is al lang niet meer zo dat je als management met het stellen van doelen, met het 
geven instructies en wat extra tijd, krijgt wat je vraagt. Eigenlijk weten we dat wel maar in de 
uitvoering blijkt dat niet altijd even gemakkelijk te gaan. Een samenvoeging van twee teams 
is namelijk meer dan het bij elkaar schuiven van bureaus. Om veranderingen teweeg te 
brengen heb je ruimte en vertrouwen nodig en is het van belang dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt.  
 
De zoektocht naar de heersende cultuur in beide samen te voegen teams, is een leerzame 
geweest. Uiteindelijk heb ik met mijn onderzoek een antwoord op mijn onderzoeksvraag 
gekregen en dat was een antwoord dat ik niet had verwacht. Dat vind ik verrassend, maar 
vooral interessant en het maakt mijn onderzoek de moeite waard omdat dat kan bijdragen 
aan een succesvolle samenvoeging en beter onderwijs in MBO Purmerend. 
 
Ik wil iedereen bedanken die aan mijn onderzoek heeft bijgedragen, door respons te leveren 
en steun en vertrouwen te geven. In het bijzonder bedank ik de collega’s die in alle openheid 
aan mijn interviews hebben meegewerkt, Dionne mijn studiemaatje voor de samenwerking, 
maar zeker ook Marjan Vermeulen, mijn onderzoeksbegeleider. Haar hulp en geduld zijn van 
wezenlijk belang geweest voor de opbrengst van dit onderzoek.  
 
 
 
Marjan Onderwater 
13 mei 2016   
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Managementsamenvatting 
 
Dit onderzoek gaat over twee onderwijsteams, die als gevolg van een organisatieverandering 
samengevoegd gaan worden. De teams maken deel uit van twee verschillende roc’s. De 
beide Colleges van Bestuur hebben besloten de opleidingsportfolio’s tussen beide scholen te 
verdelen waardoor er een duidelijker beeld voor de omgeving ontstaat en waarmee voldaan 
wordt aan de overheidsdoelstellingen omtrent ‘doelmatigheid’. Door de samenwerking 
tussen de twee roc’s ontstaat er één mbo Purmerend en dat moet kwalitatief beter 
onderwijs opleveren. 
 
Uit de literatuur blijkt dat samenvoegingen niet altijd succesvol verlopen. Dat kan enerzijds 
te maken hebben met belangen die er over en weer spelen omdat de concurrentiepositie 
verandert. Anderzijds is het bij teamsamenvoegingen niet ongebruikelijk dat er sprake is van 
gevoelens van angst voor het onbekende of voor de positie van de individuele docent die 
van deze teams deel uitmaakt. Ook ligt het ontbreken van begrip voor de ander, omdat 
dingen nou eenmaal anders gaan dan men gewend is en men bang is om de autonomie te 
verliezen, op de loer. Deze mogelijke problemen en twijfels hebben mede te maken met de 
heersende cultuur in een team en de organisatie waar zij deel van uitmaken. Daarom is in dit 
onderzoek de cultuurkant van de beide teams als uitgangspunt genomen. Het onderzoek 
richtte zich op de vraag:  
 
 
Welke bevorderende en belemmerende organisatiefactoren spelen volgens de stakeholders 
een rol bij de samenvoeging van de twee teams en hoe denken de stakeholders dat het 
management  een bijdrage kan leveren aan een succesvolle samenvoeging van de twee 
teams? 
 
 
Om die vraag te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie verricht en zijn er interviews 
gehouden met docenten. Aansluitend op die interviews zijn er vragenlijsten ingevuld door 
vertegenwoordigers van het werkveld en de schoolleiders.  
 
Het onderzoek heeft per team een genuanceerd beeld opgeleverd van de teamcultuur per 
team en er is inzicht verkregen in de sterke kanten en de valkuilen van elk team. De 
overeenkomsten en verschillen per team zijn in kaart gebracht. Daarmee is een belangrijke 
eerste stap gezet naar een nieuw te vormen team.  
 
Geconcludeerd kan worden dat een groot aantal cultuurkenmerken en cultuurdimensies in 
beide teams gedeeld worden, wat zal bijdragen aan een succesvolle samenwerking. Een 
belangrijk punt is dat beide teams zeer gericht zijn op collectiviteit en de zorg voor elkaar en 
de deelnemers. De werkdruk is hoog en in beide teams blijkt men bereid om over de eigen 
grenzen, of die van de eigen functieomschrijving heen te gaan. De teams zijn zich bewust 
van wat zij in de toekomst nodig hebben en zoeken beiden naar een meer zakelijker 
benadering van hun werk zonder overigens de klantgerichtheid en de zorg voor elkaar en de 
deelnemer, uit het oog te verliezen. Een wens om meer langere-termijn-gericht te gaan 
werken wordt door de vertegenwoordigers uit het werkveld bevestigd. 
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Waar wel aandacht aan besteed moet worden, zoals uit dit onderzoek blijkt, is aan het 
verschil in hiërarchie in beide organisaties. Dit blijkt uit het feit dat er verschillende 
belevingen bij personeelsleden leven over de betrokkenheid en de rol van de 
leidinggevende. Dit kan bij het samenvoegen leiden tot onbegrip bij de andere partij en voor 
onduidelijkheid zorgen over de verantwoordelijkheden. 
 
Een behoefte die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is de wens van het werkveld om 
meer betrokken te zijn bij de opleidingen. Hoewel er verschil is aangetoond in de mate van 
betrokkenheid tussen beide scholen, is het werkveld niet unaniem tevreden over de relatie 
tussen hen en de scholen. 
 
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de managementstijl van geen van de 
leidinggevenden precies past bij de familiecultuur, de cultuur die in beide teams heerst. 
Hoewel er relevante aspecten van competenties bij elke leidinggevende aanwezig zijn, is de 
stijl van leidinggeven die het best passend is bij deze cultuur bij geen van hen dominant 
aanwezig. Om de organisatieverandering en de teamontwikkeling succesvol te laten 
verlopen moet er geïnvesteerd worden in zowel de toekomstige leidinggevende als in de 
teams. Er moet een overlegstructuur in gang gezet worden die enerzijds ruimte biedt voor 
het reflecteren op de organisatieverandering en anderzijds op de aandachtspunten die de 
beide teams hebben met betrekking tot verwachtingen voor de toekomst. Deze zijn gericht 
op het terugbrengen van de werkdruk door meer vanuit een langere termijnvisie te gaan 
werken. 
 
Tot slot is een punt van aandacht dat  de organisatie waar het nieuwe team toe gaat 
behoren, zelf ook een organisatieverandering heeft ingezet. Hoe deze verandering er uit 
gaat zien is nog onduidelijk maar er is aangekondigd dat er toegewerkt wordt naar een 
andere managementstructuur. Voor het succesvol samenvoegen van de teams is het 
belangrijk dat er duidelijkheid komt over de nieuwe organisatiestructuur. Dat is nodig om de 
stappen die nog gezet moeten worden om de teams samen te voegen, zorgvuldig te laten 
verlopen. De toekomstige leidinggevende zal zich moeten realiseren dat er, hoewel men 
uitkijkt naar een toekomstige samenwerking, ook onzekerheid heerst over de toekomst. 
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De Colleges van Bestuur van het Horizon College en het Regio College hebben in 2012 de 
intentie uitgesproken om te gaan samenwerken in Purmerend. In 2014 is hiervoor de 
intentieverklaring getekend en zijn er afspraken gemaakt over huisvesting en 
portfolioverdeling tussen de beide roc’s. Er is geen sprake van een fusie tussen de beide 
roc’s. De huisvesting wordt vormgegeven door het Horizon College. Het Regio College gaat in 
het nog nieuw te bouwen gebouw, ruimtes huren en wordt m.i.v. schooljaar 2016-2107 
verantwoordelijk voor de onderwijsafdelingen Zorg en Welzijn in Purmerend.  
 
1.2 Context 
Het doel van de samenwerking is er op gericht om met één mbo instelling in Purmerend een 
duidelijk beeld neer te zetten voor ouders, deelnemers en bedrijven. Een ander doel is dat 
de samenwerking de onderwijskwaliteit van beide scholen ten goede moet komen. Beide 
scholen bieden nu op onderdelen dezelfde opleidingen aan en dit is in de huidige tijd 
inefficiënt en onduidelijk voor de omgeving. Het opleidingsportfolio wordt met ingang van 
schooljaar 2016-2017 verdeeld tussen de twee roc’s. Als gevolg daarvan moeten er teams 
worden samengevoegd.  
 
Dit onderzoek beperkt zich tot de teams Zorg die onderdeel zijn van de onderwijsafdelingen 
Zorg en Welzijn van beide roc’s. Deze teams komen volledig onder het Regio College te 
vallen en het is in het belang van beide roc’s, de docenten en de deelnemers dat de 
samenwerking in deze teams optimaal verloopt. Het gevolg van het verdelen van het 
opleidingsportfolio is dat een aantal docenten uit het team Zorg van het Horizon College zal 
overstappen naar het Regio College waardoor er één nieuw team Zorg ontstaat. De 
docenten die vanuit het Horizon College bij het Regio College gaan werken, komen in de 
nieuw ontstane situatie onder één leidinggevende te vallen.  
Om de teamsamenvoeging goed te laten verlopen is al een eerste kennismakingsronde met 
alle teams geweest en er werden door het management gesprekken gevoerd met 
individuele docenten waarin over en weer wensen en verwachtingen werden uitgewisseld. 
De algemene indruk is dat teams het liefst zo snel mogelijk gaan samenwerken, hoewel er op 
individueel niveau wel persoonlijke voorkeuren worden uitgesproken die dit beeld 
tegengaan.  
 
1.3 Onderwerp van het onderzoek 
Het onderzoek richt zich op welke bevorderende en belemmerende factoren in de cultuur 
van beide teams een rol spelen bij het nieuw te vormen team “Zorg”. Het zal mogelijk 
antwoord geven op de vraag welke stimulerende en belemmerende factoren er in de beide 
samen te voegen teams zijn, in de beeldvorming van de verschillende stakeholders. Bij het 
veranderingsproces zijn de docenten en het management van de beide roc’s evenals het 
werkveld waarvoor wij opleiden de belangrijkste belanghebbenden.  
Volgens Kommers en Dresen (2010) is een team een relatief vaste groep mensen die een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het totale onderwijsproces voor een 
herkenbare groep deelnemers. In het mbo komt daar nog een aspect bij. De teamleden zijn 
verantwoordelijk voor een aantal opleidingen die opleiden tot een beroep in een bepaalde 
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branche. Ook wordt in kaart gebracht hoe volgens de betrokkenen het management kan 
bijdragen aan dit organisatieveranderingsproces.  
Gelet op de tijd die er beschikbaar was voor dit onderzoek, is het niet mogelijk om de 
resultaten van het onderzoek te meten. Er is slechts een aanzet gemaakt. Immers, de 
samenvoeging van de teams gaat pas met ingang van schooljaar 2016-2017 plaatsvinden.  
 
1.4 Vraagstelling 
De vraagstelling wordt als volgt geformuleerd: “welke bevorderende en belemmerende 
organisatiefactoren spelen volgens de stakeholders een rol bij de samenvoeging van de twee 
teams en hoe denken de stakeholders dat het management een bijdrage kan leveren aan een 
succesvolle samenvoeging van de twee teams”. 
 
Bij het samenvoegen van teams hebben we te maken met een cultuurverandering. Het 
aanpassen aan elkaars cultuur kan als een belemmerende factor gezien worden. Maar er zijn 
ook bevorderende factoren te noemen namelijk de wil om samen te gaan en een nieuw 
gebouw te betrekken waardoor er duidelijkheid voor de omgeving ontstaat met betrekking 
tot het opleidingsaanbod in de regio. Dit biedt nieuwe kansen voor een hernieuwde 
samenwerking tussen school en werkveld.  
 
Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen zullen onderstaande deelvragen 
onderdeel uitmaken van het onderzoek: 
 
• Wat is volgens de docenten en de branchevertegenwoordigers kenmerkend voor de 

teamcultuur van de beide scholen?   
• Welke kenmerken van de teamcultuur zijn verschillend tussen beide scholen volgens de 

docenten en de branche? 
• Welke kenmerken van de teamcultuur op de scholen kunnen bijdragen aan een 

succesvolle samenwerking volgens de docenten en de branche?  
• Welke kenmerken van de teamcultuur vormen een bedreiging volgens de docenten en 

de branche? 
• Welke bijdrage van het management zien de docenten en de branche men aan het  

teamvormingsproces? 
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2. Theoretisch kader 
Het samenvoegen van twee teams kan niet enkel als een technische aangelegenheid worden 
gezien. Het brengt veel meer met zich mee dan het verschuiven van bureaus en het 
samenvoegen van opleidingen met de daarbij behorende leerlingenaantallen. Daarom wordt 
in het theoretisch kader nader ingegaan op cultuur. 
 
2.1 Cultuur 
Hoewel het begrip cultuur veel wordt gebruikt, is niet altijd duidelijk wat onder cultuur 
verstaan wordt. Uit onderzoek (Tichy, 1983) blijkt dat waarden en normen, gedrag en 
houding ten opzichte van elkaar binnen een team een grote rol spelen bij het succesvol laten 
verlopen van de samenvoeging van de twee teams. Weggeman (2007) definieert cultuur als 
sfeer of klimaat veroorzaakt door de manier van doen-en-laten die voortkomt uit de 
waarden en normen die een groep mensen als richtinggevend voor hun gedrag wenst te 
beschouwen. De Caluwé et al. (2006) spreken van de gemeenschappelijke waarden en 
normen van een groep mensen en de daaruit voortvloeiende manieren van doen.  
 
2.2 Organisatiecultuur 
Of, zoals Ofman (1998) zegt: “Organisatie- of teamcultuur is het netwerk van 
gedragsnormen; de talloze geschreven en ongeschreven regels in de organisatie of het team 
die aangeven welk gedrag aangemoedigd en beloond wordt. Wanneer men van dat gedrag 
afwijkt, geeft de cultuur aan hoe en waarop men aangesproken wordt”.  
In dit onderzoek beschouwen we teamcultuur als het geheel van waarden en normen, 
geschreven en ongeschreven regels die het gedrag van een groep bepalen. 
 
Het onderzoek richt zich op de gemeenschappelijke waarden en normen die heersend zijn 
binnen de beide teams. Organisatieverandering is volgens Tichy (1983) het voorspellen, 
kanaliseren, begeleiden en wijzigen van drie organisatiecycli: naast de culturele cyclus is er 
de politieke cyclus, die betreft de machts- en invloedsverhoudingen binnen een organisatie 
dus het reorganiseren van hulpbronnen als geld, kennis, tijd en capaciteit. De  technische 
cyclus gaat over de productie en het verbeteren daarvan  door het herinrichten van 
organisatieprocessen met als doel effectiviteit en efficiëntie verbeteren. Het onderzoek sluit 
aan bij de culturele cyclus  van de organisatieverandering. De culturele cyclus gaat over de 
geldende waarden en normen en de mate van aanpassing aan de interne en externe 
omgeving. Waarbij overtuigingen en doelstellingen een rol spelen. Immers, leren omgaan 
met elkaar betekent samen nieuwe gedragsnormen ontwikkelen. Beide teams moeten dus 
leren omgaan met elkaar en met de buitenwereld waardoor het nieuwe team zich in die 
buitenwereld kan handhaven. Maar teams staan niet op zichzelf; hoewel zij een eigen 
cultuur hebben maken zij deel uit van een organisatie en die organisatie heeft een eigen, 
min of meer, duidelijke cultuur van waaruit de teams opereren. Vanuit die  
organisatiecultuur importeren teamleden tal van sociale representaties; ideeën, werkwijzen 
en attitudes die (al dan niet) breed gedeeld worden door de medewerkers in de organisatie 
(Homan, 2001). De cultuur van een organisatie is in die zin een zeer richtinggevend aspect 
van die organisatie. In een veranderingsproces moet dus zowel de organisatiecultuur als de 
teamcultuur geanalyseerd en getypeerd worden zodat verschillen op zijn minst 
bespreekbaar en productief gemaakt kunnen worden.  
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Organisatiecultuur kan onderscheiden worden naar diverse kenmerken en typologieën. 
Bijvoorbeeld het model van concurrerende waarden van Cameron en Quinn (1999). Dit 
model onderscheidt vier culturen die elkaars tegenpolen verbeelden (zie afbeelding 1, pag. 
9) en dus elkaar beconcurreren. Er zijn volgens Cameron en Quinn (1999) vier soorten 
organisatieculturen (zie afbeelding 2, pag. 10) met bijbehorende kenmerken en 
managementstijlen, die bij een goed functionerende organisatie altijd een mix van alle vier 
de kwadranten betreffen. Tabel 1 is een overzicht van de cultuurtypen gekoppeld aan 
managementmodellen en -rollen die daarbij horen.  
  
Tabel 1. Cultuurtypen in relatie tot managementmodellen en de daarbij behorende managementrollen. 

Cultuur type 
Cameron en Quinn 
(1999) 

Managementmodel 
Quinn e.a. (2003) 

Managementrol 
Quinn e.a. (2003)  

Marktcultuur Rationeel doelmodel • Producent 
Taakgericht 
Doelen halen 

• Bestuurder 
Doelen en plannen opstellen 
Verwachtingen expliciteren 
Instrueren 
Organiseren/delegeren 

Hiërarchische 
cultuur 

Intern procesmodel • Controleur 
Inspecteren 
Analyseren 
Details 

• Coördinator  
Projectmanagement 
Taken ontwerpen 
Overzicht bewaren 

Familiecultuur Human Relationsmodel • Mentor 
Feedback geven 
ondersteunen 

• Stimulator 
Onderling vertrouwen aanmoedigen 
Samenwerking stimuleren 
Teambuilding 
Participatie 

Adhocratische 
cultuur 

Open systeemmodel • Innovator 
Behoeften constateren 
Aanpassingen mogelijk maken 

• Bemiddelaar 
Onderhandelen  
Presentatie naar buiten 
Externe relaties 

 
2.3 Organisatieveranderingsproces 
Hoewel er geen sprake is van een fusie tussen twee scholen kun je wel spreken van een fusie 
tussen twee teams want volgens van Dale (1996) is een fusie een samensmelting van 
partijen, bedrijven enz. In het geval van dit onderzoek betreft het de samensmelting van 
twee teams naar één nieuw team Zorg. Het onderzoek had betrekking op wat er nodig is om 
een gepland samenwerkingsverband tussen twee onderwijsorganisaties tot een succes te 
maken. Om met French, Belle en Zawacki (1978) te spreken is bij een geplande verandering 
(fusie) het organisatieveranderingsproces zelf de toestand van in ontwikkeling zijn. Op het 
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moment dat intentieverklaring door de beide CvB’s had plaatsgevonden is het 
organisatieveranderingsproces van start gegaan. Er werd een kennismakingsbijeenkomst 
georganiseerd waarin de plannen door de schoolleiding uiteen werden gezet en in een later 
stadium volgenden ook samenwerkingsbijeenkomsten.  
 
Voor het duiden van de cultuur binnen een organisatie hebben Cameron en Quinn (1999) 
het model van de concurrerende waarden ontwikkeld. Zij hebben eerder onderzoek naar de 
belangrijkste indicatoren van effectieve organisaties op basis van statistische analyse 
teruggebracht naar twee belangrijke dimensies: 
·         interne gerichtheid en integratie versus externe gerichtheid en differentiatie; 
·         flexibiliteit en vrijheid van handelen versus stabiliteit en beheersbaarheid. 
  
Tezamen vormen deze beide dimensies vier kwadranten met elk een eigen verzameling 
indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie (Afbeelding 1). Deze indicatoren geven 
weer waaraan mensen waarde hechten wanneer het gaat om de resultaten van een 
organisatie.  
 
Afbeelding 1. Het concurrerende waardenmodel volgens Cameron en Quinn (1999) verdeeld in kwadranten met 
de vier cultuurtypen en daarbij behorende indicatoren. 
 

 
 
Uit onderzoek van Andersen, Beke, Van der Pol en Veeke (2013) is gebleken dat 
onderwijsorganisaties veelal vallen onder de familiecultuur. Op basis hiervan valt te 
verwachten dat ook de teams van de beide roc’s onder deze cultuur zullen vallen. Om 
genuanceerd te kunnen meten is daarom bij het zoeken naar verschillen en overeenkomsten 
uitgegaan van de kenmerken van de familiecultuur. Deze cultuur kenmerkt zich volgens 
Cameron en Quinn (1999) door de volgende kernwoorden: 
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• Vriendelijke werkomgeving 
• Leiders zijn mentoren   
• Loyaliteit en traditie 
• Betrokkenheid 
• Flexibiliteit 
• Zorg om het personeel  
• Teamwerk 

 
Quinn (1997) omschrijft de familie- of clancultuur als een organisatie die gericht is op 
handhaving van het systeem, met flexibiliteit, zorg voor mensen en gevoeligheid voor de 
wensen van afnemers. Het managementmodel dat bij deze cultuur hoort is het “Human 
Relations model” (Quinn et al., 2003) (Afbeelding 2). Bij dit model draait het om de motivatie 
en inzet van de medewerkers in een organisatie en daar horen twee managementrollen bij; 
de stimulator en de mentor of zoals Quinn beschrijft in zijn boek “Diepgaande verandering” 
(1997) neemt de leider een transformationele rol aan die gericht is op het onderstrepen van 
waarden van een organisatie en mensen uitdaagt met nieuwe doelen en aspiraties.  
 
Afbeelding 2. Het concurrerende waardenmodel volgens Quinn e.a. (2003) met per kwadrant het 
managementmodel en de daarbij behorende managementrollen. 
 

 
 
De kernwaarden uit de familiecultuur zullen als basis dienen om naar de verschillen en 
overeenkomsten te zoeken tussen de beide teams. Elke stakeholder kijkt daarbij vanuit zijn 
eigen perspectief naar de vraagstelling. Zo wordt een beeld gecreëerd van de werkelijkheid. 
Door niet alleen te vragen naar de huidige situatie, maar de vraagstelling ook te richten op 
de gewenste toekomstsituatie kan onderscheid gemaakt worden naar wat het nu is en wat 
het zou moeten zijn. Dit verschil kan helpen om het gesprek over de samenvoeging aan te 
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gaan met de teams. Ook wordt voor de manager duidelijk welke rol hij moet gaan innemen 
om het veranderingsproces tot een succes te maken, dat wil zeggen een team te begeleiden 
naar wat ze zouden willen zijn. 
 
2.4 Cultuurvergelijking 
Cultuurverschillen tussen teams zijn geworteld in tradities en daardoor vaak opvallend 
stabiel. Team- en organisatieculturen verschillen van elkaar op allerlei manieren. Zo is de 
familiecultuur een hechte groep met aandacht voor elkaars leven maar zo zijn er meer 
indelingen van cultuur denkbaar die elkaar aanvullen. Hofstede (1991) is er daar één van. Hij 
onderscheidt vijf dimensies van waarden om aan te tonen waarin een cultuur kan worden 
vergeleken met andere culturen: 

• Machtsafstand; de mate waarin teamleden verwachten en accepteren dat de macht 
ongelijk verdeeld is.  

• Individualisme tegenover collectivisme; Een team is individualistisch als de onderlinge 
banden tussen teamleden los zijn. Een team is daarentegen collectivistisch als de 
individuen een hechte groep vormen met een hoge mate van loyaliteit. 

• Masculiniteit tegenover femininiteit; de mate waarin binnen een team aandacht is 
voor de kwaliteit van leven. Een team is masculien als men hoofdzakelijk gericht is op  
materieel succes, prestatie en status. Een team is feminien als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan en zorgzaamheid voor anderen. Rollen zijn dan inwisselbaar en 
vaste rolpatronen worden doorbroken. 

• Onzekerheidsvermijding; de mate waarin een team bereid is onzekerheid aan te gaan 
door tolerant te zijn ten opzichte van afwijkend gedrag met zo min mogelijk formele 
regels. Er wordt geëxperimenteerd en er komen initiatieven tot stand. 
Onzekerheidsmijdende teams worden beheerst door wetten en regels en er is een 
hoge mate van bureaucratie. 

• Lange- of korte termijn gerichtheid; de mate waarin een team gericht is op de 
toekomst door vooruitstrevend en innovatief te werk te gaan tegenover 
behoudendheid die gericht is op traditionele waarden. 

 
Bij het zoeken naar het antwoord op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van het Model 
van concurrerende waarden van Cameron en Quinn (1999) (Afbeelding 2) gecombineerd 
met de vijf dimensie van Hofstede (1991). Namelijk door binnen een kernwaarde van Quinn 
na te gaan op welke dimensie van Hofstede deze paste. Zo zijn de verschillen en 
overeenkomsten tussen de beide teams in kaart gebracht en bespreekbaar gemaakt, 
waardoor duidelijk wordt welk managementgedrag in de nieuwe teamsamenstelling nodig 
is. 
 
 
 
2.5 Dialoog  
Om normen en waarden te kunnen expliciteren, om een gelijkwaardig team te ontwikkelen 
is interactie een belangrijk element (Schein, 2004; Dixon, 2000). Er zijn diverse vormen van 
interactie. Echter om van elkaar te leren als groep in een organisatie is de dialoog van 
belang. Dixon (2000) zegt dat bij een dialoog de belangstelling is gericht op de ander. Hierbij 
wordt er echt naar de ander geluisterd en is er sprake van empathie. Een dialoog is een 
scheppend proces en niet hetzelfde als discussie want in een discussie probeer je je gelijk te 
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halen terwijl de dialoog mensen de mogelijkheid biedt om andere betekenissen aan hun 
eigen ervaringen toe te kennen. Daardoor heeft de dialoog de potentie om veranderingen 
teweeg te brengen, zowel bij henzelf als in de context. Om bevorderende en belemmerende 
factoren in kaart te brengen zullen betrokkenen deze ervaringen expliciet moeten maken.  
 
De dialoog is een geschikte interactievorm om gezamenlijk de percepties en ervaringen te 
expliciteren. Wanneer dat helder is en men onderkent de verschillen in elkaars cultuur, kan 
met elkaar verkend worden welke oplossingsrichtingen gewenst zijn en welke rol daarvoor is 
weggelegd voor de leidinggevende. 
 
2.6 De rol van de schoolleiding 
Niet alleen de samenvoeging van teams is onderdeel van het onderzoek; ook de rol van de 
schoolleiders als begeleider van dit veranderingsproces is in het onderzoek meegenomen. 
Schein (2004) onderscheidt vijf stappen in teamvorming , betekenisgeving, uitwisseling, 
formalisatie, opleiding en training en bekrachtiging. In elk van die vijf stappen is in meer of 
mindere mate een rol weggelegd voor de leidinggevende en biedt ook een uitgelezen 
mogelijkheid tot het uitoefenen van macht. Maar de rol van de leidinggevende kan ook 
negatief interveniëren met het teamvormingsproces door bijvoorbeeld “te ver voor de 
troepen uit te lopen” (Kommers & Dresen, 2010) of door bij de uitwisseling van informatie 
door de leidinggevende, informatie te beïnvloeden of zelfs achter te houden (Schein, 2004). 
Daarbij gaat het ook om contact maken door de leidinggevende met degenen die geneigd 
zijn om de leidinggevende te mijden of die door de leidinggevende gemeden worden omdat 
ze geen geestverwanten zijn (Kommers & Dresen, 2010).  
 
Om de verandering tot een succes te maken is dus managementgedrag nodig dat het 
veranderingsproces begeleidt met in acht neming van alle bevorderende en belemmerende 
organisatiefactoren. 
 
2.7 Stakeholders 
Stakeholders zijn belanghebbenden die belangen te verdedigen hebben ten aanzien van een 
beleidsprobleem en/of de oplossingen. Organisatieveranderingsprocessen kunnen van 
invloed zijn op belangen van de stakeholders. Maar andersom kan ook; stakeholders kunnen 
invloed uitoefenen op de plannen van de organisatie (Edelenbos, 2000). Bij het 
veranderingsproces zijn de docenten en het management van de beide roc’s evenals het 
werkveld waarvoor wij opleiden de belangrijkste belanghebbenden.  
 
2.8 Samenvatting  
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd gefocust op de belangrijke rol van 
teamcultuur. Cameron en Quinn (1999) onderscheiden vier elkaar concurrerende culturen 
met de daarbij behorende managementkenmerken. In het onderzoek is uitgegaan van 
kenmerken van de familiecultuur want uit onderzoek (Andersen et al., 2013) blijkt dat met 
name de familiecultuur in onderwijsinstellingen dominant is. Voor het in kaart brengen van 
de bevorderende en belemmerden factoren is de dialoog vorm gekozen. Door gebruik te 
maken van de vijf dimensies van Hofstede (1991) om waarden te plaatsen waarmee een 
cultuur kan worden vergeleken met andere culturen wordt een genuanceerde vergelijking 
mogelijk gemaakt tussen de teams en de gewenste kenmerken van de leidinggevende in 
kaart gebracht. 
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3. Doel- en vraagstelling 
 
3.1 Doelstelling onderzoek 
Het onderzoek levert de basis voor aanbevelingen die de samenvoeging voor alle 
betrokkenen goed moeten laten verlopen. Het zal verbinding tussen de beide teams tot 
stand moeten brengen en het “komende team” het gevoel geven dat hun visie en werkwijze 
meegenomen wordt in het nieuw te vormen team Zorg. Het onderwerp van dit onderzoek 
beperkt zich dus tot het in kaart brengen van de bevorderende en belemmerende factoren 
die bij de samenvoeging een rol kunnen gaan spelen en een advies aan de organisatie hoe 
daar mee om te gaan. 
 
3.2 Vraagstelling onderzoek en deelvragen 
Op basis van literatuuronderzoek is gekozen voor de onderstaande onderzoeksvraag en 
deelvragen. 
 
De vraagstelling is als volgt geformuleerd: ‘welke bevorderende en belemmerende 
organisatiefactoren spelen volgens de stakeholders een rol bij de samenvoeging van de twee 
teams en hoe denken de stakeholders dat het management  een bijdrage kan leveren aan 
een succesvolle samenvoeging van de twee teams?’ 
 
Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen zijn onderstaande deelvragen 
geformuleerd: 
• Wat is volgens docenten en branche kenmerkend voor de teamcultuur van de beide 

scholen?  
• Welke kenmerken van de teamcultuur zijn verschillend tussen beide scholen volgens 

docenten en branche? 
• Welke kenmerken van de teamcultuur op de scholen kunnen bijdragen aan een 

succesvolle samenwerking volgens docenten en branche?  
• Welke kenmerken van de teamcultuur vormen een bedreiging volgens docenten en 

branche? 
• Welke bijdrage van het management zien docenten en branche aan het  

teamvormingsproces? 
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4. Onderzoeksmethode 
 
4.1 Onderzoeksstrategie  
De beleving van cultuur en de onderliggende waarden van de teams en hun organisaties 
staan centraal in dit onderzoek. Het uitgangspunt was om alle vijftien docenten, van beide 
roc’s, die betrokken zijn bij de organisatieverandering te interviewen. Er is voor het 
bevragen van de docenten gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van de 
semigestructureerde interviewmethode. Bij deze interviewmethode staat de vraagstelling 
niet van te voren vast want het interview gaat niet over feiten maar over houding, gedrag 
percepties en gevoelens (Baarda, De Goede, & Van der Meer-Middelburg, 1996). De 
interviewer kan dan doorvragen op de hoofdvraag door verdiepende vragen te stellen of 
gaandeweg de vragen te sturen richting het onderzoeksdoel namelijk uitspraken van 
docenten over de kernwaarden van de familiecultuur volgens Cameron en Quinn () 
gekoppeld aan de vijf dimensies van Hofstede (1991).  
 
Als basis voor de interviews is daarom vooraf een vragenlijst (Bijlage 1) op hoofdvragen 
ontwikkeld. Aan de hand van deze vragenlijst werd ingegaan op de ervaren of te verwachten 
bevorderende en belemmerende factoren en de rol die het management zou moeten spelen 
volgens de respondent.  
Tevens is aan de hand van het Concurrerende waardenmodel van Cameron en Quinn (1999) 
een scoretabel voor het de schoolleiding gemaakt (Bijlage 2). De drie schoolleiders, de direct 
leidinggevenden aan de twee teams, van beide scholen is gevraagd de scoretabel in te 
vullen. Ook de onderzoeker, in haar rol van direct leidinggevende bij het Regio College, heeft 
de scoretabel ingevuld.  
 
Nadat de respons uit de interviews met de docenten was verwerkt, is tevens een vragenlijst 
voor de branche opgesteld (Bijlage 3) en ter invulling aan vier van in totaal negen 
vertegenwoordigers van het werkveld opgestuurd.  
 
4.2 Methodeverantwoording 
Als leidinggevende maakt de onderzoeker deel uit van de organisatie en heeft een beeld van 
de organisatiecultuur. Dit kan verklaren waarom niet elke docent gelijk bereidwillig was om 
aan het onderzoek deel te nemen. Daarom zijn, om vertrouwen te wekken, in eerste 
instantie de docenten bevraagd die direct bereid waren om aan het onderzoek mee te 
werken. Dat ging om twee van de vier docenten van het Horizon College (HC) en vier van de 
elf docenten van het Regio College (RC)(Tabel 2). Bij het verwerken van de respons van deze 
zes docenten kwam al naar voren dat er veel overeenkomsten zaten in de beleving van de 
cultuur in beide teams op het gebied van zorgzaamheid en loyaliteit naar de organisatie en 
de deelnemer, beleving van de mate van werkdruk en de wens om meer zakelijkheid en een 
betere samenwerking met het werkveld.  
 
Aan de hand van deze eerste conclusie na het afnemen van de interviews met de zes 
docenten over de heersende teamcultuur, op basis van de vele overeenkomsten tussen de 
beide teams, heeft het onderzoek zich vervolgens gericht op het onderzoeken van de rol van 
de andere twee stakeholdersgroepen; de schoolleiders en de branchevertegenwoordigers. 
Daarvoor is bij  alle drie de directe leidinggevenden, waaronder de onderzoeker zelf, 
onderzoek verricht naar hun managementstijl omdat daarover uit de interviews met de 
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docenten tegenstrijdigheden naar voren waren gekomen. De leidinggevenden hebben 
daarvoor een scoretabel (Bijlage 2) ingevuld.  
 
Vier van de in totaal negen branchevertegenwoordigers zijn bevraagd over hun beleving van 
de samenwerking met de beide roc’s. Daarvoor hebben zij een vragenlijst (Bijlage 3), die per 
mail aan hen verstuurd was,  ingevuld. Alleen de vier instellingen waarvoor beide roc’s 
opleidingen verzorgen en die beschikken over een opleidingscoördinator zijn bevraagd want 
opleidingscoördinatoren bij een instelling hebben als taak het contact met de scholen te 
onderhouden. Bij instellingen die niet beschikken over een dergelijke coördinator is deze 
taak verspreid over een groot aantal praktijkbegeleiders per opleiding en dat zou het 
onderzoeksresultaat negatief kunnen beïnvloeden doordat wellicht teveel opleiding 
specifieke in plaats van team specifieke antwoorden gegeven zouden kunnen worden. 
Tabel 2 is een overzicht van alle stakeholders die zijn geselecteerd voor deelname aan het 
onderzoek. Daar waar respons is verkregen is dat in de betreffende kolom ingevuld. 
 
Tabel 2; Overzicht van de wijze waarop de respons van docenten, schoolleiding en branchevertegenwoordigers 
is verkregen. 

Datum Wijze  HC/RC Functie  
24-09-2015 Interview  RC LC docent 

17-09-2015 
19-01-2016 

Interview  
MTO* 

RC LC docent 

22-09-2015 Interview HC Docent 

06-10-2015 Interview RC Docent 

12-10-2015 Interview HC LC docent 

14-10-2015 Interview RC Docent 

19-01-2016 MTO  
 

RC LC docent 

19-01-2016 MTO  RC Docent 

19-01-2016 MTO RC LC docent 

19-01-2016 MTO  
 

RC Docent 

19-01-2016 MTO  
 

RC Docent 

19-01-2016 MTO  
 

RC Docent 

15-01-2016 Scoretabel HC Opl. manager 

18-01-2016 
19-01-2016 

Scoretabel 
MTO 

RC Afd. manager 

21-01-2016 
19-01-2016 

Scoretabel 
MTO 

RC Adjunct afd. manager 

08-01-2016 Vragenlijst   Opleidingscoördinator (Branche) 

07-01-2016 Vragenlijst  Opleidingscoördinator (Branche) 

12-01-2016 Vragenlijst  Opleidingsmanager (Branche) 

12-01-2016 Vragenlijst  Hoofd arbeidsmarkt en relaties 
(Branche) 
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In de eerste kolom is de datum weergegeven, waarop de respons is verkregen. In kolom twee de wijze waarop 
de respons verkregen is. Waar meerdere beide interview methodes zijn vermeld, is op verschillende wijze 
respons verkregen. 
*MTO is het groepsgesprek over het medewerker tevredenheidsonderzoek. 
Omwille van de privacy zijn de namen verwijderd. 
 
4.3 Dataverzameling 
Allereerst zijn alle vijftien docenten van beide teams per mail uitgenodigd om deel te nemen 
aan een interview. Het team van het Regio College (RC) bestaat uit elf docenten en het team 
van het Horizon College (HC) bestaat uit vier docenten.  Er bleken al snel geen grote 
verschillen tussen de heersende  culturen van de beide teams zichtbaar. Maar er zijn wel 
verschillen waargenomen in hoe men denkt over de rol van de leidinggevende. Daarom zijn, 
nadat de respons van de eerste zes docenten was verwerkt, eerst de schoolleiders bevraagd 
op hun managementstijl middels het invullen van een scoretabel met 
managementcompetenties (Bijlage 2). De drie schoolleiders, twee van het RC en één van het 
HC zijn in de hiërarchie de directe leidinggevenden van de twee teams. Ook hebben vier 
branchevertegenwoordigers een vragenlijst over hun relatie met de beide scholen en hun 
wensen daarover in de toekomstige situatie ingevuld (Bijlage 3). De respons van de 
docenten, schoolleiders en branchevertegenwoordigers levert onderstaande data op. 
 
4.3.1 Dataverzameling bij de docenten 
Docenten moeten invulling gaan geven aan het nieuwe team Zorg. Zij gaan vanaf schooljaar 
2016-2017 gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het totale onderwijsproces van 
een herkenbare groep deelnemers. Zij zijn daarvoor bevraagd op de wijze waarop zij met 
elkaar en hun omgeving omgaan en wat zij daarbij aan ondersteuning van hun management 
verwachten, middels een semigestructureerd interview. Bij deze interviewmethode zijn de 
vragen niet per definitie vooraf vastgelegd. Er is een vragenlijst op hoofdvragen gemaakt 
(Bijlage 1) waarbij expliciet kon worden doorgevraagd op de kernwaarden van de 
familiecultuur volgens Cameron en Quinn (1999) gekoppeld aan de vijf dimensies van 
Hofstede (1991). In ieder kenmerk van de familiecultuur kunnen dimensies van Hofstede 
(1991) zitten die verschillend zijn.  
Door de uitspraken van de docenten per kenmerk te verdelen over de vijf dimensies wordt 
vergelijking tussen de docenten onderling en tussen de beide teams mogelijk gemaakt. Elk 
gesprek duurde ongeveer een uur, de verwerking duurde ook gemiddeld een uur per 
gesprek. De gesprekken zijn opgenomen en de docenten zijn daarvan vooraf op de hoogte 
gesteld. 
 
Ook is ingegaan op de rol die het management kan spelen in de vorming van het team, 
volgens de docenten. Bij het bevragen zijn de benodigde data zodanig verzameld dat de 
resultaten niet beïnvloed werden door de manier van vragen of door de interviewer zelf. De 
interviewer moest hiervoor een neutrale houding aannemen, doorvragen als een antwoord 
niet duidelijk was en ruimte geven als een respondent zelf relevante onderwerpen 
aandraagt (Baarda et al., 1996). Er werd gevraagd naar zowel de huidige situatie als naar de 
gewenste situatie.  
De respons van de docenten van beide roc’s zijn naast elkaar per kenmerk van Cameron en 
Quinn (1999), verwerkt op de dimensies van Hofstede (1991) in tabel 3 t/m 9. Daardoor 
wordt duidelijk welke kenmerken van de beide teamculturen een bijdrage leveren aan- of 
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een bedreiging vormen voor de teamvorming en welke rol daarbij eventueel is weggelegd 
voor de leidinggevende.  
 
In het vervolg van het onderzoekstraject heeft het onderzoek zich gericht op het verder 
verkennen van de rol van de leidinggevenden en welke verwachtingen daarover heersen bij 
de docenten. Onderzocht is of de huidige leiderschapsstijl van de schoolleiding overeenkomt 
met de eisen die de teams aan leiderschap stellen. 
 
4.3.2 Dataverzameling bij de schoolleiding 
De schoolleiders van beide organisaties zijn de bedenkers en opdrachtgevers van de 
organisatieverandering. De teams staan niet op zichzelf maar maken deel uit van elk hun 
eigen organisatie en die organisatie heeft een (min of meer) duidelijke cultuur van waaruit 
de teams opereren (Homan, 2001). Als een beeld is ontstaan van de bevorderende en de 
belemmerende factoren van de beiden teamculturen en welke leiderschapsstijl daarbij 
gewenst is, kan de schoolleider zijn leiderschapsstijl aanpassen aan de heersende dan wel 
gewenste organisatiecultuur (Andersen et al., 2013). 
 
De schoolleiders, twee van het RC en één van het HC hebben elk afzonderlijk een scoretabel 
(Bijlage 2) ingevuld met als doel inzicht te krijgen in hun huidige managementstijl. Alle 
managementrollen volgens Quinn e.a. (2003)(zie tabel 1 op pagina 7) zijn daarvoor in 
willekeurige volgorde onder elkaar gezet in een scoretabel die de schoolleiders hebben 
ingevuld. Deze scoretabel is ingedeeld in kolommen die een schaal van 1-100 aangeven 
waarop de schoolleiders hun eigen managementcompetenties konden aangeven door het 
zetten van een kruisje in een kolom die op hen het meest van toepassing is. Hiermee is in 
kaart gebracht welke managementstijlen de verschillende schoolleiders denken dat er 
heersen en hoe deze stijlen zich verhouden tot de gewenste managementstijl die passend is 
bij de familiecultuur (Tabel 10). 
 
4.3.3 Dataverzameling bij de branchevertegenwoordigers  
De culturele cyclus (Tichy, 1983) gaat over de geldende waarden en normen en de mate van 
aanpassing aan de interne en externe omgeving. Hierbij spelen overtuigingen en 
doelstellingen een rol. Immers, leren omgaan met elkaar betekent samen nieuwe 
gedragsnormen ontwikkelen. Beide teams moeten dus leren omgaan met elkaar en met de 
buitenwereld waardoor het nieuwe team zich in die buitenwereld kan handhaven. Uit 
onderzoek (Detmar & De Vries, 2009) blijkt dat er veel te doen is over de aansluiting mbo-
onderwijs op de wensen van het werkveld Verpleging en Verzorging.  
Door ook van buiten naar binnen naar de organisatieverandering te kijken zijn de 
bevorderende en belemmerende factoren die te maken hebben met de buitenwereld 
inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de vertegenwoordigers van de vier grote zorginstellingen 
waarvoor de beide scholen opleidingen verzorgen benaderd. Zij hebben er belang bij om 
vanuit hun eigen perspectief naar de organisatieverandering te kijken en dit beeld te delen 
met de teams. 
 
De resultaten uit de interviews met docenten zijn daarvoor met de vertegenwoordigers van 
het werkveld gedeeld door de respons van de docenten te verwerken. Daaruit is een 
vragenlijst (Bijlage 3) ontwikkeld en deze is, voorzien van een inleiding over het doel van het 
onderzoek, aan de branchevertegenwoordigers per mail verstuurd.  
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Deze vragenlijst moest antwoord bieden op de vraag hoe de vier instellingen nu naar de 
twee organisaties kijken en hoe, volgens hen, de toekomstige situatie er uit moet zien.  
 
Omdat alle stakeholders als belangrijkste belanghebbenden, invloed kunnen uitoefenen op 
de plannen van de organisatie (Edelenbos, 2000) is bij zowel de docenten en het 
management van de beide roc’s, als het werkveld waarvoor wij opleiden, data verzameld. 
 
4.4. Betrouwbaarheid en validiteit 
De betrouwbaarheid van het onderzoek is vergroot door methodetriangulatie. Er is gemeten 
uit verschillende invalshoeken (docenten, schoolleiding en branche) en data verzameld met 
verschillende instrumenten (triangulatie); vragenlijsten voor zowel schoolleiding als branche 
en  individuele interviews en een groepsgesprek met de docenten.  
 
De onderzoeker is zich bewust van haar rol in het onderzoeksproces. Als leidinggevende 
maakt zij deel uit van de organisatie en heeft een beeld van de organisatiecultuur. Dit kan 
verklaren waarom niet elke docent gelijk bereidwillig was om aan het onderzoek deel te 
nemen. Om vertrouwen te wekken zijn daarom in eerste instantie de docenten bevraagd die 
wel direct bereid waren om aan het onderzoek mee te werken. Dat ging om twee van de vier 
docenten van het Horizon College (HC) en vier van de elf docenten van het Regio College 
(RC)(Tabel 2). Bij het verwerken van de respons van deze zes docenten kwam al naar voren 
dat er veel overeenkomsten zaten in de beleving van de cultuur in beide teams op het 
gebied van zorgzaamheid en loyaliteit naar de organisatie en de deelnemer, beleving van de 
mate van werkdruk en de wens om meer zakelijkheid en een betere samenwerking met het 
werkveld.  
 
Het feit dat de onderzoeker zelf de leidinggevende van het team van het Regio College was, 
kan ook tot gevolg hebben gehad dat de respondenten sociaal wenselijke antwoorden 
hebben gegeven. Door alleen de respons van de eerste, welwillende docenten te gebruiken 
kan aangenomen worden dat het geven van sociaal wenselijke antwoorden tot een 
minimum beperkt is gebleven. 
 
Het ontbrak de geïnterviewde docenten aan kennis over de achterliggende theorieën 
behorende bij het onderzoek. Er was vanwege praktische redenen niet voldoende 
gelegenheid de theorie goed uit te leggen. Dat maakte het voor de onderzoeker soms lastig 
om te onderscheiden waarop het antwoord of de uitspraak van de docent gebaseerd was en 
op welke dimensie dit gescoord kon worden. Echter, alle uitspraken hebben een plek 
gekregen, er is geen enkele relevante uitspraak weggelaten waardoor aangenomen kan 
worden dat er een adequate weergave van de gesprekken is gegeven. 
 
Aan de hand van deze eerste conclusie na het afnemen van de interviews met de zes 
docenten, over de heersende teamcultuur op basis van de vele overeenkomsten tussen de 
beide teams, heeft het onderzoek zich vervolgens gericht op het onderzoeken van de rol van 
de andere twee stakeholdersgroepen; de schoolleiders en de branchevertegenwoordigers. 
Hiervoor zijn de vertegenwoordigers van de vier grote zorginstellingen waarvoor de beide 
scholen opleidingen verzorgen benaderd. Zij hebben er belang bij om vanuit hun eigen 
perspectief naar de organisatieverandering te kijken en dit beeld te delen met de teams.  
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5.  Resultaten 
 
Dit hoofdstuk is een verslag van de analyse van de gegevens uit de interviews met de 
docenten, de vragenlijst die ingevuld is door de schoolleiders en de antwoorden op de 
vragen aan branche-vertegenwoordigers.  
Met de deze resultaten kan een antwoord geformuleerd worden op de vraag welke 
bevorderende en belemmerende organisatie factoren een rol spelen bij de 
teamsamenvoeging en welke rol daarbij is weggelegd voor de schoolleiding.  
 
5.1 Resultaten van de interviews met de docenten 
De respons van de zes docenten op de kenmerken van de familiecultuur en de daarbij 
behorende managementrollen, volgens Cameron en Quinn (1999), in relatie met de vijf 
cultuurdimensies van Hofstede (1991) is in de tabellen 3 t/m 9 in kaart gebracht.  
Per kenmerk van de familiecultuur is een tabel gemaakt. In de tabellen zijn de uitspraken van 
de respondenten geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur 
en onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991).  
Omdat er bij de interviews met de docenten een open vraagstelling is gehanteerd waarbij 
niet alle cultuurdimensies van Hofstede (1991) zijn nagelopen ontstonden er tijdens het 
coderen lege cellen in de tabellen. Omdat het onderzoek zich echter gaandeweg op de rol 
van de leidinggevende en niet op de teamcultuur richtte is er voor gekozen om alle 
uitspraken over de cultuurdimensies te vermelden in het overzicht. Een totaalbeeld van alle 
uitspraken over leiderschap levert namelijk waardevolle informatie op voor het vervolg van 
het onderzoek. Door de uitspraken  van de zes docenten in het overzicht te verwerken 
worden overeenkomsten en verschillen inzichtelijk en is vergelijking tussen de docenten en 
de beide scholen mogelijk gemaakt.  
De uitkomst van de gesprekken met docenten levert de uitspraken op over de ervaren 
cultuur zoals die nu is en in de toekomst zou moeten zijn. Per docent is een kolom gemaakt. 
HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten 
van het Regio College.  
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Vriendelijke werkomgeving (Tabel 3) 
De familiecultuur kenmerkt zich door een zeer vriendelijke werkomgeving, waarin mensen vertrouwelijk met elkaar omgaan. Alsof iedereen 
familie van elkaar is (Quinn, 1997). 
 
Tabel 3: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Vriendelijke werkomgeving’ als één van de kenmerken van de familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen 
de dimensies van Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Op het kenmerk ‘vriendelijke werkomgeving’ zijn alleen uitspraken gedaan die betrekking hebben op de variabele ‘feminien’.  
Zowel docenten van het HC (HC2) als van het RC (RC3) geven aan dat de balans tussen zorgzaam en zakelijk in de toekomst meer in balans 
moet komen. HC2 vindt, het feit dat het team groter wordt, een gevaar voor de zorgkant. RC2 vindt de kleinschaligheid van dit moment fijn 
want dat geeft een gevoel van veiligheid en zorg voor elkaar. Deze docent vindt ook dat er meer gevierd mag worden. RC1 zegt dat men 
vriendelijk maar professioneel met elkaar omgaat. RC4 vindt iedereen vriendelijke en dat men, ook als er een conflict is, beleefd blijft.  

Vriendelijke werkomgeving 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Feminien 
Een team is feminien 
als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan 
en zorgzaamheid voor 
anderen. Rollen zijn 
inwisselbaar en vaste 
rolpatronen worden 
doorbroken. 
 
 

 Het zal zakelijker 
worden omdat de 
school groter wordt. 
Daarom moeten we 
juist de zorgkant 
bewaken 
 
 
Op een schaal van 1- 
100 scoren we 90 op 
feminien en 10 op 
zakelijk. Daar moet 
meer balans in 
komen 
 

Wij zijn vriendelijk 
maar ook 
professioneel 
 

De kleinschaligheid is 
fijn 
 
Er heerst veiligheid 
en zorg voor elkaar 
 
Als een collega ziek 
is, tonen we oprechte 
belangstelling en zorg 
 
Wij vieren niet 
genoeg met elkaar 
 
We mogen meer 
trots zijn 

Ik vind ons team 
collegiaal en 
professioneel 
 
Op de lijn zakelijk- 
zorgzaam moet de 
balans meer in het 
midden staan 

Ik vind iedereen hier 
vriendelijk 
 
Ik zie mijn werk als 
onderdeel van mijn 
leven 
 
Wij blijven altijd 
beleefd naar elkaar 
toe, ook als er een 
conflict is 
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Leiders zijn mentoren (Tabel 4) 
In de familiecultuur wordt van leiders verwacht dat zij zich opstellen mentor en stimulator (Quinn et al., 2003).  
 
Tabel 4: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Leiders zijn mentoren’ als één van de kenmerken van de familiecultuur  (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen de 
dimensies van Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

Leiders zijn mentoren 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Feminien 
Een team is feminien 
als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan 
en zorgzaamheid voor 
anderen. Rollen zijn 
inwisselbaar en vaste 
rolpatronen worden 
doorbroken. 

   Als de leidinggevende 
bij een diplomering 
spreekt, moet hij/zij 
wel weten voor 
welke club hij staat, 
daar hebben zij recht 
op 
 

Misschien beschouw 
ik de deelnemers wel 
als mijn 
leidinggevende want 
als die tevreden zijn, 
betekent dat, dat ik 
mijn werk goed doe 
 

Ik zie mijn 
leidinggevende als 
een gelijkwaardige 
collega 
 

Onzekerheids-
vermijding 
In onzekerheids-
mijdende teams 
heerst angst als zij in 
onzekere situaties 
terecht komen.  Zij 
worden beheerst door 
wetten en regels en er 
is een hoge mate van 
bureaucratie. 
 

     Er is behoefte aan 
uitleg van de 
leidinggevende over 
de gevolgen van de 
samenvoeging  
 
Er heerst 
onzekerheid over de 
toekomst 
 
Wat betekent de 
samenvoeging voor 
mij? 

Onzekerheid 
aangaan 
Een team is tolerant 
ten opzichte van 
afwijkend gedrag met 

    De leidinggevende is 
in mijn ogen diegene 
die het onderwerp 
beheert. Dat kan dus 
iedereen zijn. 
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De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Bij zowel HC als RC blijkt er meer betrokkenheid gewenst van de leidinggevende. Bij de docenten van HC wordt geen enkele uitspraak gedaan 
die past bij de variabele ‘management betrokken’. HC1 vindt dat de leidinggevende betrokkenheid kan tonen door altijd aanwezig te zijn bij 
diplomeringen en HC2 wil graag terugkoppeling vanuit het werkveld (BAC). Bij RC denkt men overigens verschillend over de rol van de 
leidinggevende. RC1 vindt dat de leidinggevende betrokkenheid kan tonen door vaker aanwezig te zijn maar RC4 zegt dat er ook een rol is 
weggelegd voor het team, door minder afwachtend te zijn met het inschakelen van de leidinggevende. RC2 bevestigt dat door de uitspraak dat 
het management zich betrokken toont maar dat het team het vaak samen wel oplost. Voor RC3 is het onduidelijk wie er als de leidinggevende 
beschouwd moet worden maar vindt de leidinggevende wel aanspreekbaar en bereikbaar. 

zo min mogelijk 
formele regels.   
Er wordt 
geëxperimenteerd en 
er komen initiatieven 
tot stand  

 

Management 
betrokken 
Er is sprake van 
weinig verschil in 
autoriteit. 
 

  De betrokkenheid 
van managers wordt 
groter naar mate hun 
aanwezigheid 
toeneemt 
 
 

De leidinggevende 
toont zich betrokken 
en dichtbij 
 

Het 
verjaardagscadeau 
van de manager voelt 
als erkenning 
 
De leidinggevende is 
bereikbaar en 
aanspreekbaar 

 

Management op 
afstand  
Er is sprake van grote 
machtsafstand 
binnen de organisatie. 
 

Het management zou 
meer betrokkenheid 
mogen tonen 
 
Tijdens de 
diplomering was de 
leidinggevende 
afwezig, dat kan 
eigenlijk niet 

Alleen de 
leidinggevende is 
betrokken bij de BAC 
 
Er vindt geen 
terugkoppeling plaats 
naar het team 
 

De relatie met het 
management moet 
meer zijn dan 
leidinggevend 
 
De managers zijn 
vaak afwezig 
 
 

We lossen het vaak 
samen wel op 
 

Ik vind het best 
moeilijk om aan te 
geven wie ik als mijn 
leidinggevende 
beschouw 
 

Wij zijn te 
afwachtend met het 
inschakelen van de 
leidinggevende 
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Loyaliteit en traditie (Tabel 5) 
Bij de familiecultuur wordt de organisatie bij elkaar gehouden door loyaliteit en traditie. De betrokkenheid is groot (Quinn, 1997). 
 
Tabel 5: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Loyaliteit en betrokkenheid’ als één van de kenmerken van de familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen 
de dimensies van Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

Loyaliteit en traditie 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Masculien 
Een team is masculien 
als men hoofdzakelijk 
gericht is op  
materieel succes, 
prestatie en status. 

   We benaderen onze 
klant te kinderachtig 
 
De toon naar onze 
klanten toe moet 
enthousiaster, 
wervender 
 
Toonzetting en taal 
zijn te behoudend en 
sluit niet aan bij de 
doelgroep 

  

Feminien 
Een team is feminien 
als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan 
en zorgzaamheid voor 
anderen. Rollen zijn 
inwisselbaar en vaste 
rolpatronen worden 
doorbroken. 

Wij besteden veel 
aandacht aan 
diplomeringen 
 

 De loyaliteit wint het 
van de werkdruk 
 

Wij zijn loyaal en 
trouw aan de 
organisatie 
 

  

Onzekerheids-
vermijding 
Onzekerheidsmijdende 
teams worden 
beheerst door wetten 
en regels en er is een 

Wij gaan strikt om 
met de regels als het 
gaat om 
verlofaanvragen van 
deelnemers 
 

Bij omgaan met 
lastige klassen treden 
wij eenduidig op 
 
Wij zijn consequent 
met betrekking tot 

 Met betrekking tot 
de toekomstige 
samenwerking zijn 
wij behoudend 
(angstig), iedereen 
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De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Bij het kenmerk ‘loyaliteit en traditie’ wordt voor het eerst op de variabele ‘masculien’ gescoord. Docent (RC2) vindt dat het ‘wervender moet’ 
en ‘beter moet aansluiten bij de doelgroep’. Deze docent stoort zich er aan dat het onderwijs traditiegetrouw gericht is op reguliere mbo 
deelnemer. De toon en het lesmateriaal sluit niet altijd goed aan bij de BLL trajecten voor volwassenen.  
De uitspraak van HC2: ‘wij gaan strikt om met de regels als het gaat om verlofaanvragen van deelnemers’ staat bij de variabele 
‘onzekerheidsvermijding’ maar zou ook als masculien (zakelijk) getypeerd kunnen worden. In dit geval zegt het echter iets over de wet- en 
regelgeving die vanuit de overheid wordt gehanteerd. RC3  zegt: ‘waar wij tolerant kunnen zijn, zijn wij dat ook’. Volgens RC1  gaat men flexibel 
om met de regels, waar het kan maar vindt ook dat het wel wat zakelijker en volgens de regels mag. Er heerst in beide teams in hoge mate 
sprake van collectivisme; verjaardagen worden gevierd met cadeautjes en diplomeringen worden groots en collectief aangepakt. RC1 geeft aan 
dat er onzekerheid is over de toekomst met betrekking tot de teamsamenvoeging, terwijl HC2 er juist naar uit kijkt.

hoge mate van 
bureaucratie. 

omgangsvormen 
richting deelnemers 

blijft het liefst op zijn 
plek 
 

Onzekerheid aangaan 
Een team is tolerant 
ten opzichte van 
afwijkend gedrag met 
zo min mogelijk 
formele regels. Er 
wordt 
geëxperimenteerd en 
er komen initiatieven 
tot stand  

 Ik kijk uit naar de 
samenwerking 
 

Wij gaan flexibel met 
regels om, waar het 
kan 
 
Het mag soms wel 
wat zakelijker, 
volgens de regels 
 

Ik verheug mij op de 
samenwerking met 
het andere roc 
 

Waar we tolerant 
kunnen zijn, zijn we 
dat ook 
 

 

Collectivisme 
Een team is 
collectivistisch als de 
individuen een hechte 
groep vormen met een 
hoge mate van 
loyaliteit. 
 

Wij vieren 
verjaardagen groots, 
met bloemen en 
traktaties 
 
Lesuitval lossen we 
samen op 
 

Verjaardagen worden 
met cadeautjes van 
collega’s en 
management gevierd 
 
Bij diplomeringen is 
het hele team 
aanwezig, inclusief 
de leidinggevende 

Successen vieren wij 
kort, maar het wordt 
wel even gemarkeerd 
 

Diplomeringen vieren 
wij ruimhartig 
 

 Bij klachten van 
deelnemers zijn wij 
één 
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Betrokkenheid (Tabel 6) 
Over het kenmerk ‘betrokkenheid’ zeggen Cameron en Quinn (1999): “loyaliteit, betrokkenheid, moreel en traditie houden de organisatie bij 
elkaar”.  
 
Tabel 6: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Betrokkenheid’ als één van de kenmerken van de familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen de dimensies 
van Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

Betrokkenheid 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Masculien 
Een team is masculien 
als men hoofdzakelijk 
gericht is op  
materieel succes, 
prestatie en status. 
 

     Ik ervaar zelf geen 
werkdruk, ik bouw 
rust in. 
 
Wij hebben een 
drukke baan 

Feminien 
Een team is feminien 
als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan 
en zorgzaamheid voor 
anderen. Rollen zijn 
dan inwisselbaar en 
vaste rolpatronen 
worden doorbroken 

Ik doe regelmatig 
werk dat niet binnen 
mijn functieprofiel 
past 

 Er wordt langer 
doorgewerkt als het 
nodig is 
 
Er wordt veel thuis 
gewerkt 
 
De werkdruk is hoog 
 

 Ik voel mij veilig want 
er is een grote 
betrokkenheid onder 
elkaar 
 
 

Ik ben trots als ik de 
les uitkom 
 
Ik ben trots als de 
evaluaties van 
deelnemers goed zijn 
 
Wij werken allemaal 
7 dagen per week 
maar dat is een eigen 
keuze 

Lange termijn gericht 
De mate waarin een 
team gericht is op de 
toekomst door 
vooruitstrevend en 
innovatief te werk te 
gaan. 
 

Ontwikkelingen in 
het vakgebied 
houden wij bij door 
het lezen van 
vaktijdschriften, het 
volgen van training 
en bijscholing 
 

  Als het gaat om 
relatiebeheer zijn wij 
lange termijn gericht 
 

Ontwikkelingen op 
vakgebied houd ik bij 
door mijn werk in de 
praktijk 
 
Een nieuwe collega 
moet betrokken zijn, 

Verschillende 
docenten hebben 
contact met het 
werkveld 
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De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Bij dit kenmerk worden voor het eerst uitspraken gedaan door docenten over de variabelen ‘korte- en lange termijn gerichtheid’.  
De familiecultuur is volgens Cameron en Quinn (1999) de cultuur die hoog scoort op interne gerichtheid en flexibiliteit. Dat blijkt ook uit de 
respons; bij beide scholen is sprake van een meer korte- dan lange termijn gerichtheid. Het flexibel omgaan met rollen en tijd duidt op een 
korte termijn aanpak. De waan van de dag is leidend. Over de toekomstige situatie is men helder; die moet meer gericht zijn op de langere 
termijn door innovatiever te zijn, landelijke ontwikkelingen beter te volgen en met elkaar te delen. Nieuwe collega’s moeten hun 
betrokkenheid tonen door breed inzetbaar en flexibel te zijn. Dit zou ook een masculiene uitspraak kunnen zijn, maar omdat de uitspraak in de 
context van de wens om meer langere termijngericht te willen gaan werken is deze uitspraak bij de variabele ‘lange termijn gerichtheid’ gezet. 
RC4 vindt dat hij goed voor zichzelf zorgt door zelf rust in te bouwen en ‘wij hebben een drukke baan’ als een feit te beschouwen waar je mee 
moet leren leven. Dat zou zowel als feminien als masculien getypeerd kunnen worden maar omdat de uitspraken afwijken van de andere 
uitspraken over werkdruk, die vaak bezorgd (feminien) van aard zijn, zijn deze uitspraken bij de variabele ‘masculien’ ondergebracht. Bij het HC 
is weinig contact met het werkveld en uit de uitspraak: ‘vanwege de toekomstige samenwerking laten we het nu maar zo’, blijkt die wens er 
wel te zijn en gaat men er van uit dat het bij het RC een beter contact met het werkveld is. RC2 zegt dat ook: ‘op het gebied van relatiebeheer 
zijn wij, lange termijn gericht’ hoewel de landelijke ontwikkeling aan RC3 voorbij lijken te gaan.

breed inzetbaar en 
flexibel 
 

Korte termijn gericht 
De mate waarin een 
team behoudendheid  
is en gericht is op 
traditionele waarden. 
 

Contact met het 
werkveld hebben wij 
alleen via de BPV 
bezoeken 
 

Vanwege de 
toekomstige 
samenwerking laten 
we het nu maar zo 
 
Wij zijn als team niet 
aangesloten bij het 
werkveld, wel als 
individu 

Doorgaans gaan we 
voor een korte 
termijn oplossing 
 

Op het gebied van 
innovatie zijn wij 
korte termijn gericht 
 

Landelijke 
ontwikkelingen gaan 
enigszins aan mij 
voorbij 
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Flexibiliteit (Tabel 7) 
Volgens Cameron en Quinn (1999) scoort de familiecultuur naast de interne gerichtheid ook hoog op het kenmerk ‘flexibiliteit’.  
 
Tabel 7: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Flexibiliteit’ als één van de kenmerken van de familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen de dimensies 
van Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Op dit kenmerk zijn alleen maar feminiene uitspraken gedaan over de inwisselbaarheid van rollen; HC1 zegt: ‘wij gaan regelmatig over onze 
grenzen heen’ door werk mee naar huis te nemen, als het niet af is. RC3 zegt ook op een afwijkende dag te komen werken, als de organisatie 
daar om vraagt. Er is in beide teams behoefte aan rust HC1 omschrijft dat als’ wij gaan regelmatig over onze grenzen heen” en RC3 heeft 
behoefte aan een gezamenlijke pauze. Het flexibel omgaan met rollen en tijd en inspelen op de waan van de dag duidt op een korte termijn 
aanpak. RC2 zegt niet te kunnen voldoen aan de mate van flexibiliteit waar de organisatie om vraagt, deze uitspraak moet gezien worden in het 
kader van het opvangen van lesuitval en het voldoen aan RC-brede vergaderingen tijdens lestijd. De docent kiest dan doorgaans voor lesgeven 
vanwege de zorg voor de deelnemer. Daarom is deze uitspraak als ‘feminien’ getypeerd. 
 
 
 
 

Flexibiliteit 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Feminien 
Een team is feminien 
als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan 
en zorgzaamheid voor 
anderen. Rollen zijn 
inwisselbaar en vaste 
rolpatronen worden 
doorbroken. 
 

Wij gaan regelmatig 
over onze grenzen 
heen 
 
Als het werk niet af 
is, nemen wij het 
mee naar huis 
 

  De organisatie vraagt 
om flexibiliteit en dat 
kan niet altijd 
 

Er is geen 
rustmoment 
 
Ik heb behoefte aan 
een gezamenlijke 
pauze 
 
Als het nodig is, werk 
ik ook op een 
afwijkende dag 
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Zorg om het personeel (Tabel 8) 
Bij de ‘zorg om het personeel’, als kenmerk van de familiecultuur gaat het er om goed voor de eigen mensen te zorgen zonder dat het ten koste 
gaat van het voldoen aan de wensen van de klant volgens Cameron en Quinn (1999).  
 
 Tabel 8: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Zorg om het personeel’ als één van de kenmerken van de familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen de 
dimensies van Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

Zorg om personeel 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Feminien 
Een team is feminien 
als men gericht is op 
kwaliteit van bestaan 
en zorgzaamheid voor 
anderen. Rollen zijn 
inwisselbaar en vaste 
rolpatronen worden 
doorbroken. 

Een nieuwe collega 
moet 
inlevingsvermogen 
hebben in onze 
deelnemers 
 

   Ik ben trots als ik 
iemand heb kunnen 
helpen 
 

 

Lange termijn gericht 
De mate waarin een 
team gericht is op de 
toekomst door 
vooruitstrevend en 
innovatief te werk te 
gaan. 
 

Er moet gekeken 
worden of de juiste 
mens op de juiste 
plek zit 
 
Er moeten straks wel 
jonge collega’s bij 
 
Wat betreft 
teamsamenstelling 
mis ik variatie in 
leeftijdsopbouw en 
geslacht 

 Het team zou beter 
voor zichzelf moeten 
zorgen 
 

Het team verouderd, 
er moeten jonge 
mensen bij 
 
Een nieuwe collega 
moet beschikken 
over klantgerichte 
competenties  
 
Als er een nieuwe 
collega bij zou komen 
moet die innovatief 
zijn 
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De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Bij dit kenmerk komen uitspraken over de wensen voor de toekomst tot uiting in de variabele ‘lange termijn gerichtheid’.  
Zowel bij HC als RC geeft men aan dat men zich zorgen maakt over de houdbaarheid van het team in de toekomstige situatie. Op dit kenmerk 
zijn de meeste uitspraken op de variabele ‘lange termijngerichtheid’ gescoord. De leeftijdsopbouw van het team is gemiddeld 54 jaar en de 
eerste pensioengerechtigden zijn binnen een twee jaar een feit. Het lijkt er op dat men de organisatieverandering wil aangrijpen om verjonging 
in het team te bewerkstelligen. Of zoals HC1 het zegt: ‘er moeten straks wel jonge collega’s bij’. RC2 is ook duidelijk: ’het team verouderd, er 
moeten jonge collega’s bij’. Over de competenties van een nieuwe collega is men eenduidig; die moet flexibel zijn en innovatie brengen maar 
HC1 voegt daar nog een feminien aspect aan toe, namelijk de nieuwe collega moet zich wel kunnen inleven in de deelnemers. RC1 zegt dat het 
team beter voor zichzelf zou moeten zorgen. De reden dat deze uitspraak in de variabele ‘lange termijn gerichtheid’ staat, duidt op het feit dat 
de docent vindt dat er te flexibel met tijd en rollen wordt omgegaan. HC1 vindt dat er eens goed gekeken moet worden of de juiste mens wel 
op de juiste plek zit. 
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Teamwerk (Tabel 9) 
Bij de familiecultuur wordt grote waarde gehecht aan teamwork, participatie en consensus (Quinn, 1997).  
 
Tabel 9: Uitspraken van docenten op het kenmerk ‘Teamwerk’ als één van de kenmerken van de familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999) met als variabelen de dimensies van 
Hofstede (1991) in de eerste kolom. 

Teamwerk 
 Resultaten Horizon College Resultaten Regio College 
 HC 1 HC 2 RC 1 RC 2 RC 3 RC 4 
Masculien 
Een team is masculien 
als men hoofdzakelijk 
gericht is op  
materieel succes, 
prestatie en status. 
 

Wij spreken elkaar 
aan op de 
verantwoordlijkheden 
 

Teamoverleggen zijn 
voor het hele jaar 
vastgelegd 
 
Wij werken met een 
jaarplanning, dat 
geeft overzicht 
 
Wij maken jaarlijks 
een plan waarin we 
speerpunten 
benoemen en 
werkafspraken 
maken 
 
We houden ons nu 
wel aan de gemaakte 
afspraken 
 
Qua ontwikkeling 
zitten wij in de fase 
waarin wij zelfstandig 
functioneren 

 Binnen 
vergaderingen 
mogen we wel wat 
zakelijker zijn 
 

Wij houden werk en 
privé gescheiden 
 
Wij spreken elkaar 
aan op gemaakte 
afspraken 
 
Met professioneel 
bedoel ik dat wij 
elkaar aanspreken en 
dat wij werk en privé 
gescheiden houden 
 

Iedereen is uit 
geroosterd om deel 
te kunnen nemen 
aan het werkoverleg 
 
Wij werken nu met 
een actielijst dat 
werkt wel beter 
 

Collectivisme 
Een team is 
collectivistisch als de 
individuen een hechte 

     Bij een werkoverleg 
worden de 
onderwerpen 
gezamenlijk bepaald  
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De uitspraken van docenten zijn in kolommen ingedeeld. HC 1 en 2 zijn de twee docenten van het Horizon College. RC 2 t/m 4 zijn de vier docenten van het Regio College. De 
uitspraken van de respondenten zijn geordend per variabele, afgeleid van de kenmerken van de familiecultuur, onderverdeeld naar de dimensies van Hofstede (1991). Niet 
op alle variabelen is een uitspraak gedaan. Alleen de variabelen waarover uitspraken zijn gevonden, zijn opgenomen in de tabel. 
 
Net als bij het kenmerk ‘loyaliteit en traditie’ wordt ook bij het kenmerk ‘teamwerk’ vaker dan bij de andere kenmerken op de variabele 
‘masculien’ gescoord. Er zijn bij beide teams reeds interventies gepleegd die moeten leiden tot meer zakelijkheid en efficiëntie. Bij HC is dat 
een jaarplanning, zegt HC2 en bij RC is dat het werken met een actielijst en het gezamenlijk bepalen van de onderwerpen bij het werkoverleg 
(RC4). Hoewel RC2 nog wel wat meer zakelijkheid wil, met name tijdens vergaderingen. Beide teams spreken elkaar aan op 
verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken. RC4 zegt dat de werkomgeving niet ophoudt bij het team. Deze docent werkt ook in de 
zorgpraktijk en koppelt brancheontwikkelingen aan de lessen op school. Samen met de uitspraak van RC2 over het investeren in een goede 
relatie met het werkveld wijst dat op een lange termijn gerichtheid van het RC volgens RC2 en RC4 . Bij HC worden geen uitspraken gedaan die 
duiden op een lange termijn gerichtheid.

groep vormen met 
een hoge mate van 
loyaliteit. 

 
 

Lange termijn gericht 
De mate waarin een 
team gericht is op de 
toekomst door 
vooruitstrevend en 
innovatief te werk te 
gaan. 

   Wij investeren in een 
goede relatie met het 
werkveld 
 

 Ontwikkelingen in de 
branche worden 
gelijk aan lessen 
gekoppeld 
 
Mijn werkomgeving 
bestaat uit meer dan 
alleen mijn team 
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5.1.1 Samenvatting van de resultaten uit de interviews met de docenten 
Op het kenmerk ‘vriendelijke werkomgeving’ (Tabel 1) zijn door docenten van beide scholen 
alleen maar uitspraken gedaan die betrekking hebben op de variabele ‘femininiteit’. Wel 
geeft men aan dat de balans tussen zorgzaam en zakelijk in de toekomst meer in balans 
moet komen.  
Ten aanzien van het kenmerk ‘leiders zijn mentoren’ (Tabel 2) is men eenduidig over de mate 
van betrokkenheid van de direct leidinggevende, die mag namelijk van de ondervraagden 
wel wat meer betrokkenheid tonen.  
Men heeft aandacht voor elkaar en de deelnemer dat komt tot uiting bij het kenmerk 
‘loyaliteit en traditie’ (Tabel 3) want verjaardagen worden in beide teams gevierd met 
cadeautjes en ook diplomeringen worden groots en collectief aangepakt.  
In beide teams heerst een hoge mate van collectiviteit. Er is geen enkele uitspraak over een 
individualistische werkwijze waargenomen.  
In beide teams is sprake van een hoge werkdruk en werkt men regelmatig over of men doet 
werk dat niet bij de eigen rol hoort (Tabel 4). Ook wordt er in beide teams uitgekeken naar 
de toekomstige samenwerking (Tabel 3) en men is eenduidig over een eventuele nieuwe 
collega, die moet innovatief en flexibel zijn (Tabel 6).  
Over de toekomst is men ook eenduidig; het mag wel wat zakelijker (Tabel 3 en 7) en meer 
lange termijn gericht, met name als het om contacten met het werkveld gaat (Tabel 2 en 4) 
en docent RC2 geeft aan dat de toon naar deelnemers toe ‘wervender moet en beter 
afgestemd op de doelgroep’(Tabel 3). 
 
Maar er zijn ook verschillen waar te nemen, met name in hoe men denkt over de rol van de 
leidinggevende. Bij HC blijkt er meer betrokkenheid gewenst van de leidinggevende. Bij RC 
denkt men verschillend over de rol van de leidinggevende. Ook is bij RC niet helemaal 
duidelijk geworden wie men als zijn leidinggevende beschouwt (Tabel 2).  
Op het gebied van het naleven  van wet- en regelgeving lijkt men bij het HC strikter dan bij 
het RC. Bij het RC is de uitspraak door een docent (RC 3) gedaan dat men tolerant is, en van 
de regels afwijkt waar het kan (Tabel 3). Maar RC1 zegt daarover ook, dat ‘het wel wat meer 
volgens de regels mag’.  
 
Bij het HC is nauwelijks contact (door de teamleden) met het werkveld. Het contact dat er 
wel is, vindt tijdens de stage bezoeken plaats. Bij RC zijn regelmatig vergaderingen met 
vertegenwoordigers van het werkveld en daar zijn docenten bij aangesloten. Beter contact 
met het werkveld wordt door HC2 als zeer wenselijk voor de toekomst ervaren. Omdat het 
team RC frequenter en inhoudelijk dieper contact heeft met het werkveld is er tussen de 
beide teams verschil mogelijk in kennis over de toekomst van de Zorgberoepen. Zelf zegt 
docent HC2 over het feit dat er nauwelijks contact is met het werkveld: ‘vanwege de 
toekomstige samenwerking laten we het nu maar zo’. Bij beide teams is er de wens om het 
contact met het werkveld te verbeteren in het kader van een lange termijn gedachte. 
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5.2 Resultaten van het onderzoek naar de managementstijl van de schoolleiding 
In het vervolg van het onderzoekstraject heeft het onderzoek zich naar aanleiding van het 
resultaat uit de respons van de zes docenten, gericht op het verder verkennen van de rol van 
de leidinggevenden. Onderzocht is of de huidige leiderschapsstijl mogelijk tegenstrijdig is 
met de eisen die de teams aan leiderschap stellen. Het model van concurrerende waarden 
van Quinn et al. (2011) op pag. 8 heeft daarbij als een kapstok gediend.  

 
Voor het onderzoek naar hun leiderschapsstijl, zijn de drie schoolleiders inclusief de 
onderzoeker, bevraagd door het invullen van een scoretabel. De scoretabel (Bijlage 2) 
bestaat uit een opsomming van alle management competenties die horen bij de diverse 
managementmodellen die Quinn, Faerman, Thompson en McGrath (2003) onderscheiden 
(Tabel 1 op pag. 7) waarbij de cultuurkolom tijdens het invullen is weggelaten. Anders dan 
de andere twee schoolleiders beschikte de onderzoeker over informatie en voorkennis, die 
de andere schoolleiders niet hadden ten tijde van het invullen van de vragenlijst. Echter, 
juist door die voorkennis wist de onderzoeker van zichzelf dat haar managementgedrag niet 
geheel passend is bij het Human Relationsmodel en was dit niet van invloed op het resultaat. 
 
Het resultaat van de ingevulde scoretabellen door de schoolleiding is dat elk van de 
schoolleiders een managementstijl hanteert die niet als eerste past bij de familiecultuur 
(Tabel 1 op pag. 7). Hoewel er kenmerken van het Human Relations model in de 
managementstijl van elk van de drie schoolleiders aanwezig zijn, is die bij geen van de 
schoolleiders dominant aanwezig. Sterker nog; elk van de drie schoolleiders heeft als 
dominante stijl een andere, afwijkende stijl in vergelijking met die van de andere twee 
schoolleiders. Een en ander wordt zichtbaar in onderstaande tabel 10. Waarbij de scores van 
elke schoolleider met een afwijkende kleur d.m.v. een kruisje is weergegeven. 
 
Tabel 10. Overzicht van de scores per schoolleider op de managementcompetenties behorende bij de 
managementrollen, geordend naar cultuurtype van Quinn e.a. (2003) 

Managementcompetenties 0-25 25-50 50-75 75-100 cultuur 
Taakgericht zijn   xx x 

M
ar

kt
cu

ltu
ur

 

Doelen halen   xx x 
Doelen en plannen 
opstellen 

 x x x 

Verwachtingen expliciteren  xx  x 
Instrueren  x x x 
Organiseren/delegeren  x xx  
Inspecteren x xx   

Hi
ër

ar
ch

isc
he

 
cu

ltu
ur

 

Analyseren  xx x x 
Details weten x x  x 
Projectmanagement   xx x 
Taken ontwerpen  x  xx 
Overzicht bewaren   xx x 
Feedback geven   xxx  

Fa
m

ili
ec

ul
tu

ur
 

Ondersteunen   xxx  
Onderling vertrouwen 
aanmoedigen 

 xx x  

Samenwerking stimuleren   xxx  
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Teambuilding 
bewerkstelligen 

  xxx  

Participeren   xxx  
Behoeften constateren  xx x  

Ad
ho

cr
at

isc
he

 
cu

ltu
ur

 

Onderhandelen  x  x x 
Presentatie naar  
Buiten 

x  x x 

Externe relaties 
onderhouden 

 x x x 

 
5.3 Resultaten uit de vragenlijst van de branchevertegenwoordigers Zorg 
De uitspraken van de docenten over het contact met het werkveld zijn vertaald naar een 
beknopte vragenlijst voor de branchevertegenwoordigers (Bijlage 3). De branche-
vertegenwoordigers uit het werkveld hebben alle vier zeer adequaat gereageerd op de 
vragenlijst door deze, zonder dat zij eraan herinnerd behoefden te worden, binnen een paar 
dagen volledig ingevuld retour te sturen. Daaruit kan wellicht hun betrokkenheid met de 
organisatie opgemaakt worden. Over het algemeen valt op te maken dat het werkveld de 
samenwerking met het onderwijs zou willen verbeteren op alle niveaus in de organisatie. Dit 
strookt met de resultaten uit de interviews met de docenten (Tabel 3 en 7). 
 
Tabel 11: Antwoorden van de branchevertegenwoordigers (BV1 t/m 4) op de vragenlijst over hun relatie met de 
scholen (Bijlage 3). 

Vraag 1: Zijn er volgens jou verschillen in contact tussen het werkveld (branche) en het Horizon 
College en het werkveld en het Regio College? 
 BV1 BV2 BV3 BV4 
Op strategisch niveau? Ja Nee  Ja  Nee 
Op middenkader 
niveau? 

Ja  Ja  Ja  Ja  

Op uitvoerend niveau Ja  Nee  Ja  Ja  
Vraag 2: Wat kun je over het contact met beide roc’s zeggen in termen als intensiviteit en 
klantgerichtheid? 
Op strategisch niveau? Ik mis bij beide 

roc’s de 
betrokkenheid 
om een 
gezamenlijke 
strategie neer 
te zetten 

Bij zowel HC als 
RC zeer hoog 
maar vertaling 
naar de 
onderliggende 
niveaus laat te 
wensen over 

Er is geen 
samenwerking 
met HC en RC! 
Bij RC alleen 
adhoc en korte 
termijn gericht 

HC stelt zich 
minder flexibel 
(klantgericht) 
op dan het RC 

Op middenkader 
niveau? 

Bij HC; geen 
contact. Bij RC 
mis ik bilateraal 
overleg 

De wil is 
aanwezig maar 
ment loopt vast 
op beperkingen 

Er is geen 
samenwerking 
met HC! Bij RC 
alleen adhoc en 
korte termijn 
gericht 

RC is beter te 
bereiken en 
dan HC 

Op uitvoerend niveau? Bij RC meer 
contact dan bij 
HC maar bij 
beide ontbreekt 
terugkoppeling 

 Er is geen 
samenwerking 
met HC! Bij RC 
alleen adhoc en 
korte termijn 
gericht 

De 
bereikbaarheid 
van het 
onderwijzend 
(uitvoerend) 
personeel is 
een 
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aandachtspunt 
bij beide roc’s 

Stelling 1:Onderwijsorganisaties zijn over het algemeen korte termijn gericht. 
 Eens  Eens Eens  Oneens  
Stelling 2:Onderwijsorganisaties zouden adequater op veranderingen op het werkveld  moeten 
inspelen. 
 Eens  Eens Een s Eens  
Stelling 3: Het contact tussen het werkveld en het onderwijs moet in de toekomst verbeteren. 
 Eens  Eens  Eens  Eens  
     

 
In bovenstaande tabel zijn de antwoorden op de vragen per branchevertegenwoordiger in 
kaart gebracht.  
Volgens de branchevertegenwoordigers heerst er bij beide scholen een korte termijn 
gerichtheid. Dit blijkt uit het antwoord op de drie stellingen die aan de branche zijn 
voorgelegd. Drie van vier vinden de scholen korte termijn gericht en alle vier vinden dat de 
scholen adequater op veranderingen in de Zorg moeten reageren en dat de samenwerking 
tussen werkveld en scholen moet verbeteren. Het contact is op alle niveaus met het RC 
beter dan met het HC.  
Eén respondent (BV4) uit dat in termen van een flexibele opstelling en betere 
bereikbaarheid van het middenkader bij het RC in vergelijking met het HC. Dat betekent dat 
er een betere klantgerichtheid en flexibiliteit (cultuurkenmerk Cameron & Quinn, 1999) bij 
het RC wordt beleefd. Respondent BV3 ervaart bij het RC een korte termijn gerichtheid met 
betrekking tot de samenwerking terwijl bij het HC helemaal geen contact is.  
 
Hoewel er dus een verschil tussen beide scholen is in de frequentie van het contact blijkt uit 
de respons op stelling 1; de cultuurdimensie ‘korte termijn gerichtheid ‘ scoort bij beide 
scholen hoog terwijl korte termijn gerichtheid door de branchevertegenwoordigers als een 
zwakte wordt gezien. BV3 spreekt over adhoc beleid en korte termijn oplossingen. BV1 zegt 
bij beide roc’s de betrokkenheid te missen en spreekt over het gebrek aan bilateraal overleg 
bij het middenkader en het ontbreken van terugkoppeling van het onderwijs naar het 
werkveld. 
Naar aanleiding van een uitspraak van BV2 (Tabel 11) over de welwillendheid van docenten, 
om samen te werken met het werkveld, kan wel voorzichtig aangenomen worden dat er een 
bijdrage door het management verwacht wordt om de belemmeringen, die samenwerking in 
de weg staan, weg te nemen. 
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6. Conclusies en discussie 
 
Uit de opbrengst van de interviews met de docenten over de teamcultuur, de scoretabellen 
die ingevuld zijn door de schoolleiding en de vragenlijst aan de branche over hun beleving 
van de samenwerking met de scholen zijn de antwoorden op de onderzoeksvraag met 
geformuleerd. Per bevraagde stakeholdersgroep is op elke deelvraag een antwoord 
geformuleerd.  
 

De vijf deelvragen zijn: 
6.1 Wat is volgens docenten en branche kenmerkend voor de teamcultuur van de beide 

scholen? 
6.2 Welke kenmerken van de teamcultuur zijn verschillend tussen beide scholen volgens 

docenten en branche? 
6.3 Welke kenmerken van de teamcultuur op de scholen kunnen bijdragen aan een 

succesvolle samenwerking volgens docenten en branche? 
6.4 Welke kenmerken van de teamcultuur vormen een bedreiging volgens docenten en 

branche? 
6.5 Welke bijdrage van het management zien docenten en branche aan het 

teamvormingsproces 
 
6.1.1 Wat is volgens de docenten kenmerkend voor de teamcultuur van de beide scholen? 
In beide teams is er sprake van een familiecultuur (Cameron & Quinn, 1999). Zo is er in beide 
teams sprake van een hoge mate van femininiteit en dat komt in bijna alle kenmerken zoals 
onderscheiden door Cameron en Quinn (1999) terug. Alleen bij het kenmerk Teamwerk 
worden geen feminine uitspraken gedaan. Men vindt in beide teams namelijk dat het wel 
wat zakelijker mag, maar dan weer niet zonder de zorgzaamheid voor elkaar uit het oog te 
verliezen (Tabel 3). Beide teams zijn hoofdzakelijk korte termijn gericht terwijl men voor de 
toekomst graag wat meer lange termijn gericht wil zijn, dit komt tot uiting in de 
cultuurkenmerken Betrokkenheid, Zorg om het personeel en Teamwerk. Men doet uitspraken 
over een (jonge) nieuwe collega en het verbeteren van de relatie met het werkveld. 
Collectivisme is in beide teams aanwezig als het gaat om het vieren van verjaardagen en 
diplomeringen (kenmerken Loyaliteit en traditie en Teamwerk, Cameron & Quinn, 1999). In 
beide teams is er sprake van behoefte aan meer betrokkenheid van het management (Tabel 
4).  
 
6.1.2 Wat is volgens de branchevertegenwoordigers kenmerkend voor de teamcultuur van 
de beide scholen?  
Volgens de branchevertegenwoordigers heerst er bij beide scholen een korte termijn 
gerichtheid. Dit blijkt uit het antwoord op stelling 1 die aan de branche is voorgelegd. 
Volgens de meerderheid zijn de scholen korte termijn gericht; men vindt dat de scholen 
adequater op veranderingen in de Zorg moeten reageren en dat de samenwerking tussen 
werkveld en scholen moet verbeteren. 
 
6.2.1 Welke kenmerken van de teamcultuur zijn verschillend tussen beide scholen volgens 
de docenten? 
Bij het kenmerk ‘Leiders zijn mentoren’ (Cameron & Quinn, 1999) zijn verschillen tussen beide 
scholen zichtbaar. De betrokkenheid van de schoolleiding (Hofstede 1991) lijkt bij het HC 
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groter dan bij het RC. Hoewel men vindt dat het beter kan, is er bij het RC sprake van 
intensiever contact met het werkveld waardoor er op dat gebied meer een lange termijn 
gedachte heerst dan bij het HC. Bij het Hc wordt uitgekeken naar de samenwerking en bij het 
RC heerst bij een aantal docenten nog onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst. 
 
6.2.2 Welke kenmerken van de teamcultuur zijn verschillend tussen beide scholen volgens 
de branchevertegenwoordigers? 
Volgens de branchevertegenwoordigers is het contact op alle niveaus met het RC beter dan 
met het HC. Eén respondent (BV4) uit dat in termen van een betere klantgerichtheid en 
flexibiliteit bij het RC. Respondent BV3 ervaart bij het RC een korte termijn gerichtheid met 
betrekking tot de samenwerking terwijl bij het HC helemaal geen contact is. Hoewel er dus 
een verschil in frequentie van het contact is scoort de cultuurdimensie korte termijn 
gerichtheid bij beide scholen hoog. 
 
6.3.1 Welke kenmerken van de teamcultuur op de scholen kunnen bijdragen aan een 
succesvolle samenwerking volgens de docenten?  
Beide teams kijken uit naar de toekomstige situatie omdat de samenwerking er op is gericht 
om met één mbo instelling in Purmerend een duidelijk beeld neer te zetten voor ouders, 
deelnemers en bedrijven. Een ander doel is dat de samenwerking de onderwijskwaliteit van 
beide scholen ten goede moet komen. Dit strookt met de klantgerichtheid die bij beide de 
teams heerst. Femininiteit scoort als cultuurdimensie hoog, dat geeft aan dat er behoefte is 
aan zorgzaamheid voor elkaar en voor de klant. Een vriendelijke werkomgeving met een 
hoge mate van collectiviteit zijn kenmerken die in beide teams in gelijke mate aanwezig zijn 
en kunnen bijdragen aan een succesvolle samenwerking. En er is bij beide teams ook 
behoefte aan meer zakelijkheid die de efficiëntie moet verhogen en daarmee de werkdruk 
zou moeten verminderen. 
 
6.3.2  Welke kenmerken van de teamcultuur op de scholen kunnen bijdragen aan een 
succesvolle samenwerking volgens de branchevertegenwoordigers?  
De branchevertegenwoordigers zijn louter bevraagd op hun beleving van de samenwerking 
met de scholen om de uitspraken die de docenten over de samenwerking met het werkveld te 
checken. Naar aanleiding van een uitspraak over de welwillendheid van docenten, om samen 
te werken met het werkveld, kan wel voorzichtig aangenomen worden dat er een bijdrage 
door het management verwacht wordt om de belemmeringen, die samenwerking in de weg 
staan, weg te nemen. 
Uit het feit dat alle branchevertegenwoordigers zeer adequaat op het onderzoek gereageerd 
hebben kan aangenomen worden dat men bereid is tot samenwerken. 
 
6.4.1 Welke kenmerken van de teamcultuur vormen een bedreiging volgens de docenten? 
Een belangrijk kenmerk van de familiecultuur is dat de leidinggevende in deze cultuur 
“mentor en stimulator” is. Deze leiderschapsrol is bij geen van de schoolleiders dominant 
aanwezig. Het gevoel dat bij de docenten leeft over van de mate van betrokkenheid van de 
schoolleiding bij de teams kan een bedreiging vormen als de schoolleiding zich niet aanpast 
aan de managementrol die beter past bij de familiecultuur. Daarnaast vormen het feit dat bij 
beide scholen sprake is van een zekere korte termijn gerichtheid en het verschil waarmee zij 
in contact staan met het werkveld, een bedreiging voor de kwaliteit van de opleidingen. Ook 
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is er sprake van onzekerheid over de toekomst en is er met name bij het RC behoefte aan 
uitleg van de leidinggevende over de gevolgen van de organisatieverandering. 
 
6.4.2 Welke kenmerken van de teamcultuur vormen een bedreiging volgens de 
branchevertegenwoordigers? 
De branchevertegenwoordigers zijn louter bevraagd op hun beleving van de samenwerking 
met de scholen om de uitspraken, die de docenten over de samenwerking met het werkveld 
hebben gedaan, te checken. De cultuurdimensie ‘Korte termijn gerichtheid’ wordt door de 
branchevertegenwoordigers als een zwakte gezien. Men spreekt over adhoc beleid en korte 
termijn oplossingen en het missen van betrokkenheid bij beide roc’s. Deze uitspraak is in lijn 
met de uitspraak van over het gebrek aan bilateraal overleg bij het middenkader en het 
ontbreken van terugkoppeling van het onderwijs naar het werkveld. 
 
6.5.1 Welke bijdrage van het management zien de docenten aan het  
teamvormingsproces? 
Uit de respons van de docenten blijkt dat er behoefte is aan meer betrokkenheid van het 
management gezien hun uitspraken over toegankelijkheid en bereikbaarheid van de 
schoolleiders (Tabel 4). Ook zijn tenminste twee docenten men bij het RC onzeker over de 
toekomst en wenst men daarover mee duidelijkheid over de toekomstige samenwerking. De 
schoolleiders zouden hun managementstijl moeten analyseren en stappen moeten maken 
om deze beter te laten aansluiten bij wat het team nodig heeft. 
 
6.5.2 Welke bijdrage van het management zien de branchevertegenwoordigers aan het  
teamvormingsproces? 
Uit de antwoorden op de stellingen in de vragenlijst (Tabel 11) blijkt dat alle vier de 
branchevertegenwoordigers het erover eens zijn dat het contact met de scholen moet 
verbeteren, de beide scholen meer langere termijn gericht moeten gaan werken en dat de 
scholen adequater op veranderingen in het werkveld moeten inspelen. De vraag welke 
bijdrage het management daaraan moet verlenen is aan de branche niet voorgelegd en ook 
niet uit de respons naar voren gekomen. Maar naar aanleiding van een uitspraak over de 
welwillendheid van docenten, om samen te werken met het werkveld, kan wel voorzichtig 
aangenomen worden dat er een bijdrage door het management verwacht wordt om de 
belemmeringen, die samenwerking in de weg staan, weg te nemen. 
 
6.6 Samenvatting van de conclusies 
Op de onderzoeksvraag; ‘welke bevorderende en belemmerende organisatiefactoren spelen 
volgens de stakeholders een rol bij de samenvoeging van de twee teams en hoe denken de 
stakeholders dat het management een bijdrage kan leveren aan een succesvolle 
samenvoeging van de twee teams?’ zijn samengevat de volgende conclusies te trekken; 
 
 In beide teams is sprake van een familiecultuur.  

 
Een groot aantal cultuurkenmerken en cultuurdimensies worden in beide teams gedeeld. 
Allereerst is er de wil om samen te werken en men verheugd zich op een nieuwe, 
toekomstbestendige locatie. 
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 Men heeft de wens om zakelijker en meer langere termijn gericht te gaan werken en 
de branchevertegenwoordigers bevestigen dat. 

 
Men wil werken aan meer zakelijkheid en lange termijn gerichtheid als het gaat om 
teamwerk, wet- en regelgeving, contact met het werkveld en de doelgroep waarvoor men 
opleid. 
 
 De schoolleiders die op dit moment leiding geven aan de teams hebben niet als 

dominante stijl de stijl die het beste past bij de teamcultuur.  
 
Er heersen verschillende belevingen tussen de teams en tussen de personeelsleden over de 
betrokkenheid en de rol van de leidinggevende. 
 
6.7 Discussie 
Ondanks het feit dat de onderzoeker met de uitkomsten van het onderzoek praktisch veel 
kan, had er wellicht meer uit de interviews met de docenten gehaald kunnen worden. 
Met name de vormgeving van het management is van doorslaggevend belang gebleken voor 
een succesvolle samenvoeging van de beide teams. Deze uitkomst was van te voren niet 
ingeschat en werd lopende de interviews duidelijk waardoor het onderzoek een andere 
wending heeft gekregen dan vooraf de bedoeling was. Een betere voorbereiding, een andere 
methode of een onafhankelijke interviewer had wellicht meer bruikbare respons 
opgeleverd.  
 
De onderzoeker vervult een leidinggevende rol bij één van de teams. Zij is zich bewust van 
haar rol in het onderzoeksproces. Anders dan de andere twee schoolleiders beschikte de 
onderzoeker over informatie en voorkennis, die de andere schoolleiders niet hadden ten 
tijde van het invullen van de vragenlijst. Echter, juist door die voorkennis wist de 
onderzoeker van zichzelf dat haar managementgedrag niet geheel passend is bij het Human 
Relationsmodel. Beïnvloeding van de resultaten is zo goed mogelijk geprobeerd te 
voorkomen . 
 
Het feit dat de onderzoeker de leidinggevende is van het team van het RC kan verklaren 
waarom niet elke docent direct bereidwillig op het verzoek om deel te nemen aan het 
onderzoek inging. Hoewel het uitgangspunt was om alle teamleden te interviewen heeft het 
onderzoek zich beperkt tot de docenten die zich als eerste aanmeldden, nadat de 
uitnodigingsmail verstuurd was. Er is voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek geen 
rekening gehouden met deze terughoudendheid bij teamleden waardoor het onderzoek is 
gebaseerd op de zes docenten die als eerste reageerden op de oproep om mee te werken.  
 
Vooraf is de inschatting gemaakt, op basis van de theoretische verkenning, dat bij beide 
teams sprake is van een familiecultuur. Omdat de antwoorden van deze zes docenten, op 
het punt van management na, weinig verschillen in cultuur lieten zien, is besloten de 
onderzoekstijd te besteden aan een verdieping bij de schoolleiders en de branche. Door 
deze keuze te maken is niet de mening van iedere docent in kaart gebracht. Als dit wel was 
gebeurd had dit wellicht nog andere informatie kunnen opleveren.  
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Doordat op het kenmerk ‘Leiders zijn mentoren’ vanwege de verschillen in beleving tussen 
de twee teams en de docenten verder is ingegaan, is zeer relevante informatie verzameld 
over de rol van de leidinggevende in het samenvoegingsproces. Dit verschil in beleving kan 
verklaard worden door het verschil in organisatiestructuur tussen de beide organisaties. Zo 
is er bij het HC een opleidingsmanager die het team aanstuurt. Deze opleidingsmanager 
heeft zijn werkplek op een andere locatie dan waar het team werkzaam is. Bij het RC is het 
team Zorg een resultaatverantwoordelijk team met een regisseur Team en Organisatie, die 
functioneert als een team coördinator. Dit team wordt hiërarchisch aangestuurd door een 
afdelingsmanager en een adjunct afdelingsmanager. Dat het verschil in organisatiestructuur 
in beide scholen tot verschillen in beleving van het kenmerk ‘leiderschap’ in relatie tot de 
dimensie ‘betrokkenheid van het management’ zouden leiden, had wellicht van te voren 
ingeschat kunnen worden. 
 
Er is een keuze gemaakt om niet alle stakeholders op alle onderdelen van het onderzoek te 
bevragen. De docenten zijn bevraagd op de vragen over de teamcultuur. De 
branchevertegenwoordigers zijn alleen bevraagd op hun relatie met het onderwijs en de 
schoolleiders zijn bevraagd op hun managementrol. Daarvoor zijn verschillende 
instrumenten ontwikkeld. Wellicht had eenzelfde instrument voor alle stakeholders een 
ander resultaat opgeleverd. Echter gezien de tijd en het verloop van het onderzoek heeft het 
onderzoek zich per stakeholder op die factoren gericht die op dat moment belangrijk waren 
voor de voortgang van het onderzoek.  
 
6.8 Aanbevelingen aan de organisatie 
Het doel van het onderzoek was om tot aanbevelingen aan de organisatie te komen met 
betrekking tot het succesvol laten verlopen van de teamsamenvoeging.  
 
Duidelijk is geworden dat er in beide teams behoefte is aan meer zichtbare betrokkenheid 
van het management. In het verleden zijn samenwerkingspogingen tussen beide roc’s 
mislukt en teruggedraaid, tot teleurstelling van betrokken docenten. De leidinggevende zal 
zich moeten realiseren dat er, hoewel men uitkijkt naar de samenwerking, ook onzekerheid 
heerst over de toekomst. Om de organisatieverandering tot een succes te maken worden de 
volgende aanbevelingen aan de organisatie gedaan: 
 
 Er een manager nodig die past bij de teamcultuur maar die ook kan aansluiten bij de 

wensen m.b.t. meer zakelijkheid en langere termijn gerichtheid die het team voor de 
toekomst voor ogen heeft.  
 

 Om de teamontwikkeling en de rol van de leidinggevende daarin adequaat te laten 
verlopen moet aan de teams en de toekomstige manager tijd en ruimte gegund 
worden om de vijf stappen die Schein (2004) beschrijft te weten betekenisgeving, 
uitwisseling, formalisatie, opleiding en training en bekrachtiging adequaat te 
doorlopen. In elk van die vijf stappen is in meer of mindere mate een rol voor de 
leidinggevende weggelegd.  

 
 Organiseer een startbijeenkomst met beide teams waarin de uitkomsten van het 

onderzoek besproken worden en laat de teams samen met de leidinggevende 
nadenken over hoe zij hun proces willen vormgeven en wat zij daar bij nodig hebben. 
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Hiermee wordt invulling gegeven aan stap één (Schein, 2004) van het 
teamvormingsproces; betekenisgeving. 
 

 Faciliteer een overlegstructuur waarin ruimte is voor reflecteren op de 
organisatieverandering en organiseer samenwerkingsbijeenkomsten waarbij de 
betrokkenen steeds op de hoogte gehouden worden van zaken met betrekking tot 
het teamvormingsproces en hun bijdrage daaraan. Geef daarbij ruimte aan vragen en 
behandel onzekerheden zorgvuldig want de rol van de leidinggevende kan negatief 
interveniëren met het teamvormingsproces bijvoorbeeld door “te ver voor de 
troepen uit te lopen” (Kommers & Dresen, 2010) of door bij de uitwisseling van 
informatie door de leidinggevende, informatie te beïnvloeden of zelfs achter te 
houden (Schein, 2004).  

 
 Voer op zorgvuldige wijze gesprekken met de betrokken docenten over hun 

toekomstsituatie want er heerst onzekerheid over de toekomst bij, met name de 
docenten, van het RC. Grijp de organisatieverandering aan om te kijken of men op de 
juiste plek zit.  

 
 Investeer in het verbeteren van contacten met het werkveld en faciliteer het nieuwe 

team om dit ook te doen door het invoeren van een overlegstructuur op alle niveaus 
in de organisatie en moedig samenwerken aan. 

 
 Zorg voor een duidelijke organisatiestructuur waarbij er helderheid is over wie de 

direct leidinggevende is en coach de schoolleiding op hun managementrol. Deze 
moet passend zijn bij de teamcultuur en de fase van ontwikkeling van het nieuw te 
vormen team want geen van de schoolleiders heeft op dit moment als dominante 
stijl de stijl die volgens Quinn e.a. (2003) het beste past bij de familiecultuur.  

 
 Bij het RC, de organisatie waar het nieuwe team toe gaat behoren, wordt gelijktijdig 

met de teamsamenvoeging ook een organisatiestructuurverandering voorbereid. 
Hoe de nieuwe structuur er uit gaat zien is nog onduidelijk. Belangrijk is om te weten 
hoe de nieuwe managementstructuur bij het Regio College er uit gaat zien en op 
welke wijze de teams daar bij betrokken zullen worden. Voor de toekomst en het 
succesvol samenvoegen van teams in een onduidelijke organisatiestructuur is het 
belangrijk de stappen tot die samenvoeging zorgvuldig te laten verlopen en de beide 
teams daar nauw bij te betrekken.
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7.  Reflectie 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd met als basis wat er in de literatuur te vinden is over de 
kansen en bedreigingen die een samenvoeging van teams met zich meebrengt. Er zijn 
interviews gehouden en ter oriëntatie daarop stukken bestudeerd over de visie en missie 
van de beide roc’s. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen gedaan voor 
verbeteringen van het teamontwikkelproces en de rol van de leidinggevende daarin. Gelet 
op de tijd die er beschikbaar is voor dit onderzoek, is het niet mogelijk om de resultaten van 
het onderzoek te meten. Er is slechts een aanzet gemaakt. Immers, de samenvoeging van de 
teams gaat pas met ingang van schooljaar 2016-2017 plaatsvinden. Het onderwerp van dit 
onderzoek heeft zich dus beperkt tot het in kaart brengen van de bevorderende en 
belemmerende factoren die bij de samenvoeging een rol kunnen gaan spelen en een advies 
aan de organisatie hoe daar mee om te gaan. 
 
Hoewel ik voorbereid was op een flinke klus heb ik het doen van gedegen onderzoek 
onderschat. De tijdsplanning verliep niet als verwacht. Er bleek meer tijd nodig dan verwacht 
voor het inplannen van de interviews, het daadwerkelijk verzamelen, analyseren en 
verwerken van de onderzoeksgegevens.  
Als er meer tijd genomen was voor de voorbereiding van de interviews en de verwerking van 
de data zou wellicht meer en kwalitatief betere data verzameld zijn. Maar ik heb er veel van 
geleerd, niet alleen over de techniek van onderzoek doen maar vooral over mijzelf. Mijn 
leerstijl, ‘kunst afkijken’ en ‘experimenteren’ past niet bij het doen van onderzoek. Te vaak 
moest ik mij zelf toespreken om door te zetten en in te gaan op de theorie, waar ik zelf liever 
had doorgepakt naar ’het volgende onderwerp’. Het interviewen van docenten vond ik leuk 
om te doen; ik heb daarvan geleerd dat het moeilijk is om objectief te luisteren en door te 
vragen wanneer iets niet duidelijk naar voren komt. Ook het scoren van de uitspraken bleek 
moeilijker dan verwacht. Achteraf had een vragenlijst of een aantal stellingen wellicht meer 
bruikbare informatie opgeleverd maar door persoonlijk contact middels een dialoog heb ik 
verbinding gemaakt met de docenten. Dat was een bewuste keuze en beter passend bij mijn 
manier van werken. 
Het invullen van de scoretabellen door de schoolleiders verliep goed. Geen van hen, 
waaronder ik zelf vond het moeilijk in te vullen. Door achteraf de cultuurtypen in te vullen 
werd snel en bruikbaar resultaat geboekt. Ik heb plezier beleefd aan het feit dat de 
branchevertegenwoordigers  snel en adequaat reageerden met respons die bruikbaar is in 
de dagelijkse praktijk. Dit sluit aan bij mijn eigen, adhocratische, stijl van leidinggeven. 
 
Ik zal niet snel meer een dergelijk onderzoek doen vanwege de tijd die er mee gemoeid is en 
de energie die het kost. Maar ik heb er van geleerd dat je niet zomaar aannames kunt doen, 
dat je alle informatie die je nodig hebt kunt opzoeken. Het formuleren van de juiste 
woorden, zinsopbouw  en schrijfstijl vond ik leerzaam en zeer bruikbaar bij het uitoefenen 
van mijn werk. Hoewel de oneindige reeks feedback van mijn begeleider mij soms 
moedeloos maakte, heb ik er ook van genoten. Het feit dat iemand zich zodanig voor mij 
inzet om tot een dergelijk resultaat te komen vind ik een voorbeeld van hoe ik zelf in de 
toekomst mensen kan uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Terugkijkend is met dit onderzoek een eerste stap gezet naar de organisatieverandering. 
Door de gesprekken met docenten en de respons van de schoolleiding en de 
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branchevertegenwoordigers is men zich bewust geworden van het feit dat de 
teamsamenvoeging binnenkort gestalte gaat krijgen. Samenwerking komt niet vanzelf tot 
stand en dit onderzoek heeft aan de bewustwording daarvan bijgedragen.  
Er heeft inmiddels een eerste kennismakingsbijeenkomst met de teams plaatsgevonden 
waarbij het delen van elkaars uitgangspunten en de gevolgen daarvan, zijn verkend.  
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Bijlage 1: Vragenlijst voor de docenten  
 
Vriendelijke werkomgeving 
Vragen: 
- Hoe zou jij je werkomgeving omschrijven in termen van zakelijk dan wel zorgzaam?  
- Als je vanavond een verjaardag zou hebben, wat zou je dan vertellen over je werk?  
- Hoe vieren jullie verjaardagen? 
 
Leiders zijn mentoren 
Vragen: 
- Wie beschouw jij als je leidinggevende?..........antwoord: 
- Wat verwacht jij van je leidinggevende bij; 

- Klachten van deelnemers 
- Zieke collega’s 
- Feestjes (diplomeringen, schooluitjes) 
- Onenigheid tussen collega’s? 

- Kun je bij je leidinggevende terecht? (toegankelijkheid) 
 
Loyaliteit en traditie 
Vragen: 
- Zijn er Teamvergaderingen? Studiedagen?  
- Hoe vaak en wie neemt daarbij het initiatief? 

- Wie bepaald de onderwerpen? 
- Wie beheert de afspraken? 

- (Hoe) spreken jullie elkaar aan binnen het team? 
- Hoe wordt omgegaan met afwijkende meningen? Hoe komen jullie tot consensus? 
 
Betrokkenheid 
Vragen: 
- Wat verstaan jullie onder onderwijsresultaten?  
- Vinden er resultaten analyses plaats? Door wie? 
- Hoe betrekken jullie het werkveld bij het onderwijs? 
- Hoe innovatief zijn jullie? 
- Hoe betrek je je leidinggevende bij nieuwe ontwikkelingen 
- Wat verwacht je van je leidinggevende in het kader van betrokkenheid bij het onderwijs? 
 
 
Flexibiliteit 
Vragen: 
- Hoe lossen jullie lesuitval op? 
- Werk je wel eens over? Anderen ook? 
- Is er ruimte voor nieuwe initiatieven? 
- Heb je wel eens een klus opgepakt die niet tot je functieomschrijving behoort? 
 
Zorg om het personeel 
Vragen: 
- Als je een nieuwe collega mocht uitzoeken, welke competenties moet hij dan hebben? 
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- Heb je wel eens een collega aangesproken omdat je je zorgen maakte? Doen anderen dat 
(ook)? 

- Is er ruimte voor professionalisering? Hoe wordt dat ingevuld? 
- Ervaar je steun van je leidinggevende bij je eigen ontwikkeling? 
- Wat verwacht je van je leidinggevende op het gebied van personeelszaken? 
 
Teamwerk 
Vragen: 
- Hoe vindt de werkverdeling plaats? 
- Ervaar jij ruimte voor eigen inbreng? 
- Wat is de rol van de leidinggevende bij de werkverdeling? 
- Wat verwacht je van je leidinggevende als de werkverdeling knelt? 
- Bespreek je knelpunten met je leidinggevende?  
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Bijlage 2. Scoretabel voor het management 
 
 
Welk managementgedrag past het best bij jou? Zet een kruisje in de kolom van je keuze. 
 

Managementrol/gedrag 
Quinn e.a. (2003)  

0-25 25-50 50-75 75-100 

Taakgericht zijn     
Doelen halen     
Doelen en plannen opstellen     
Verwachtingen expliciteren     
Instrueren     
Organiseren/delegeren     
Inspecteren     
Analyseren     
Details weten     
Projectmanagement     
Taken ontwerpen     
Overzicht bewaren     
Feedback geven     
Ondersteunen     
Onderling vertrouwen 
aanmoedigen 

    

Samenwerking stimuleren     
Teambuilding bewerkstelligen     
Participeren     
Behoeften constateren     
Onderhandelen      
Presentatie naar buiten     
Externe relaties onderhouden     
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Bijlage 3. Vragenlijst voor de branchevertegenwoordigers 
 

 
Samenwonen Regio College en Horizon College voor sterker mbo onderwijs 

 
1. Inleiding  
Het onderzoek “Samenwonen Regio College en Horizon College voor sterker mbo onderwijs” 
heeft richt zich op het samenvoegen van teams en de teamcultuur die daarbij een rol speelt. 
De insteek die daarbij is gekozen is die van de familiecultuur (Quinn et al., 1999). Doel van 
het onderzoek is inzicht te krijgen in de bevorderende en de belemmerende factoren die een 
rol spelen bij de teamsamenvoeging volgens de stakeholders en de bijdrage die de 
leidinggevende kan leveren aan een succesvolle team samenstelling. 
 
1.1 Bestuurlijk handelen in relatie tot sterker mbo onderwijs 
Vanuit de wens om sterker mbo onderwijs in de regio te bewerkstelligen is er door de beide 
colleges van bestuur van het Horizon College en het Regio College in 2012 de intentie 
uitgesproken om te gaan werken aan een samenwerkingsvorm in Purmerend. In 2014 is 
hiervoor de intentieverklaring getekend en zijn er afspraken gemaakt over huisvesting en 
portfolioverdeling tussen de beide roc’s. Er is geen sprake van een fusie tussen de beide 
roc’s. De huisvesting wordt vormgegeven door het Horizon College. Het Regio College gaat 
hierin ruimtes huren.  
 
Het doel van de samenwerking is er op gericht om met één mbo instelling in Purmerend een 
duidelijk beeld neer te zetten voor ouders, deelnemers en bedrijven. Een ander doel is dat 
de samenwerking de onderwijskwaliteit van beide scholen ten goede moet komen. Besturen 
worden geacht sturing te geven aan kwalitatief goed onderwijs. Welk gedrag, werkwijzen, 
systemen en cultuur daarbij horen is nog weinig geconcretiseerd (Andersen et al., 2013). 
 
Het onderzoek richt zich alleen op de teamcultuur van de teams “Zorg” van beide roc’s. Deze 
teams komen volledig onder het Regio College te vallen en het is in het belang van de beide 
roc’s, de docenten, de deelnemers en de branche waarvoor wordt opgeleid, dat de 
samenwerking in deze teams optimaal verloopt.  
 
Het gevolg van het verdelen van het opleidingsportfolio is dat een aantal docenten uit het 
team Zorg van het Horizon College zal gaan overstappen naar het Regio College. 
De docenten die vanuit het Horizon College bij het Regio College gaan werken worden 
toegevoegd aan het bestaande onderwijsteam Zorg en komen in de nieuwe situatie onder 
één direct leidinggevende te vallen.  
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2. Onderzoek 
De onderzoeksvraag wordt middels de bevraging van drie groepen stakeholders 
beantwoord. De stakeholders bestaan uit alle docenten die deel uitmaken van de samen te 
voegen teams, de schoolleiding van de beide organisaties en de vertegenwoordigers van de 
instellingen uit de branche Zorg en Welzijn waarvoor opgeleid wordt. De 
stakeholdersgroepen die deel uit maakten van de onderzoeksgroep  worden hieronder kort 
beschreven. 
 
Docenten 
Docenten moeten invulling gaan geven aan het nieuwe team Zorg. Zij gaan vanaf schooljaar 
2016-2017 gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het totale onderwijsproces van 
een herkenbare groep deelnemers (Kommers & Dresen, 2010). In het mbo komt daar nog 
een aspect bij, de teamleden zijn verantwoordelijk voor een aantal opleidingen die opleiden 
tot een beroep in een bepaalde branche. De docenten zijn daarom bevraagd op de wijze 
waarop zij daarbij met elkaar en hun omgeving omgaan en wat zij daarbij aan ondersteuning 
van hun management verwachten. 
 
Schoolleiding 
De schoolleiding van beide organisaties zijn de bedenkers en opdrachtgevers van de 
organisatieverandering. De teams staan niet op zichzelf maar maken deel uit van elk hun 
eigen organisatie en die organisatie heeft (min of meer) duidelijke cultuur van waaruit de 
teams opereren (Homan, 2001). Als, na het bevragen van de docenten, een beeld is ontstaan 
van de bevorderende en de belemmerende factoren van de beiden teamculturen en welke 
leiderschapsstijl daarbij gewenst is, kan de schoolleider zijn leiderschapsstijl aanpassen aan 
de heersende dan wel gewenste organisatiecultuur (Andersen et al., 2013). 
 
Branchevertegenwoordigers Zorg en Welzijn 
Dit zijn vertegenwoordigers van de zorginstellingen waar de beide scholen nu al opleidingen 
voor verzorgen en die er belang bij hebben vanuit hun eigen perspectief naar de 
organisatieverandering te kijken. Uit onderzoek (Detmar et al.,2009) blijkt dat er veel te 
doen is over de aansluiting mbo-onderwijs op de wensen van het werkveld Verpleging en 
Verzorging. De branche is op zoek naar onderwijs dat past bij het eigen personeels- en 
opleidingsbeleid. De resultaten uit de interviews met docenten en schoolleiding worden 
daarom met de vertegenwoordigers van het werkveld gedeeld en zij worden bevraagd op 
verschillen en overeenkomsten met hun denkbeelden gekoppeld aan hun eigen wensen 
voor de toekomst.
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2.1 Vragen aan de branchevertegenwoordigers Zorg en Welzijn: 
 
Zijn er volgens jou verschillen in contact tussen het werkveld (branche) en het Horizon 
College en het werkveld en het Regio College? 
Op strategisch niveau?  Ja/nee 
Op middenkader niveau?  Ja/nee 
Op uitvoerend niveau?  Ja/nee 
 
Wat kun je over het contact met beide roc’s zeggen in termen als intensiviteit en 
klantgerichtheid? (open vraag) 
Op strategisch niveau?  
HC: 
RC: 
 
Op middenkader niveau? 
HC: 
RC:  
 
Op uitvoerend niveau? 
HC: 
RC: 
 
Stelling 1: 
Onderwijsorganisaties zijn over het algemeen korte termijn gericht     
Eens/oneens 
 
Stelling 2: 
Onderwijsorganisaties zouden adequater op veranderingen in het werkveld moeten inspelen 
Eens/oneens 
 
Stelling 3: 
Het contact tussen het werkveld en het onderwijs moet in de toekomst verbeteren 
Eens/oneens 
 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen 
 
 

In het onderzoek worden alle resultaten anoniem verwerkt. 
 
Hartelijk dank, 
Marjan Onderwater 


