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De vraag
“We willen weten hoe het ervoor staat met de samenwerking binnen de

onderwijsteams van onze scholen. We willen hiervoor praktijkgericht onderzoek

laten uitvoeren en hebben behoefte aan ontwikkelingsgerichte adviezen om ons

lerend vermogen op het gebied van samenwerken te vergroten. We willen hiermee

aan de slag op alle niveaus van onze onderwijsorganisatie.“

Achtergrond
Het College van Bestuur van de betreffende scholengroep wilde beter inzicht in de kwaliteit van
samenwerken in de eigen scholen. Er waren overigens vanuit het bestuur géén aanwijzingen dat
er bij een of meer scholen iets mis zou zijn op het vlak van samenwerken.  De vraag was dus niet
vanuit urgentie maar juist vanuit ambitie ingegeven: wat zou in het teamwerk beter kunnen? Om
in de eerste plaats de medewerkers en de lokale schoolleiding zélf daarin inzicht te verschaffen
en daarna(ast)ook het bestuur.

Na een korte presentatie van het bestuur en van ons aan de schoolleiders over doel en aanpak
van dit traject zijn op basis van beschikbaarheid in de loop van ruim een jaar alle scholen bezocht,
zijn rapportages opgesteld en hebben we adviezen gepresenteerd.
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De aanpak
Globaal bestaat de aanpak die wij voor de kwaliteitsonderzoeken gebruiken uit de volgende
elementen:
1. We introduceren onszelf, onze aanpak en het doel van ons onderzoek kort tijdens een

reguliere teamvergadering.
2. We spreken daarna naast de schoolleiding een groot deel van de medewerkers - en bij

kleine scholen vaak iedereen - gedurende circa 50 minuten over hun teamwerk. Niet het
beleid staat dan centraal of wensdenken: het gaat erom wat mensen in de praktijk ervaren.

3. We voeren vertrouwelijke gesprekken. De deelnemers worden daar door ons ook met
nadruk op gewezen. Tegelijkertijd wordt hen verteld dat de informatie die zij geven
onderdeel is van een puzzel die we proberen te leggen. Dat het goed denkbaar en zelfs
wenselijk is dat zij hun inbreng in onze rapportage herkennen. Dit op een geaggregeerd
niveau. Hoewel dat in een kleine school zijn beperkingen heeft.

4. Er worden in het gesprek zo veel mogelijk open vragen gesteld, over uiteenlopende
aspecten van de samenwerking.

5. De informatie van de schoolleiding en de medewerkers wordt met elkaar vergeleken en
gebruikt om tot een constructief-kritische beoordeling te komen.

6. Er volgt een rapportage aan alle medewerkers: op schrift en met een mondelinge
toelichting tijdens een deel van bijvoorbeeld een vast teamoverleg.

7. De rapportage is gestructureerd op basis van negen werkterreinen voor samenwerking,
weergegeven in onderstaande figuur.



Elk van deze negen gebieden kent drie deelaspecten en vier ontwikkelniveaus. Die moeten in
deze casebeschrijving buiten beschouwing blijven, maar alle deelaspecten komen in de
rapportage wel aan de orde. Ook geven we op basis van de ontwikkelniveaus aan hoe ver onze
gesprekspartners vinden dat hun teamwerk zich tot dusver heeft ontwikkeld. In de rapportage
geven we verder aan waar naar onze inschatting de volgende stap in hun zone van naaste
ontwikkeling zou kunnen liggen en wat ze concreet zouden kunnen doen om die te maken.

Elke school maakt bijvoorbeeld een schoolplan - vrij naar Simon Sinek - te beschouwen als het
Waarom van de samenwerking van de docenten en schoolleiding. Maar hoe vertaalt zich dat in
het Hoe van die samenwerking? Wat gebeurt er concreet om dat te realiseren? In haast elke
school wil men het eigenaarschap van de eigen professionals stimuleren: in teamwerk een
Waarom. En in elke school vindt overleg plaats, een Wat. Maar leidt dit ook tot een goed Hoe:
tot medewerkers die goed geïnformeerd zijn en zoveel mogelijk beslissingen zelf kunnen
nemen? Op elk onderdeel van de zichtlijnen van het Waarom? Hoe en Wat? kan men elkaar
kwijtraken. Vaak zijn verbeteringen mogelijk die tot beter teamwerk leiden.

Het resultaat
De onderzoeken hebben voor elke school tot net weer andere resultaten geleid:
1. In sommige scholen van deze groep bleek men over het geheel uitstekend samen te werken

en in sommige minder. Er waren op elke school zeker drie of vier aanbevelingen te doen die
houtsnijden en soms meer. Daarmee is men aan de slag gegaan.

2. Soms was alleen al het inzicht dat op enkele hele specifieke punten een verbetering
mogelijk was genoeg.

3. Voor sommige schoolleiders gaf de rapportage het inzicht dat wat ze intuïtief al goed
deden met een helder Waarom, Hoe en Wat voor ogen nog veel beter kon.

4. De verbeterpunten waren meestal prima met de mensen en middelen van de school zélf
door te voeren.

5. Het bestuur heeft de rapportages en de aanbevelingen goed kunnen gebruiken om met de
eigen schoolleiders heel gericht in gesprek te gaan over de doelgerichte ontwikkeling van
het teamwerk en daarmee aan een bestendig goed werk- en leerklimaat binnen de scholen
en de scholenorganisatie als geheel.

Onze leermomenten
Natuurlijk hebben we zelf ook uit de onderzoeken bij de scholen van déze onderwijsorganisatie
het nodige geleerd:
1. Het docentschap is nog steeds een grotendeels solistisch beroep. Zeker bij een hoge

werkdruk vinden docenten het moeilijk om tijd en energie in teamwerk te steken. Terwijl
juist dát op termijn kan helpen om die werkdruk te verminderen.

2. De meeste docenten praten gemakkelijk met elkaar over van alles in hun werk. Maar een
goed gesprek alleen maar over teamwerk wordt zelden gevoerd en geeft al snel veel
nieuwe inzichten.



3. Veel meer dan onderwijsgevenden vaak zelf beseffen, wordt het welbevinden van
onderwijsgevenden gestuurd door structuren, procedures, afspraken en verwachtingen die
ze zelf of hun (verre) voorgangers ooit hebben bedacht. Kleine veranderingen daarin
kunnen voor hen een groot verschil maken.

Meer weten?
w.vandenelsen@kpcgroep.nl
https://www.kpcgroep.nl/mensen/walter-van-den-elsen/

Over Walter van den Elsen

Als organisatieadviseur, trainer en toezichthouder helpt Walter van den Elsen al dertig
jaar onderwijsmensen, -teams en leidinggevendenhet beste uit zichzelf en elkaar te
halen. Zijn expertises:
- Van strategie naar organisatie-inrichting
- Onderzoek naar en advisering over teamwerk
- Training van teams en leidinggevenden in samenwerken
- Coaching in situationeel leidinggeven


