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In vier stappen naar een 
resultaatverantwoordelijk team

In het focussen op vakmanschap staat het team nog altijd het dichts bij de leerling. Het team kan het 
onderwijs het beste laten aansluiten op de behoeften van de student, heeft in potentie de kortste 
lijntjes met de beroepspraktijk en weet wat er voor nodig is om nu en straks de kwaliteit te leveren die 
nodig is om duurzaam opgeleide en gediplomeerde mbo’ers af te leveren.

Hoe kom je tot resultaatgerichte teams. Hoe 
organiseer je ze? Wat betekent het voor de sturing? 
Welke gevolgen zijn er voor huidige functies en 
rollen? Deze whitepaper zet uiteen wat teamvor-
ming vraagt van teams, docenten en leidinggeven-
den.

SUCCESFACTOREN
De afgelopen jaren heeft KPC Groep met diverse 
scholen traject doorlopen van sociale innovatie. Bin-
nen deze projecten zijn resultaatverantwoordelijke 
teams geformeerd die zelf met succes aan de slag 
gingen met onder andere taakverdeling, curriculum-
vorming, innovatie, roostering en kwaliteit.

Als we kijken naar de succesfactoren die er toe 
geleid hebben dat het eigenaarschap van het onder-
wijs weer bij het onderwijsteam ligt zijn er 4 essen-
tiële fasen te onderscheiden.

1. Ambitie
Loop eens rond op de open dag van een mbo en 
luister naar de aanwezige docenten en leerlingen 
die hun opleiding presenteren. Het is niet moeilijk 
om op te merken welke opleiding een gedragen 
visie heeft en welke niet. De onderlegger voor een 
resultaatgericht team is een gedeelde visie waaruit 
een beeld geschetst wordt over het wat en hoe 
van de opleiding. Welke ambitie heeft het team, 
wat is de urgentie; waartoe wordt opgeleid, wel-
ke waarden en normen zijn de basis, volgens welk 
didactisch concept. Het formuleren van de visie, de 
stip op de horizon, wordt in samenwerking met de 
stakeholders gedaan. Dat zijn bedrijven en instellin-
gen in de regio en studenten, maar ook ouders en 
regionale overheden (UWV, Kamer van Koophandel, 
afdeling Onderwijs van de gemeente etc.) spelen 
een belangrijke rol in het vaststellen van de visie. 

Hoe meer betrokkenheid in deze fase, hoe meer 
draagvlak in de regio.

2. Ontdekking
Het team gaat op zoek naar mogelijkheden om haar 
ambitie te realiseren. Het maakt daarbij gebruik van 
haar bestaande netwerken en de netwerken die 
ontstaan zijn in de eerste fase. De rol van de leiding-
gevende is vooral informatief en coachend. Teams 
hebben immers weinig of geen ervaring in het 
interpreteren van de parameters, zoals kerngetal-
len, formatieberekeningen en wettelijke eisen. Een 
resultaatverantwoordelijk team heeft naast haar 
rechten ook haar plichten in de vorm van resultaat-
verantwoordelijkheid. Het team moet in staat zijn 
realistische resultaten te beloven die ook nog eens 
een keer meetbaar zijn. Organisaties die beginnen 
met het proces van resultaatverantwoordelijke 
teams lopen vaak in de valkuil in al hun enthousi-
asme hun hand te overspelen. Het bestuur ziet een 
mogelijkheid om haar ambities met argumenten op 
te leggen aan het team, die is immers resultaatver-
antwoordelijk. Het team ziet de weg eindelijk vrij 
om haar frustraties eindelijk af te schudden door 
het doorvoeren van haar wensen. Als organisaties 
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zich hiervan bewust zijn is er niets aan de hand, 
het is een te nemen hobbel die als resultaat een 
gewogen ambitie oplevert. Voorwaarde is wel dat 
er sprake is van een open communicatiecultuur. Het 
bestuur moet er rekening mee houden dat elk team 
een andere ambitie heeft. Hou het klein, overzich-
telijk en meetbaar, zodat teamambities bijdragen 
aan de instituutsambitie. De grootste succesfactor 
hierbij is eigenaarschap bij de teams. In deze fase 
maakt het team een realistisch plan, vergezeld van 
een tijdsplanning en een taakverdeling. Het vraagt 
van het team inzicht in elkaars sterke en zwakke 
competenties en de denkvoorkeuren. Dit maakt 
een optimaal gebruik van de talenten in het team 
mogelijk. De leidinggevende heeft de regie van het 
proces.

3. UITVOERING
In deze fase komt het aan op het realiseren van de 
ambities. Ieder teamlid moet de rol en taak op-
pakken zoals afgesproken. Een optimale uitvoering 
van de plannen vraagt een veilige omgeving waarin 
teamleden elkaar kunnen aanspreken op het ge-
leverde resultaat. De leidinggevende heeft in deze 
fase een regiefunctie en een coachende functie. Je 
ziet vaak in organisaties dat deze fase overgeorga-
niseerd wordt met vergaderingen waarin de voort-
gang van ‘het project’ wekelijks besproken wordt. 
Het is natuurlijk belangrijk om elkaar te informeren 
over de voortgang. Waar gewaakt voor moet wor-
den is dat iedereen over alles wil meepraten. Het is 
juist bij resultaatverantwoordelijke teams met een 
open communicatie in een veilige omgeving dat er 
sprake is van onderling vertrouwen en dat in die 
openheid ook ruimte is voor informeel overleg. Die 
ogenschijnlijke vrijheid brengt ook met zich mee dat 
de teamleden een meldingsplicht hebben als zaken 
niet lopen zoals gepland. Het brengt ook de ver-
plichting met zich mee om zelf initiatief te nemen. 
Het benutten van de maximale regelruimte hangt 
met dit alles samen.

4. Borging
Veranderende eisen van bedrijfsleven, studenten en 
overheid vragen om aanpassingen van het oplei-
dingsprogramma en van de organisatie. Denk aan de 
intrede van social media in het onderwijs, vernieuw-
de kwalificatiedossiers, focus op vakmanschap, 
Centra voor Innovatief Vakmanschap, etc. Het ene 
project is nog niet beëindigd of het andere dient 
zich weer aan. Er zijn teams die te maken hebben 
met 3 of meer lopende projecten met ieder een 
eigen doelstelling en planning. Daar komt dan nog 
bovenop het realiseren van de eigen teamambitie. 
Het is de taak van de leidinggevende om te zorgen 
voor een samenhangend geheel van projecten. Als 
een project geen relatie heeft met de ambitie van 
het team zal er voor dat project ook geen eigenaar-
schap zijn bij het team. Als er geen sprake is van een 
beleid ten aanzien van het starten van projecten is 
de kans groot dat afgeronde projecten verwaarloosd 
worden; de borging van de resultaten heeft geen 
aandacht. De PDCA-cyclus is een instrument dat het 
team helpt om een continue kwaliteitscheck uit te 
voeren. Ook dit ie een van de competenties van een 
resultaatverantwoordelijk team: het ontwerpen van 
een kwaliteitsmonitor. Wat moet er gemeten 
worden (de KPI’s) en hoe wordt het gemeten.

ROLLEN
Het zijn té vaak betreden paden, maar ondanks dat 
blijft het een route met een fantastisch uitzicht: de 
kracht van een team is meer dan de kracht van de 
afzonderlijke leden. Innovatieve bedrijven danken 
hun kracht aan het optimaal benutten van de krach-
ten van de afzonderlijke werknemers. Het lukt de 
leidinggevende om die krachten van de individuele 
werknemer aan de oppervlakte te brengen en als 
een coach in te zetten ten behoeve van de totale 
missie van het bedrijf. Louis van Gaal was tijdens
het WK in Brazilië in staat om elke individuele speler 
een rol te geven die past bij het individu en bijdraagt 
aan het realiseren van de doelstelling op dát speci-
fieke moment.

TAKEN/BEVOEGDHEDEN
En uiteraard horen bij de rollen ook duidelijke taken 
en bevoegdheden. Om daadwerkelijk te groeien 
naar een resultaat verantwoordelijk team zullen 
afspraken over taken en verantwoordelijkheden 
benoemd moeten worden in een professionele 
dialoog. Het gaat er vooral om dat ieder teamlid op 
een authentieke manier de taak oppakt en uitvoert. 
Het dichttimmeren van afspraken omtrent taken en 
bevoegdheden is dodelijk voor de ontwikkeling naar 
een resultaat verantwoordelijk team. 



Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er resultaatafspra-
ken gemaakt moeten worden en op die afspraken 
mensen ook aangesproken mogen worden. Dat is 
nou juist het idee achter een professionele dialoog.

MONITOREN
Het aanspreken op resultaten is een fenomeen dat 
binnen de onderwijscultuur niet erg populair is. Al 
snel komt het verweer dat het onderwijsproces nu 
eenmaal niet meetbaar is en dat zo ongeveer alle 
actoren buiten de buiten de invloedsfeer van de do-
centen ligt. We weten allemaal dat de kwaliteit van 
het onderwijs, daarmee bedoelend de effectiviteit 
en efficiency van het leenproces van een leerling, 
in grote mate afhangt van de inhoud van het cur-
riculum, de didactische werkvormen die daarvoor 
ingezet worden en de begeleiding van de leerling. 
Het is belangrijk dat een resultaatverantwoordelijk 
team inzicht heeft in de indicatoren die invloed 
hebben op het leerresultaat en dat het team ook 
inzicht heeft in mogelijkheden de resultaten positief 
te beïnvloeden. Een puur opleggen van inspectie 
dogma’s draagt niet bij tot het verhogen van de 
resultaatverantwoordelijkheid. Monitoren doet het 
team op de door het team zelf vastgestelde doelen 
met de door het team zelf gedefinieerde “kritische 
proces indicatoren”, de meetlat. De ervaring leert 
dat die indicatoren niet of nauwelijks afwijken van 
het toetsingskader van de inspectie. De aanpak 
zoals hier beschreven verhoogt de acceptatie van 
het toetsingskader en de daarmee samenhangende 
interne- en externe audits.

RESULTAAT
Teamontwikkeling is een proces van verschillende 
snelheden. De organisatie hoeft dus niet ineens te 
kantelen. Per opleiding kunnen accent, tempo en 
stijl verschillen. Wees dus reëel over de te verwach-
ten opbrengsten. Primair zal de leerling merken 
dat er een samenhang is tussen de verschillende 
vakken. De leerling zal ook merken dat er veel meer 
maatwerk wordt gegeven. De leerling zal ook mer-
ken dat de docenten met meer plezier en meer 
overtuiging voor de zaak staan. En dat is te danken 
aan de regelruimte die het team gekregen heeft en 
ook gebruikt. Dat maakt het voor de leidinggevende 
mogelijk om zich meer bezig te houden met de ont-
wikkeling van het team en de groei naar een inno-
vatief ondernemend team. Dus geen gedoe met het 
oplossen van de korte eindjes, maar het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van het alledaagse regelgedoe.

Meer weten?
Aan de slag met resultaatverantwoordelijke teams? 
Neem contact op met Tom Koot.
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Tom 
Koot

06-53818140

T.Koot@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

http://www.kpcgroep.nl/tomkoot
mailto:t.koot%40kpcgroep.nl?subject=
http://www.kpcgroep.nl

