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Voorwoord 

Tijdens mijn lagere schooltijd zag ik als kind vaak elke vogel voorbijvliegen, de bakker en 
de melkboer op vaste tijden rondgaan en vele bekende gezichten langs de grote, hoge 
ramen van het leslokaal voorbijkomen. Op andere momenten ging ik totaal op in de lessen 
en projecten en was dan zo gefascineerd door alle nieuwe informatie, 
wetenswaardigheden en vaardigheden, dat ik amper tijd had om uit het raam te kijken. 
Later heb ik mij pas gerealiseerd dat op die momenten mijn fascinatie voor goed 
onderwijs is ontstaan. Ik realiseerde mij dat goed en aantrekkelijk onderwijs in hoge mate 
bepalend is om leerlingen bij de les te houden en uit te dagen tot een belangrijke 
persoonlijke groei en ontwikkeling.  

In de verschillende opleidingen die volgden op het lager onderwijs had ik nauwelijks nog 
tijd of interesse om naar buiten te kijken. Ik was gebiologeerd door de lesstof, de bevlogen 
docenten en de uitdagende projecten. Ik was nu immers zelf in staat om opleidingen te 
kiezen die mijn interesse hadden en scholen die als goed en degelijk bekend stonden. In 
die tijd werd ik niet alleen geconfronteerd met goed en aantrekkelijk onderwijs, maar ook 
met de onderwijsorganisatie. De ene school had alle roosters en afspraken op orde, de 
andere school maakte er voor mij als leerling een zoektocht van om aan de juiste roosters 
te komen, waarbij lesuitval bepaald geen uitzondering was. Deze ervaring leerde mij het 
verschil kennen tussen enerzijds de onderwijsinhoud (lessen en projecten) en anderzijds 
de onderwijsorganisatie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie van het 
onderwijs. 

Waarschijnlijk was het plezier dat ik had in het onderwijs, maar natuurlijk ook mijn 
prestaties en betrokkenheid, de docenten en directie van de toenmalige opleiding niet 
ontgaan. Geheel onverwacht werd ik aan het eind van de opleiding door de directie 
benaderd of ik interesse had om docent te worden aan hun school (een wettelijke 
voorganger van het ROC Amsterdam). Na lang wikken en wegen koos ik er toch voor om 
aan de slag te gaan als consulent in dienst van de Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH). Bij 
deze organisatie was ik verantwoordelijk voor de accreditatie van leerbedrijven en de 
begeleiding en beoordeling van leerlingen tijdens hun stage bij deze erkende 
leerbedrijven. Daarnaast had ik verschillende taken, variërend van de ontwikkeling van 
lesmateriaal tot aan examinering en diplomering. Vanuit mijn positie als consulent ben ik 
uiteindelijk doorgegroeid naar verschillende management- en directiefuncties binnen 
verschillende kenniscentra en mbo-instellingen.  

Vooral in mijn uiteindelijke functie als interim-manager beroepsonderwijs, heb ik brede 
managementervaring opgedaan in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarbij heb ik 
mogen ervaren wat de overgang van de wet cursorisch beroepsonderwijs (WCBO) naar de 
wet educatie beroepsonderwijs (WEB) heeft betekend voor de ontwikkeling van het 
middelbaar beroepsonderwijs: een schaalvergroting van kleine specialistische 
(streek)scholen naar grote Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Niet alleen de 
schaalvergroting speelde een grote rol, maar ook de verschuiving van vele taken naar de 
Regionale Opleidingscentra hebben de druk op het management en de onderwijsteams 
sterk doen toenemen. Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs waren niet langer 
alleen verantwoordelijk voor hun lessen en de ontwikkeling daarvan, maar werden ook 
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verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling in de leerbedrijven (stages), 
examinering, diplomering en eventuele commerciële trajecten. Met eigen ogen heb ik 
kunnen zien dat de verschillende, complexe en vooral toenemende taken de nodige 
(werk)druk in de uitvoering van het onderwijs en het management veroorzaakten.  

Vrijwel dagelijks ervaar ik dat het samengaan van de verschillende scholen in Regionale 
Opleidingscentra nog niet geresulteerd heeft in een optimale versmelting van 
verschillende (onderwijs) culturen, systemen, protocollen, processen en werkwijzen. Het 
gevolg hiervan is dat onderwijsteams nog dagelijks geconfronteerd worden met 
onduidelijkheden en een toenemende administratieve druk. Ook blijken veel systemen, 
processen en werkwijzen niet optimaal op elkaar afgestemd, waardoor de onduidelijkheid 
toeneemt en onderwijsteams steeds meer tijd kwijt zijn met de organisatie van het 
onderwijs en dus minder tijd hebben voor het primaire onderwijsproces (het ontwikkelen 
en verzorgen van lessen). 

Mijn eerste professionele ervaring met het onderwijs, mijn aanstelling als consulent bij de 
Stichting Vakonderwijs Horeca, is voor een groot deel bepalend geweest voor mijn 
vorming als onderwijsman en de normen en waarden die ik hanteer als het gaat om goed 
onderwijs en het organiseren daarvan. De Stichting Vakonderwijs Horeca stond bekend als 
een innovatieve organisatie die als voorbeeld diende voor andere kenniscentra. De 
organisatie was strak gereorganiseerd, stond voor een degelijke voorbereiding en strenge 
controles, waarbij hoge eisen werden gesteld aan de kwaliteit en het uiteindelijke 
resultaat. Ongemerkt is bij mij toen een beeld ontstaan dat onderwijs goed te organiseren 
is en eigenlijk altijd moet leiden tot een goede kwaliteit en een optimaal eindresultaat in 
de vorm van gediplomeerde leerlingen. Tijdens een latere bedrijfskundige studie werd dit 
verwachtingspatroon alleen maar versterkt. Met alle beschikbare managementtools en 
analysemodellen zouden immers de verschillende vraagstukken, door te divergeren en te 
convergeren, eenvoudig stuurbaar en oplosbaar moeten zijn. 

De tijd heeft mij ingehaald; de praktijk bleek weerbarstiger en complexer dan het maken 
van een simpele analyse, het benoemen van oplossingsvarianten en het weloverwogen 
implementeren van de veranderingsinterventies. Een leergang op het gebied van 
interventiemanagement gaf mij inzicht in een andere wereld, een wereld waar niet alleen 
de ratio centraal staat, maar waar de focus ook gericht is op de mens in de organisatie. 
Het was prof. dr. Arie de Ruijter die mij confronteerde met vraagstukken die gelieerd 
waren aan de diepere betekenis van zingeving in het onderwijs en de verscheidenheid aan 
manieren waarop de werkelijkheid ervaren wordt door verschillende partijen. Vanuit dit 
perspectief en de sterke reflectie op het onderzoek is mijn fascinatie voor goed onderwijs, 
en vooral het organiseren hiervan, alleen maar gegroeid. De toenemende complexiteit in 
het onderwijs, met name in het middelbaar beroepsonderwijs, motiveert mij dagelijks de 
zaken beter te organiseren om daardoor meer tijd te genereren voor de docenten in de 
onderwijsteams. Op die manier wil ik de onderwijsteams meer ruimte en 
verantwoordelijkheid geven om het primaire onderwijsproces structureel te innoveren en 
kwalitatief te laten verbeteren.  

Met deze dissertatie, waarbij het optimaliseren van de effectiviteit van het 
managementteam de kern vormt van het onderzoek, hoop ik dan ook een bijdrage te 
kunnen leveren aan een betere en vooral effectievere onderwijsomgeving. Het 
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optimaliseren van de effectiviteit van het onderwijsmanagement, zal dan ook moeten 
leiden tot meer tijd voor het primaire onderwijsproces en de innovatie daarvan. 
Bovendien zullen de onderwijsteams moeten ervaren dat systemen en processen beter 
functioneren wanneer de inbreng van de onderwijsteams een structurele basis vormt voor 
de bepaling en vormgeving van de (onderwijs)strategie en daardoor van de uiteindelijke 
veranderinterventies.  

Het vanuit het management alleen sturen op harde, rationele resultaten zal zeker niet 
leiden tot een effectievere organisatie en beter onderwijs. Het begrip zingeving is in dit 
kader belangrijk. Wanneer voor de (inhoudelijke) veranderinterventies de zingeving bij de 
onderwijsteams ontbreekt, dan zal dit leiden tot een gebrek aan draagkracht en daarmee 
duurzame organisatieveranderingen blokkeren. 
Het is aan het management om de onderwijsteams in brede zin te betrekken bij de 
ontwikkeling van de onderwijsorganisatie en daarbij het primaire onderwijsproces 
centraal te stellen. Wanneer dit gebeurt zullen de onderwijsteams tijdens hun dagelijks 
werk de invloed hiervan ervaren en daarmee invulling geven aan hun zingeving, als basis 
voor duurzame interventies en structurele innovatie van het onderwijs. 

Met mijn brede ervaring in het beroepsonderwijs en de mogelijkheden die mij geboden 
zijn om in verschillende Regionale Opleidingscentra te functioneren, zie ik het als een 
morele plicht om met deze dissertatie inzichten en kennis te delen met geïnteresseerden 
in het middelbaar beroepsonderwijs. Ik beschouw deze reflectie als een scenario, 
waarmee ik de ratio van de dagelijkse praktijk verbind met het creëren van aandacht voor 
de noodzakelijke invulling van zingevingaspecten voor onderwijsteams. Alleen wanneer er 
een versmelting ontstaat, van de rationele sturing gericht op effectiviteit met een invulling 
van zingeving voor onderwijsteams, kunnen veranderinterventies leiden tot structurele en 
vooral duurzame verbeteringen van het onderwijs en de organisatie daarvan. 
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Dankwoord 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn promotores, prof. dr. Arie de Ruijter en 
prof. dr. mr. Leo Witvliet, die mij een andere kijk op het onderwijs hebben gegeven en mij 
continu hebben gestimuleerd om bestaande structuren en situaties vanuit nieuwe 
perspectieven te bekijken en te analyseren. Door deze stimulans zijn, op een subtiele 
manier, bij mij verschillende nieuwe invalshoeken en visies ontstaan waardoor bestaande 
vraagstukken nieuwe perspectieven hebben gekregen. 

Het was vooral prof. dr. Arie de Ruijter die zingeving als reflectie gebruikte in relatie tot de 
toegevoegde waarde voor het onderwijs, om mij te stimuleren om de onderzoeksvraag 
vanuit brede en vooral nieuwe perspectieven te bekijken.  

In het bijzonder wil ik prof. dr. Arie de Ruijter bedanken voor zijn betrokkenheid en 
begeleiding. Ik kijk met veel genoegen terug op zijn bevlogenheid, adviezen en focus op 
zingeving. Ook wil ik prof. dr. mr. Leo Witvliet bedanken voor zijn boeiende betogen en 
interessante casussen uit de praktijk. 

Verder gaat mijn dank uit naar de opdrachtgever de heer Rob Kok, sectordirecteur van de 
sector Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen, die mij de kans heeft gegeven om 
het onderzoek binnen zijn sector uit te voeren. In het bijzonder respecteer ik zijn 
oprechtheid en de enorme motivatie om van de sector Zorg en Welzijn een effectieve 
onderwijsorganisatie te maken. Ook dank aan mevrouw Kim Chambille die alle informatie 
vanuit de organisatie heeft gekaderd en bovendien alle afspraken voor de interviews heeft 
gemaakt. In het bijzonder gaat mijn dank en waardering uit naar alle opleidingsmanagers, 
docenten en coördinatoren die door middel van de interviews en gesprekken een enorme 
bijdrage hebben geleverd aan de inhoud en uitvoering van dit onderzoek. 

Voor zijn specifieke expertise op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs wil ik 
drs. Sicco Kole danken dat hij, als adviseur, bij de beoordeling van de dissertatie zijn kennis 
en inzichten heeft ingebracht bij de promotiecommissie. 

Tot slot nog een woord van dank aan de heer Albert van der Zwart, oud-collega, die de rol 
op zich heeft genomen van critical friend en alle onderdelen structureel heeft meegelezen 
en heeft voorzien van een continue, niet aflatende, stroom aan opmerkingen en kritieken, 
die hebben geleid tot een verdere verfijning van het onderzoek en de verwoording 
daarvan in de vorm van deze dissertatie. 

Dank aan allen die mij in de gelegenheid hebben gesteld om dit onderzoek uit te voeren. 

 

 

Hendrik-Ido-Ambacht, december 2014 

Michel Vork 

10

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   10 13-04-15   09:47



 

10 

  

 

11 

Dankwoord 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn promotores, prof. dr. Arie de Ruijter en 
prof. dr. mr. Leo Witvliet, die mij een andere kijk op het onderwijs hebben gegeven en mij 
continu hebben gestimuleerd om bestaande structuren en situaties vanuit nieuwe 
perspectieven te bekijken en te analyseren. Door deze stimulans zijn, op een subtiele 
manier, bij mij verschillende nieuwe invalshoeken en visies ontstaan waardoor bestaande 
vraagstukken nieuwe perspectieven hebben gekregen. 

Het was vooral prof. dr. Arie de Ruijter die zingeving als reflectie gebruikte in relatie tot de 
toegevoegde waarde voor het onderwijs, om mij te stimuleren om de onderzoeksvraag 
vanuit brede en vooral nieuwe perspectieven te bekijken.  

In het bijzonder wil ik prof. dr. Arie de Ruijter bedanken voor zijn betrokkenheid en 
begeleiding. Ik kijk met veel genoegen terug op zijn bevlogenheid, adviezen en focus op 
zingeving. Ook wil ik prof. dr. mr. Leo Witvliet bedanken voor zijn boeiende betogen en 
interessante casussen uit de praktijk. 

Verder gaat mijn dank uit naar de opdrachtgever de heer Rob Kok, sectordirecteur van de 
sector Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen, die mij de kans heeft gegeven om 
het onderzoek binnen zijn sector uit te voeren. In het bijzonder respecteer ik zijn 
oprechtheid en de enorme motivatie om van de sector Zorg en Welzijn een effectieve 
onderwijsorganisatie te maken. Ook dank aan mevrouw Kim Chambille die alle informatie 
vanuit de organisatie heeft gekaderd en bovendien alle afspraken voor de interviews heeft 
gemaakt. In het bijzonder gaat mijn dank en waardering uit naar alle opleidingsmanagers, 
docenten en coördinatoren die door middel van de interviews en gesprekken een enorme 
bijdrage hebben geleverd aan de inhoud en uitvoering van dit onderzoek. 

Voor zijn specifieke expertise op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs wil ik 
drs. Sicco Kole danken dat hij, als adviseur, bij de beoordeling van de dissertatie zijn kennis 
en inzichten heeft ingebracht bij de promotiecommissie. 

Tot slot nog een woord van dank aan de heer Albert van der Zwart, oud-collega, die de rol 
op zich heeft genomen van critical friend en alle onderdelen structureel heeft meegelezen 
en heeft voorzien van een continue, niet aflatende, stroom aan opmerkingen en kritieken, 
die hebben geleid tot een verdere verfijning van het onderzoek en de verwoording 
daarvan in de vorm van deze dissertatie. 

Dank aan allen die mij in de gelegenheid hebben gesteld om dit onderzoek uit te voeren. 

 

 

Hendrik-Ido-Ambacht, december 2014 

Michel Vork 

    Dankwoord

11

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   11 13-04-15   09:47



 

12 

  

 

13 

Inhoudsopgave 

Voorwoord .................................................................................................................................... 7 
Dankwoord ................................................................................................................................. 11 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 13 
1 Inleiding ............................................................................................................................. 17 

1.1 Waarom dit onderwerp ............................................................................................ 17 
1.2 Doelstelling ............................................................................................................... 17 
1.3 Probleemstelling ...................................................................................................... 18 
1.4 Onderzoek ................................................................................................................ 18 
1.5 Afbakening ............................................................................................................... 19 
1.6 Relevantie ................................................................................................................. 19 
1.7 Leeswijzer ................................................................................................................. 20 

2 Opzet en uitwerking van het onderzoek ........................................................................... 23 
2.1 Inleiding .................................................................................................................... 23 
2.2 Onderzoeksopzet ..................................................................................................... 23 
2.3 Diagnostisch onderzoek ........................................................................................... 24 
2.4 Dataverzameling....................................................................................................... 27 
2.5 Data-analyse ............................................................................................................. 28 
2.6 Selectie van participanten ........................................................................................ 29 
2.7 Opzet en inhoud van de interviews .......................................................................... 30 
2.8 Koppeling vragenlijst (fase 1) met de deelvragen van de dissertatie ....................... 31 
2.9 Validiteit en betrouwbaarheid ................................................................................. 31 

3 Onderwijs, management en de context ............................................................................ 33 
3.1 Inleiding .................................................................................................................... 33 
3.2 De omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs............................................... 33 

3.2.1 Macro-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs .................................... 33 
3.2.1.1 Algemeen .................................................................................................... 33 
3.2.1.2 Lissabon-doelstellingen .............................................................................. 34 
3.2.1.3 Maatschappelijke ontwikkelingen .............................................................. 34 
3.2.1.4 Toenemende (maatschappelijke) complexiteit .......................................... 35 
3.2.1.5 Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA) ................................... 36 
3.2.1.6 Kwalificatiestructuur voor competentiegericht beroepsonderwijs ............ 37 
3.2.1.7 Doelstellingen middelbaar beroepsonderwijs ............................................ 37 
3.2.1.8 Schaalvergroting met synergie als doel ...................................................... 38 

3.2.2 Meso-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs ..................................... 38 
3.2.2.1 Algemeen .................................................................................................... 39 
3.2.2.2 Kenniseconomie en innovatie in de zorgsector .......................................... 39 
3.2.2.3 Doelmatigheid van het mbo vergroten ...................................................... 39 
3.2.2.4 Inspectietoezicht en bestuurlijke uitdagingen ............................................ 40 
3.2.2.5 Actieplannen mbo voor beter onderwijs en minder uitval......................... 41 
3.2.2.6 Competente docenten en leidinggevenden cruciaal voor goed 

onderwijs .................................................................................................... 44 
3.2.2.7 21st Century Skills om de toenemende complexiteit het hoofd te 

bieden ......................................................................................................... 45 
3.2.2.8 Leerling als klant ......................................................................................... 49 

3.2.3 Micro-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs (Leeuwenborgh 
Opleidingen) ........................................................................................................ 49 

12

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   12 13-04-15   09:47



 

12 

  

 

13 

Inhoudsopgave 

Voorwoord .................................................................................................................................... 7 
Dankwoord ................................................................................................................................. 11 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 13 
1 Inleiding ............................................................................................................................. 17 

1.1 Waarom dit onderwerp ............................................................................................ 17 
1.2 Doelstelling ............................................................................................................... 17 
1.3 Probleemstelling ...................................................................................................... 18 
1.4 Onderzoek ................................................................................................................ 18 
1.5 Afbakening ............................................................................................................... 19 
1.6 Relevantie ................................................................................................................. 19 
1.7 Leeswijzer ................................................................................................................. 20 

2 Opzet en uitwerking van het onderzoek ........................................................................... 23 
2.1 Inleiding .................................................................................................................... 23 
2.2 Onderzoeksopzet ..................................................................................................... 23 
2.3 Diagnostisch onderzoek ........................................................................................... 24 
2.4 Dataverzameling....................................................................................................... 27 
2.5 Data-analyse ............................................................................................................. 28 
2.6 Selectie van participanten ........................................................................................ 29 
2.7 Opzet en inhoud van de interviews .......................................................................... 30 
2.8 Koppeling vragenlijst (fase 1) met de deelvragen van de dissertatie ....................... 31 
2.9 Validiteit en betrouwbaarheid ................................................................................. 31 

3 Onderwijs, management en de context ............................................................................ 33 
3.1 Inleiding .................................................................................................................... 33 
3.2 De omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs............................................... 33 

3.2.1 Macro-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs .................................... 33 
3.2.1.1 Algemeen .................................................................................................... 33 
3.2.1.2 Lissabon-doelstellingen .............................................................................. 34 
3.2.1.3 Maatschappelijke ontwikkelingen .............................................................. 34 
3.2.1.4 Toenemende (maatschappelijke) complexiteit .......................................... 35 
3.2.1.5 Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA) ................................... 36 
3.2.1.6 Kwalificatiestructuur voor competentiegericht beroepsonderwijs ............ 37 
3.2.1.7 Doelstellingen middelbaar beroepsonderwijs ............................................ 37 
3.2.1.8 Schaalvergroting met synergie als doel ...................................................... 38 

3.2.2 Meso-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs ..................................... 38 
3.2.2.1 Algemeen .................................................................................................... 39 
3.2.2.2 Kenniseconomie en innovatie in de zorgsector .......................................... 39 
3.2.2.3 Doelmatigheid van het mbo vergroten ...................................................... 39 
3.2.2.4 Inspectietoezicht en bestuurlijke uitdagingen ............................................ 40 
3.2.2.5 Actieplannen mbo voor beter onderwijs en minder uitval......................... 41 
3.2.2.6 Competente docenten en leidinggevenden cruciaal voor goed 

onderwijs .................................................................................................... 44 
3.2.2.7 21st Century Skills om de toenemende complexiteit het hoofd te 

bieden ......................................................................................................... 45 
3.2.2.8 Leerling als klant ......................................................................................... 49 

3.2.3 Micro-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs (Leeuwenborgh 
Opleidingen) ........................................................................................................ 49 

    Inhoudsopgave

13

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   13 13-04-15   09:47



 

14 

3.2.3.1 Algemeen .................................................................................................... 49 
3.2.3.2 Reorganisatie van de onderwijsinstelling ................................................... 51 
3.2.3.3 Strategische risico’s en de strijd om de leerling ......................................... 51 
3.2.3.4 Minder leerlingen, stage aanbod en werkgelegenheid voor leerlingen ..... 52 
3.2.3.5 Deelnemersaantallen vergeleken ............................................................... 53 
3.2.3.6 Rendement van het onderwijs ................................................................... 53 
3.2.3.7 Inspectie van het Onderwijs ....................................................................... 54 
3.2.3.8 Professionele autonomie onderwijsteams ................................................. 54 
3.2.3.9 Sector Zorg en Welzijn ................................................................................ 55 
3.2.3.10 Sectorplan en teamplannen ....................................................................... 56 

3.3 Organisatiecultuur en onderwijs .............................................................................. 56 
3.3.1 Algemeen ............................................................................................................. 57 
3.3.2 Cultuurverschillen ................................................................................................ 57 
3.3.3 Onderwijscultuur ................................................................................................. 59 
3.3.4 Attention deficit-syndroom ................................................................................. 60 
3.3.5 Veranderen in een kennisomgeving .................................................................... 61 

3.4 Teams en High Performance Teams ......................................................................... 66 
3.4.1 Algemeen ............................................................................................................. 66 
3.4.2 Toegevoegde waarde van teams ......................................................................... 67 
3.4.3 Ontwikkeling en scholing ..................................................................................... 68 
3.4.4 Effectiviteit van teams en synergie ...................................................................... 70 
3.4.5 High Performance Teams ..................................................................................... 72 
3.4.6 Condities voor High Performance Teams ............................................................ 74 
3.4.7 Paradox van de sturing ........................................................................................ 76 

3.5 Leiderschap en vertrouwen ...................................................................................... 76 
3.5.1 Algemeen ............................................................................................................. 76 
3.5.2 Leiderschap .......................................................................................................... 77 
3.5.3 Vertrouwen .......................................................................................................... 81 

4 Onderzoeksresultaten fase 1 ............................................................................................. 85 
4.1 Inleiding .................................................................................................................... 85 
4.2 Interviews ................................................................................................................. 85 

4.2.1 Succes en falen .................................................................................................... 85 
4.2.2 Doelstellingen ...................................................................................................... 88 
4.2.3 (Organisatorische) Condities................................................................................ 91 

4.2.3.1 Besluitvorming ............................................................................................ 91 
4.2.3.2 Communicatie ............................................................................................ 94 
4.2.3.3 Systemen, processen en procedures .......................................................... 96 
4.2.3.4 Betrokkenheid ............................................................................................ 99 

5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen fase 1 ......................................................... 103 
5.1 Inleiding .................................................................................................................. 103 
5.2 Beantwoording van de deelvragen ........................................................................ 103 
5.3 Conclusie ................................................................................................................ 108 
5.4 Integratie literatuuronderzoek en veldonderzoek ................................................. 110 
5.5 Aanbevelingen ........................................................................................................ 111 
5.6 Vervolgonderzoek .................................................................................................. 114 

6 Onderzoeksresultaten fase 2 ........................................................................................... 115 
6.1 Inleiding .................................................................................................................. 115 
6.2 Interviews ............................................................................................................... 115 

 

15 

6.3 Herkenbaar ............................................................................................................. 115 
6.4 Niet uniek ............................................................................................................... 116 
6.5 Valkuil ..................................................................................................................... 117 
6.6 Toekomstbeeld ....................................................................................................... 118 
6.7 Visie ........................................................................................................................ 119 
6.8 Doelstellingen ......................................................................................................... 119 
6.9 Samenwerking ........................................................................................................ 120 
6.10 Teambuilding .......................................................................................................... 121 
6.11 Communicatie ........................................................................................................ 122 
6.12 Kwaliteitscirkels ...................................................................................................... 123 
6.13 Stap-voor-stapaanpak ............................................................................................ 124 
6.14 Sectorplan en teamplannen ................................................................................... 124 
6.15 Complexe vraagstukken ......................................................................................... 126 
6.16 Leiderschap ............................................................................................................ 127 

7 Samenvatting onderzoeksresultaten fase 2 .................................................................... 129 
7.1 Inleiding .................................................................................................................. 129 
7.2 Status-quo of impasse ............................................................................................ 129 
7.3 Bewustwording als eerste stap .............................................................................. 131 
7.4 Organisatie en de omgevingsfactoren en contingentiefactoren ............................ 133 

7.4.1 Strijd om de leerling (demografische ontwikkelingen) ...................................... 134 
7.4.2 Strijd om stages en werkgelegenheid (maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen) ................................................................................................. 134 
7.4.3 Strijd om bij te blijven (technologische ontwikkelingen) ................................... 135 
7.4.4 Strijd om voorop te lopen (politieke ontwikkelingen) ....................................... 135 
7.4.5 Invloed van schaalvergroting (leeftijd en omvang van de organisatie) ............. 136 
7.4.6 Professionals met diffuse informatie (technisch systeem) ................................ 137 
7.4.7 Besluitvorming, opdrachten en concurrentie (omgeving en macht) ................. 137 

7.5 Complexe vraagstukken ......................................................................................... 139 
7.6 Repeterende vraagstukken en het attention deficit-syndroom ............................. 142 
7.7 Communicatie en leren .......................................................................................... 143 
7.8 Zingeving staat onder druk ..................................................................................... 144 
7.9 Leiderschap als panacee ......................................................................................... 145 

8 Slotbeschouwing ............................................................................................................. 149 
8.1 Inleiding .................................................................................................................. 149 
8.2 Vraagstelling ........................................................................................................... 149 
8.3 Conclusies ............................................................................................................... 154 

8.3.1 Bewustwording als eerste stap van het veranderingsproces ............................ 154 
8.3.2 Oplossen attention deficit-syndroom door aanpak van repeterende 

vraagstukken ...................................................................................................... 155 
8.3.3 Gezamenlijke visie op onderwijs en effectiviteit ............................................... 156 
8.3.4 21e-eeuwse aanpak van complexe vraagstukken in een veranderende 

omgeving ........................................................................................................... 157 
8.3.5 Samenwerken als basis voor de lerende organisatie ......................................... 158 
8.3.6 Leiderschap als dynamisch instrument .............................................................. 159 

8.4 Reflectie ................................................................................................................. 163 
8.5 Aanbevelingen ........................................................................................................ 166 

8.5.1 Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) ........................................ 166 
8.5.2 Conceptueel raamwerk voor continu verbeteren ............................................. 167 

14

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   14 13-04-15   09:47



 

14 

3.2.3.1 Algemeen .................................................................................................... 49 
3.2.3.2 Reorganisatie van de onderwijsinstelling ................................................... 51 
3.2.3.3 Strategische risico’s en de strijd om de leerling ......................................... 51 
3.2.3.4 Minder leerlingen, stage aanbod en werkgelegenheid voor leerlingen ..... 52 
3.2.3.5 Deelnemersaantallen vergeleken ............................................................... 53 
3.2.3.6 Rendement van het onderwijs ................................................................... 53 
3.2.3.7 Inspectie van het Onderwijs ....................................................................... 54 
3.2.3.8 Professionele autonomie onderwijsteams ................................................. 54 
3.2.3.9 Sector Zorg en Welzijn ................................................................................ 55 
3.2.3.10 Sectorplan en teamplannen ....................................................................... 56 

3.3 Organisatiecultuur en onderwijs .............................................................................. 56 
3.3.1 Algemeen ............................................................................................................. 57 
3.3.2 Cultuurverschillen ................................................................................................ 57 
3.3.3 Onderwijscultuur ................................................................................................. 59 
3.3.4 Attention deficit-syndroom ................................................................................. 60 
3.3.5 Veranderen in een kennisomgeving .................................................................... 61 

3.4 Teams en High Performance Teams ......................................................................... 66 
3.4.1 Algemeen ............................................................................................................. 66 
3.4.2 Toegevoegde waarde van teams ......................................................................... 67 
3.4.3 Ontwikkeling en scholing ..................................................................................... 68 
3.4.4 Effectiviteit van teams en synergie ...................................................................... 70 
3.4.5 High Performance Teams ..................................................................................... 72 
3.4.6 Condities voor High Performance Teams ............................................................ 74 
3.4.7 Paradox van de sturing ........................................................................................ 76 

3.5 Leiderschap en vertrouwen ...................................................................................... 76 
3.5.1 Algemeen ............................................................................................................. 76 
3.5.2 Leiderschap .......................................................................................................... 77 
3.5.3 Vertrouwen .......................................................................................................... 81 

4 Onderzoeksresultaten fase 1 ............................................................................................. 85 
4.1 Inleiding .................................................................................................................... 85 
4.2 Interviews ................................................................................................................. 85 

4.2.1 Succes en falen .................................................................................................... 85 
4.2.2 Doelstellingen ...................................................................................................... 88 
4.2.3 (Organisatorische) Condities................................................................................ 91 

4.2.3.1 Besluitvorming ............................................................................................ 91 
4.2.3.2 Communicatie ............................................................................................ 94 
4.2.3.3 Systemen, processen en procedures .......................................................... 96 
4.2.3.4 Betrokkenheid ............................................................................................ 99 

5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen fase 1 ......................................................... 103 
5.1 Inleiding .................................................................................................................. 103 
5.2 Beantwoording van de deelvragen ........................................................................ 103 
5.3 Conclusie ................................................................................................................ 108 
5.4 Integratie literatuuronderzoek en veldonderzoek ................................................. 110 
5.5 Aanbevelingen ........................................................................................................ 111 
5.6 Vervolgonderzoek .................................................................................................. 114 

6 Onderzoeksresultaten fase 2 ........................................................................................... 115 
6.1 Inleiding .................................................................................................................. 115 
6.2 Interviews ............................................................................................................... 115 

 

15 

6.3 Herkenbaar ............................................................................................................. 115 
6.4 Niet uniek ............................................................................................................... 116 
6.5 Valkuil ..................................................................................................................... 117 
6.6 Toekomstbeeld ....................................................................................................... 118 
6.7 Visie ........................................................................................................................ 119 
6.8 Doelstellingen ......................................................................................................... 119 
6.9 Samenwerking ........................................................................................................ 120 
6.10 Teambuilding .......................................................................................................... 121 
6.11 Communicatie ........................................................................................................ 122 
6.12 Kwaliteitscirkels ...................................................................................................... 123 
6.13 Stap-voor-stapaanpak ............................................................................................ 124 
6.14 Sectorplan en teamplannen ................................................................................... 124 
6.15 Complexe vraagstukken ......................................................................................... 126 
6.16 Leiderschap ............................................................................................................ 127 

7 Samenvatting onderzoeksresultaten fase 2 .................................................................... 129 
7.1 Inleiding .................................................................................................................. 129 
7.2 Status-quo of impasse ............................................................................................ 129 
7.3 Bewustwording als eerste stap .............................................................................. 131 
7.4 Organisatie en de omgevingsfactoren en contingentiefactoren ............................ 133 

7.4.1 Strijd om de leerling (demografische ontwikkelingen) ...................................... 134 
7.4.2 Strijd om stages en werkgelegenheid (maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen) ................................................................................................. 134 
7.4.3 Strijd om bij te blijven (technologische ontwikkelingen) ................................... 135 
7.4.4 Strijd om voorop te lopen (politieke ontwikkelingen) ....................................... 135 
7.4.5 Invloed van schaalvergroting (leeftijd en omvang van de organisatie) ............. 136 
7.4.6 Professionals met diffuse informatie (technisch systeem) ................................ 137 
7.4.7 Besluitvorming, opdrachten en concurrentie (omgeving en macht) ................. 137 

7.5 Complexe vraagstukken ......................................................................................... 139 
7.6 Repeterende vraagstukken en het attention deficit-syndroom ............................. 142 
7.7 Communicatie en leren .......................................................................................... 143 
7.8 Zingeving staat onder druk ..................................................................................... 144 
7.9 Leiderschap als panacee ......................................................................................... 145 

8 Slotbeschouwing ............................................................................................................. 149 
8.1 Inleiding .................................................................................................................. 149 
8.2 Vraagstelling ........................................................................................................... 149 
8.3 Conclusies ............................................................................................................... 154 

8.3.1 Bewustwording als eerste stap van het veranderingsproces ............................ 154 
8.3.2 Oplossen attention deficit-syndroom door aanpak van repeterende 

vraagstukken ...................................................................................................... 155 
8.3.3 Gezamenlijke visie op onderwijs en effectiviteit ............................................... 156 
8.3.4 21e-eeuwse aanpak van complexe vraagstukken in een veranderende 

omgeving ........................................................................................................... 157 
8.3.5 Samenwerken als basis voor de lerende organisatie ......................................... 158 
8.3.6 Leiderschap als dynamisch instrument .............................................................. 159 

8.4 Reflectie ................................................................................................................. 163 
8.5 Aanbevelingen ........................................................................................................ 166 

8.5.1 Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) ........................................ 166 
8.5.2 Conceptueel raamwerk voor continu verbeteren ............................................. 167 

15

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   15 13-04-15   09:47



 

16 

9 Samenvatting ................................................................................................................... 175 
10 Summary ......................................................................................................................... 183 
11 Noten ............................................................................................................................... 191 
12 Literatuur ......................................................................................................................... 193 
Bijlage A. Organigram Leeuwenborgh Opleidingen ........................................................... 201 
Bijlage B. Vragenlijst interview fase 1 ............................................................................... 202 
Bijlage C. Relatie interviewvragen met de onderzoeksvraag ............................................ 204 
Bijlage D. Vragenlijst interview fase 2 ............................................................................... 205 
Bijlage E. Lijst van gebruikte afkortingen .......................................................................... 207 
Bijlage F. Lijst van gebruikte figuren ................................................................................. 208 
Bijlage G. Lijst van gebruikte tabellen ................................................................................ 209 
  

 

17 

1 Inleiding 

1.1 Waarom dit onderwerp 
In mijn functie als interim-manager in het mbo word ik regelmatig geconfronteerd met 
verschillende (onderwijs)managementteams. Opvallend zijn de grote verschillen in de 
wijze waarop deze managementteams samenwerken. De communicatie en de effectiviteit 
gericht op het gezamenlijk realiseren van de afdelingsdoelstellingen verschillen in sterke 
mate per onderwijsinstelling. Vanuit mijn achtergrond als manager bij verschillende 
Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, hbo-instellingen maar ook 
Regionale Opleidingscentra (ROC’s), zie ik ook grote verschillen in de wijze waarop 
managementteams met elkaar samenwerken en al dan niet effectief sturen op 
doelstellingen. 

Door de grote verschillen die ik heb ervaren in de effectiviteit van de managementteams, 
is de vraag bij mij ontstaan: “Waarom verschillen managementteams in effectiviteit en 
welke condities zijn hierbij bepalend?” Daarnaast is er altijd de vraag, zeker in de rol van 
interim-manager, op welke wijze ik het managementteam effectief kan laten 
samenwerken en daarmee de doelstellingen gericht kan helpen realiseren. 

Met bovengenoemde vragen in het achterhoofd heb ik een aantal malen van gedachten 
gewisseld met de sectordirecteur van de sector Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh 
Opleidingen Maastricht. De uitkomsten van deze brainstormsessies hebben geleid tot een 
concrete vraag voor de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht: “Maak 
de succes- en faalfactoren van de afdeling Zorg inzichtelijk. Doe concrete aanbevelingen en 
breng verbeteropties in kaart die leiden tot een effectieve samenwerking van het 
managementteam met de onderwijsteams, gericht op het behalen van de 
afdelingsdoelstellingen.” 

1.2 Doelstelling  
De doelstelling is gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden om de effectiviteit 
van het managementteam1 te optimaliseren, aan de hand van literatuuronderzoek en 
veldonderzoek binnen de afdeling Zorg, onderdeel van de sector Zorg en Welzijn van 
Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. De conclusies en aanbevelingen zullen voor de 
sectordirecteur van de sector Zorg en Welzijn als basis dienen voor het ontwerpen van 
een verbeterplan waarmee de daadwerkelijke optimalisering ingezet kan worden. Het 

                                                                 
1Het managementteam van de sector Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen, bestaat uit 
een sectordirecteur, opleidingsmanagers Zorg en opleidingsmanagers Welzijn. De onderwijsteams 
zijn verantwoordelijk voor verschillende opleidingen binnen de sector Zorg en Welzijn. De 
onderwijsteams bestaan uit docenten/coördinatoren. De onderwijsteams ressorteren onder de 
opleidingsmanagers die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde groep van zorg- of welzijn-
opleidingen. De opleidingen van de sector Zorg en Welzijn worden verzorgd op de locaties 
Maastricht en Sittard. 
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verder gelegen doel is de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten 
voor soortgelijke onderwijsinstellingen. 

1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling is gericht op het managementteam en de onderwijsomgeving van de 
afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. Belangrijke drijfveren voor het 
onderzoek zijn gelegen in de tijdsdruk die het managementteam ervaart, de toenemende 
complexiteit van de vraagstukken en de continue verandering van condities die bepalend 
zijn bij het verzorgen van het beroepsonderwijs. Er worden in toenemende mate 
opdrachten geformuleerd die een snelle oplossing van het managementteam vragen en 
de reguliere doelstellingen onder druk zetten. Als gevolg van deze ontwikkeling staat de 
effectiviteit van het managementteam onder druk. 

Aansluitend aan deze constatering, die in meer of mindere mate ook geldt voor 
soortgelijke onderwijsinstellingen, heeft er een literatuurverkenning plaatsgevonden 
gericht op de effectiviteit van (management)teams. Deze verkenning heeft een bijdrage 
geleverd aan het definitief formuleren van de onderzoeksvraag. Tevens is hiermee een 
kader ontstaan voor het afbakenen van de probleemstelling. De probleemstelling is 
uitgewerkt in een hoofdvraag, aangevuld met drie deelvragen die ook de kaders vormen 
voor de afbakening van het onderzoek. Vanuit deze opzet is dan ook de vraag 
geformuleerd. 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden?  

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd: 

1. Wat zijn de succes- en faalfactoren van het managementteam? 

2. Welke omgevings- en contingentiefactoren spelen in het mbo en hebben een 
belangrijke invloed op het functioneren van het managementteam? 

3. Welke (organisatorische) condities in het mbo spelen een rol bij het functioneren 
van het managementteam?). 

1.4 Onderzoek  
Deze dissertatie is gebaseerd op diagnostisch onderzoek (casestudie). Hiermee worden 
aanbevelingen gedaan voor de opzet van een verbeterplan dat als doel heeft de 
effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh 
Opleidingen Maastricht te verbeteren en waar mogelijk te optimaliseren. De 
aanbevelingen komen tot stand op basis van literatuuronderzoek en veldonderzoek naar 
de contingentiefactoren, condities en succes- en faalfactoren die een rol spelen bij de 
effectiviteit van het managementteam.  

 

19 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hanteer ik de volgende werkwijze: door 
middel van literatuuronderzoek vindt een verdieping plaats en wordt een vragenlijst 
geformuleerd. De vragen worden in de vorm van open interviews voorgelegd aan leden 
van zowel het managementteam (sectordirecteur en opleidingsmanagers) als van de 
onderwijsteams (docenten/coördinatoren2) van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh 
Opleidingen Maastricht. De data van deze onderzoeken wordt verzameld en geanalyseerd, 
hetgeen vervolgens leidt tot de conclusies en aanbevelingen. Deze conclusies en 
aanbevelingen (fase 1 van het onderzoek) worden voorgelegd (gerapporteerd) en 
gepresenteerd aan het managementteam en de onderwijsteams 
(docenten/coördinatoren). Op basis van aanvullende informatie uit de presentaties, 
evaluatiegesprekken en aanvullend literatuuronderzoek wordt een tweede vragenronde 
geformuleerd. De vragen, gebaseerd op conclusies en aanbevelingen van fase 1, worden 
in de vorm van open interviews voorgelegd aan het managementteam en de 
docenten/coördinatoren (fase 2 van het onderzoek). De data van de onderzoeken van fase 
1 en fase 2 worden verzameld en geanalyseerd, hetgeen vervolgens leidt tot de 
eindconclusies en aanbevelingen die de basis vormen voor een verbeterplan. 
Een nadere uitwerking van de onderzoeksaanpak en de verantwoording van het 
onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 

1.5 Afbakening 
Het onderzoek richt zich op het managementteam van de afdeling Zorg van 
Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. Om de nodige verdieping te krijgen heeft het 
veldonderzoek niet alleen binnen het managementteam plaatsgevonden maar ook binnen 
de onderwijsteams van de afdeling Zorg. Het literatuuronderzoek was gericht op de 
omgevings- en contingentiefactoren, condities, succesvolle teams, ontwikkelingen in het 
mbo en ontwikkelingen specifiek binnen Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. Bij het 
onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende interne en externe rapporten van 
Leeuwenborgh Opleidingen, de MBO Raad, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
informatie, rapportages en jaarverslagen van branche-instituten, onderzoeksinstituten en 
soortgelijke kennisinstellingen. De focus was daarbij vooral gericht op effectiviteit, waarbij 
dit begrip wordt gezien als de mate waarin het managementteam in staat is zijn 
doelstellingen te realiseren. 

1.6 Relevantie 
Binnen de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht zijn er verschillende 
initiatieven ondernomen, gericht op het versterken van het managementteam en de 
onderwijsteams, in de vorm van teambuilding (Ruud de Moor Centrum) en onderzoek 
naar de effecten van de reorganisatie en samenwerking tussen de locaties Maastricht en 

                                                                 
2 Met het begrip docenten/coördinatoren wordt verwezen naar verschillende groepen docenten 
binnen de onderwijsteams van de sector Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen, waarbij de 
coördinatoren veelal werkzaam zijn in een gecombineerde functie van docent én coördinator. 
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Sittard (Edu Change). In het verlengde van deze initiatieven is deze onderzoeksopdracht 
geformuleerd. Het onderzoek moet een beeld geven van de huidige situatie en 
aanbevelingen opleveren die de basis vormen voor een verbeterplan. Dit plan moet de 
effectiviteit van het managementteam optimaliseren en zal ingezet worden door de 
sectordirecteur. De onderzoeksresultaten moeten ook voor soortgelijke 
onderwijsinstellingen toepasbare en bruikbare inzichten opleveren. 

1.7 Leeswijzer 
Deze dissertatie bestaat uit 8 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 beschrijf ik een toelichting bij 
de probleemstelling en de uiteindelijke vraagstelling. Verder leg ik de wijze waarop het 
onderzoek plaatsvindt en de afbakening van het onderwerp uit.  

In hoofdstuk 2 geef ik een toelichting bij de onderzoeksopzet en de methode van 
dataverzameling en data-analyse (literatuuronderzoek en veldonderzoek). Daarnaast geef 
ik een toelichting bij de selectie van de participanten, de opzet en inhoud van de 
interviews en hoe de vragenlijst van de interviews is verbonden met de deelvragen. Tot 
slot is er een toelichting bij de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. 

Hoofdstuk 3 staat volledig in het teken van het literatuuronderzoek. Hierin omschrijf ik 
mijn inzichten en bevindingen ten aanzien van de volgende thema’s: contingentiefactoren, 
condities, succesvolle teams, ontwikkelingen in het mbo en binnen Leeuwenborgh 
Opleidingen Maastricht. De uitwerking van het literatuuronderzoek is onderverdeeld in de 
macro-, meso-, en micro-omgeving van Leeuwenborgh Opleidingen, organisatiecultuur en 
(zorg)onderwijs, teams, High Performance Teams en leiderschap en vertrouwen. 

In hoofdstuk 4 beschrijf ik de onderzoeksresultaten en de data-analyse en worden de 
resultaten van de interviews (op basis van de vragenlijst) uitgewerkt in de context van de 
onderzoeksvragen. 

Hoofdstuk 5 bestaat uit de beantwoording van de deelvragen, de hoofdvraag en de 
integratie van het veldonderzoek met het literatuuronderzoek. Verder beschrijf ik de 
(voorlopige) conclusies en aanbevelingen (fase 1 van het onderzoek). 

In hoofdstuk 6 beschrijf ik de onderzoeksresultaten van fase 2 van het onderzoek. Hierin 
worden de resultaten van de interviews naar aanleiding van de presentaties van de 
conclusies en aanbevelingen van fase 1 van het onderzoek beschreven, alsook de nieuwe 
inzichten naar aanleiding van de interviews met het managementteam en de 
onderwijsteams. 

In hoofdstuk 7 beschrijf ik de onderzoeksresultaten en de data-analyse en worden de 
resultaten van de interviews uit fase 2 van het onderzoek uitgewerkt. Hier worden ook de 
onderzoeksresultaten geanalyseerd en geïntegreerd met de inzichten en bevindingen van 
het literatuuronderzoek en het aanvullende literatuuronderzoek (leiderschap en 
vertrouwen). 

In hoofdstuk 8, de slotbeschouwing, beantwoord ik de onderzoeksvraag en beschrijf 
daarbij de eindconclusies en aanbevelingen. Bij de aanbevelingen is een conceptueel 
raamwerk opgenomen voor het managementteam en de onderwijsteams. Dit raamwerk 
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geeft een structuur voor besluitvorming gericht op het optimaliseren van de effectiviteit 
van het managementteam en het continu verbeteren van het primaire onderwijsproces. In 
het raamwerk zijn ook aspecten opgenomen voor het versterken van de lerende 
organisatie. 
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geeft een structuur voor besluitvorming gericht op het optimaliseren van de effectiviteit 
van het managementteam en het continu verbeteren van het primaire onderwijsproces. In 
het raamwerk zijn ook aspecten opgenomen voor het versterken van de lerende 
organisatie. 
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2 Opzet en uitwerking van het onderzoek 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven en verantwoord waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt bij de uitvoering. Deze beschrijving geeft een concreet 
beeld van de aanpak van het onderzoek, de dataverzameling, de analyse, de participanten 
en de kwaliteit van het onderzoek. 

2.2 Onderzoeksopzet 
Daar de vraagstelling van het onderzoek bepalend is voor de onderzoeksopzet, geef ik 
nogmaals de onderzoeksvraag: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd: 

1. Wat zijn de succes- en faalfactoren van het managementteam? 

2. Welke omgevings- en contingentiefactoren spelen in het mbo en hebben een 
belangrijke invloed op het functioneren van het managementteam? 

3. Welke (organisatorische) condities in het mbo spelen een rol bij het functioneren 
van het managementteam? 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van kwalitatief 
onderzoek. Omdat het onderzoek is gericht op het verklaren van motieven en gedrag van 
een kleine groep sluit deze vorm aan bij de vraagstelling, namelijk het managementteam 
van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. Kenmerkend voor 
kwalitatief onderzoek zijn onder andere directe waarnemingen die de situatie die men 
gaat onderzoeken niet verstoren, de onderzoekssituatie als een geheel beschrijven 
(holisme) en de onderzoekseenheden bestuderen in hun (sociale) omgeving, aldus Baarda, 
Deci en Ryan (2005). 

De onderzoeksopzet betreft een casestudie (gevalsstudie) waarbij een groep, het 
managementteam van de afdeling Zorg op de locatie Maastricht, onder alledaagse 
omstandigheden diepgaand wordt onderzocht. Bij de keuze voor deze casestudie zijn de 
volgende criteria als uitgangspunt genomen: het onderzoek betreft een complex 
probleem, tijdens het onderzoek dient de alledaagse situatie intact te blijven, de 
onderzoekssituatie dient als een samenhangend geheel te worden gezien en de 
onderzoekssituatie zal binnen een context geplaatst worden. De casestudie heeft als 
functie het verkennen van een nog niet voldoende doorzien probleem (Swanborn, 2008). 

Bij deze casestudie betreft de case een groep als sociale eenheid (het managementteam 
van de afdeling Zorg). De casestudie is door een heldere vraagstelling goed afgebakend en 
de situatie die onderzocht wordt heeft een toegankelijke structuur. De omvang van de 
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casestudie is enkelvoudig daar deze is gericht op succes- en faalfactoren, de 
contingentiefactoren en condities die specifiek van toepassing zijn op één groep, namelijk 
managementteam van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. 

De casestudie sluit goed aan bij de praktijkgerichtheid van het onderzoek om een integraal 
beeld te krijgen van het onderzoeksobject (het managementteam van de afdeling Zorg van 
Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht). Ook de complexe en veranderende omgeving van 
het onderzoeksobject wordt hiermee in beeld gebracht en geeft daarmee meer zicht op 
de situatie en de context van het onderzoeksobject in relatie tot eventuele 
veranderingsprocessen. Bovendien is de casestudie minder afstandelijk en levert meer 
alledaagse resultaten op die herkenbaarder zijn en daarmee beter geaccepteerd worden 
(Verschuren & Doorewaard, 2010). Dit sluit ook aan bij de behoefte van de sectordirecteur 
van de sector Zorg en Welzijn om met de resultaten van dit onderzoek een verbeterplan te 
ontwikkelen gericht op het optimaliseren van de effectiviteit van het managementteam 
van de afdeling Zorg. 

Met de heer R. Kok, de opdrachtgever en sectordirecteur van de sector Zorg en Welzijn, 
heeft een drietal gesprekken plaatsgevonden voor het vaststellen van de probleemstelling 
en de daaruit voortvloeiende vraagstelling. Deze aanpak heeft geleid tot de definitieve 
vaststelling van de vraagstelling. 

2.3 Diagnostisch onderzoek 
Met de casestudie is gekozen voor een diagnostisch onderzoek. Deze vorm van onderzoek 
sluit goed aan bij een relatief nieuwe en complexe problematiek, waarbij de bestaande 
theoretische en praktische kennis ontoereikend is om aan te kunnen geven welke factoren 
direct van invloed zijn op het gesignaleerde probleem. Bovendien is niet altijd helder of 
deze factoren het gehele probleem of slechts aspecten ervan beïnvloeden. Daarnaast is 
het niet alleen van belang er achter te komen welke objectieve factoren bepaalde 
problemen veroorzaken, maar juist ook om uit te zoeken hoe de verschillende betrokken 
partijen tegen deze achtergronden van het probleem aankijken, aldus Verschuren en 
Doorewaard (2010).  

Met het diagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee verschillende fasen van 
onderzoek. In de eerste fase heeft een verkenning en het literatuuronderzoek 
plaatsgevonden die hebben geleid tot een vragenlijst (opgenomen als bijlage B)voor de 
afname van de interviews (veldonderzoek) met het managementteam en de 
onderwijsteams. Na deze dataverzameling heeft een data-analyse plaatsgevonden waarna 
de conclusies en aanbevelingen zijn gepresenteerd als resultaat van fase 1 van het 
onderzoek. 

De conclusies en aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek zijn gerapporteerd aan het 
managementteam en de onderwijsteams en bovendien zijn de onderzoeksresultaten op 
1 februari 2012 en 17 april 2012 gepresenteerd aan het managementteam en de 
onderwijsteams. Ook de opleidingsmanagers van de afdeling Welzijn hebben de 
rapportage ontvangen en de presentaties bijgewoond. Daarna hebben nog verschillende 
individuele (informele) gesprekken met de geïnterviewden plaatsgevonden, als vervolg op 
de presentaties. De presentaties en gesprekken waren bedoeld om het managementteam 
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en de onderwijsteams te informeren over de conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek, vragen te beantwoorden maar ook om een indruk te krijgen van de reacties en 
de bevindingen van de geïnterviewden ten aanzien van de resultaten van het onderzoek 
en de herkenbaarheid daarvan in het (werk)veld. 

De nieuwe informatie en inzichten, verkregen uit de presentaties, de individuele 
gesprekken en het aanvullende literatuuronderzoek, zijn gebruikt voor het ontwikkelen 
van een nieuwe vragenlijst (opgenomen als bijlage D). Deze vragenlijst is gebruikt voor de 
interviews in fase 2 van het onderzoek. Hiervoor zijn het managementteam en de 
onderwijsteams geïnterviewd. Daarnaast zijn ook de opleidingsmanagers van de afdeling 
Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen geïnterviewd. Zij maken deel uit van hetzelfde 
managementteam en met hun deelname wordt het onderzoek verbreed binnen dezelfde 
context, namelijk van de afdeling Zorg naar de sector Zorg en Welzijn. Na deze interviews 
(dataverzameling) heeft een analyse plaatsgevonden (data vanuit literatuur- en 
veldonderzoek) waaruit de eindconclusies en aanbevelingen zijn voortgekomen die de 
deelvragen en de hoofdvraag opnieuw beantwoorden en daarmee ook de 
onderzoeksvragen. 

De verschillende stappen in het onderzoek hebben verschillende deelresultaten 
opgeleverd, maar ook een persoonlijke leercyclus waarbij nieuwe inzichten en kennis zijn 
verkregen over de aan de vraagstelling verbonden situationele aspecten, ontwikkelingen 
en mogelijke verbeterinterventies. De onderzoeksaanpak ziet er schematisch als volgt uit: 
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Figuur 1: Schematische weergave onderzoeksaanpak. 

 

27 

2.4 Dataverzameling 
Casestudies worden vooral gekenmerkt door de intensieve benadering van het onderzoek 
en zijn vaak gebaseerd op triangulatie (Swanborn, 2008). Hiermee wordt bedoeld dat er 
gebruik wordt gemaakt van meerdere methodes van gegevensverzameling naast elkaar 
om een verschijnsel in beeld te brengen: “A major strength of case study data collection is 
the opportunity to use many different sources of evidence, because the use of multiple 
sources of evidence in case studies allows an investigator to address a broader range of 
historical, attitudinal, and behavioral issues.“ (Yin, 2003, p.97-98).  

Het op verschillende manieren onderzoeken van hetzelfde verschijnsel ondersteunt de 
validiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens (Yin, 2003). 

Met het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling 
om uit een breed spectrum informatie en feiten te kunnen verzamelen voor de case-
analyse en de beschrijving. Voor dit onderzoek zijn de volgende methoden van 
dataverzameling gebruikt: 

• Literatuuronderzoek gericht op de volgende thema’s: contingentiefactoren, 
condities, succesvolle teams en ontwikkelingen in het mbo en Leeuwenborgh 
Opleidingen. De uitwerking is onderverdeeld in de macro-, meso- en micro-
omgeving van Leeuwenborgh Opleidingen, organisatiecultuur en (zorg)onderwijs, 
teams en High Performance Teams en leiderschap en vertrouwen. Bij het 
literatuuronderzoek is voornamelijk gebruikt gemaakt van Nederlandstalige en 
Engelstalige literatuur. Onderstaand figuur geeft een beeld van het 
literatuuronderzoek en de daarbij gehanteerde thema's: 

 
Figuur 2: Het literatuuronderzoek en gehanteerde thema’s. 

• Documentenanalyse waarbij onder andere de volgende documenten zijn 
geanalyseerd: jaarverslagen van Leeuwenborgh Opleidingen en andere Regionale 
Opleidingscentra, strategische plannen, meerjarenplannen, sectorplannen en 
teamplannen. 

O
N

D
E

R
Z

O
E

K
S

F
A

S
E

  1
O

N
D

E
R

Z
O

E
K

S
F

A
S

E
  2

(tussentijdse) resultaten

Vragen en vragenlijsten

Interviews
managementteam en onderwijsteams

Verwerking en analyse
interviews en literatuuronderzoek

Rapportage fase 1
onderzoek, analyses, 

conclusies en aanbevelingen

Interviews: validatie fase 1 en aanvullend onderzoek
managementteam en onderwijsteams

Verwerking en analyse
interviews,

(aanvullend) literatuuronderzoek,
conclusies en aanbevelingen fase 1

Eindrapportage (proefschrift)
onderzoek, analyses, conclusies en aanbevelingen

(integratie fase 1 en 2)

Presentaties fase 1
managementteam en 

onderwijsteams

Aanvullend 
literatuuronderzoek
inclusief leiderschap

Rapportages fase 1
managementteam en 

onderwijsteams

Verwerking en analyse
input presentaties en

persoonlijke gesprekken

Rapportage
fase 1

Kennis en inzicht
integratie van literatuur 

en praktijk
macro-, meso-, micro-

omgeving

Powerpoint aanvullend 
op rapportage

onderzoek, analyses, 
conclusies en aanbevelingen

Kennnis en inzicht
effectiviteit potentiële 

mogelijkheden en 
beperkingen,

totaaloverzicht/blauwdruk 
van knelpunten en 

vraagstukken

Input
aanvullende informatie 

en documenten 
Leeuwenborgh

Kennis en inzicht
nieuwe inzichten

(on)mogelijkheden
voor implementatie

aanbevelingen

Vragen en vragenlijsten
validatie en aanvullend 

onderzoek

Kennis en inzicht
leiderschap 

en vertrouwen

Input 
beantwoording 

interviewvragen, woordelijke 
transcripties ter validatie

Kennis en inzicht
wickedness van 
problematiek,

motivatie en zingeving,
belang van gedeelde visie

Eindrapportage 
(proefschrift)

Kennis en inzicht
conditioneel sturen versus

resultaatgericht sturen,
zingeving versus

intrumentele aanpak,
kwaliteit versus effectiviteit

Input
beantwoording 

interviewvragen, 
aanvullende informatie en 

documenten Leeuwenborgh

Kennis en inzicht
micro-omgeving 
Leeuwenborgh, 

succes en faalfactoren en 
organisatorische condities

Kennis en inzicht
mbo-onderwijs,

zorgsector,
(organisatie) cultuur en 
functioneren van teams

Literatuuronderzoek
macro-, meso-, micro-niveau 

mbo (Leeuwenborgh), 
(organisatie) cultuur en 
functioneren van teams

Vooronderzoek
verkenning mbo-onderwijs 

en zorgsector

onderzoeksaanpak persoonlijke leercyclus

26

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   26 13-04-15   09:48



 

26 

 
Figuur 1: Schematische weergave onderzoeksaanpak. 

 

27 

2.4 Dataverzameling 
Casestudies worden vooral gekenmerkt door de intensieve benadering van het onderzoek 
en zijn vaak gebaseerd op triangulatie (Swanborn, 2008). Hiermee wordt bedoeld dat er 
gebruik wordt gemaakt van meerdere methodes van gegevensverzameling naast elkaar 
om een verschijnsel in beeld te brengen: “A major strength of case study data collection is 
the opportunity to use many different sources of evidence, because the use of multiple 
sources of evidence in case studies allows an investigator to address a broader range of 
historical, attitudinal, and behavioral issues.“ (Yin, 2003, p.97-98).  

Het op verschillende manieren onderzoeken van hetzelfde verschijnsel ondersteunt de 
validiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens (Yin, 2003). 

Met het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling 
om uit een breed spectrum informatie en feiten te kunnen verzamelen voor de case-
analyse en de beschrijving. Voor dit onderzoek zijn de volgende methoden van 
dataverzameling gebruikt: 

• Literatuuronderzoek gericht op de volgende thema’s: contingentiefactoren, 
condities, succesvolle teams en ontwikkelingen in het mbo en Leeuwenborgh 
Opleidingen. De uitwerking is onderverdeeld in de macro-, meso- en micro-
omgeving van Leeuwenborgh Opleidingen, organisatiecultuur en (zorg)onderwijs, 
teams en High Performance Teams en leiderschap en vertrouwen. Bij het 
literatuuronderzoek is voornamelijk gebruikt gemaakt van Nederlandstalige en 
Engelstalige literatuur. Onderstaand figuur geeft een beeld van het 
literatuuronderzoek en de daarbij gehanteerde thema's: 

 
Figuur 2: Het literatuuronderzoek en gehanteerde thema’s. 

• Documentenanalyse waarbij onder andere de volgende documenten zijn 
geanalyseerd: jaarverslagen van Leeuwenborgh Opleidingen en andere Regionale 
Opleidingscentra, strategische plannen, meerjarenplannen, sectorplannen en 
teamplannen. 

Macro-omgeving
mbo

Meso-omgeving
mbo

Micro-omgeving
mbo

(Leeuwenborgh)

Literatuuronderzoek 
omgevingen

Literatuuronderzoek
 thema’s

Organisatiecultuur
en (zorg)onderwijs

Teams en 
high performance 

teams

Leiderschap
en

vertrouwen

27

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   27 13-04-15   09:48



 

28 

• Leeuwenborgh Opleidingen: specifieke informatie in de vorm van verslagen van 
interne en externe onderzoeken, gespreksverslagen en besluitenlijsten van 
vergaderingen en overleggen. 

• Verkenningen met gebruik van internet door het screenen van websites van 
onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO 
Raad en de Inspectie van het Onderwijs. 

• Interviews met het managementteam en de onderwijsteams in fase 1 van het 
onderzoek en interviews met het managementteam en de onderwijsteams in 
fase 2 van het onderzoek. In fase 2 van het onderzoek zijn bovendien de 
managementteamleden van de afdeling Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen 
toegevoegd aan het onderzoek. 

• Presentaties en overleggen met het managementteam en de onderwijsteams, 
naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van fase 1 van het 
onderzoek. Als gevolg van de uitkomsten van deze presentaties zijn nieuwe 
bevindingen en inzichten ontstaan die verwerkt zijn in fase 2 van het onderzoek. 

• Observaties van de werkomgeving van het managementteam en de 
onderwijsteams en individuele gesprekken met docenten, opleidingsmanagers en 
de directie hebben vooraf, tijdens en na afloop van de interviewrondes 
plaatsgevonden. De observaties zijn gedaan om het gedrag van het 
managementteam en onderwijsteams te kunnen waarnemen en analyseren. 
Participerende observaties zijn bovendien uitgevoerd in het managementteam 
van de sector Zorg en Welzijn om daadwerkelijk te kunnen ervaren wat het 
managementteam meemaakt. 

2.5 Data-analyse  
De resultaten van de interviews, die digitaal zijn vastgelegd, zijn in eerste instantie in de 
vorm van verslagen uitgetypt. Deze verslagen zijn gebruikt om de resultaten uit de 
interviews te categoriseren (labelen) op basis van de verschillende onderwerpen. Om 
daadwerkelijk tot reductie in omvang te kunnen komen, is hierbij het aantal kaders zo 
beperkt mogelijk gehouden. Deze resultaten, zijnde de interviewresultaten, zijn met 
behulp van een conversietabel omgezet naar de onderzoeksvragen. Dit overzicht, 
waarmee de relatie tussen de interviewvragen en de onderzoeksvraag wordt aangebracht 
(opgenomen als bijlage C). Omdat succes en falen tijdens de gesprekken bij alle 
onderwerpen naar voren kan komen, is met de koppeling naar de onderzoeksvraag 
nogmaals specifiek gekeken naar de categorie succes en falen. Op basis van de 
onderzoeksvraag zijn de resultaten beoordeeld op relevantie en vervolgens geselecteerd. 
Bij de onderzoeksresultaten worden de resultaten weergegeven door middel van 
parafrases en citaten, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de oorspronkelijke 
opmerkingen en resultaten van de interviews. Met de conclusies en aanbevelingen 
worden de resultaten per (onderzoeks)deelvraag samengevat en geanalyseerd. Dit leidt 
tot de conclusies als antwoord op de hoofdvraag die vervolgens worden getoetst aan de 
theoretische kaders van de literatuurstudie. Op basis van deze conclusies worden de 
aanbevelingen gedaan. Voor fase 2 van het onderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen 
van fase 1 van het onderzoek leidend geweest bij het vaststellen van de vragenlijst. De 
interviews zijn, in de vorm van transcripties, uitgewerkt en aan alle geïnterviewden ter 
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correctie en goedkeuring voorgelegd. Alle geïnterviewden hebben de transcripties 
goedgekeurd, waarbij geen correcties hebben plaatsgevonden. In één geval heeft op 
verzoek van de geïnterviewde een gedeelte van het interview opnieuw plaatsgevonden.  

2.6 Selectie van participanten 
Met de opdrachtgever is vooraf bepaald dat, indien mogelijk, alle opleidingsmanagers 
(vier) binnen de afdeling Zorg van de locatie Maastricht benaderd zouden worden bij de 
interviews. Verder zijn van alle onderwijsteams van de verschillende opleidingsmanagers 
ook docenten, dan wel docenten/coördinatoren, benaderd voor de interviews. De 
deelname aan de interviews op vrijwillige basis tot stand is gekomen en op een 
vertrouwelijke basis is uitgevoerd. Alle deelnemers aan interviews van fase 1 van het 
onderzoek zijn werkzaam op de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen te 
Maastricht. Het gaat hierbij om het managementteam (opleidingsmanagers en de 
sectordirecteur) en de onderwijsteams (docenten en docenten/coördinatoren). Docenten 
kunnen naast het lesgeven ook de functie van coördinator vervullen. Het gaat hierbij om 
docenten die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de coördinatie en ontwikkeling van 
competentiegericht onderwijs of Focus op vakmanschap.  
Voorafgaand aan de interviews hebben alle deelnemers via e-mail een toelichting 
ontvangen waarin de doelstelling en de opzet van het onderzoek zijn toegelicht. Alle 
opleidingsmanagers hebben daarop positief gereageerd en aan de interviews 
deelgenomen. Docenten die benaderd zijn hebben allen positief gereageerd, wel heeft 
een drietal mutaties van afspraken plaatsgevonden omdat de interviews op de geplande 
momenten uiteindelijk niet te realiseren waren. In die gevallen zijn nieuwe afspraken 
gemaakt met dezelfde docenten, of met een andere docent die alsnog geïnformeerd is 
over de aanpak en opzet van het onderzoek. 

In fase 2 van het onderzoek zijn dezelfde personen geïnterviewd die ook in fase 1 zijn 
geïnterviewd, en zijn de vier opleidingsmanagers van de afdeling Welzijn aan de 
interviewreeks toegevoegd. Daarnaast is één docent in fase 2 vervangen door een collega 
die vooraf is geïnformeerd over de resultaten, conclusies en aanbevelingen van fase 1 van 
het onderzoek. 

Concreet hebben de volgende medewerkers deelgenomen: 

• 3 Opleidingsmanagers van de afdeling Zorg belast met regulier onderwijs (initiële 
beroepsopleidingen); 

• 1 Opleidingsmanager van de afdeling Zorg belast met commercieel onderwijs 
(postinitiële beroepsopleidingen); 

• 4 Opleidingsmanagers van de afdeling Welzijn belast met regulier onderwijs 
(initiële beroepsopleidingen); 

• 1 Sectordirecteur van de sector Zorg en Welzijn (als lid van het 
managementteam); 

• 5 Docenten van de afdelingen Zorg (inclusief één vervanger); 
• 2 Docenten van de afdeling Zorg die ook een coördinerende taak hebben. 
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Ten tijde van de interviews waren van het managementteam twee van de geïnterviewden 
korter dan drie jaar in dienst van Leeuwenborgh Opleidingen. Van de onderwijsteams was 
één geïnterviewde korter dan drie jaar in dienst van Leeuwenborgh Opleidingen. De 
overige geïnterviewden waren langer dan acht jaar in dienst van Leeuwenborgh 
Opleidingen. 

In fase 1 van het onderzoek hebben 11 interviews plaatsgevonden en in fase 2 van het 
onderzoek hebben 15 interviews plaatsgevonden. In totaal hebben er 26 interviews 
plaatsgevonden die gemiddeld anderhalf uur hebben geduurd. Alle interviews zijn 
opgenomen met een digitale datarecorder en integraal uitgewerkt in een verslag per 
afgenomen interview. Alle interviews zijn geanonimiseerd en vervolgens geordend en 
gerubriceerd op basis van de onderzoeksvraag. Om de anonimiteit van de geïnterviewden 
te kunnen waarborgen zijn met de verwerking van de resultaten de participanten 
geclusterd. Zo bestaat het managementteam uit de opleidingsmanagers en de 
sectordirecteur en de onderwijsteams uit docenten en docenten/coördinatoren. 

2.7 Opzet en inhoud van de interviews 
Met de uitvoering van de interviews is gekozen voor gedeeltelijk gestructureerde 
interviews. Hierbij is gewerkt met vooraf uitgewerkte vragenlijsten die bij de interviews als 
leidraad hebben gediend. De vragenlijst voor fase 1 van het onderzoek (opgenomen als 
bijlage B) bestaat uit afgeleide vragen van de onderzoeksvraag, aangevuld met 
verschillende vragen ter ondersteuning en verdieping van de hoofdvraag en de 
deelvragen. 

De vragenlijst van fase 1 van het onderzoek is tot stand gekomen op basis van een 
verkenning en een literatuuronderzoek. Daarbij zijn de vragen die gericht zijn op de 
condities, die een rol spelen bij de aansturing van succesvolle teams, vooral voortgekomen 
uit de inzichten en bevindingen die zijn opgedaan uit de literatuur van De Waal (2010, 
2013), Castka, Bamber, Sharp en Belohoubek (2001) en Weick en Sutcliffe (2011). De 
vragen die gericht zijn op de omgevingsfactoren zijn primair gebaseerd op theorie van 
Johnson en Scholes (1999) waarbij de demografische, economische, politieke, ecologische 
(milieu), technologische en sociaal-culturele (maatschappelijke) factoren worden 
benoemd. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de contingentiefactoren van Mintzberg 
(1983). 

De vragenlijst van fase 2 van het onderzoek (opgenomen als bijlage D) is tot stand 
gekomen op basis van de conclusies en aanbevelingen zoals benoemd in fase 1 van het 
onderzoek. Daarnaast heeft er, op het gebied van leiderschap, aanvullend 
literatuuronderzoek plaatsgevonden wat ook is meegenomen bij de formulering van de 
vragen. Op het gebied van commercieel onderwijs (aanbeveling voor nader onderzoek uit 
fase 1 van het onderzoek) heeft geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft te 
maken met een directiebesluit van de sector Zorg en Welzijn om de commerciële 
activiteiten op korte termijn af te bouwen. 

Alle geïnterviewden hebben voorafgaand aan de interviews een toelichting bij het 
onderzoek en de aanpak van het onderzoek ontvangen. Daarnaast heeft bij aanvang van 
elk interview (nogmaals) een introductie over het onderzoek, de aanpak van het interview 
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en het onderzoek als geheel plaatsgevonden. De vragenlijst begint met een open vraag, 
die alle ruimte geeft om het interview op een veilige manier te kunnen beginnen, en het 
vervolg heeft een gestructureerde opbouw. Tijdens de interviews is structureel 
doorgevraagd om diepgang te creëren en bevestiging dan wel motivatie van de 
antwoorden te vinden. Bij de afronding van de interviews is alle geïnterviewden gevraagd 
of zij nog op onderdelen wilden terugkomen of wellicht iets zouden willen aanvullen. Om 
logische verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende interviews is data 
triangulatie toegepast, door zowel de opleidingsmanagers, de sectordirecteur alsook de 
docenten en docenten/coördinatoren te interviewen. Met deze aanpak kan op 
verschillende manieren naar hetzelfde onderwerp of dezelfde vraag worden gekeken en 
vanuit verschillende invalshoeken (relevante contexten) geantwoord worden. Hiermee 
nemen de diepgang en de betrouwbaarheid van het onderzoek toe.  

2.8 Koppeling vragenlijst (fase 1) met de deelvragen van de dissertatie  
Om de deelvragen te kunnen beantwoorden is de vragenlijst opgesplitst in drie 
categorieën en aangevuld met een introductie en afsluiting. De vragenlijst voor de 
interviews heeft de volgende kernstructuur: 

• Succes en falen: 
Waar ben je trots op als het gaat om je functioneren binnen de organisatie? 
(3 onderliggende vragen) 

• Doelen: 
Op welke wijze ontvang je doelstellingen en instructies voor het uitvoeren van je 
taak, en hoe ervaar je die? 
(6 onderliggende vragen) 

• (Organisatorische) Condities: 
Welke condities (voorwaarden) spelen een rol bij het functioneren van het team? 
En in welke mate wordt je hierin geëquipeerd (toegerust)? 

o Besluitvorming (8 onderliggende vragen); 
o Communicatie (3 onderliggende vragen); 
o Systemen, processen en procedures (6 onderliggende vragen); 
o Betrokkenheid (6 onderliggende vragen). 

 
De matrix (conversietabel, opgenomen als bijlage C) geeft een overzicht van de vragenlijst 
gekoppeld aan de deelvragen. Hiermee wordt de terugkoppeling van de resultaten van de 
interviewvragen inzichtelijk gemaakt naar de betreffende deelvragen als onderdeel van de 
probleemstelling. Met deze opzet wordt de relatie van de interviewvragen met de 
onderzoeksvraag verantwoord. 

2.9 Validiteit en betrouwbaarheid  
Vaak worden bij kwalitatief onderzoek de gegevens, en daarmee ook de resultaten en 
conclusies, gekarakteriseerd als subjectief. Het is inderdaad moeilijk om een kwalitatief 
onderzoek onder dezelfde omstandigheden te herhalen, omdat men op locatie vele 
factoren niet onder controle heeft, aldus Baarda et al. (2005). Interviews zijn van 
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oorsprong instrumenten met een relatief lage betrouwbaarheid, wat te maken heeft met 
het karakter van de vragen en de complexiteit van de behandelde onderwerpen. Dit is 
onontkoombaar wanneer gewerkt wordt met interviews. Om de validiteit van het 
onderzoek te versterken en een beeld te vormen van de organisatie en het 
managementteam zijn vooraf verschillende gesprekken gevoerd met de opdrachtgever. 
Daarnaast hebben alle gesprekken op locatie plaatsgevonden en is er ruim de tijd 
genomen voor de interviews, ongeveer anderhalf uur per interview. Verder is voor het 
onderzoek gebruik gemaakt van verschillende databronnen in de vorm van de interviews, 
intakegesprekken met de directie, documenten en rapporten van de sector Zorg en 
Welzijn en een brede literatuurselectie gericht op de probleemstelling. Daarnaast is nog 
regelmatig met vakgenoten afstemming geweest over de interpretatie van gegevens 
teneinde blinde vlekken zoveel mogelijk te voorkomen. Een niet-vakgenoot is bovendien 
gevraagd om mee te lezen en kritische vragen te stellen over de inhoud en formulering. 
Ook is geprobeerd om vooral kritisch te kijken naar de conclusies en de aanbevelingen en 
een eventuele noodzaak tot vervolgonderzoek te benoemen. Tot slot is alle informatie uit 
het veldonderzoek nauwkeurig vastgelegd en uitgewerkt. 

Observaties binnen het managementteam hebben plaatsgevonden door daadwerkelijk, als 
interim-manager voor een periode van zeven maanden, onderdeel uit te maken van het 
managementteam van de sector Zorg en Welzijn. Door middel van deze intensieve 
participerende observaties is het mogelijk geweest de problematiek waarmee het 
managementteam wordt geconfronteerd vanuit hun gezichtspunt zelf te kunnen zien en 
ervaren. De participerende observaties hebben niet alleen een insider-view opgeleverd 
maar ook inzicht gegeven in het gedrag van het managementteam in verschillende 
situaties binnen de (werk)omgeving. Bovendien heb ik als interim-manager diverse 
opdrachten vervuld binnen verschillende managementteams van Leeuwenborgh 
Opleidingen. Door deze interim-opdrachten, voor een periode van in totaal 29 maanden, 
ben ik in staat geweest om verschillende managementteams, onderwijsteams maar ook 
de (ondersteunende) afdelingen binnen Leeuwenborgh Opleidingen grondig te 
observeren.  

In deze positie als interim-manager binnen de sector Zorg en Welzijn, heb ik niet alleen 
het managementteam en de onderwijsteams kunnen observeren, maar heb ik ook zelf een 
wezenlijke rol gespeeld en invloed gehad. Door deze situatie is er niet zozeer sprake van 
beschrijven of voorschrijven maar is inschrijven een adequatere omschrijving (Latour & 
Woolgar, 1986). Ik heb namelijk geprobeerd om de werkelijkheid achteraf te 
reconstrueren, door de meerduidige data zodanig te structureren, dat er een helder en 
logisch verhaal ontstaat. Ik realiseer me overigens dat ik daarmee ook persoonlijke keuzes 
heb gemaakt, maar door de brede aanpak met de dataverzameling (zie paragraaf 2.4) ben 
ik van mening dat daarmee aan de eis van triangulatie is voldaan. 
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3 Onderwijs, management en de context 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een viertal kaders onderzocht en beschreven die afgeleid zijn van 
de oorspronkelijke vraagstelling van het onderzoek. Primair richt het onderzoek zich op de 
brede onderwijsomgeving van het middelbaar beroepsonderwijs met daarbij een focus op 
het onderwijsmanagement. Specifiek richt het onderzoek zich op het 
onderwijsmanagement van de sector Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen in 
Maastricht. De uitwerking is gebaseerd op uitdrijvende cirkelsi van de macro-, meso- en 
micro-omgeving van Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht en de mate van relatieve 
autonomie die daarbij een rol speelt. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de 
cultuur van het onderwijs, de toegevoegde waarde van teams en de voorwaarden die 
bepalend zijn bij teamsuccessen, leiderschap en vertrouwen. 

3.2 De omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs 
In deze paragraaf wordt de omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs in beeld 
gebracht. Het gaat hierbij om de macro-, meso- en micro-omgeving van Leeuwenborgh 
Opleidingen en de invloed op de onderwijsomgeving van de verschillende omgevings- en 
contingentiefactoren. De onderdelen worden separaat uitgewerkt bij de subparagrafen 
macro-, meso- en micro-omgeving. 

3.2.1 Macro-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs 

In deze subparagraaf worden de Europese doelstellingen voor het mbo beschreven en de 
maatschappelijke context waaruit deze besluitvorming voortkomt. Voorts wordt de 
vertaling van deze doelstellingen beschreven naar competentiegericht beroepsonderwijs 
en andere doelstellingen voor de mbo-instellingen. Met deze veelal uit de wetgeving 
voortvloeiende doelstellingen voor het mbo worden met name de omgevingsfactoren in 
beeld gebracht die een grote invloed uitoefenen op de onderwijsinstellingen, maar deze 
variabelen zijn niet direct door de onderwijsinstellingen te beïnvloeden. 

3.2.1.1 Algemeen 

Het beroepsonderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke functie als voorbereiding op 
de uitoefening van beroepen, waarbij ook de individuele ontplooiing van de leerling en de 
ontwikkeling van burgerschapscompetenties een rol spelen. Voor het bedrijfsleven en de 
leerlingen is het van belang dat het onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar 
aansluiten (opleiden van kwalitatief hoogwaardige aankomende beroepsbeoefenaren en 
het kunnen voorzien in het matchen van vraag en aanbod). Voor de overheid is er dan ook 
een continu belang om het mbo structureel te verbeteren, met als doel te kunnen voldoen 
aan de behoefte van het bedrijfsleven om over voldoende goed opgeleide vakmensen te 
kunnen beschikken. 
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3    Onderwijs, management en de context
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3.2.1.2 Lissabon-doelstellingen 

De Nederlandse economie krijgt steeds meer te maken met een groter concurrentieveld. 
Bedrijven zijn niet langer alleen regionaal actief, maar zien voor het produceren van 
producten en diensten de wereld als hun werkterrein. Duidelijk is dat deze mondialisering 
van bedrijven directe en indirecte effecten heeft op de Nederlandse economie. Met het 
hoge welvaartspeil in Nederland zijn ook de kosten voor bedrijven hoog. Een 
concurrentiepositie moet dus gezocht en gevonden worden in de toegevoegde waarde 
van producten en diensten. Hoogwaardige technologie en dienstverlening kunnen 
daarvoor zorgen. Om deze hoogwaardige concurrentieslag te kunnen maken is een goed 
opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking een absolute noodzaak (Colo, 2004). 

De Europese Raad spreekt tijdens de top van Lissabon in het jaar 2000 de wil uit om 
Europa tot de meest dynamische en concurrerende regio in de wereld te laten behoren 
(SER, 2002). Het kabinet legt het ambitieniveau nog een stap hoger en stelt dat Nederland 
in 2010 tot de top drie van de meest dynamische en concurrerende economieën van 
Europa moet behoren. Deze ambitie wordt binnen de Europese Unie bekrachtigd en staat 
bekend als de Lissabon-doelstellingen. Voor Nederland worden de volgende concrete 
doelstellingen voor 2010 benoemd: 20% van de 25- tot 60-jarigen dient deel te nemen aan 
een cursus of opleiding, 85% van de 22-jarigen heeft minimaal een diploma hoger 
secundair beroepsonderwijs, 80% van de 25- tot 64-jarigen is in het bezit van een 
startkwalificatie en het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie moet met de helft 
verminderd zijn. In 2009 heeft de Europese Raad vastgesteld dat de Lissabon-
doelstellingen niet behaald zouden worden als gevolg van de wereldwijde economische 
crisis. In aansluiting hierop is de Europa 2020 strategie (EC, 2012) vastgesteld waarmee de 
Lissabon-doelstellingen zijn bijgesteld. De kerndoelstellingen op het gebied van onderwijs 
zijn: minder dan 10% voortijdige schoolverlaters en ten minste 40% van de 30- tot 34-
jarigen heeft een einddiploma hoger onderwijs. Specifiek voor Nederland is het 
percentage voortijdige schoolverlaters op minder dan 8% gesteld. 

De kenniseconomie neemt hierbij een centrale plaats in en het toenemende belang van 
kennis voor de economie wordt hiermee aangeduid. De ontwikkeling van de 
kenniseconomie in Nederland blijkt onder meer uit het stijgende opleidingsniveau van de 
bevolking, uit doorbraaktechnologieën, uit veranderingsprocessen in organisaties en uit 
het feit dat de arbeidsproductiviteit steeds meer afhankelijk is van innovaties. Het 
Centraal Planbureau (CPB) is van mening dat veranderen de rode draad is in de 
ontwikkelingen van de kenniseconomie. Daarvoor zijn nodig: goed onderwijs, goed 
onderzoek, ondernemerschap, goede fysieke infrastructuur en goed werkende markten 
van arbeid, kapitaal, goederen en diensten. Het onderwijs is een belangrijke pijler waarop 
de ontwikkeling van de kenniseconomie steunt. Het onderwijs zal in staat moeten zijn zich 
aan te passen aan maatschappelijke- en sociaal-economische ontwikkelingen (CPB, 2002). 

3.2.1.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Niet alleen bij de overheid, maar vooral ook in het bedrijfsleven, zijn veranderingen in de 
maatschappij voelbaar en zichtbaar. Om vanuit het bedrijfsleven te kunnen anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen is innoverend onderwijs een belangrijke basisvoorwaarde. 
Het vraagt dan ook de nodige aandacht om het onderwijs up-to-date te houden en te 
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laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven (Onstenk & Blokhuis, 2003). 
Tijdens het vijftigjarig jubileum van de Sociaal Economische Raad (SER) geeft prof. dr. 
Schnabel, als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen weer die van groot belang zijn voor het 
beroepsonderwijs (SCP, 2004): 

• Individualisering: Het vraagt een sterke persoonlijke vrijheid om zelf vorm te 
kunnen geven aan het leven. Men wordt echter steeds afhankelijker van 
instituties en steeds langer wordende verzorgingsketens. Steeds belangrijker 
worden communicatieve vaardigheden, zelfverantwoordelijkheid, 
onderhandelingsbekwaamheid, saamhorigheid, strategisch inzicht en 
zelfbeheersing. 

• Informalisering: Hierbij gaat het vooral om de verandering van een hiërarchische 
samenleving naar een democratische samenleving. De maatschappij wordt niet 
langer bepaald door stabiele organisaties maar wordt steeds meer een flexibele 
netwerksamenleving waarbij maatschappelijke verhoudingen informeler worden. 

• Intensivering: Men verwacht meer van het leven. Het ontplooien van de eigen 
wensen, gevoelens en mogelijkheden stelt men centraal; men wil eruit halen wat 
erin zit. Er wordt bevrediging en afwisseling van het werk verwacht. 

• Informatisering: Het gaat niet langer om het beschikken over kennis en 
informatie, maar vooral om de wijze waarop men deze kennis en informatie 
zoekt, selecteert en interpreteert. 

• Internationalisering: Door een sterke ontwikkeling van de multiculturele 
samenleving, waarbij grenzen sterk vervagen, vervagen ook de fysieke grenzen. 
Politiek, cultuur en economie zijn niet langer gebonden aan nationale grenzen. De 
wereld lijkt steeds kleiner te worden en informatie van buiten is steeds sneller 
beschikbaar en toegankelijk.  

3.2.1.4 Toenemende (maatschappelijke) complexiteit 

Aan het einde van de 20e eeuw heeft de globalisering een enorme vlucht genomen 
waarbij de grenzen zijn vervaagd en er een vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten 
is ontstaan. De samenwerking tussen verschillende landen is met de Europese Unie steeds 
verder toegenomen. Ook de wetgeving komt steeds meer gezamenlijk tot stand. Markten 
en afzetgebieden verschuiven en producenten zijn steeds meer actief in lagelonenlanden. 
Vanuit een traditioneel economisch perspectief wordt globalisering vooral uitgelegd als 
een economische integratie tussen verschillende landen. Daarentegen beschrijft Scholte 
(2000) de globalisering vanuit een breder perspectief waarbij internationalisering leidt tot 
meer interactie en onderlinge afhankelijkheid van staten, liberalisering leidt tot minder 
barrières voor het verhandelen en verplaatsen van goederen en geld, westernization leidt 
tot het wereldwijd verspreiden van de westerse cultuur en tot slot supraterritorialiteit 
leidt tot het steeds minder verbonden zijn aan territoriale grenzen. Door een toename van 
moderne communicatiemiddelen en het ontstaan van mondiale markten, en de daaraan 
gekoppelde geldstromen, ontstaan nieuwe vraagstukken die niet langer aan ruimte 
gekoppeld zijn (complexe mondiale vraagstukken). De globalisering leidt tot steeds minder 
invloed en sturing van de overheid, zowel economisch als op andere vlakken. De macht 
van de overheid zal zowel naar boven als naar beneden verplaatsen, waarbij lokale 
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gemeenschappen steeds meer macht zullen krijgen (Giddens, 1999). De afnemende macht 
van de overheid maakt het steeds moeilijker om zaken te regelen vanuit de oude 
machtspositie. De toenemende institutionele complexiteit leidt steeds meer tot het 
besturen op de grens van chaos en orde, waarbij het voortdurend zoeken is naar 
effectieve combinaties van stabiliteit en innovatie (Teisman, 2005). 

Projecten en activiteiten van de overheid worden steeds grootschaliger en complexer en 
kennen bovendien veel verschillende actoren. De sociale complexiteit neemt toe door een 
groeiend aantal actoren met divergerende belangen die allen hun eisen en wensen 
hebben en daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming (De Bruin, De Jong, Korsten 
& Van Zanten 1996). Specifiek voor grootschalige (overheids)projecten maken De Bruin et 
al. onderscheid tussen sociale complexiteit (grote tegenstrijdigheid in belangen), 
technische complexiteit (geavanceerde technieken en technische onzekerheid over de 
werking van deze innovatieve technieken) en organisatorische complexiteit (toenemende 
dynamiek, gebrekkige organisatie en tijdsdruk). Voor het ontwikkelen van infrastructuren 
onderscheidt de Technische Universiteit Delft (2013) ook nog de tijdcomplexiteit 
(projecten worden vaak in tijd ingehaald door veranderingen in wet- en regelgeving) en de 
financiële complexiteit (publiek en privaat geld worden ingezet in dynamische projecten 
met veel onzekerheden en financiële risico's). 

Naast de toenemende complexiteit is er ook een toenemende sociale meervoudigheid 
waarbij de actoren (organisaties en individuen) meerdere belangen en doelen hebben 
(Luhmann, 2000). Reductie van deze meervoudigheid tot enkelvoudigheid is vaak niet 
eenvoudig te realiseren omdat de verschillende belangen en doelen met elkaar verbonden 
zijn en niet zomaar zijn weg te strepen. Bij complexe besluitvormingsprocessen speelt 
ambiguïteit (dubbelzinnigheid), door Weick (1995) ook wel verwarring of 
meerstemmigheid genoemd, een steeds grotere rol. Volgens Weick moet ambiguïteit niet 
als onzekerheid worden gezien maar berust deze vooral op onwetendheid. Onzekerheid 
zou gepareerd kunnen worden door middel van kennis. Ambiguïteit daarentegen valt niet 
op te lossen met meer kennis omdat het bij verwarring niet duidelijk is welke kennis ertoe 
doet. March (1994) beschrijft ambiguïteit als een gebrek aan helderheid en consistentie in 
realiteit, terwijl er geen gebrek is aan informatie maar juist een gebrek aan een dominante 
interpretatie van de voorvallen of zaken die moeten plaatsvinden. Ook kan er sprake zijn 
van verschillende strijdige interpretaties, waarbij nieuwe informatie of feiten niet leiden 
tot een dominante interpretatie of keuze tussen de strijdige interpretaties, omdat deze 
verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. 

3.2.1.5 Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA) 

De notitie van de Sociaal Economische Raad (SER, 1997) over sleutelkwalificaties 
verwoordt een maatschappelijke discussie over employability en een Leven Lang Leren. 
Het uitgangspunt voor deze discussie is gebaseerd op de gedachte dat de mens zich in de 
nieuwe economie moet kunnen blijven aanpassen aan veranderingen in de samenleving 
en in arbeidsorganisaties. In 1999 verscheen een notitie van de Adviescommissie 
Onderwijs-Arbeidsmarkt (1999) over het versterken van de kwalificatiestructuur. Deze 
notitie bevat de volgende adviezen:  
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• Eindtermen moeten zo geformuleerd worden dat de scholen in staat zijn om 
mensen zo op te leiden, dat zij door hun brede kwalificaties uiterst gewild zijn in 
het hoogwaardige bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. 
Daarnaast zijn zij inzetbaar als medewerker en moeten zij zich goed op de 
arbeidsmarkt kunnen redden. Medewerkers moeten tevens in staat blijken om 
langdurig het bedrijfsleven van dienst te kunnen zijn (employability).  

• Kerncompetenties moeten gebruikt worden als bouwstenen voor de versterking 
van de kwalificatiestructuur voor het secundair onderwijs. Toepassing en 
afstemming van het bovenstaande ligt besloten in een analyse van processen, 
producten en opgaven die kenmerkend zijn voor een beroep. Deze aspecten 
moeten centraal staan bij de analyse van het beroep, de uiteindelijke vaststelling 
van competenties en de ontwikkeling van kwalificaties. 

3.2.1.6 Kwalificatiestructuur voor competentiegericht beroepsonderwijs 

Competentiegericht beroepsonderwijs moet leerlingen de mogelijkheden bieden om zich 
zowel te bekwamen op inhoudelijke alsook op vaktechnische aspecten, maar ook op het 
persoonlijke vlak. De omgeving waarbinnen het huidige beroepsonderwijs plaatsvindt, is 
nog onvoldoende uitgerust ten aanzien van de organisatie, de arbeidsvoorwaarden en de 
expertise van medewerkers. Bovendien is de omgeving waarbinnen het onderwijs 
plaatsvindt nog onvoldoende toegerust voor de verzorging van competentiegericht 
onderwijs, aldus de vereniging van Kenniscentra (Colo, 2005). De nieuwe 
competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het mbo is vanaf 2006/2007 voor elke 
onderwijsinstelling in de sector van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 
verplicht. Een drietal groepen competenties staat centraal: beroepscompetenties (toegang 
tot de arbeidsmarkt), leercompetenties (verdere loopbaanontwikkeling) en 
burgerschapscompetenties (als volwaardig burger functioneren in de samenleving). 
Overigens wordt het sociaal constructivisme als basis gezien voor het competentiegericht 
opleiden (Schlusmans, Slotman, Nagtegaal, & Klinkhorst, 1999). Hierbij wordt uitgegaan 
van krachtige leeromgevingen “waarin lerenden uitgedaagd worden om samen met elkaar 
actief te leren met een duidelijk zicht op de functionaliteit van het leren en het geleerde 
(toepassingsperspectief), waarin het leren wordt gesitueerd in een concrete context waarin 
de authenticiteit van die context zo hoog mogelijk is. Hierdoor kunnen de lerenden vooral 
vanuit intrinsieke motivatie leren en worden zij geacht zoveel mogelijk zelfstandig hun 
leren te sturen en te controleren. De opleider is hierbij meer coach en begeleider dan een 
overdrager van informatie” (Simons, 1999). De leerstijlen zouden vooral gebaseerd 
moeten zijn op een mix van: actief leren, reflectief leren, construerend leren, authentiek 
leren en samenwerkend leren (Droste & Rikhof-van Eijck, 2002). 

3.2.1.7 Doelstellingen middelbaar beroepsonderwijs 

Met de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, 2011) heeft de overheid invulling 
gegeven aan de wijze waarop educatie en beroepsonderwijs vormgegeven moeten 
worden. De volgende kaders zijn weergegeven als het gaat om de doelstellingen van het 
onderwijs: 

36

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   36 13-04-15   09:48



 

36 
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• Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing, ten dienste 
van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van 
kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun 
behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke 
behoeften. Waar mogelijk sluit de educatie aan op het ingangsniveau van het 
beroepsonderwijs. Educatie betreft niet de activiteiten op het niveau van het 
hoger onderwijs. 

• Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor 
de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is 
vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene 
vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers3 en draagt bij tot het 
maatschappelijk functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend 
beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs. Beroepsonderwijs 
betreft niet het hoger onderwijs. 

3.2.1.8 Schaalvergroting met synergie als doel 

De schaalvergroting in de bve-sector heeft structuur gekregen met de vorming van ROC's. 
Met de schaalvergroting is vooral beoogd meer samenhang te brengen in de 
voorzieningen op het onderwijsterrein binnen de bve-sector. Beroepsopleidingen uit 
verschillende sectoren zijn in één instelling samengebracht. Het bijeenbrengen van deze 
voorzieningen zal moeten leiden tot grotere transparantie en een betere benutting van 
aanwezige deskundigheid, maar ook tot een betere plaatsing en doorstroming van 
leerlingen. Met de schaalvergroting heeft de overheid een grotere autonomie voor ogen, 
waarmee de onderwijsinstellingen over voldoende bestuurskracht en faciliteiten 
beschikken om op een verantwoorde wijze invulling te kunnen geven aan taken en 
verantwoordelijkheden die op instellingsniveau belegd worden. De Inspectie van het 
Onderwijs (2001) constateert dat het aantal bekostigde bve-instellingen tussen 1995 en 
2000 is gedaald van ruim 300 naar 62 instellingen, waarvan 42 ROC's zijn. Verder wordt 
vastgesteld dat er nog weinig is gebleken van synergie-effecten op basis van uitwisseling 
van kennis en ervaring bij didactische ontwikkelingen en introductie van nieuwe 
opleidingen. De verdeling van bevoegdheden tussen centraal en decentraal niveau lijkt 
daarbij een belemmering te vormen. (Veel ROC's hebben een grote terughoudendheid bij 
het centraal aansturen van ontwikkelingen op decentraal niveau).  

3.2.2 Meso-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs 

In deze subparagraaf worden vooral de indirecte omgevingsfactoren beschreven die 
continu, soms ongemerkt, invloed en druk uitoefenen op de mbo-instellingen. De invloed 
van de directe omgevingsfactoren (micro-omgeving) op indirecte omgevingsfactoren 
(meso-omgeving) is veelal gering. Maar omgekeerd kan de invloed van de indirecte 

                                                                 
3 In het mbo worden verschillende termen gebruikt voor het aanduiden van de leerlingen, ook de 
term studenten wordt wel gebruikt. In een meer formele (wetmatige) omschrijving gebruikt men de 
term deelnemers. Op de werkvloer (contact tussen docenten en leerlingen) is de term leerlingen het 
meest gangbaar. 
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omgevingsfactoren (meso-omgeving) heel groot zijn op de micro-omgeving 
(onderwijsinstelling). Vanuit de meso-omgeving bestaat een wisselwerking met de macro-
omgeving waarbij directe invloeden uit die omgeving bepalend zijn (overheidsinvloeden). 
Verder worden de projectmatige ontwikkelingen beschreven van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van OCW), de MBO Raad en de Inspectie 
van het Onderwijs, die direct effect hebben op de onderwijsinstelling en het onderwijs. 
Daarnaast wordt de verwachting beschreven van de leerling als stakeholder en de 
veranderende rol van de ouders. 

3.2.2.1 Algemeen 

De ‘maakbaarheid’ en mogelijkheden om te sturen binnen een onderwijsorganisatie zijn 
niet alleen afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden van de leidinggevende(n). In 
sterke mate zullen ook omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke 
aansturing van de organisatie. Om een reëel beeld te krijgen van de omgeving waarbinnen 
het onderwijsmanagement besluitvorming en aansturing van het onderwijs moet 
vormgeven, zijn de meest relevante contingentiefactoren in beeld gebracht die daarbij 
een rol spelen en vaak ongemerkt de aansturing beïnvloeden. 

3.2.2.2 Kenniseconomie en innovatie in de zorgsector 

In het kader van de bijgestelde Lissabon-strategie (SER, 2009) zal Nederland in 2016 een 
toonaangevend kennisland moeten zijn en hét land van de talenten. Bovendien zal een 
significant deel van de economische groei moeten voortkomen uit kennis. De traditionele 
productiefactoren (arbeid, natuur en kapitaal) zullen steeds meer plaats moeten maken 
voor kennis als productiefactor. De productiefactor kennis zal de basis moeten vormen 
voor het continu ontwikkelen van (technische) innovaties om daarmee Nederland als 
kennis- en innovatieland op de kaart te zetten. Uit een evaluatie van de SER blijkt echter 
dat Nederland nog niet op schema ligt als het gaat om de kennis-investeringsagenda 
waarmee eerder doelstellingen op het gebied van de kenniseconomie werden vastgesteld.  

De toename van technologie heeft ook de nodige effecten op het beleid van de 
zorgsector. Door veranderingen in het overheidsbeleid en de daaraan gekoppelde 
bezuinigingen op de financiering, zullen mensen met een relatief kleine zorgvraag steeds 
vaker thuis blijven wonen. Verschillende innovaties op het gebied van E-Health en 
domotica zullen ervoor moeten zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven en over 
adequate zorg kunnen beschikken. De beweging 3.0 (2013) is van mening dat de 
ouderenzorg steeds complexer wordt en steeds hogere kwaliteitseisen aan de 
medewerkers op de werkvloer stelt. Een hoger opleidingsniveau van de medewerkers is 
een absolute noodzaak om de kwaliteit van de zorg te behouden en te verhogen. 
Medewerkers in de zorg worden steeds vaker geconfronteerd met E-Health-toepassingen, 
waarbij digitale communicatie en informatie-uitwisseling de basis vormen voor de 
begeleiding van cliënten en patiënten. 

3.2.2.3 Doelmatigheid van het mbo vergroten 

Daar de overheidsmiddelen onder druk staan mag de doelmatigheid van het publiek 
bekostigde middelbaar beroepsonderwijs niet uit het oog worden verloren. Met deze 
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behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke 
behoeften. Waar mogelijk sluit de educatie aan op het ingangsniveau van het 
beroepsonderwijs. Educatie betreft niet de activiteiten op het niveau van het 
hoger onderwijs. 

• Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor 
de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is 
vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene 
vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers3 en draagt bij tot het 
maatschappelijk functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend 
beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs. Beroepsonderwijs 
betreft niet het hoger onderwijs. 

3.2.1.8 Schaalvergroting met synergie als doel 

De schaalvergroting in de bve-sector heeft structuur gekregen met de vorming van ROC's. 
Met de schaalvergroting is vooral beoogd meer samenhang te brengen in de 
voorzieningen op het onderwijsterrein binnen de bve-sector. Beroepsopleidingen uit 
verschillende sectoren zijn in één instelling samengebracht. Het bijeenbrengen van deze 
voorzieningen zal moeten leiden tot grotere transparantie en een betere benutting van 
aanwezige deskundigheid, maar ook tot een betere plaatsing en doorstroming van 
leerlingen. Met de schaalvergroting heeft de overheid een grotere autonomie voor ogen, 
waarmee de onderwijsinstellingen over voldoende bestuurskracht en faciliteiten 
beschikken om op een verantwoorde wijze invulling te kunnen geven aan taken en 
verantwoordelijkheden die op instellingsniveau belegd worden. De Inspectie van het 
Onderwijs (2001) constateert dat het aantal bekostigde bve-instellingen tussen 1995 en 
2000 is gedaald van ruim 300 naar 62 instellingen, waarvan 42 ROC's zijn. Verder wordt 
vastgesteld dat er nog weinig is gebleken van synergie-effecten op basis van uitwisseling 
van kennis en ervaring bij didactische ontwikkelingen en introductie van nieuwe 
opleidingen. De verdeling van bevoegdheden tussen centraal en decentraal niveau lijkt 
daarbij een belemmering te vormen. (Veel ROC's hebben een grote terughoudendheid bij 
het centraal aansturen van ontwikkelingen op decentraal niveau).  

3.2.2 Meso-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs 

In deze subparagraaf worden vooral de indirecte omgevingsfactoren beschreven die 
continu, soms ongemerkt, invloed en druk uitoefenen op de mbo-instellingen. De invloed 
van de directe omgevingsfactoren (micro-omgeving) op indirecte omgevingsfactoren 
(meso-omgeving) is veelal gering. Maar omgekeerd kan de invloed van de indirecte 

                                                                 
3 In het mbo worden verschillende termen gebruikt voor het aanduiden van de leerlingen, ook de 
term studenten wordt wel gebruikt. In een meer formele (wetmatige) omschrijving gebruikt men de 
term deelnemers. Op de werkvloer (contact tussen docenten en leerlingen) is de term leerlingen het 
meest gangbaar. 
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omgevingsfactoren (meso-omgeving) heel groot zijn op de micro-omgeving 
(onderwijsinstelling). Vanuit de meso-omgeving bestaat een wisselwerking met de macro-
omgeving waarbij directe invloeden uit die omgeving bepalend zijn (overheidsinvloeden). 
Verder worden de projectmatige ontwikkelingen beschreven van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van OCW), de MBO Raad en de Inspectie 
van het Onderwijs, die direct effect hebben op de onderwijsinstelling en het onderwijs. 
Daarnaast wordt de verwachting beschreven van de leerling als stakeholder en de 
veranderende rol van de ouders. 

3.2.2.1 Algemeen 

De ‘maakbaarheid’ en mogelijkheden om te sturen binnen een onderwijsorganisatie zijn 
niet alleen afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden van de leidinggevende(n). In 
sterke mate zullen ook omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke 
aansturing van de organisatie. Om een reëel beeld te krijgen van de omgeving waarbinnen 
het onderwijsmanagement besluitvorming en aansturing van het onderwijs moet 
vormgeven, zijn de meest relevante contingentiefactoren in beeld gebracht die daarbij 
een rol spelen en vaak ongemerkt de aansturing beïnvloeden. 

3.2.2.2 Kenniseconomie en innovatie in de zorgsector 

In het kader van de bijgestelde Lissabon-strategie (SER, 2009) zal Nederland in 2016 een 
toonaangevend kennisland moeten zijn en hét land van de talenten. Bovendien zal een 
significant deel van de economische groei moeten voortkomen uit kennis. De traditionele 
productiefactoren (arbeid, natuur en kapitaal) zullen steeds meer plaats moeten maken 
voor kennis als productiefactor. De productiefactor kennis zal de basis moeten vormen 
voor het continu ontwikkelen van (technische) innovaties om daarmee Nederland als 
kennis- en innovatieland op de kaart te zetten. Uit een evaluatie van de SER blijkt echter 
dat Nederland nog niet op schema ligt als het gaat om de kennis-investeringsagenda 
waarmee eerder doelstellingen op het gebied van de kenniseconomie werden vastgesteld.  

De toename van technologie heeft ook de nodige effecten op het beleid van de 
zorgsector. Door veranderingen in het overheidsbeleid en de daaraan gekoppelde 
bezuinigingen op de financiering, zullen mensen met een relatief kleine zorgvraag steeds 
vaker thuis blijven wonen. Verschillende innovaties op het gebied van E-Health en 
domotica zullen ervoor moeten zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven en over 
adequate zorg kunnen beschikken. De beweging 3.0 (2013) is van mening dat de 
ouderenzorg steeds complexer wordt en steeds hogere kwaliteitseisen aan de 
medewerkers op de werkvloer stelt. Een hoger opleidingsniveau van de medewerkers is 
een absolute noodzaak om de kwaliteit van de zorg te behouden en te verhogen. 
Medewerkers in de zorg worden steeds vaker geconfronteerd met E-Health-toepassingen, 
waarbij digitale communicatie en informatie-uitwisseling de basis vormen voor de 
begeleiding van cliënten en patiënten. 

3.2.2.3 Doelmatigheid van het mbo vergroten 

Daar de overheidsmiddelen onder druk staan mag de doelmatigheid van het publiek 
bekostigde middelbaar beroepsonderwijs niet uit het oog worden verloren. Met deze 
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insteek heeft de minister van OCW (Van Bijsterveld-Vliegenthart) opdracht gegeven om de 
mogelijkheden te onderzoeken om meer doelmatigheid te realiseren in het mbo. De 
commissie Hermans/Van Zijl (Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 2010) ziet 
verschillende mogelijkheden om de doelmatigheid in het mbo te verbeteren. Allereerst 
dient de kwalificatiestructuur doorontwikkeld te worden, en de kwalificatiedossiers 
dienen voor langere tijd vastgesteld te worden met daarbij meer aandacht voor de 
implementatie. Aanvullend dient er een registratiesysteem te komen waarmee de 
mutaties in de kwalificatiedossiers overzichtelijk worden bijgehouden. Vervolgens dient 
diplomering op dossierniveau plaats te vinden waarmee een reductie van het aantal 
diploma's ontstaat. Het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo-systeem) moet 
minder complex gemaakt worden daar veel van de uitvoeringsproblemen gekoppeld zijn 
aan de huidige opzet. Er is een procesaanbeveling gedaan voor een doelmatiger 
opleidingsaanbod. Om te kunnen komen tot uniformering van examineren zijn er per 
sector afspraken gemaakt over de betrokkenheid van het bedrijfsleven en het hbo. 
Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan samenwerking bij de ontwikkeling van 
examenproducten met een landelijke validering. Tot slot zal er een ander toezichtkader 
komen voor standaardisering van examens; vooraf dient helderheid te bestaan over de 
kwaliteit van examenproducten en examenleveranciers. 

3.2.2.4 Inspectietoezicht en bestuurlijke uitdagingen 

Mbo-instellingen hebben vaak een complexe opdracht te vervullen. Hierbij valt te denken 
aan de veelheid aan opleidingen die op verschillende niveaus worden aangeboden. Een 
deel van de studenten vraagt extra zorg en intensieve begeleiding. Daarnaast zijn 
instellingen bezig hun onderwijs te moderniseren door competentieontwikkeling centraal 
te stellen. Ook de relatie met de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven is van belang, zo 
moeten mbo-instellingen hun eigen examens ontwikkelen. Het onderzoek (Inspectie van 
het Onderwijs, 2010) dat heeft plaatsgevonden onder 27 bekostigde mbo-instellingen, laat 
zien dat 15% van de instellingen als koploper wordt gekenmerkt met goede kwaliteitszorg 
en een grote organisatie-effectiviteit en een daaraan gekoppelde relatief hoge onderwijs- 
en examenkwaliteit. De achterblijvers hebben, aldus de Inspectie van het Onderwijs, een 
veel lager niveau van bestuurlijk vermogen, waarbij ook de onderwijs- en examenkwaliteit 
relatief laag is. Dit betreft ook ongeveer 15% van de instellingen. Bij veel mbo-instellingen 
is het teamniveau het minst sterk ontwikkeld. Het gebrek aan goede onderwijsinformatie 
speelt hierbij een rol alsook de kwaliteit van plannen en het vermogen om goed te kunnen 
bijsturen. 

Hetzelfde onderzoek toont aan dat de monitoring, in de vorm van audits, enquêtes en 
panels, bij de meeste instellingen goed is ontwikkeld en breed geaccepteerd wordt onder 
management en medewerkers. Door het ontbreken van een duidelijke normering op het 
gebied van opbrengsten, voortijdige schoolverlaters, tevredenheid bij leerlingen en 
bedrijven en schoolverzuim, blijkt de bijsturing met het daadwerkelijk gebruik van de 
uitkomsten van de monitoring minder positief. 

In het onderzoek beschouwt men de effectiviteit van de organisatie als tweede dimensie 
van het bestuurlijk vermogen. Vooral de stabiliteit van het bestuur en management, de 
resultaatgerichtheid van de organisatie en de onderwijsinformatievoorziening spelen een 
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rol van betekenis. Echter bij 40% van de instellingen heeft een wisseling in de 
samenstelling van het college van bestuur plaatsgevonden. Bij 70% van de instellingen 
heeft een wisseling van het middenmanagement plaatsgevonden die voortvloeit uit 
problemen met de kwaliteit van het onderwijs of een rol speelde bij het ontstaan daarvan. 
Op het punt van resultaatgerichtheid schort het nogal eens aan plannen die niet alleen 
activiteiten bevatten maar vooral ook doelen van een goede kwaliteit. Van groot belang 
voor de sturing en bijsturing van het onderwijs is dat het management tijdig beschikt over 
kwalitatief goede onderwijsinformatie. Bij veel instellingen is dit volgens het onderzoek 
nog onvoldoende ontwikkeld. 

Al in 2009 heeft de Inspectie van het Onderwijs (2009) een meer slagvaardig toezicht 
geïmplementeerd, gericht op interventies bij tekortkomingen. Daarmee is mogelijk 
gemaakt om daar waar tekortkomingen worden vastgesteld het toezicht te intensiveren. 
Interventietermijnen worden bekort in het geval van zwak onderwijs of een zwakke 
financiële positie van de mbo-instelling. Het sanctioneren van instellingen is hiermee 
bekort naar een mogelijkheid om al na één jaar sancties te treffen (bijvoorbeeld de 
intrekking van licenties) in geval van onvoldoende (onderwijs)kwaliteit, waar voorheen 
deze mogelijkheid pas bestond na meerdere jaren. De mogelijkheid van deze toepassing is 
geborgd in de wet deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)4. 

In het bestuursakkoord voor de mbo (2011-2015) (Ministerie van OCW, 2011a) is een 
behoorlijk aantal doelstellingen vastgelegd die nieuwe (kwalitatieve) uitdagingen vormen 
voor de onderwijsinstellingen. Als vertrekpunten voor deze doelstellingen dienen het 
Professioneel Statuut, het actieplan Focus op vakmanschap en het actieplan Leraar 2020. 
De doelstellingen van het akkoord zijn gericht op het verbeteren van de 
professionalisering van het onderwijspersoneel, bekwaamheid van het management, 
kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid, instroomroutes personeel en de 
prestatiebeloning. 

3.2.2.5 Actieplannen mbo voor beter onderwijs en minder uitval 

Met het vertrekpunt dat er in de laatste jaren de nodige zorg over het mbo is geweest, 
vooral klachten over de uitval van lesuren en slechte examens, heeft het kabinet Rutte 
(2010-2012) een aantal concrete kaders opgesteld waaraan mbo-instellingen aan het 
einde van de kabinetsperiode moeten voldoen. De vertaling hiervan is gegeven in het 
actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 (Tweede Kamer, 2011). De volgende 
concrete doelen zijn geformuleerd: het terugdringen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters tot 25.000 leerlingen in 2016, besturing en bedrijfsvoering van alle 
instellingen zijn op orde gebracht waarbij de leerlingen voldoende onderwijstijd, les van 
professionele docenten en degelijke onderwijsprogramma's en examens ontvangen. De 
mbo-instellingen dienen voor het einde van deze kabinetsperiode (2014) van de leerlingen 
een dikke zeven als rapportcijfer te ontvangen! 

De maatregelen voor de mbo-instellingen zijn als volgt uitgewerkt: opleidingen zijn 
geïntensiveerd waarbij in het eerste leerjaar de onderwijstijd is verhoogd tot minimaal 

                                                                 
4 Deregulering en administratieve lastenverlichting, deze wet behelst aanpassingen van de WEB. 
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4 Deregulering en administratieve lastenverlichting, deze wet behelst aanpassingen van de WEB. 
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1000 klokuren waarvan tenminste 750 begeleide onderwijsuren zijn. Daarnaast is de 
wettelijke nominale opleidingsduur van de mbo niveau 4 opleidingen verkort van vier naar 
drie jaar. De kwaliteit van de examens in het mbo moet beter, het examineren van Engels, 
Nederlands en Rekenen gaat gefaseerd plaatsvinden via centrale examens. Voor 
beroepsgerichte vakken mag alleen nog gebruik gemaakt worden van examens die 
voldoen aan een landelijk kwaliteitskeurmerk. De professionaliteit van de docent moet op 
een hoger niveau komen; hiervoor is de verplichting tot na- en bijscholing ingesteld en is 
een lerarenregister in oprichting 5. Bovendien zal er een vereenvoudiging van de 
kwalificatiestructuur plaatsvinden en een vermindering van het aantal kwalificaties en 
opleidingen. 

Op het gebied van besturing en bedrijfsvoering moeten leerlingen kunnen rekenen op 
goede lesroosters, gevarieerde lesmethoden en goede voorlichting door de instelling. 
Sinds 2012 wordt om het jaar de tevredenheid van de medewerkers en studenten grondig 
onderzocht en eenmaal per jaar wordt de tevredenheid van het bedrijfsleven onderzocht. 
De resultaten worden vermeld in een landelijke benchmark van de MBO Raad. Het interne 
toezicht zal verscherpt worden in de vorm van een versterking van de raden van toezicht, 
als voorwaarde voor een beperkter toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Tot slot is 
de lumpsum regeling gemoderniseerd en is er een prestatiebox van waaruit mbo-
instellingen een bijdrage ontvangen op basis van geleverde prestaties. 

De projectorganisatie, ingesteld door het Ministerie van OCW, heeft verschillende 
opdrachten uitgewerkt voor de realisatie van het actieplan Focus op vakmanschap, 
waarbij Loonen, Bloemen en Dekkers (2012) de volgende aspecten hebben benoemd 
(kaders uit het actieplan Focus op vakmanschap): 

• In 2015 moet het mbo over de hele linie goed onderwijs en een solide basis 
bieden voor werk of doorstroming naar vervolgonderwijs. Daarnaast dient het 
aantal voortijdige schoolverlaters significant te zijn teruggedrongen. 

• In 2015 moet het mbo een verbeterslag gemaakt hebben op het terrein van 
besturing en bedrijfsvoering. Leerlingen dienen voldoende effectieve 
onderwijstijd te krijgen op basis van een aanbod van degelijke 
onderwijsprogramma’s. Er moet voldoende les en begeleiding zijn van 
professionele docenten, ook moeten de examens op orde zijn. Dit alles moet de 
studenten een omgeving bieden waarbij zij de prestaties kunnen leveren 
waarmee zij welkom zijn in het bedrijfsleven. 

• Het mbo moet beter concurreren en daarmee aantrekkelijker worden als 
aanbieder van beroepsonderwijs. Leerlingen en ouders dienen het mbo-niveau 
hoger te waarderen waarbij uiteindelijk een gemiddeld cijfer van minimaal een 
zeven gerealiseerd moet worden.  

 

                                                                 
5 Het lerarenregister heeft als doel het waarborgen van de kwaliteit en de eer van het beroep van de 
leraar. Hiermee vindt ook de registratie plaats van de permanente educatie (onderhoudsplicht) van 
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In het actieplan Focus op vakmanschap wordt nogmaals aangegeven dat goede docenten 
cruciaal zijn voor de realisatie van de onderwijsdoelstellingen. Docenten moeten hun 
professionaliteit verder kunnen uitbouwen waarvoor een verplichting tot na- en 
bijscholing ingevoerd is. Bovendien wordt er een lerarenregister ingericht. 
Met de introductie van actieplan Focus op vakmanschap wordt tevens het convenant 
Leerkracht van Nederland (Ministerie van OCW, 2007) voortgezet. Hiermee wordt 
aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs, en de voortdurende verbetering daarvan, 
hoog op de agenda staan, omdat goed onderwijs van groot belang is voor de samenleving, 
cultuur en economie.  
Een sterkere positie van de leraar maakt ook onderdeel uit van het convenant. Zo moeten 
docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk voldoende professionele ruimte hebben om 
hun werk goed te kunnen doen. De professionele ruimte voorziet in de interne 
zeggenschap van de leraar over ontwerp en uitvoering van het onderwijskundig- en 
kwaliteitsbeleid van de school. Voor de uitvoering hiervan zijn wettelijke kaders verankerd 
in het Professioneel Statuut MBO (MBO Raad, 2009), onder andere de wijze waarop de 
interne zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. Met de onderstaande punten uit 
het Professioneel Statuut worden aspecten op het gebied van teamwerk, zelfstandig 
handelen, deelname aan werkoverleg en de actieve betrokkenheid bij de totstandkoming 
van beleid voor de docenten geborgd: 

• De medewerker stelt zich collegiaal op in het team waarbinnen hij werkzaam is. 
Voor medewerkers die betrokken zijn bij het directe onderwijsproces geldt dat 
onderwijs geven in hoge mate teamwerk is. Hierbij wordt erkend dat deze ruimte 
voor samenwerking beperkingen oplegt aan de individuele invulling van het 
zelfstandig handelen.  

• De organisatie schept ruimte voor medewerkers om professioneel handelen te 
optimaliseren. De medewerker investeert in dit proces door het op peil houden 
van zijn vakbekwaamheid, onder andere ten aanzien van de ontwikkelingen in 
het bedrijfsleven en de onderwijsketen en door actieve deelname aan het 
werkoverleg.  

• De professionele medewerkers worden binnen de instelling actief betrokken bij 
de totstandkoming van het beleid van de organisatie op de terreinen waarop hun 
beroepsuitoefening betrekking heeft.  

 
Bijzonder aan het Professioneel Statuut is dat het teamwerk benoemt en de ruimte 
daarvoor claimt. Daarnaast wordt van de docent een actieve deelname aan het 
werkoverleg en een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van beleid verwacht. 

Met de wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) heeft de overheid invulling 
gegeven aan de wijze waarop scholen aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van het 
onderwijs en hoe deze kwaliteit te borgen. Daarnaast worden aan docenten 
bekwaamheidseisen gesteld en wordt geregeld op welke wijze gelden beschikbaar zijn om, 
in het kader van permanent onderhoud (permanente educatie), alle betrokkenen bij de 
uitvoering van het onderwijs over de juiste competenties te laten beschikken. Overigens 
ligt de verantwoording om docenten bekwaam te hebben en te houden bij de werkgever. 
Deze moet dan ook een plan van aanpak hebben om de bekwaamheid te kunnen borgen. 
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De Inspectie van het Onderwijs voorziet in toezicht op een juiste uitvoering van de wet 
BIO. 

3.2.2.6 Competente docenten en leidinggevenden cruciaal voor goed onderwijs 

Het beroeps- en volwassenenonderwijs (bve) wordt gezien als een zeer complexe sector. 
Deze complexiteit wordt veroorzaakt door de taakopdrachten aan de sector en de 
pluriforme doelgroep, maar ook door de vele stakeholders en de niet altijd consistente 
aansturing en beleidsintenties van de overheid. Daarnaast speelt de hoge 
maatschappelijke verwachting van de bve-sector ook een rol.  

Complexiteit vertaalt zich vooral in de besturing van de bve-instellingen. Er wordt met een 
grote mate van passie en betrokkenheid in de sector gewerkt. Toch zijn er teveel 
instellingen die onvoldoende scoren op de basiskwaliteit, onderwijskwaliteit en 
examenkwaliteit, aldus de Commissie Onderwijs en Besturing BVE (2010). Met het 
middenmanagement van verschillende bve-instellingen is de commissie ingegaan op de 
aansturing van teams en de verantwoording naar het college van bestuur. Hierbij is ook de 
beleving van afstand tussen werkvloer en de top aan de orde geweest.  

Bij onderwerpen als professionalisering van docenten, relatie met de arbeidsmarkt, 
probleemloze instroom en de rol van de overheid, constateert de commissie veel passie 
maar op sommige onderdelen ook een defensieve houding. Vaak ervaren docenten de 
organisatie van het onderwijs in hun onderwijsinstelling als onvoldoende. Docenten geven 
aan bereid te zijn meer verantwoordelijkheid te willen nemen voor de kwaliteit van het 
onderwijs, mits er goede randvoorwaarden zijn. Ook laten zij weten ontevreden te zijn 
over de kwaliteit van het personeel inclusief de onderwijsgevenden, waartoe zij zelf 
behoren. De commissie laat in haar aanbevelingen weten dat er meer zorg moet zijn voor 
een gerichte professionalisering van teams en individuele medewerkers, niet alleen op 
hun pedagogisch didactisch handelen maar ook op resultaatverantwoordelijkheid en 
organiserend vermogen. Daarnaast heeft de ontwikkeling van het onderwijskundig 
leiderschap, management en bestuur een hoge prioriteit. Er zou ook meer aandacht 
moeten zijn voor competenties op het gebied van bedrijfsvoering, zowel bij de 
leidinggevenden als bij het college van bestuur.  

Met verschillende actieplannen zet de overheid in op de versterking van het onderwijs. 
Met het actieplan Leraar 2020 - een krachtig beroep (Ministerie van OCW, 2011b) wordt 
nogmaals onderschreven dat leraren en schoolleiders cruciaal zijn voor de kwaliteit van 
het onderwijs en bovendien onmisbaar zijn voor de verbetering ervan. In het actieplan zijn 
dan ook concrete doelen opgenomen waaronder de verdere professionalisering van 
zittende leraren en schoolleiders.  

Er is een aantal prestatieafspraken opgesteld voor de ontwikkeling van docenten en 
schoolleiders. Hiervoor zijn gelden beschikbaar in twee tranches, waarbij de eerste 
tranche is toegekend voor de periode 2012-2015. De prestatieafspraken zijn gericht op de 
professionalisering van de docenten maar ook op de professionalisering van de teams in 
relatie tot het presteren van de leerlingen in het mbo.  
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Een aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van deze professionalisering zijn de 
algemene bekwaamheidseisen voor docenten, die in de vorm van de onderstaande 
competenties zijn weergegeven (Onderwijscoöperatie, 2004): 

• Interpersoonlijke competentie; 
• Pedagogische competentie; 
• Vakinhoudelijke en didactische competentie; 
• Organisatorische competentie; 
• Competent in samenwerken met collega’s (samenwerken in een team); 
• Competent in samenwerking met de omgeving; 
• Competent in reflectie en ontwikkeling. 

 
Bij het competent samenwerken met collega's dienen docenten een bijdrage te leveren 
aan een goede onderlinge samenwerking maar ook aan een goede schoolorganisatie. 
Docenten dienen goed met collega's te communiceren en samen te werken. Daarnaast 
dient men een constructieve bijdrage te leveren aan vergaderingen en andere vormen van 
overleg en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten 
functioneren. Tot slot dient er een bijdrage geleverd te worden aan de ontwikkeling en 
verbetering van de school. 

Met het actieplan Leraar 2020 wordt het middelbaar beroepsonderwijs gekenmerkt als 
een organisatie met een sterk teamgerichte aanpak waarbij hoge eisen worden gesteld 
aan teamleden en teamleiding, maar ook aan het middenmanagement. De kwaliteit van 
het middenmanagement dient te worden versterkt om teams meer opbrengstgericht te 
kunnen aansturen. Bovendien is er nog onvoldoende oog voor de kwaliteit van de 
individuele leraren en hoe deze kunnen bijdragen aan de versterking van het team. 
Daarom wordt het voorstel gedaan om te investeren in de ontwikkeling van 
leiderschapstrajecten, versterking van persoonlijke competenties en teamleiding, 
teneinde het middenmanagement te versterken.  

Eén van de adviezen om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van leraren is 
de collegiale visitatie en het verder benutten van de professionele ruimte. De reflectie van 
deze collegiale visitatie zou een bijdrage kunnen leveren aan de discussie wat een goede 
leraar is en wat er aan kwaliteitsbeleid nodig is van bestuur en management om dit te 
kunnen worden. Tot slot wordt prestatiebeloning genoemd om leraren te stimuleren tot 
een discussie die moet leiden tot een betere onderwijskwaliteit en een versterking van het 
team. 

3.2.2.7 21st Century Skills om de toenemende complexiteit het hoofd te bieden 

Ontwikkeling en toepassing van technologie in de maatschappij nemen sterk toe, 
waardoor de vraag naar kenniswerkers en mensenwerkers6 steeds groter wordt. 
Daarnaast is er een afname van de behoefte aan routinematige functies zoals bijvoorbeeld 
productiewerk. 

                                                                 
6 Mensenwerkers is een term die gebruikt wordt door Thissen, Bruijnzeel, Tauritz Bakker, De Brito en 
Meiresonne (2011) waarmee zij de uitvoerders van de publieke dienstverlening aanduiden. 
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Er wordt geconstateerd dat de ‘mensenwerkers’ steeds vaker met complexe vragen 
geconfronteerd worden waarbij deze medewerkers tot oplossingen komen waar wetten, 
regels en beleid niet in voorzien. De politiek gaat zelden te rade bij de professionals in de 
uitvoering en als gevolg hiervan worden wetten en regels pas op de werkvloer getoetst 
aan de realiteit van de praktijk. Regelmatig staan de wetten en regels een voor de hand 
liggende oplossing in de weg, laten oplossingen lang op zich wachten of zijn 
administratieve lasten zo hoog dat er weinig tijd overblijft voor menselijk contact. De 
dagelijkse praktijk is bijna altijd complexer en weerbarstiger en roept daarmee andere 
verwachtingen op dan beleidsmakers en politiek hebben voorzien. Kennis over deze 
weerbarstige praktijk is bij de professionals volop aanwezig, maar wordt nauwelijks benut 
bij de ontwikkeling van beleid en nieuwe systemen. Bezuiniging op de interventiekracht 
van deze professionals betekent dat er waardevolle schakels worden weggehaald 
waardoor men in toenemende mate ontevreden is over de overheidsdienstverlening. 

In opdracht van Kennisnet heeft de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de 
relevantie van de 21st Century Skills voor het onderwijs en de effecten bij de 
implementatie. Lange tijd was het onderwijs in de industriële samenleving gericht op de 
ontwikkeling van feitelijke kennis. Grote veranderingen in de economie en de 
arbeidsmarkt leiden tot globalisering en internationalisering. Als gevolg hiervan is de 
arbeidsmarkt een mondiale arbeidsmarkt geworden. Dit vraagt van leerlingen dat ze niet 
langer alleen voor de lokale arbeidsmarkt worden opgeleid, maar vooral worden 
voorbereid op een mondiale arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling zal ook consequenties 
hebben voor de beroepen, waarbij de beroepsomschrijvingen voor een groot deel een 
nieuwe invulling zullen krijgen. Deze nieuwe samenleving vraagt om een betrokken, 
nieuwsgierige en ondernemende houding van de participanten op de arbeidsmarkt.  

Met het ontstaan van de kennissamenleving en de sterke mate van globalisering van de 
economie, ontstaat ook de vraag hoe leerlingen hier op voorbereid kunnen worden. Voogt 
en Pareja Roblin (2010) geven met hun onderzoek informatie over de definitie, 
implementatie en evaluatie van 21st Century Skills door verschillende modellen voor 21st 
Century Skills te analyseren. Zij komen tot de conclusie dat de onderstaande 21st Century 
Skills in alle modellen worden genoemd: 

• Samenwerken: gezamenlijk een doel kunnen behalen, elkaar aanvullen, 
inspireren en ondersteunen. 

• Creativiteit: het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, 
oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te 
optimaliseren. 

•  ICT-geletterdheid: vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van 
technologie, daarbij komen technologische geletterdheid en 
informatievaardigheden samen. 

• Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een 
boodschap. 

• Probleemoplossend vermogen: het erkennen en herkennen dat er problemen 
bestaan en gezamenlijk tot een plan van actie kunnen komen om deze op te 
lossen. 
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• Kritisch denken: het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of 
onderbouwde mening te formuleren. 

• Sociale en culturele vaardigheden: in staat zijn om met mensen van verschillende 
etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te 
leren, te werken en te leven. 

 

 

Figuur 3: 21st Century Skills in het onderwijs (Kennisnet). 

In de aanbevelingen is door Voogt en Pareja Roblin (2010) een aantal aspecten 
opgenomen die met name voor de docenten van belang zijn. Allereerst dient het 
eigenaarschap van 21st Century Skills bij de docenten te liggen, dit dient dan wel 
gecreëerd te worden. Vervolgens zal er een professionele ontwikkeling moeten 
plaatsvinden waarbij de 21st Century Skills geadopteerd dienen te worden in de 
lerarenopleidingen en in de nascholing (permanente educatie). Docenten dienen zelf ook 
de 21st Century Skills te ontwikkelen en daarnaast te ervaren hoe deze vaardigheden 
kunnen worden onderwezen aan leerlingen. Tot slot dient er scholing, samenwerking en 
kennisdeling tussen docenten gefaciliteerd te worden door de school. 

Een uitgebreider model van de 21st Century Skills wordt gegeven door Trilling en Fadel 
(2009). Zij zijn van mening dat het onderwijs vooral met de maatschappelijke 
veranderingen mee moet evolueren en zij stellen de reguliere onderwijsstructuur ter 
discussie waar vooral wordt uitgegaan van het doceren van vakken. De afname van 
routinematig industrieel werk ten gunste van dienstverlening en creatieve beroepen 
vraagt een duidelijke herziening van vaardigheden, attitude en inhoud van het huidige 
onderwijs. Met onderstaande Skills bieden zij een alternatief voor de invulling van het 
onderwijs, waarbij de onderverdeling wordt gemaakt in drie verschillende kaders. 
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Life and Career Skills: 

• Flexibiliteit en aanpassingsvaardigheden; 
• Ontplooiing van initiatieven; 
• Sociale en interculturele vaardigheden; 
• Productiviteit en resultaatgerichtheid; 
• Leiderschap en verantwoordelijkheid. 

 
Learning and Innovation Skills: 

• Kritisch denken en probleemoplossend vermogen; 
• Communicatie en samenwerking; 
• Creativiteit en innovatie. 

 
Information, Media, and Technology Skills: 

• Informatiewijsheid; 
• Mediawijsheid; 
• ICT-wijsheid. 

 

 

Figuur 4: 21st Century Skills (Trilling & Fadel). 

In tegenstelling tot de uitwerking van de 21st Century Skills door Voogt en Pareja Roblin 
(2010), hebben Trilling en Fadel (2009) leiderschap en verantwoordelijkheid maar ook 
initiatief en zelfsturing opgenomen in de skills. Met name voor deze skills geldt dat hierin 
vaardigheden en competenties zijn opgenomen die te maken hebben met het nemen van 
initiatief, het sturen en leidinggeven aan activiteiten gericht op het creëren van een eigen 
regievoering op weg naar output (zelfsturing en resultaat). 
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3.2.2.8 Leerling als klant 

De leerling van vandaag maakt onderdeel uit van de generatie Einstein. De leerling wordt 
omschreven als een onvrijwillige deelnemer aan het gehele (opleidings)proces, waarbij de 
druk van de ouders groot is om daadwerkelijk te presteren (Boschma & Groen, 2007). 
Deze generatie heeft volop te maken met nieuwe vormen van onderwijs en verschillende 
experimenten op scholen. Het zijn professionele ontvangers, wat betekent dat zij goed 
weten hoe communicatie en reclame werken en al snel zicht hebben op de 
beïnvloedingmechanismen (mediasmart). Leerlingen hebben heel goed door dat de school 
geld aan hen verdient en dat er veel wordt geïnvesteerd om leerlingen binnen te halen. 
Leerlingen vragen zich soms af of zij door de school alleen als inkomstenbron worden 
gezien, of dat het ook om hen gaat en om wat zij leren. Scholen hebben daarnaast een 
steeds grotere rol in het opvoeden van leerlingen omdat ouders niet altijd meer in staat 
zijn de opvoeding optimaal in te vullen (Kleijne & Van Lier, 2010). Voor 
onderwijsinstellingen betekent dit dat buiten de didactische invulling ook steeds meer een 
pedagogische invulling verwacht wordt. 

3.2.3 Micro-omgeving van het middelbaar beroepsonderwijs (Leeuwenborgh 
Opleidingen) 

In deze subparagraaf wordt Leeuwenborgh Opleidingen beschreven als mbo-instelling en 
wordt een verdieping uitgewerkt op sectorniveau binnen de zorgopleiding. Het betreft 
hier de micro-omgeving waarbij directe (veelal interne) omgevingsfactoren een rol spelen 
en relatief eenvoudig zijn te beïnvloeden door de organisatie. Verder worden de 
ontwikkelingen, die de organisatie recent heeft doorgemaakt, in beeld gebracht en de 
problemen en uitdagingen die op dit moment een rol spelen. Daarnaast wordt een aantal 
cijfermatige aspecten belicht die gericht zijn op het rendement van de zorgopleidingen. 

3.2.3.1 Algemeen 

Landelijk zijn er 42 Regionale Opleidingscentra (ROC's), waarvan Leeuwenborgh 
Opleidingen actief is in de regio Zuid-Limburg. Leeuwenborgh Opleidingen heeft 
vestigingen in Maastricht, Sittard, Nuth en Venlo. Met ruim 800 medewerkers wordt het 
onderwijs verzorgd voor meer dan 8.000 deelnemers in het beroepsonderwijs en 
educatie. De onderwijsinstelling is actief in de sectoren: Cios, Mbo dans, Handel, 
Toerisme, Uiterlijke verzorging en Veiligheid, Economie, Educatie, Techniek en Zorg en 
Welzijn.  

Daarnaast is het Leeuwenborgh Marktportaal actief op het gebied van het verzorgen van 
bedrijfsopleidingen voor het regionale bedrijfsleven. Om een beeld te krijgen van de 
organisatie, en specifiek van de sector Zorg en Welzijn, is een aantal gegevens in beeld 
gebracht die zijn afkomstig uit het jaarverslag van 2010 (Leeuwenborgh Opleidingen, 
2011a). De cijfermatige gegevens zijn afkomstig uit de bijlage van het jaarverslag van 2010 
(Leeuwenborgh Opleidingen, 2011b). Een organigram van Leeuwenborgh Opleidingen is 
opgenomen als bijlage A. 

• Missie: Leeuwenborgh Opleidingen is het loopbaancentrum voor de regio Zuid-
Nederland en de grensgebieden. 
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• Visie: Leeuwenborgh Opleidingen is een organisatie waarbij het 
loopbaanperspectief van de klant (deelnemer) centraal staat. 

• Strategische doelstellingen: mensen opleiden tot verantwoordelijke burgers die 
hun vak verstaan en een arbeidsmarktperspectief hebben, vergroten van het 
marktaandeel in een krimpende markt, een aantrekkelijke werkgever zijn en het 
ROC efficiënt organiseren. 

• Uitgangspunten: Leeuwenborgh heeft een professionele en resultaatgerichte 
cultuur. Leeuwenborgh stuurt op resultaat en is een vraaggestuurde organisatie, 
de processen worden aangestuurd met behulp van de PDCA-cyclus (Plan, Do, 
Check, Act-cyclus). Het management van Leeuwenborgh is 
resultaatverantwoordelijk op alle resultaatgebieden. Voor het college van 
bestuur, directeuren, opleidingsmanagers en teamleiders is 
informatievoorziening tijdig, betrouwbaar en leesbaar. Leeuwenborgh maakt 
voor de beleidsvorming structureel gebruik van de kennis die aanwezig is bij 
stakeholders: gemeenten, bedrijven, decanen van toeleverend onderwijs, 
afnemend onderwijs, deelnemers, ouders en afnemend werkveld.  

 
Hieronder zijn de missie en visie van Leeuwenborgh Opleidingen weergegeven zoals deze 
zijn opgenomen in het jaarverslag 2013 (Leeuwenborgh Opleidingen, 2014a). De 
wijzigingen ten opzichte van 2010 geven een dynamisch beeld van de ontwikkeling van 
Leeuwenborgh Opleidingen en de bredere samenwerking met strategische partners 
buiten de school. 

• Missie: ROC Leeuwenborgh is een regionaal centrum voor het ontwikkelen van 
vakmensen door vakmensen. ROC Leeuwenborgh werkt actief en langdurig 
samen met relaties in het werkveld. Deelnemers worden niet alleen door ROC 
Leeuwenborgh opgeleid, maar zij ontwikkelen hun vakmanschap tijdens en ook 
na de opleiding in nauwe samenhang met de partners uit het bedrijfsleven en de 
samenleving. ROC Leeuwenborgh ontwikkelt zich hierdoor tot een centrum voor 
professionele groei. 

• Visie: Wij stemmen ons programma af op de demografische ontwikkelingen in de 
regio, samen met kennispartners en bedrijfsleven. Wij stemmen ons programma 
af op de tijdpaden en prioriteit van de overheid, Focus op Vakmanschap, meer 
met minder. Wij zorgen er voor, dat onze marktbewerking aansluit op de 
regiostrategie, onder andere Brainport 2020. Wat wij bieden, moet aantrekkelijk 
en innovatief zijn voor onze klanten met fantastisch onderwijs en ruime 
carrièreperspectieven. Vakmensen die door ons zijn opgeleid, kennen het belang 
van een Leven Lang Leren. Zij houden hun kennis en houding zelfstandig op peil 
om ‘employable’ te blijven. 

• Visie op onderwijs: Wij onderscheiden ons door een breed, flexibel en 
arbeidsmarktrelevant onderwijsportfolio, dat aansluit bij de talenten en de 
belevingswereld van onze deelnemers. Door een combinatie van persoonlijke 
aandacht en een heldere organisatie leiden wij onze deelnemers naar het voor 
hen hoogst haalbare onderwijsniveau. Dit wordt ondersteund door 
onderwijsfaciliteiten, die aansluiten bij de beleving van onze deelnemers en bij de 
specifieke arbeidsmarkten in ons onderwijs-portfolio. De uitvoering van ons 
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onderwijs vindt zo dicht mogelijk plaats bij ‘daar waar het gebeurt’. Daarom zijn 
wij ondernemend in het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met 
(keten)partners. We streven ernaar dat al onze medewerkers merkbaar bijdragen 
aan een hoogwaardig onderwijsproduct. We verleggen het accent van het maken 
van een efficiënte Leeuwenborgh organisatie naar het ontwikkelen van gedreven 
Leeuwenborgh professionals. Gedrag en kwaliteit van mensen zijn onze Kritische 
Succes Factoren. Die professionele groei van medewerkers realiseren we door te 
sturen op drie interne kernwaarden: Positief: het glas is halfvol, Nieuwsgierig: we 
kijken om ons heen, Prikkelend: we zoeken onconventionele oplossingen. 

3.2.3.2 Reorganisatie van de onderwijsinstelling 

De centrale medezeggenschapsraad heeft in 2008 ingestemd met een reorganisatie van 
Leeuwenborgh Opleidingen (2009a). De organisatie dreigde af te stevenen op een 
structureel tekort van € 6 miljoen op jaarbasis. Dit was dan ook de reden om tot een 
structurele verandering te komen: tot 2012 is er bezuinigd waardoor er 100 fte’s zijn 
komen te vervallen. Voor de uitvoering van de reorganisatie is Capgemini als adviesbureau 
gekozen. Dat heeft in drie maanden tijd een blauwdruk gemaakt voor de nieuwe 
organisatie. Met deze opzet is een Loopbaanportaal7 ontstaan, een Marktportaal8, een 
dienst IT, BIK, HR, FB&C en een Bedrijfsdienst. Onderwijsunits zijn omgevormd tot 
sectoren waarbij de unitmanagers als sectordirecteuren zijn benoemd. Deze reorganisatie 
heeft voor de medewerkers een onzekere tijd gebracht. Daarom is een mobiliteitspool 
opgezet die de flexibele inzet van de huidige medewerkers moet waarborgen. 

3.2.3.3 Strategische risico’s en de strijd om de leerling 

Het college van bestuur en de directeuren van Leeuwenborgh Opleidingen hebben een 
aantal risicogebieden benoemd die opgenomen zijn in het jaarplan 2011. Buiten het feit 
dat de risico’s worden benoemd, worden deze ook vertaald als mogelijke 
uitdagingen/kansen naar de toekomst. 

Demografische gegevens tonen aan dat het aantal leerlingen de komende jaren sterk zal 
dalen. Vanuit regionale samenwerkingsverbanden met scholen en het bedrijfsleven zal 
bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de leerlingenaantallen op orde te 
houden. Van de onrendabele opleidingen zal een analyse gemaakt worden op basis 
waarvan zal worden bepaald welke opleidingen moeten sluiten. De organisatie zal van een 
aanbodgerichte- naar een vraaggerichte structuur moeten transformeren. Hiervoor zijn de 
innovatiekracht en de verdere ontwikkeling van groot belang. Professionalisering van 
medewerkers en teams heeft alle aandacht. Dit vraagt om de ontwikkeling van een 
strategische personeelsplanning met het oog op teruglopende deelnemersaantallen en de 
                                                                 
7 Het Loopbaanportaal is een interne afdeling, waar leerlingen terecht kunnen voor informatie, 
aanmelding en plaatsing, individuele (sociale) begeleiding, opleidingsadvies, werk en 
vervolgopleidingen. Daarnaast verzorgt het Loopbaanportaal interne processen gericht op leerplicht, 
selectie en intake, registratie van leerlingen, VSV, studiefinanciering en diplomering. 
8 Het Marktportaal is een interne afdeling, gericht op het verwerven van contractonderwijs en 
commerciële trajecten. 
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• Visie: Leeuwenborgh Opleidingen is een organisatie waarbij het 
loopbaanperspectief van de klant (deelnemer) centraal staat. 

• Strategische doelstellingen: mensen opleiden tot verantwoordelijke burgers die 
hun vak verstaan en een arbeidsmarktperspectief hebben, vergroten van het 
marktaandeel in een krimpende markt, een aantrekkelijke werkgever zijn en het 
ROC efficiënt organiseren. 

• Uitgangspunten: Leeuwenborgh heeft een professionele en resultaatgerichte 
cultuur. Leeuwenborgh stuurt op resultaat en is een vraaggestuurde organisatie, 
de processen worden aangestuurd met behulp van de PDCA-cyclus (Plan, Do, 
Check, Act-cyclus). Het management van Leeuwenborgh is 
resultaatverantwoordelijk op alle resultaatgebieden. Voor het college van 
bestuur, directeuren, opleidingsmanagers en teamleiders is 
informatievoorziening tijdig, betrouwbaar en leesbaar. Leeuwenborgh maakt 
voor de beleidsvorming structureel gebruik van de kennis die aanwezig is bij 
stakeholders: gemeenten, bedrijven, decanen van toeleverend onderwijs, 
afnemend onderwijs, deelnemers, ouders en afnemend werkveld.  

 
Hieronder zijn de missie en visie van Leeuwenborgh Opleidingen weergegeven zoals deze 
zijn opgenomen in het jaarverslag 2013 (Leeuwenborgh Opleidingen, 2014a). De 
wijzigingen ten opzichte van 2010 geven een dynamisch beeld van de ontwikkeling van 
Leeuwenborgh Opleidingen en de bredere samenwerking met strategische partners 
buiten de school. 

• Missie: ROC Leeuwenborgh is een regionaal centrum voor het ontwikkelen van 
vakmensen door vakmensen. ROC Leeuwenborgh werkt actief en langdurig 
samen met relaties in het werkveld. Deelnemers worden niet alleen door ROC 
Leeuwenborgh opgeleid, maar zij ontwikkelen hun vakmanschap tijdens en ook 
na de opleiding in nauwe samenhang met de partners uit het bedrijfsleven en de 
samenleving. ROC Leeuwenborgh ontwikkelt zich hierdoor tot een centrum voor 
professionele groei. 

• Visie: Wij stemmen ons programma af op de demografische ontwikkelingen in de 
regio, samen met kennispartners en bedrijfsleven. Wij stemmen ons programma 
af op de tijdpaden en prioriteit van de overheid, Focus op Vakmanschap, meer 
met minder. Wij zorgen er voor, dat onze marktbewerking aansluit op de 
regiostrategie, onder andere Brainport 2020. Wat wij bieden, moet aantrekkelijk 
en innovatief zijn voor onze klanten met fantastisch onderwijs en ruime 
carrièreperspectieven. Vakmensen die door ons zijn opgeleid, kennen het belang 
van een Leven Lang Leren. Zij houden hun kennis en houding zelfstandig op peil 
om ‘employable’ te blijven. 

• Visie op onderwijs: Wij onderscheiden ons door een breed, flexibel en 
arbeidsmarktrelevant onderwijsportfolio, dat aansluit bij de talenten en de 
belevingswereld van onze deelnemers. Door een combinatie van persoonlijke 
aandacht en een heldere organisatie leiden wij onze deelnemers naar het voor 
hen hoogst haalbare onderwijsniveau. Dit wordt ondersteund door 
onderwijsfaciliteiten, die aansluiten bij de beleving van onze deelnemers en bij de 
specifieke arbeidsmarkten in ons onderwijs-portfolio. De uitvoering van ons 
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onderwijs vindt zo dicht mogelijk plaats bij ‘daar waar het gebeurt’. Daarom zijn 
wij ondernemend in het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met 
(keten)partners. We streven ernaar dat al onze medewerkers merkbaar bijdragen 
aan een hoogwaardig onderwijsproduct. We verleggen het accent van het maken 
van een efficiënte Leeuwenborgh organisatie naar het ontwikkelen van gedreven 
Leeuwenborgh professionals. Gedrag en kwaliteit van mensen zijn onze Kritische 
Succes Factoren. Die professionele groei van medewerkers realiseren we door te 
sturen op drie interne kernwaarden: Positief: het glas is halfvol, Nieuwsgierig: we 
kijken om ons heen, Prikkelend: we zoeken onconventionele oplossingen. 

3.2.3.2 Reorganisatie van de onderwijsinstelling 

De centrale medezeggenschapsraad heeft in 2008 ingestemd met een reorganisatie van 
Leeuwenborgh Opleidingen (2009a). De organisatie dreigde af te stevenen op een 
structureel tekort van € 6 miljoen op jaarbasis. Dit was dan ook de reden om tot een 
structurele verandering te komen: tot 2012 is er bezuinigd waardoor er 100 fte’s zijn 
komen te vervallen. Voor de uitvoering van de reorganisatie is Capgemini als adviesbureau 
gekozen. Dat heeft in drie maanden tijd een blauwdruk gemaakt voor de nieuwe 
organisatie. Met deze opzet is een Loopbaanportaal7 ontstaan, een Marktportaal8, een 
dienst IT, BIK, HR, FB&C en een Bedrijfsdienst. Onderwijsunits zijn omgevormd tot 
sectoren waarbij de unitmanagers als sectordirecteuren zijn benoemd. Deze reorganisatie 
heeft voor de medewerkers een onzekere tijd gebracht. Daarom is een mobiliteitspool 
opgezet die de flexibele inzet van de huidige medewerkers moet waarborgen. 

3.2.3.3 Strategische risico’s en de strijd om de leerling 

Het college van bestuur en de directeuren van Leeuwenborgh Opleidingen hebben een 
aantal risicogebieden benoemd die opgenomen zijn in het jaarplan 2011. Buiten het feit 
dat de risico’s worden benoemd, worden deze ook vertaald als mogelijke 
uitdagingen/kansen naar de toekomst. 

Demografische gegevens tonen aan dat het aantal leerlingen de komende jaren sterk zal 
dalen. Vanuit regionale samenwerkingsverbanden met scholen en het bedrijfsleven zal 
bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de leerlingenaantallen op orde te 
houden. Van de onrendabele opleidingen zal een analyse gemaakt worden op basis 
waarvan zal worden bepaald welke opleidingen moeten sluiten. De organisatie zal van een 
aanbodgerichte- naar een vraaggerichte structuur moeten transformeren. Hiervoor zijn de 
innovatiekracht en de verdere ontwikkeling van groot belang. Professionalisering van 
medewerkers en teams heeft alle aandacht. Dit vraagt om de ontwikkeling van een 
strategische personeelsplanning met het oog op teruglopende deelnemersaantallen en de 
                                                                 
7 Het Loopbaanportaal is een interne afdeling, waar leerlingen terecht kunnen voor informatie, 
aanmelding en plaatsing, individuele (sociale) begeleiding, opleidingsadvies, werk en 
vervolgopleidingen. Daarnaast verzorgt het Loopbaanportaal interne processen gericht op leerplicht, 
selectie en intake, registratie van leerlingen, VSV, studiefinanciering en diplomering. 
8 Het Marktportaal is een interne afdeling, gericht op het verwerven van contractonderwijs en 
commerciële trajecten. 
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vergrijzing van het personeelsbestand. Het huisvestingsbeleid vraagt mede in het kader 
van de ondertunneling van de A2 om een strategische aanpak. 

Limburg vergrijst, ontgroent en loopt leeg. Dit constateert ook het Comparative European 
Social Research and Theory (CESRT) (Toussaint, 2006). Limburg kent een hoog percentage 
ouderen en het aantal 65-plussers groeit bovengemiddeld. Bijna 16% van de bevolking is 
ouder dan 65 jaar, landelijk ligt dit op 14%. In de leeftijdscategorie 0-14 jaar is het grootste 
verschil in de groei-intensiteit zichtbaar. In Limburg daalde de omvang van deze 
leeftijdsklasse met 4,3%, daarentegen was er landelijk sprake van een groei van 2,1%. De 
sterkste daling is zichtbaar bij de 25-39-jarigen; het aantal personen in deze categorie 
daalde met 15,5%, landelijk was dit 8,2%. De metingen gaan over de periode 2000-2005. 
Recent onderzoek van het E,til (2013) op basis van CBS-gegevens toont aan dat Limburg 
ontvolkt door vergrijzing en emigratie. Cijfers over 2012 geven aan dat in Limburg het 
inwoneraantal is gedaald met 1300 naar 1.142 miljoen inwoners. Van de emigranten zijn 
het vooral de (jonge) gezinnen die Limburg verlaten en naar het buitenland vertrekken. Uit 
het onderzoek van E,til blijkt bovendien dat het geboorteoverschot vooralsnog 
gestabiliseerd is, maar zich vanaf 2014 negatief zal ontwikkelen (dan overlijden er meer 
mensen dan er geboren worden) en daarmee zet ontgroening verder door. 

3.2.3.4 Minder leerlingen, stage aanbod en werkgelegenheid voor leerlingen 

Zuid-Limburg (Parkstad, Maastricht Mergelland en de Westelijke Mijnstreek) is 
aangemerkt als krimpgebied en heeft te maken met vergrijzing en ontgroening, aldus het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012). Ontgroening heeft vooral 
tot gevolg dat het aantal jongeren afneemt en daarmee ook het aantal potentiële 
leerlingen. Leeuwenborgh Opleidingen anticipeert op de vergrijzing en ontgroening door 
een langdurige en kwalitatief hoogwaardige samenwerking te zoeken met andere scholen, 
regionale mbo-instellingen en het bedrijfsleven (Leeuwenborgh Opleidingen, 2012). Op 
het gebied van de technische studies is al een concrete samenwerking vormgegeven met 
het Arcus College, om de zogenaamde 'bedreigde' technische opleidingen te behouden 
voor een steeds kleiner wordende groep leerlingen. Met deze aanpak zal het regionale 
technische bedrijfsleven een continuering moeten ervaren van het aantal ingevulde 
stageplaatsen9 en de instroom van gediplomeerden.  

De zorgsector wordt zwaar getroffen door forse bezuiniging als gevolg van de uitvoering 
van maatregelen uit het regeerakkoord 2012. Door een bezuiniging van minimaal € 2,5 
miljard (NOS, 2014; “Weer massaontslag in de zorg,” 2014) zal naar verwachting een forse 
ontslaggolf plaatsvinden in de sector. Dit zal ook effect hebben op de beschikbaarheid van 
stageplaatsen voor leerlingen van de opleidingen in de zorg- en welzijnssector, aldus 
Calibris (2012). Daarnaast worden ook vraagtekens geplaatst bij de kans op werk in de 
zorgsector, waarbij nog wel onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende beroepen 
in de zorg. 

                                                                 
9 In het mbo worden de stageplaatsen op verschillende manieren aangeduid, zo worden volgende 
begrippen gehanteerd: stageplaatsen, beroepspraktijkvormingsplaatsen (BPV) en leerplaatsen. 
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3.2.3.5 Deelnemersaantallen vergeleken 

Uit de onderstaande overzichten valt op te maken dat in 2010 de sector Zorg en Welzijn 
totaal 2312 deelnemers heeft in het kader van het bekostigde beroepsonderwijs. Dit is 
28% van het totaal aantal bekostigde deelnemers van Leeuwenborgh Opleidingen. In 2013 
is het aantal bekostigde deelnemers van de sector Zorg en Welzijn gedaald naar 26% van 
het totaal aantal deelnemers van Leeuwenborgh Opleidingen. 

Uit onderstaande cijfers is op te maken dat het totaal aantal bekostigde deelnemers in 
2013 ten opzichte van 2010 met 13% is afgenomen. Specifiek voor Zorg en Welzijn is de 
afname van het aantal deelnemers 19% over dezelfde periode. De opleidingen van de 
sector Zorg en Welzijn worden verzorgd op de locaties Maastricht en Sittard.  
 

Tabel 1: Aantal bekostigde deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen per 01/10/2010 en 
01/10/2013. 

3.2.3.6 Rendement van het onderwijs 

In het mbo wordt het onderwijsrendement onder andere uitgedrukt in de vorm van 
diploma-resultaat en jaarresultaat. Hieronder zijn de resultaten opgenomen over de 
gehele onderwijsinstelling: 

 Leeuwenborgh ROC’s (landelijk) 
 2010 2013 2010 2013 
Diploma-resultaat 60,2% 66,4% 66,7% 71,9% 
Jaarresultaat 62,3% 66,8% 67,5% 72,0% 
Tabel 2: Diploma- en jaarresultaat van Leeuwenborgh Opleidingen versus de landelijke 

scores 2010. 

Zowel het diploma-resultaat als het jaarresultaat van Leeuwenborgh Opleidingen laten 
een positieve ontwikkeling zien in 2013 ten opzichte van 2010. Op beide onderdelen 
liggen de resultaten echter nog onder het landelijk gemiddelde. 

In het opleidingsjaar 2009-2010 zijn in totaal 516 voortijdige schoolverlaters geregistreerd; 
dit is 8,2% van het aantal bekostigde deelnemers. In 2012-2013 zijn in totaal 292 
voortijdige schoolverlaters geregistreerd; dit is 5,2% van het aantal bekostigde 

Sector Aantal deelnemers 
2010 

Aantal deelnemers 
2013 

Techniek 1715 1400 

Economie 1705 1463 

Cios, Handel, Toerisme, UV en 
Veiligheid 

2355 2221 

Zorg en Welzijn 2312 1866 

Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent 152 167 

Totaal beroepsonderwijs 8239 7117 
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deelnemers. In 2012-2013 is een substantiële daling van het aantal voortijdige 
schoolverlaters gerealiseerd ten opzichte van 2009-2010. Met deze score voldoet 
Leeuwenborgh Opleidingen ruimschoots aan de norm die, voor Nederland, op minder dan 
8% is gesteld. 

3.2.3.7 Inspectie van het Onderwijs 

Over 2010 hebben alle opleidingen binnen Leeuwenborgh Opleidingen een voldoende 
oordeel gekregen voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij een aantal opleidingen zijn, als 
gevolg van de na-ijleffecten, de onderwijsopbrengsten nog niet volledig op orde. 
Opleidingen die tijdens het examenonderzoek van 2009 een onvoldoende oordeel 
hadden, zijn inmiddels niet meer actief en worden daarom niet meer meegenomen in het 
heronderzoek. 

De Inspectie van het Onderwijs (2014b) heeft in februari/maart 2014 een onderzoek 
uitgevoerd naar de Staat van de instelling. Dit onderzoek heeft tot doel de stand van de 
kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en de risico’s voor de onderwijskwaliteit in 
te schatten. In dit kader is een tweetal opleidingen van de sector Zorg en Welzijn 
onderzocht. Het gaat hierbij om de opleiding helpende zorg en welzijn (niveau 2) en de 
opleiding mbo-verpleegkundige (niveau 4). Beide opleidingen scoren voldoende op alle 
onderdelen (onderwijsproces, examineren en diplomering, opbrengsten, kwaliteitsborging 
en naleving wettelijke vereisten). 

Bij de opleiding helpende zorg en welzijn vermeldt de Inspectie van het Onderwijs dat het 
onderwijsteam wordt aangestuurd door een opleidingsmanager met een duidelijke visie 
op zowel het beroepsonderwijs alsook de kwaliteitsborging. 

Bij de opleiding mbo-verpleegkunde vermeldt de Inspectie dat het Onderwijs en de 
begeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door een ervaren en betrokken team, dat 
leerlingen weet te bereiken. Het team wordt aangestuurd door een opleidingsmanager 
met een duidelijke visie op zowel het beroepsonderwijs alsook de kwaliteitsborging. 
Kenmerkend voor het onderwijsteam is dat de docenten hoogopgeleid zijn en relatief 
zelfstandig en zelfsturend werken. Binnen het onderwijsteam is een stevig gevoel van 
kwaliteitsbewustzijn aanwezig. 

3.2.3.8 Professionele autonomie onderwijsteams 

Vanaf 2011 zullen meer keuzes door de onderwijsteams worden gemaakt. Leeuwenborgh 
Opleidingen versterkt de professionele autonomie van de onderwijsteams. Zo is er een 
begroting op teamniveau vastgesteld, waarbij communicatie en transparantie belangrijke 
kaders zijn om teams bewust te maken van de consequenties van hun keuzes. De 
organisatie ziet wel degelijk mogelijkheden om geld vrij te maken: als je maar durft te 
kiezen, aldus Ferno Schneiders (lid van het college van bestuur van Leeuwenborgh 
Opleidingen). Overigens zou dit een goede opmaat zijn om vanuit een bottom-up-
gedachte keuzes te maken en een strategie te bepalen. Zo stelt Hamel (1996) dat er te 
weinig door directies aan de medewerkers wordt gevraagd, welke mogelijkheden er zijn 
om de organisatie te verbeteren en de strategie te bepalen. Strategische keuzes en de 
processen zijn vaak mechanische procedures geworden met diepgewortelde opvattingen 
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en gewoontes. Om echt tot revolutie te komen zouden managers afstand moeten nemen 
van hun monopolie op het bepalen van de strategie. Het management zou democratische 
processen in gang moeten zetten waarbij de revolutionairen in het bedrijf de ruimte 
krijgen. Hij is bovendien van mening dat, als je zelf die stap niet inzet met je eigen 
revolutionaire medewerkers, je ingehaald zult worden door andere bedrijven die dat wel 
doen vanuit de marktpositie. 

3.2.3.9 Sector Zorg en Welzijn 

De sector Zorg en Welzijn verzorgt opleidingen op de locaties Maastricht en Sittard en 
heeft ongeveer 150 medewerkers bestaande uit docenten en ondersteunende 
medewerkers. In 2013 waren er 1866 leerlingen (deelnemers) ingeschreven binnen de 
sector. De zorgopleidingen in Maastricht bestaan uit een drietal opleidingsteams die 
worden aangestuurd door een drietal opleidingsmanagers (exclusief het Vivre-
traject/commerciële opleidingen). Het gaat hierbij om de afdelingen zorg niveau 1 en 2, 
verzorgende beroepen niveau 3 en verplegende beroepen niveau 4. Voor de 
resultaatgebieden heeft de JOB monitor (JOB, 2010) aangetoond dat in 2010 de leerlingen 
van de opleiding verpleging de school een rapportcijfer van 5,9 geven, de leerlingen van 
de opleiding zorg geven een rapportcijfer van 6,4. Wat betreft het rapportcijfer dat de 
leerlingen de opleiding geven, scoren de leerlingen van de opleiding verpleging een 7,1 en 
de leerlingen van de opleiding zorg een 7,3. Het gemiddelde rapportcijfer over de gehele 
onderwijsinstelling is in 2010 een 6,2 en in 2013 is dit een 6,7. De sector Zorg en Welzijn 
wordt in 2013 door leerlingen met een rapportcijfer van 6,6 gewaardeerd (Leeuwenborgh 
Opleidingen, 2014b).  

Het diploma-resultaat en jaarresultaat van de sector Zorg en Welzijn, gebaseerd op de 
opleidingsjaren 2009-2010 en 2012-2013, zijn hieronder opgenomen: 

 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 
Diploma-resultaat 
09-10 

    
Zorg 1&2 75,00% 58,05% - - 
Opleiding zorg - - 62,26% - 
Opleiding verpleging - - - 82,35% 
Tabel 3: Diploma-resultaat sector Zorg en Welzijn 2009-2010. 

 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 
Diploma-resultaat 
12-13 

    
Zorg en Welzijn 1&2 100,00% 74,29% - - 
Welzijn  - - 69,66% 85,71% 
Verzorgende - - 64,58% - 
Opleiding verpleging - - - 72,16% 
Tabel 4: Diploma-resultaat sector Zorg en Welzijn 2012-2013. 
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deelnemers. In 2012-2013 is een substantiële daling van het aantal voortijdige 
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De sector Zorg en Welzijn verzorgt opleidingen op de locaties Maastricht en Sittard en 
heeft ongeveer 150 medewerkers bestaande uit docenten en ondersteunende 
medewerkers. In 2013 waren er 1866 leerlingen (deelnemers) ingeschreven binnen de 
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leerlingen de opleiding geven, scoren de leerlingen van de opleiding verpleging een 7,1 en 
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onderwijsinstelling is in 2010 een 6,2 en in 2013 is dit een 6,7. De sector Zorg en Welzijn 
wordt in 2013 door leerlingen met een rapportcijfer van 6,6 gewaardeerd (Leeuwenborgh 
Opleidingen, 2014b).  
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 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 
Diploma-resultaat 
09-10 

    
Zorg 1&2 71,43% 64,72% - - 
Opleiding zorg - - 56,41% - 
Opleiding verpleging - - - 74,17% 
Tabel 5: Jaarresultaat sector Zorg en Welzijn 2009-2010. 

 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 
Diploma-resultaat 
12-13 

    
Zorg en Welzijn 1&2 100,00% 83,48% - - 
Welzijn  - - 78,62% 83,65% 
Verzorgende - - 57,08% - 
Opleiding verpleging - - - 61,05% 
Tabel 6: Jaarresultaat sector Zorg en Welzijn 2012-2013. 

3.2.3.10 Sectorplan en teamplannen 

De sector beschikt over een zeer compleet sectorplan. De opbouw van het plan bestaat 
voor het grootste deel uit het onderdeel onderwijs (voornamelijk toezichtkaders 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie), verder zijn opgenomen HRM, bedrijfsvoering 
en markt. Voor alle genoemde onderdelen is risicomanagement ingevuld, waarbij risico's 
benoemd worden gecombineerd met oorzaak en oplossing. Per onderdeel zijn 
doelstellingen benoemd inclusief de prestatie-indicatoren welke zijn aangevuld met 
voorgenomen acties, mijlpalen en de probleemeigenaar die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering. Daarnaast is een begroting opgenomen alsmede de verantwoording van 
verschillende interne- en externe projecten. Het plan bestaat uit ongeveer 32 
doelstellingen gekoppeld aan 56 acties voor het schooljaar 2010-2011. 

De afdelingsplannen zijn een vertaling van het sectorplan naar de werkvloer, waarbij alle 
Key Performance Indicators zijn opgenomen met de acties, mijlpalen en de 
probleemeigenaar. In het kader van de PDCA-cyclus (de kwaliteitscirkel van Deming) 
(Deming, 1982) is hieraan het eigen oordeel van het onderwijsteam met de voortgang van 
de acties en de behaalde resultaten of effecten toegevoegd. Het teamplan voor de 
afdeling Zorg niveau 4, had bijvoorbeeld 26 indicatoren/doelstellingen en 36 geplande 
acties voor het schooljaar 2010-2011. Het sectorplan voor 2013 bestaat uit 28 
doelstellingen die zijn gekoppeld aan 53 acties. 

3.3 Organisatiecultuur en onderwijs 
In deze paragraaf worden verschillende organisatieculturen beschreven. Hierbij wordt een 
verdieping gemaakt bij de organisatiecultuur in het onderwijs en het attention deficit-
syndroom. Verder worden de aspecten beschreven die een rol spelen bij 
cultuurveranderingen en de rol van zingeving daarbij. Tot slot wordt een relatie 
aangebracht tussen interventies en de cultuur van de organisatie. 

 

57 

3.3.1 Algemeen 

Cultuur is afkomstig van het Latijnse woord cultura wat zoveel betekent als ‘het bewerken 
en ontwikkelen van land’. Met het in beeld brengen van de organisatiecultuur komt dus de 
mate van bewerking en ontwikkeling op geestelijk en sociaal gebied binnen de organisatie 
in beeld. Schein (2000) stelt dat het creëren en managen van cultuur waarschijnlijk het 
enige echt belangrijke is dat managers moeten doen. Het gedrag van mensen wordt 
namelijk hoofdzakelijk geleid door waarden en normen en veel minder door regels en 
procedures of structuren. Het managen van cultuur gaat vooral over het managen van 
waarden en normen. Volgens Schein (2000) kan men de organisatiecultuur dan ook het 
best omschrijven als ‘een geheel van waarden en normen dat binnen een organisatie 
dominant is’. Hij benoemt twee mechanismen van cultuurbeïnvloeding: de primaire en de 
secundaire mechanismenii. Een invulling van het primaire (direct werkende) mechanisme 
is: de belangrijkste aandachtspunten van de leiding, de reacties van de leiding op kritieke 
gebeurtenissen, het voorbeeld geven van gewenst gedrag, de criteria voor toekenning van 
beloningen en status en de criteria met betrekking tot werving, selectie, promotie, 
uittreding en uitsluiting, aldus Sanders en Neuijen (1992) gebaseerd op Schein (1985). De 
aanzet tot verandering van de organisatiecultuur omschrijft Schein (2000) als volgt: ‘Bij 
cultuurveranderingen gaat het om het verminderen van het aantal hiërarchische 
organisatieniveaus, het creëren van laterale communicatie, het creëren van loyaliteit en 
commitment in de organisatie, overdracht van bevoegdheden aan medewerkers en de 
bevordering van teamwerk’. 

3.3.2 Cultuurverschillen 

De organisatiecultuur wordt beschreven als een ui met verschillende lagen (Hofstede, 
1991; Sanders & Neuijen, 1992) gebaseerd op het cultuurmodel van Schein (2000)iii, 
waarbij de kern uit niet meer ter discussie staande veronderstellingen bestaat. De tweede 
laag bestaat uit gemeenschappelijke waarden en normen, die alleen ter discussie worden 
gesteld in geval van calamiteiten. De derde laag bestaat uit artefacten en symbolen die 
bepalend zijn bij de voorbeeldwerking binnen de organisatie. De vierde en buitenste laag 
wordt gevormd door gedragscodes, rituelen en procedures. Het gaat hierbij om de meest 
zichtbare en op de voorgrond tredende elementen. Men kan stellen dat hoe dieper men 
doordringt in de organisatiecultuur, hoe meer men geconfronteerd wordt met datgene 
wat voor de meeste leden van de organisatie onomstotelijk vaststaat. De cultuur is dus 
iets wat de mensen in de organisatie tot een gemeenschap maakt. In zekere zin zou men 
dit ook het collectieve geweten van de organisatie kunnen noemen. 

Naast een machtscultuur, rollencultuur en een personencultuur beschrijft Harrison (1972) 
een taakcultuur waarbij doelen centraal staan.  
In een taakcultuur is de focus van de medewerkers in de organisatie sterk gericht op het 
goed uitvoeren van taken en projecten en het oplossen van problemen. De nadruk ligt op 
het afmaken en afronden van het werk. Hierbij vertrouwen de medewerkers op hun eigen 
expertise en die van collega’s. Typerend is dat de verschillende specialisten veelal 
projectmatig aan verschillende trajecten deelnemen. Er is vaak een sterk eigen doel 
waarbij het gemeenschappelijke doel regelmatig onder druk komt te staan. De organisatie 
geeft vaak veel ruimte aan het individu en richt zich meer op het meten van het resultaat 

56

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   56 13-04-15   09:48



 

56 

 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 
Diploma-resultaat 
09-10 

    
Zorg 1&2 71,43% 64,72% - - 
Opleiding zorg - - 56,41% - 
Opleiding verpleging - - - 74,17% 
Tabel 5: Jaarresultaat sector Zorg en Welzijn 2009-2010. 

 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 
Diploma-resultaat 
12-13 
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Verzorgende - - 57,08% - 
Opleiding verpleging - - - 61,05% 
Tabel 6: Jaarresultaat sector Zorg en Welzijn 2012-2013. 
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Key Performance Indicators zijn opgenomen met de acties, mijlpalen en de 
probleemeigenaar. In het kader van de PDCA-cyclus (de kwaliteitscirkel van Deming) 
(Deming, 1982) is hieraan het eigen oordeel van het onderwijsteam met de voortgang van 
de acties en de behaalde resultaten of effecten toegevoegd. Het teamplan voor de 
afdeling Zorg niveau 4, had bijvoorbeeld 26 indicatoren/doelstellingen en 36 geplande 
acties voor het schooljaar 2010-2011. Het sectorplan voor 2013 bestaat uit 28 
doelstellingen die zijn gekoppeld aan 53 acties. 

3.3 Organisatiecultuur en onderwijs 
In deze paragraaf worden verschillende organisatieculturen beschreven. Hierbij wordt een 
verdieping gemaakt bij de organisatiecultuur in het onderwijs en het attention deficit-
syndroom. Verder worden de aspecten beschreven die een rol spelen bij 
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procedures of structuren. Het managen van cultuur gaat vooral over het managen van 
waarden en normen. Volgens Schein (2000) kan men de organisatiecultuur dan ook het 
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commitment in de organisatie, overdracht van bevoegdheden aan medewerkers en de 
bevordering van teamwerk’. 
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gesteld in geval van calamiteiten. De derde laag bestaat uit artefacten en symbolen die 
bepalend zijn bij de voorbeeldwerking binnen de organisatie. De vierde en buitenste laag 
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zichtbare en op de voorgrond tredende elementen. Men kan stellen dat hoe dieper men 
doordringt in de organisatiecultuur, hoe meer men geconfronteerd wordt met datgene 
wat voor de meeste leden van de organisatie onomstotelijk vaststaat. De cultuur is dus 
iets wat de mensen in de organisatie tot een gemeenschap maakt. In zekere zin zou men 
dit ook het collectieve geweten van de organisatie kunnen noemen. 

Naast een machtscultuur, rollencultuur en een personencultuur beschrijft Harrison (1972) 
een taakcultuur waarbij doelen centraal staan.  
In een taakcultuur is de focus van de medewerkers in de organisatie sterk gericht op het 
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en minder op de inhoudelijke aspecten (resultaatbeheersing). De samenwerking is gericht 
op de toekomst, waarbij het hogere doel voorop staat. Het management werkt hierbij aan 
de condities waarbij het behalen van het doel centraal staat en bevoegdheden 
gedecentraliseerd zijn. 
Daarnaast is er nog een rollencultuur waarbij de cultuur in sterke mate wordt bepaald 
door regels, afspraken, procedures en hiërarchie. De organisatie bestaat uit verschillende 
functies en afdelingen. De afdeling wordt gecontroleerd en gecoördineerd door 
procedures, gekoppeld aan individuele rollen en de wijze waarop de communicatie tussen 
medewerkers verloopt. Bij een rollencultuur zijn functies en rollen belangrijker dan de 
medewerkers die deze uitvoeren. Waardering van medewerkers vindt plaats op basis van 
de prestaties die binnen een rol zijn gerealiseerd. Prestaties die niet voldoen aan de rol 
worden in het algemeen niet gewaardeerd. De macht binnen de rollencultuur is niet 
gebonden aan een bepaalde persoon, maar aan de positie die men bekleedt. Ook de 
invloed van medewerkers binnen de organisatie is gekoppeld aan de positie en niet aan 
vaardigheden of kennis.  
Bij de machtscultuur is het kenmerkend dat er altijd een sterke leider is met veel invloed. 
De leider bepaalt de strategie en neemt de belangrijkste beslissingen. De organisatie is 
sterk hiërarchisch ingericht en de medewerkers hebben een beperkte invloed en oefenen 
deze invloed uit om zelf hogerop te komen.  
De personencultuur kenmerkt zich door het centraal stellen van de behoeften van de 
medewerkers en de gemeenschappelijke waarden en interesses. In organisaties met een 
personencultuur hebben de medewerkers veel ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en 
hun eigen doelen te bereiken. Deze cultuur sluit goed aan bij de professionals die een 
hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kennen. 

 
Figuur 5: Cultuurtypologie van Harrison en Handy (1985). 

Het veranderen van een organisatiecultuur is vaak gekoppeld aan het creëren van hogere 
niveaus van productiviteit, kwaliteit, doelmatigheid en ethiek (Cameron & Quinn, 2005). 
Wanneer andere soorten van bestaande veranderingsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Total 
Quality Management, afslanken of re-engineering hierin niet worden geïntegreerd, zullen 
veranderpogingen tot mislukken gedoemd zijn (driekwart van deze initiatieven faalt in de 
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praktijk). Essentieel in deze processen is het aanbrengen van structuur als continu 
verbeterinstrument en het centraal stellen van de medewerkers. Zij moeten vertrouwen 
hebben in het product en ruimte krijgen om te kunnen innoveren en verbeteren. 

De vraag is of organisaties wel moeten veranderen. Organisaties zijn vaak robuust en 
hebben het vermogen om zowel zichzelf te blijven als het vermogen om adequaat mee te 
veranderen met de veranderende omgeving. Dat vermogen alleen is echter geen garantie 
voor het gezond blijven van organisaties (Van Os & Van ’t Hek, 2009). 
Veranderingsprocessen kunnen in deze robuuste omgeving kunnen te maken krijgen met 
de functionaliteit van taaiheid. De kans is groot dat de organisatie met taaiheid reageert 
om het handelen weer met de robuustheid te verenigen. Kortom, deze taaiheid is 
functioneel omdat het de robuustheid van de organisatie overeind houdt. Taaiheid kan 
ook disfunctioneel zijn als het veranderingen tegenhoudt die nodig zijn om de robuustheid 
en aanpassing met elkaar in balans te brengen. Interventies die in deze robuuste 
omgeving effectief kunnen zijn, zijn gebaseerd op een faciliterende aanpak en bestaan uit 
het scheppen van de randvoorwaarden voor betekenisgeving en het aanbieden van 
nieuwe betekenissen in de vorm van sensegiving. Bij een dwingende aanpak kunnen de 
interventies bestaan uit het organiseren van reflectie of het afdwingen van nieuwe 
betekenissen. Sensegiving kan zowel voor individuele als collectieve betekenisgeving 
worden gebruikt en wordt gezien als een proces waarbij iemand de betekenis die een 
ander aan een situatie heeft gegeven probeert te beïnvloeden (Weick, 1995; Homan, 
2005)iv. Bij sensemaking maken en interpreteren mensen hun omgeving en is er geen 
objectieve werkelijkheid maar wel een opnieuw geobjectiveerde werkelijkheid. De 
werkelijkheid die mensen ervaren wordt voortdurend door de betrokkenen geconstrueerd 
en geeft daarmee betekenis aan hun omgeving. Onze waarnemingen van de werkelijkheid 
worden ingekleurd door onze beelden, ervaringen, relaties en cultuur en op deze manier 
creëren we onze eigen werkelijkheid op basis waarvan we handelen. 

3.3.3 Onderwijscultuur 

De cultuur van een onderwijsinstelling kan niet bepaald als statisch worden omschreven. 
Er vinden continu veranderingsprocessen plaats op het gebied van opvattingen, waarden 
en vaardigheden die elkaar versterken. Onderwijsinstellingen die goed presteren hebben 
docenten die er trots op zijn les te mogen geven aan de onderwijsinstelling. Docenten 
ervaren dit als de bron van hun beroepsmotivatie (Senge et al., 2001). Een belangrijke 
basis is dat de docenten zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen die 
leerlingen en hun omgeving aan hen stellen. Kenmerkend bij deze successen is dat scholen 
een viertal aandachtspunten goed hebben ingevuld:  

• Er is een reflectieve dialoog: er wordt open met elkaar gesproken over onder 
andere problemen, de leerstof en de aard van het leren.  

• Er is een eenheid van doel: een collectief gevoel van verantwoordelijkheden en 
een duidelijk doel dat dient als basis voor het handelen.  

• Er is collectieve aandacht voor het leren van de leerlingen, samenwerking en er 
zijn normen gericht op een heldere communicatie en elkaar op de hoogte houden 
over ontwikkelingen.  
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Figuur 5: Cultuurtypologie van Harrison en Handy (1985). 
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• Er is vertrouwen en respect in de organisatie en men staat open voor 
verbeteringen. 

Docenten en schoolleiders zijn van primair belang voor de kwaliteit van het onderwijs en 
de onderwijsresultaten die door leerlingen behaald kunnen worden. Het is van belang dat 
docenten van elkaar kunnen leren door kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar uit 
te wisselen. In tegenstelling tot veel professionals die in teams werken, is het voor 
docenten gebruikelijk om alleen (solistisch) te werken waarbij kennisoverdracht met 
collega's, in de reguliere setting, niet of onvoldoende gestalte krijgt, aldus Barber en 
Mourshed (2007). Het is voor de scholen dan ook een uitdaging om een omgeving te 
creëren waarbinnen docenten kunnen samenwerken om kennisoverdracht te 
optimaliseren. Voorbeelden worden gegeven uit Finland en Japan waar docenten 
gezamenlijk het curriculum ontwikkelen, maar ook de lessen gezamenlijk voorbereiden en 
uitwerken.  
De meeste schoolleiders houden zich vooral bezig met systemen en procedures 
(schoolsystemen) en hebben weinig aandacht voor het primaire onderwijsproces dat sterk 
bepalend is voor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs. Uit onderzoek van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat 
Nederlandse schoolleiders in het voorgezet onderwijs 54% van hun tijd gebruiken voor 
administratie en leiderschap, het gemiddelde percentage in Europa is echter 41%. De rest 
van de tijd wordt gebruikt voor activiteiten die gerelateerd zijn aan curriculum, studenten, 
ouders en verzorgers, contacten met overheden en overige taken (OESO, 2014). 

3.3.4 Attention deficit-syndroom 

Er is sprake van een attention deficit-syndroom als het onderwijsmanagement de hele dag 
van het ene probleem naar het andere probleem holt, roosters niet kloppen, docenten 
ziek zijn en alle zaken die zich verder voordoen om een directe oplossing vragen. Het 
onderwijsmanagement pakt de problemen direct op door snel een diagnose te stellen en 
direct oplossingen te bieden. De vraag is alleen of deze oplossingen op de lange termijn 
ook daadwerkelijk goede oplossingen zijn of dat men de problemen alleen maar groter 
maakt. Met deze aanpak wordt in ieder geval niet gewerkt aan het structureel oplossen 
van de problematiek en ontstaat er een cultuur van lapmiddelen die de reguliere aanpak 
gaat bepalen. Met deze opzet worden mensen heel goed in het oplossen van crises zonder 
ooit naar wegen te zoeken om deze te voorkomen. Senge et al. (2001) noemen dit het 
attention deficit-syndroom. Er wordt dan ook gepleit om te komen tot een vorm van 
systeemdenken. Met deze opzet kijkt men niet alleen naar het voorval, maar leert men 
vanuit een structuur breder te kijken naar alle onderdelen om te komen tot duurzame 
oplossingen. Er bestaan verschillende vormen van systeemdenken. Enkele voorbeelden 
zijn: open systemen, mensensystemen, processystemen, levende systemen, 
feedbacksystemen en systeemdynamieksimulatie. 

Senge et al. (2001) benoemen systeemdenken als de vijfde discipline in de rij van 
leerdisciplines. Systeemdenken is erop gericht het bewustzijn zo te ontwikkelen, dat de 
organisatie wordt gezien als een complex geheel van verschillende factoren die elkaar 
beïnvloeden maar ook van elkaar afhankelijk zijn. De focus moet niet gericht zijn op de 
afzonderlijke werkwijzen maar op samenwerkingsverbanden en structuren voor 
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veranderingen. De aandacht richt zich dus op het geheel van versterkende en 
stabiliserende processen. Daarnaast moet er een open dialoog zijn met alle betrokkenen, 
en ook met de opdrachtgevers, om ieder zodoende te betrekken bij het verbeteren van de 
organisatie. Het systeemdenken moet voorkomen dat mensen zich, omdat ze zo 
geconditioneerd zijn, primair richten op de waarneembare problemen in plaats van te 
zoeken naar de factoren van waaruit de problemen daadwerkelijk voortkomen. Door het 
systeemdenken kan voorkomen worden dat men belandt in een spiraal van oppervlakkige 
noodoplossingen die ontstaat door het uit het oog verliezen van het geheel.  
De leercyclus met een dubbele lus is een belangrijk element bij het systeemdenken. De 
eerste lus is vergelijkbaar met de leercyclus van Kolb (1984) waarbij observeren, reflectie 
beslissen en doen de basis vormen voor het leren. De leercyclus met een dubbele lus 
bestaat uit een tweede lus, waarbij de reflectie wordt aangevuld met een herbezinning op 
de basisaannames, conclusies en redeneringen. Deze wordt aangevuld met het leggen van 
nieuwe verbanden waarbij wordt gekeken naar nieuwe benaderingen en invalshoeken 
buiten de gewone informatiekanalen. Tot slot is er een herformulering waarbij nieuwe, 
mogelijk richtinggevende, ideeën worden opgesteld en wordt bepaald welke aanvullingen 
op de capaciteit/aanpak noodzakelijk zijn. De leercyclus met een dubbele lus is gericht op 
de factoren van waaruit de problemen daadwerkelijk voortkomen en hoe we deze in 
positieve zin kunnen beïnvloeden. 

 
Figuur 6: Leercyclus van Senge et al. 

3.3.5 Veranderen in een kennisomgeving 

Het veranderen of beïnvloeden van een bestaande organisatiecultuur is een complex 
geheel omdat de organisatiecultuur bestaat uit een vaak langdurige gemeenschappelijke 
geschiedenis van de organisatie. Simplificeren is een gevaar bij het begrijpen en in kaart 
brengen van de organisatiecultuur (Schein, 1984). In de praktijk worden vaak alleen op het 
eerste niveauv (artefacten en symbolen) en het tweede niveau (waarden en normen) 
oppervlakkige verschijnselen in kaart gebracht. Op het derde niveau (veronderstellingen) 
worden de impliciete veronderstellingen niet zichtbaar gemaakt, waardoor de essentie 
van de organisatiecultuur niet zichtbaar wordt. Door een systematische observatie en 
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gesprekken met de direct betrokkenen (insiders) kunnen de verschillende niveaus expliciet 
worden gemaakt. 

 
Figuur 7: De organisatiecultuurniveaus van Schein. 

Voor het in kaart brengen van de organisatiecultuur zijn bestaande meetinstrumenten 
ontoereikend omdat zij onderliggende overtuigingen negeren (Schein, 2000). Juist de 
onderliggende overtuigingen vormen de verankering van de bestaande organisatiecultuur. 
Deze overtuigingen vormen tevens de basis voor een cultuurverandering. Een effectieve 
manier voor cultuurverandering, aldus Schein, is bij een bestaande problematiek de drie 
verschillende niveaus te identificeren met behulp van een denktank en de incongruenties 
met nieuwe groepen te bespreken, om zo tot een eenduidig beeld te komen van de 
bestaande cultuur. De cultuurkrachten in de organisatie zijn veel meer bepalend dan 
systemen en processen. De organisatiecultuur kent ook een evolutiestadium, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen jonge en volwassen organisaties en organisaties die 
zich in een fusie-/overnamestadium bevinden. Naarmate de organisatie ouder is zullen 
cultuurinterventies moeizamer tot stand komen (complexiteit neemt toe). Overigens is 
Schein (2000) van mening dat het erg lastig is om de organisatiecultuur ingrijpend te 
veranderen, waarbij de vraag ontstaat of de leider dit wel moet willen. Voor het ingrijpend 
veranderen van de ingesleten patronen en overtuigingen is een crisis nodig die het 
voortbestaan van de organisatie bedreigt of de bereidheid van de leider om alles in de 
organisatie ter discussie te stellen. Het daadwerkelijk veranderen van de 
organisatiecultuur vraagt van de leiders te graven in het onderbewuste van de organisatie 
en nieuwe uitgangspunten en inzichten in de organisatie ter discussie te stellen. 

Met het model van de concurrerende waarden van Quinn, Faerman, Thompson en 
McGrath (2003b) en Cameron en Quinn (2005) wordt uitgegaan van een toenemende 
dynamiek en complexiteit van de organisatie en de omgeving. Dit vraagt om leiderschap 
dat in staat is om met deze dynamiek en complexiteit om te kunnen gaan en sturing te 
kunnen geven aan een integratie van verschillende processen en mechanismen. De 
oriëntatie richt zich hierbij op de interne omgeving (beheersbaarheid en integratie), de 
externe omgeving (positionering en differentiatie), flexibiliteit (vrijheid van handelen) en 
stabiliteit (beheersbaarheid). Het is wel voorwaardelijk dat het vermogen om meervoudig 
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te denken en te handelen aanwezig is. In het model van de concurrerende waarden 
worden de tegengestelde (concurrerende) waarden en tendensen waar organisaties mee 
te maken hebben, geïntegreerd. 

Het model van de concurrerende waarden (zie figuur 8), waarmee beoogd wordt een 
totaalbeeld van de organisatiecultuur te schetsen, is gebaseerd op de belangrijkste 
indicatoren van effectieve organisaties (Cameron & Quinn, 2005). De concurrerende 
waarden zijn met name terug te vinden in het spanningsveld tussen beheersbaarheid en 
de vernieuwingsgezindheid. De beheersbaarheid is gebaseerd op (interne) stabiliteit, orde 
en voorspelbaarheid en de vernieuwingsgezindheid heeft vooral een externe focus, 
gericht op verkennen en innovatie hetgeen daarnaast veel onzekerheden met zich 
meebrengt. Bovendien bestaat er een spanningsveld tussen de (externe) 
prestatiegerichtheid (doelstellingen bereiken en concurrenten verslaan) en de interne 
druk die ontstaat om de stimulering, motivatie en samenwerking (bevorderen van de 
participatie) met elkaar vorm te kunnen geven. Bij veranderinterventies is het van belang 
om de spanningsvelden en conflicten te herkennen en te kunnen duiden, om aandacht te 
kunnen besteden aan de verschillen en differentiatie om vervolgens deze spanningen te 
benutten voor het vinden van nieuwe oplossingen. 
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oriëntatie richt zich hierbij op de interne omgeving (beheersbaarheid en integratie), de 
externe omgeving (positionering en differentiatie), flexibiliteit (vrijheid van handelen) en 
stabiliteit (beheersbaarheid). Het is wel voorwaardelijk dat het vermogen om meervoudig 
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te denken en te handelen aanwezig is. In het model van de concurrerende waarden 
worden de tegengestelde (concurrerende) waarden en tendensen waar organisaties mee 
te maken hebben, geïntegreerd. 

Het model van de concurrerende waarden (zie figuur 8), waarmee beoogd wordt een 
totaalbeeld van de organisatiecultuur te schetsen, is gebaseerd op de belangrijkste 
indicatoren van effectieve organisaties (Cameron & Quinn, 2005). De concurrerende 
waarden zijn met name terug te vinden in het spanningsveld tussen beheersbaarheid en 
de vernieuwingsgezindheid. De beheersbaarheid is gebaseerd op (interne) stabiliteit, orde 
en voorspelbaarheid en de vernieuwingsgezindheid heeft vooral een externe focus, 
gericht op verkennen en innovatie hetgeen daarnaast veel onzekerheden met zich 
meebrengt. Bovendien bestaat er een spanningsveld tussen de (externe) 
prestatiegerichtheid (doelstellingen bereiken en concurrenten verslaan) en de interne 
druk die ontstaat om de stimulering, motivatie en samenwerking (bevorderen van de 
participatie) met elkaar vorm te kunnen geven. Bij veranderinterventies is het van belang 
om de spanningsvelden en conflicten te herkennen en te kunnen duiden, om aandacht te 
kunnen besteden aan de verschillen en differentiatie om vervolgens deze spanningen te 
benutten voor het vinden van nieuwe oplossingen. 
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Figuur 8: Model van concurrerende waarden (Cameron & Quinn). 

Om te kunnen komen tot een effectieve cultuurverandering, kan men de 
organisatiecultuur onderzoeken met behulp van het door Cameron en Quinn (2005) 
ontwikkelde Organization Culture Assessment Instrument (OCAI). Dit instrument, dat 
gebaseerd is op het model van de concurrerende waarden, biedt de mogelijkheid om een 
totaalbeeld te schetsen van de cultuur van een organisatie. Het instrument brengt twee 
fasen in beeld; de eerste fase schetst de huidige organisatiecultuur en de tweede fase 
brengt de gewenste organisatiecultuur in beeld. 
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Betrokkenheid bij veranderingsprocessen valt niet af te dwingen bij medewerkers, is de 
conclusie van Senge et al. (2001). Effectieve veranderingen in het onderwijs zijn alleen 
levensvatbaar als deze gepaard gaan met leren. Er zijn veel situaties waarbij succesvolle 
veranderingsprogramma's naar andere scholen worden overgezet en daar niet leiden tot 
levensvatbaarheid. De levensvatbaarheid wordt gekoppeld aan organische groei. 
Veranderingsprocessen zouden dan ook kleinschalig ingezet moeten worden, welke 
vervolgens versneld opgeschaald kunnen worden om uiteindelijk na een vertraging tot de 
volledig omvang van de interventie te komen. Interventies dienen dus voorzichtig te 
worden ingezet (omvang en omgeving) en continu te worden geëvalueerd en bijgestuurd 
in aanpak en tempo. De Caluwé en Vermaak (2004)vi plaatsen onderwijsorganisaties in het 
groendrukdenken waarbij effectieve veranderinterventies worden gekenmerkt door het 
creëren van leersituaties. 

Bij het realiseren van een cultuuromslag is het, voor zowel de medewerker in de 
organisatie als voor de organisatie zelf, belangrijk dat de medewerker zich kan ontplooien 
en daarmee betekenis kan geven aan het bestaan (Bruijns, Egberink, & Van Gansewinkel, 
2004). Daarmee zou het succes van de organisatie gerelateerd zijn aan de 
ontplooiingsmogelijkheden van het individu. Deze visie wordt losgelaten op scholen 
waarbij men stelt dat het Droste-effect10 optreedt. De leerlingen willen zich ontplooien en 
de school is daarbij succesvol als zij de ontplooiing vormgeeft op een wijze waarbij ook de 
leraren zich kunnen ontplooien en de managers zullen daar succesvol leiding aan geven als 
ook zijzelf daarbij groeien. Dit levert de volgende beschouwing op: “Voor een succesvolle 
organisatie zal het beginpunt van denken en handelen moeten liggen bij de mensen die 
willen groeien door betekenis te geven aan de activiteiten die zij ondernemen” (Bruijns et 
al., 2004). 

Zingeving is een belangrijk kader bij veranderingsprocessen. Zo is het model van Dilts en 
Bateson gebaseerd op een zestal logische niveaus (Bateson, 1972). Met dit model gaat 
men er vanuit dat de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden. Zo hebben onze 
vooronderstellingen over wat wel en niet kan, invloed op onze vaardigheden en gedrag en 
omgekeerd. Mensen kunnen zich ook anders gedragen als de omgeving verandert en 
daardoor andere vaardigheden ontwikkelen die van invloed kunnen zijn op de 
vooronderstellingen.  

                                                                 
10 Recursie: proces van zelfverwijzing. 
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Figuur 9: De zes logische niveaus van Dilts en Bateson (Dilts, 2006). 

Het uitgangspunt van dit model is dat een verandering op één niveau veranderingen op 
andere niveaus veroorzaakt, ofwel hoe hoger in het model wordt aangesloten op een 
veranderingsproces, hoe fundamenteler de verandering zal zijn. De kans op blijvende 
verandering neemt daarmee toe. Bij zingeving (het hoogste niveau) is het van belang dat 
de kernvraag beantwoord kan worden: Wat wil ik, waar ben ik op uit, van waaruit handel 
ik? Maar ook: Waar ben ik onderdeel van en wat is het grotere geheel dat mij leidt? 
Kortom, inzicht in de plaats binnen de organisatie en de toegevoegde waarde hiervan voor 
de organisatie en voor het individu. 

3.4 Teams en High Performance Teams 
In deze paragraaf wordt beschreven wat een verzameling van medewerkers tot een team 
maakt en wat daarvan de toegevoegde waarde is voor de organisatie. Voorts wordt 
beschreven welke voorwaarden bepalend zijn bij het optimaliseren van teams en de 
beïnvloeding van de effectiviteit. Tot slot wordt nog een beeld gegeven van de scholings- 
en ontwikkelmogelijkheden van teams en specifieke kenmerken van High Performance 
Teams. 

3.4.1 Algemeen 

Een team is een kristallisatie van interactiepatronen en realiseert daarmee een zekere 
verdichting en standvastigheid, op deze wijze ontstaat een sociale entiteit die aan te 
duiden is als een groep. Ingesleten interactiepatronen leiden er vervolgens toe dat het 
team als zodanig voor de leden en voor de omgeving van het team een sociale realiteit 
wordt (Doorewaard & De Nijs, 2003). Teams zijn kleine organisaties die een 
gemeenschappelijke missie hebben. De missie heeft als doel het team te motiveren en te 
inspireren, het team moet zich kunnen identificeren met de missie. Ook moet er sprake 
zijn van een gedeelde interpretatie van de missie en de consequenties van de missie voor 
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het handelen, hetgeen mede de groepscohesie bepaalt. Daarnaast hebben teams een 
functionele samenhang, waarbij een team een structuur heeft van op elkaar afgestemde 
activiteiten. Bovendien zijn de teamrollen erop gericht om in samenspraak de activiteiten 
te richten op de doelen die gerealiseerd moeten worden.  
Open communicatie, waarbij gecommuniceerd wordt over elkaars problemen en 
mogelijkheden, is essentieel bij teamwerk. Communicatie is oplossingsgericht en de 
tolerantie van het team kent beperkingen (kritiek wordt niet verzwegen en men kan 
elkaar zonder problemen de waarheid vertellen). Er is sprake van wederzijds vertrouwen 
waarbij feedback plaatsvindt over elkaars houding en gedrag.  
Een team onderscheidt zich van individuele medewerkers, doordat het team als geheel 
meer presteert dan de optelsom van individuele bijdragen. Het team functioneert als een 
eenheid die een prestatie levert die zonder het team niet geleverd kan worden. Teams zijn 
ingebed in een grote organisatie en moeten rekenschap afleggen aan interne- of externe 
klanten en dienen bovendien rekening te houden met strategische lijnen van de 
organisatie als geheel. Teams hebben hun eigen klanten, waarbij de klanten een oordeel 
uitspreken over het team en in principe niet over het individu. Teams kenmerken zich 
door een zekere mate van zelfsturing, waarbij participatief management een goede 
ondersteuning biedt. Met deze prescriptieve beschrijving geven Doorewaard en De Nijs 
een beeld van een ideaal team en de structuur en condities die daarbij van belang zijn. 

3.4.2 Toegevoegde waarde van teams 

De vorming van teams leidt tot teamarbeid van waaruit voor het team en de organisatie 
positieve effecten verwacht mogen worden. De toegevoegde waarde ligt in de kwaliteit 
van de arbeid en de benutting van kennis en vaardigheden. Participatie en 
medezeggenschap verstevigen hierbij de bedrijfsprocessen en de productiviteit. 
Voorbeelden hiervan zijn opgenomen in onderstaande figuur 10 (Nadler, Hackman, & 
Lawler, 1979). Overigens kan een hoge cohesie van een team leiden tot zowel de hoogste 
alsook de laagste productiviteit. Een belangrijke factor hierin is de toegekende invloed van 
de groep. Indien de invloed van de groep hoog is, is ook de productiviteit hoog. Is de 
invloed van de groep laag dan is ook de productiviteit laag. Een cruciale rol wordt hierbij 
toegekend aan de leiderschapsstijl bij het versterken van de groepscohesie in positieve of 
negatieve zin. Dit pleit voor de toepassing van participatief leiderschap (Szilagyi & Wallace, 
1990). 
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De invloed van groepen op de effectiviteit 
van de organisatie 

- Taken worden uitgevoerd die niet door 
werknemers afzonderlijk kunnen worden 
uitgevoerd. 

- Vaardigheden en talenten worden 
bijeengebracht voor de uitvoering van 
complexe taken. 

- Verschillende conflicterende zienswijzen 
kunnen bij besluitvorming aan de orde 
gesteld worden. 

- Betere controle van het gedrag van 
medewerkers. 

- Vergemakkelijking van de doorvoering van 
veranderingen in beleid en procedures. 

- Verhoging van de stabiliteit van de 
organisatie door de overdracht van 
gedeelde inzichten en waarden naar 
nieuwe medewerkers. 

 

De invloed van groepen op de effectiviteit 
van individuele werknemers 

- Een hulpmiddel om de organisatie en haar 
omgeving te leren kennen. 

- Een hulpmiddel om zichzelf te leren 
kennen. 

- Mogelijkheden om nieuwe vaardigheden 
op te doen. 

- Verwerven van beloning die medewerkers 
afzonderlijk niet kunnen verkrijgen. 

Figuur 10: Positieve effecten van teamarbeid volgens Nadler et al. 

3.4.3 Ontwikkeling en scholing 

Van de personeelsfunctie verwachten managers vooral de beheersing van de personele 
kosten. Zij zien inzicht in de beheersing van opleidings- en formatiebudgetten als de 
belangrijkste activiteit. Medewerkers daarentegen vinden andere aspecten van de 
personeelsfunctie van belang. Zij hechten eraan om duidelijkheid te hebben over hun 
eigen plaats en de plaats van anderen in de organisatie (duidelijke regelgeving). Grote 
waarde wordt toegekend aan het feit dat dat de organisatie duidelijk en inzichtelijk is 
vastgelegd in functiebeschrijvingen en dat er duidelijkheid is over de plaats en positie van 
personen in de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de 
afspraken die gemaakt worden binnen de organisatie. Het gaat daarbij ook om afspraken 
die gemaakt worden tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken over de toekomst 
van de medewerkers, de ontwikkelingsrichting en de te volgen opleidingen. Kortom, 
medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn (Biemans, 1999).  
Een aandachtsgebied is het optreden van ervaringsconcentratie. Dit is een verschijnsel dat 
kan optreden vanaf ongeveer 40-jarige leeftijd (tweede loopbaanhelft), waarbij 
medewerkers steeds beter thuis raken in een steeds kleiner gebied (Thijssen, 1996). 
Ervaringsconcentratie is vakinhoudelijk maar ook leerstrategisch van aard. Dit houdt in dat 
oudere medewerkers steeds minder opleiding volgen en daar waar wel opleiding wordt 
gevolgd, de inhoudelijke aanpak en de manier van leren steeds hetzelfde zijn. Het gevolg 
hiervan is dat bij veranderingen het steeds moeilijker wordt om iets volstrekt nieuws te 
leren, hetgeen uiteindelijk op termijn tot inzetbaarheidsproblemen kan leiden. 

De inzetbaarheid van medewerkers zou gekoppeld moeten zijn aan de strategische 
doelstellingen van de organisatie en gericht moeten zijn op een langetermijnvisie 
(Kluytmans, 2001). Concreet betekent dit dat de organisatie zich een beeld zal moeten 
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vormen waaraan de medewerkers zullen moeten voldoen om de organisatiedoelstellingen 
te kunnen realiseren. Er zal dus een beeld ontwikkeld moeten worden van eisen en 
kenmerken waaraan de breed inzetbare medewerker op korte en lange termijn moet 
voldoen. Vanuit dit beeld zal ook een invulling gegeven moeten worden aan de kwaliteit 
en de waarde van de medewerker voor de organisatie (op termijn), waarmee dan ook 
invulling wordt gegeven aan de employability van de medewerker. 

Alhoewel teambuilding als een wezenlijke basis voor het goed functioneren van een 
afdeling wordt gezien, wordt er over het algemeen weinig structureel gedaan aan 
teambuilding (Quinn et al., 2003b). Een team heeft altijd een onderlinge afhankelijkheid 
en daarmee een behoefte aan een sterke onderlinge verbondenheid. Een team heeft 
elkaars ervaringen, bekwaamheden en inzet nodig om het (organisatie)doel te bereiken.  
De werkvloer wordt als een dynamische omgeving gezien waar de groepsleden, rollen, 
taken en activiteiten vaak wisselen. In deze hectische omgeving is het van belang om alles 
af en toe stil te leggen en om, in het kader van teambuilding, voor de groep formele 
activiteiten op te pakken. Op deze manier kan men het dagelijkse werk even naast zich 
neerleggen om met elkaar te evalueren hoe effectief het team met elkaar samenwerkt 
(doelen, problemen en ideeën voor verbeteringen). Deze communicatieaanpak op de 
werkvloer is erg effectief waardoor dure heisessies overbodig zijn. Bovendien wordt met 
deze aanpak een structurele communicatie opgezet, die gekoppeld is aan de dagelijkse 
werkzaamheden en de hogere organisatie doelen. Deze aanpak wordt versterkt door 
participerend leiderschap en participerende besluitvorming. Het is van belang dat bij de 
besluitvorming die medewerkers erbij betrokken worden die binnen hun werkzaamheden 
daadwerkelijk de invloed van de beslissingen ervaren.  
Blokkades vormen een bedreiging voor de teambuilding. Vaak leidt de druk om het werk 
gedaan te krijgen er toe, dat de individuele medewerker zich steeds meer gaat richten op 
de specifieke taken en steeds minder op coördinatie en planning. In deze situaties gaan 
individuele medewerkers zich vaak meer richten op hun eigen inbreng en overzien dan het 
geheel niet meer. Zij zijn zich er vaak ook niet meer van bewust dat ze het geheel niet 
meer overzien. Als er in een organisatie wantrouwen of negatieve gevoelens zijn tussen 
collega's, dan zal teambuilding heel moeilijk zijn. Om tot effectieve teambuilding te komen 
is het belangrijk dat er een sfeer is waarbij vertrouwen de basis vormt en 
meningsverschillen en conflicten op een goede wijze besproken kunnen worden. Dit alles 
met de intentie om tot gezamenlijke oplossingen te komen.  

Ook Senge et al. (2001) concluderen in het kader van teamleren dat de meeste 
teambuildingsactiviteiten door middel van heisessies worden vormgegeven, waarbij de 
medewerker na terugkomst weer vervalt in het oude contraproductieve gedrag en 
reguliere gewoontes. Teamleren is vooral een discipline waarbij dagelijks communicatieve 
vaardigheden worden aangepakt. Het gaat hierbij om het leren constructief te 
discussiëren. Vooral de dialoog over kernwaarden en overtuiging heeft een positieve 
hefboomwerking binnen het team.  

Teams moeten een bijdrage leveren aan de organisatie. Als dit onvoldoende is, is het de 
taak van de leidinggevende om het team bewust te maken van de manier waarop het de 
processen organiseert, wat daarvan de consequenties zijn en hoe deze processen te 
verbeteren (Schein, 1988). De leidinggevende moet het team helpen met de zelfdiagnose 
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en ervoor zorgen dat vaardigheden worden doorgegeven zodat het team in staat is de 
eigen processen te doorgronden en te verbeteren. Schein is een voorstander van 
teambuilding om deze processen te kunnen vormgeven, maar heeft ook een kritisch oog 
als het gaat om de effectiviteit van teambuilding. 

Een toevoeging wordt nog gegeven door Wanrooy (2001) die het belang onderschrijft van 
teambuilding op twee niveaus: bevordering van persoonlijke contacten en bespreking van 
de onderlinge samenwerking. Het is zinvol om met het team regelmatig korte 
procesevaluaties te houden zodat wrijvingen bespreekbaar worden gemaakt en eventuele 
conflicten in de groep kunnen worden overwonnen. Dergelijke sessies kunnen ook 
gekoppeld worden aan de reguliere vergaderstructuur. Wel moet men bedacht zijn op 
kritische feedback naar elkaar, echter, zonder kritische woorden heeft evaluatie weinig 
toegevoegde waarde. Het is belangrijk dat mensen leren om kritische feedback naar elkaar 
te geven en daar constructief mee om te gaan. 

3.4.4 Effectiviteit van teams en synergie 

Kaplan en Norton (2003) maken onderscheid tussen cultuur en klimaat welke volledig uit 
elkaar gehouden moeten worden. Naar hun mening worden deze begrippen vaak met 
elkaar verwisseld. 
Met cultuur wordt meestal geprobeerd systemen vast te leggen van gedeelde 
betekenissen, veronderstellingen en waarden in de organisatie. Cultuur is meestal 
beschrijvend. Met klimaat worden vooral het beleid en de routines van de organisatie 
bedoeld die worden gebruikt om de effectiviteit van de organisatie weer te geven. 

Het klimaat wordt vooral gezien als een belangrijke invloedssfeer van de organisatie op de 
motivatie en het gedrag van de medewerkers. Kaplan en Norton koppelen dit ook aan de 
structuur van de organisatie, beloningssystemen en de ondersteuning die men van de 
leidinggevenden krijgt. Klimaat wordt formeel en informeel gezien als het 
gemeenschappelijke beeld van het beleid, de werkwijzen en de procedures van de 
organisatie. Vanuit dit perspectief zijn de volgende vragen geformuleerd die gebruikt 
kunnen worden om te bepalen of een werkomgeving productief is:  

1. Weet ik wat er van mij verwacht wordt op het werk? 
2. Heb ik het materiaal en de apparatuur die ik nodig heb om mijn werk goed te 

doen? 
3. Heb ik op mijn werk de gelegenheid om elke dag te doen wat ik het beste kan? 
4. Heb ik de afgelopen zeven dagen erkenning of een compliment gehad voor het 

afleveren van goed werk? 
5. Geeft mijn superieur of iemand op het werk iets om mij als persoon?  
6. Is er iemand op het werk die mijn ontwikkeling stimuleert? 
7. Telt op het werk mijn mening mee? 
8. Geeft de missie of het doel van het bedrijf mij het gevoel dat mijn werk belangrijk 

is? 
9. Zijn mijn collega's gemotiveerd om werk van kwaliteit af te leveren? 
10. Heb ik een goede vriend op het werk? 
11. Heeft de afgelopen zes maanden iemand op het werk met mij gesproken over 

mijn vooruitgang? 
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12. Heb ik het afgelopen jaar op het werk kansen tot leren en groei gehad? 
 
Synergie wordt door Covey (2008) gezien als de meerwaarde van het geheel ten opzichte 
van de delen. Vanuit dit perspectief kijkt hij naar de principes van creatieve samenwerking 
in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Veel mensen stellen zich gereserveerd op en zijn 
van huis uit niet gewend om op een open manier te communiceren. Vooral een open 
communicatie levert een belangrijke bijdrage aan de synergie. Wanneer mensen zich 
kwetsbaar durven op te stellen ontstaat er vertrouwen en herkenning bij de 
gesprekspartners. Juist de persoonlijke herkenning, en het vertrouwensklimaat dat 
hierdoor ontstaat, stimuleert mensen om actief bij te dragen aan discussies en ook 
kwetsbare (persoonlijke) elementen toe te voegen. Vanuit dit uitgangspunt zijn 
medewerkers in staat om creatieve processen aan te gaan die leiden tot nieuwe inzichten 
en een structurele intellectuele samenwerking. Het leidt dus tot een situatie waarbij 
mensen niet tegen elkaar strijden maar elkaar aanvullen en versterken.  
Vertrouwen is ook een belangrijke basis om te komen tot een optimale communicatie. Het 
hoogste niveau van communicatie wordt als strategische communicatie benoemd, waarbij 
altijd sprake is van een winsituatie. Het middenniveau wordt benoemd als een houding 
met wederzijds respect, waarbij een bereidheid bestaat tot compromissen. Het laagste 
niveau is een gereserveerde houding, waarbij verlies altijd aan de orde is. Een hoog 
vertrouwen met een hoge mate van samenwerking leidt tot het hoogste 
communicatieniveau waarbij synergie en winnen het resultaat zijn. Een laag vertrouwen 
met een lage mate van samenwerking leidt tot een gereserveerde houding bij 
medewerkers waarbij verliezen altijd aan de orde is. 

Teamleden kennen verschillende rollen, welke complementair aan elkaar zouden moeten 
zijn om effectief met elkaar te kunnen samenwerken en te kunnen komen tot synergie. De 
onderliggende gedachte is dat de teamleden een goed beeld hebben van waar zij goed en 
minder goed in zijn en dit inzicht ook hebben van de overige teamleden. Uiteindelijk moet 
dit leiden tot het herkennen van de verschillen, tot waardering en tot het benutten van de 
juiste kwaliteiten op de juiste plek (Burger, De Caluwé, & Jansen, 2010). Teamrollen 
worden onder andere onderscheiden door Belbin (1998) die de volgende negen rollen 
benoemt: bedrijfsman (nuchtere aanpakker), brononderzoeker (enthousiaste netwerker 
en ideeënverbinder), monitor (bedachtzame analysator), plant (creatieve solist), vormer 
(drijvende kracht), voorzitter (neutrale organisator), groepswerker (warme sfeerbewaker), 
zorgdrager (perfectionistische afmaker). Het gaat erom dat er bij de teamleden zelfinzicht 
ontstaat alsook een goede samenwerking tussen de teamleden onderling en een goede 
aansluiting van het team bij de organisatie. 
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Figuur 11: Teamrollen van Belbin. 

3.4.5 High Performance Teams 

Een team is, aldus Kuiper en Groeneveld (2014, p.17): “een duidelijk te herkennen groep 
mensen die in hun taken en/of doelen van elkaar afhankelijk zijn en zich in samenwerking 
inzetten voor het bereiken van hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, waarbij ze 
hun relaties door en over organisatiegrenzen managen.” Bovendien is er sprake van 
samenwerking, onderlinge communicatie en informatieuitwisseling. De samenwerking 
beperkt zich niet alleen tot het team maar richt zich ook op actoren buiten het team, zoals 
klanten of stakeholders.  

Prestaties van High Performance Teams worden onderscheiden in teameffectiviteit, 
teamefficiëntie en teamlegitimiteit. De teameffectiviteit wordt bepaald door de mate 
waarin teams hun doelstellingen behalen. De teamefficiëntie toont hoe doelmatig het 
team omgaat met de beschikbare middelen. Tot slot wordt de teamlegitimiteit bepaald 
door het maatschappelijk belang en het rechtmatig handelen van het team. Het is hierbij 
van belang dat de stakeholders het team op een eerlijke wijze behandelen.  

De onderscheidende kenmerken van High Performance Teams zijn volgens Kuiper en 
Groeneveld (2014): bevlogenheid, zelfmanagement, doelgerichte, taakgerichte en 
stakeholder-gerichte samenwerking en leiderschap.  
Teambevlogenheid wordt gezien als één van de belangrijkste kenmerken van een High 
Performance Team, wat zichtbaar wordt in de grote mate van toewijding en enthousiasme 
van het team. 
Voor teams met een publieke functie is het van belang om enthousiasme en energie in het 
team te verkrijgen, om de bevlogenheid te benoemen en aan te geven welke bijdrage 
wordt geleverd aan het publieke doel, een hoger doel of het nut van de doelstellingen. 
Teambevlogenheid wordt versterkt als teams gezamenlijk aansprekende en helder 
geformuleerde teamdoelstellingen nastreven. Het is daarbij van belang dat de teamleden 
scherp voor ogen hebben wat hun persoonlijke en groepsdoelstellingen zijn en met elkaar 
hoge eisen stellen aan de resultaten. Teambevlogenheid vormt een belangrijke basis bij 
het realiseren van teameffectiviteit. Teams behalen daarmee makkelijker hun doelen en 
zijn beter in staat om hun visie te realiseren. 
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Transformationeel leiderschap wordt voor High Performance Teams gezien als de meest 
effectieve vorm van leiderschap, met als voorwaarde een grote mate van ruimte en 
verantwoordelijkheden voor de teamleden. Daarnaast spelen persoonlijke aandacht, 
intellectueel stimuleren, inspirerend motiveren en charisma een belangrijke rol binnen het 
leiderschap. Het charisma van de leidinggevende wordt versterkt door het goede 
voorbeeld te geven, door ethisch te handelen en de juiste prioriteiten te stellen. Hierdoor 
zullen het respect en het vertrouwen dat de medewerkers in hun leidinggevende hebben 
toenemen. Met deze kaders verwijzen Kuiper en Groeneveld naar de volgende 
kenmerken: inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration 
en idealized influence zoals deze zijn benoemd door Bass, Avolio, Jung, & Berson (2003). 

Voor het goed functioneren van een High Performance Team is een aantal 
grondbeginselen van belang, die vaak niet met de vereiste discipline worden toegepast 
(Katzenbach & Smith, 1997). Het gaat hierbij om omvang, doeleinden, doelstellingen, 
vaardigheden, aanpak en aansprakelijkheid. Deze onderdelen zijn noodzakelijke 
voorwaarden voor het succes van een High Performance Team. Als deze grondbeginselen 
onvoldoende geborgd zijn zal dat leiden tot ontsporing van het team. De ervaring leert 
echter dat bij veel teams één of meer van deze beginselen over het hoofd worden gezien.  
De uitdaging voor het team is ook een belangrijke basis. Zo is voor het welslagen van een 
team de noodzaak om een goede prestatie te leveren veel belangrijker dan bijvoorbeeld 
teambuilding.  
Bij grote uitdagingen komen teams vaak tot stand zonder hulp of ondersteuning van het 
management. De uitdaging is dan de belangrijkste drijfveer voor medewerkers om in het 
team te participeren. Zonder grote uitdagingen is het voor potentiële teams vaak moeilijk 
om een echt team te worden. Om een team in stand te houden zal de leidinggevende 
ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen, de beoogde resultaten en de aanpak relevant 
blijven en vooral betekenis houden voor het team. 

High Performance Teams dienen een juiste mix van vaardigheden te hebben waarmee ze 
elkaar kunnen aanvullen. Het gaat hierbij om technische- of functionele deskundigheid, 
vaardigheden om problemen op te lossen, vaardigheden om besluiten te nemen en 
communicatieve vaardigheden.  
De gemeenschappelijke visie en doelstellingen kunnen alleen ontstaan door een effectieve 
communicatie binnen het team, waarbij opbouwende kritieken, confrontaties en risico's 
nemen ingrediënten zijn om de gezamenlijke gedragen visie verder te ontwikkelen.  

Om een High Performance Team te kunnen ontwikkelen zal men veel tijd met elkaar 
moeten doorbrengen. Toch blijkt dat veel teams dat onvoldoende doen. Men dient veel 
tijd te besteden aan geplande en niet geplande activiteiten, om ideeën te laten ontstaan 
en de contacten met elkaar te intensiveren. Managers maken overwegend te weinig tijd 
vrij om in het team te kunnen doorbrengen. Vergaderingen en overleggen zijn vaak kort 
waarbij de beschikbare tijd bepalend is voor de afhandeling van de agenda en essentiële 
onderdelen vaak onvoldoende worden uitgediept. High Performance Teams 
onderscheiden zich door: 

• Gedeelde leidersrollen; 
• Individuele en gezamenlijke aansprakelijkheid; 
• Specifieke teamdoelstellingen, opgesteld door het team zelf; 
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Figuur 11: Teamrollen van Belbin. 
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• Collectieve werkresultaten; 
• Probleemoplossende en open discussies en besprekingen; 
• Directe meting van prestaties en collectieve werkresultaten; 
• Gezamenlijke bespreking, besluitvorming en uitvoering van concrete 

werkzaamheden. 
 
High Performance Organisaties zijn in staat om een langere periode succesvol te zijn, 
hebben een sterke discipline en laten zich niet afleiden door verschillende 
managementtrends. Deze organisaties blijven doen waar ze goed in zijn en wat hen 
succesvol maakte. Ze houden vast aan hun succesvolle processen, systemen en gedrag 
met daarbij een continue focus op het structureel verbeteren van de organisatie (De Waal, 
2013). Een belangrijke afweging voor High Performance Organisaties om nieuwe 
initiatieven te nemen, is een afweging of ze mogelijkheden zien om hun kernvaardigheden 
en kerncompetenties verder te versterken. Bepalend voor het succes van High 
Performance Organisaties zijn de volgende vijf factoren: 

• Kwaliteit van het management; 
• Openheid en actiegerichtheid; 
• Langetermijngerichtheid; 
• Continue verbetering en vernieuwing; 
• Kwaliteit van medewerkers. 

 
Zonder goed management kan een High Performance Organisatie niet bestaan. Het 
leiderschap kenmerkt zich door een vastberadenheid waarbij niet wordt afgeweken van 
de gekozen koers. Daarentegen is er wel voldoende flexibiliteit om verschillende wegen te 
vinden om de uiteindelijke doelstellingen te behalen. Deze managers zijn niet bang om 
een confrontatie aan te gaan, zijn standvastig als het nodig is en spreken mensen aan op 
hun verantwoordelijkheid en het nakomen van afspraken. Daarnaast coachen en 
faciliteren deze managers hun medewerkers en zorgen zij ervoor dat hun medewerkers 
beschermd worden tegen allerlei bemoeienissen van buiten af. Er is een focus op eigen 
verantwoordelijkheid, prestaties en het uiteindelijke resultaat. 

3.4.6 Condities voor High Performance Teams 

Vanuit verschillende kaders wordt invulling gegeven aan de voorwaarden die bepalend 
zijn bij de realisatie en optimalisatie van High Performance Teams of Organisaties. Voor 
het succes van High Performance Teams zijn de volgende condities bepalend (De Waal, 
2010, 2013):  

• Gezamenlijke doelen: duidelijk gedefinieerde doelstellingen met een heldere 
focus op concrete doelen. 

• Leiderschap: gericht op groepscohesie en het stimuleren van de betrokkenheid 
van de medewerkers met een sterke communicatie. 

• Actieve deelname: actieve betrokkenheid van alle leden en bereidheid om te 
participeren, lid te zijn van een groep en ervaring beschikbaar te stellen. 

• Eigenwaarde: waardering voor ieders persoonlijke inbreng en bijdrage. 
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• Open communicatie: bereidheid elkaar te informeren en de mogelijkheid en het 
vertrouwen om vrijuit te spreken en te discussiëren over alle onderwerpen. 

• Empowerment: kracht in de groep om besluiten te nemen en te werken met 
onderwerpen waar zij invloed op kan uitoefenen. 

• Effectieve processen en inhoud: structuur met duidelijke regels, processen en 
procedures, planning op de korte- en lange termijn. 

• Vertrouwen: wederzijds vertrouwen, ondersteuning, samenwerking en elkaar 
behandelen met respect en integriteit. 

• Diversiteit management: respect voor onderlinge verschillen en de mogelijkheid 
om het oneens te zijn zonder daarvoor gestraft te worden. 

• Conflict management: creativiteit is toegestaan en conflicten worden op een 
gezonde manier uitgesproken en opgelost. 

 
Bovenstaande condities worden in verschillende documenten benoemd. Zo ook bij Castka 
et al. (2001). Zij voegen daar nog aan toe dat zogenaamde ‘Dream Teams’ (gebaseerd op 
High Performance Teams) zich mede onderscheiden door een sterk platform, een 
gedeelde visie, een creatief klimaat, het ontwikkelen van ideeën, veerkracht bij terugval, 
netwerken en het leren van ervaringen. 

Met hoog betrouwbare organisaties (High Reliability Organisations) benoemen Weick en 
Sutcliffe (2011) een vijftal condities die bepalend zijn voor mensen en organisaties die 
topprestaties leveren in situaties waar het potentieel voor fouten en rampen 
overweldigend is: 

• Gerichtheid op verstoringen: de organisatie heeft oog voor (kleine) verstoringen. 
Daarnaast moet de organisatie medewerkers aanmoedigen om vergissingen en 
fouten te melden. De achterliggende gedachte is dat er een klimaat ontstaat 
waarbij risico's gemeld worden en dat men ter voorkoming van problemen leert 
van de fouten. 

• Terughoudendheid tot simplificeren: door niet te simplificeren ontstaan volledige 
en genuanceerde beelden van wat men onder ogen moet zien en men voorkomt 
daarmee dat nuances voortijdig worden weggepoetst. Hierdoor ontstaat er een 
reëel en compleet beeld van de werkelijkheid en ontwikkelingen die mogelijk 
leiden tot problemen. 

• Gevoeligheid voor de uitvoering: de organisatie moet zich bewust zijn van de 
nauwe banden tussen gevoeligheid voor de uitvoering en gevoeligheid voor 
relaties. Mensen die uit vrees niet vrijuit durven spreken ondermijnen het 
systeem, waarbij dan steeds minder informatie beschikbaar is om effectief te 
kunnen functioneren. Informatie dient niet achtergehouden te worden uit vrees, 
onwetendheid of onverschilligheid. 

• Toewijding aan veerkracht: de organisatie moet het intrinsieke vermogen hebben 
om een dynamisch stabiele toestand te behouden of te herwinnen. Hiermee is 
men na grote tegenslagen of de aanwezigheid van voortdurende stress in staat 
door te gaan met functioneren. 

• Respecteren van expertise: in de organisatie is respect voor expertise en wordt 
diversiteit gekoesterd, omdat het helpt meer op te merken in complexe 
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omgevingen en om meer te kunnen doen met de complexiteit die men 
tegenkomt. Daarnaast wordt de besluitvorming omlaag gebracht en verbreed. 
Beslissingen worden genomen in de frontlijn en het gezag komt te liggen bij de 
mensen met de meeste ervaring, ongeacht hun rang of positie. 

3.4.7 Paradox van de sturing 

Het is verbazingwekkend, hoeveel organisaties in de huidige tijd van 
informatietechnologie en dominantie van kennis in de organisatie, het management 
baseren op productiviteitsconcepten. Veel organisaties zijn nog gebaseerd op het idee dat 
de fysieke aanwezigheid van medewerkers de belangrijkste garantie is voor productiviteit. 
Deze input-meting heeft weinig toegevoegde waarde, zeker nu er steeds meer sprake is 
van virtuele werkplekken en het niet meer zichtbaar is wat werknemers precies uitvoeren. 
Het enige waar het echt om gaat, is het uiteindelijke resultaat van het werk, dat 
grotendeels wordt bepaald door persoonlijke gedrevenheden en competenties van de 
medewerkers. Moderne organisaties zouden hun productiviteit moeten koppelen aan een 
hoge betrokkenheid van hun medewerkers, aldus Wentink (2008). Vertrouwen is een 
belangrijk instrument om tot betrokkenheid van de werknemers te komen en uiteindelijk 
resultaten te realiseren. Het alleen sturen op (harde) resultaten zal leiden tot een 
aantasting van de voorwaarden (condities) waaronder werknemers uitstekende prestaties 
leveren. Prestatiemanagement zou zich moeten richten op de gemeenschappelijke kennis, 
slimheid en intelligentie van de organisatie. Kennisdeling en gemeenschappelijke 
kennisontwikkeling zijn de belangrijkste kaders. Voor het management is het van belang 
dat men niet alleen stuurt op prestaties, maar vooral stuurt op de voorwaarden om deze 
prestaties te kunnen realiseren.  

3.5 Leiderschap en vertrouwen 

In deze paragraaf worden verschillende leiderschapsstijlen en het onderscheid tussen 
leiders en managers beschreven. Met de leiderschapsstijlen wordt ook een verbinding 
aangebracht met de noodzakelijke innovatie en het lerend vermogen van de individuen en 
het team. Bovendien wordt het begrip vertrouwen nader omschreven als basis voor een 
optimale samenwerking en resultaatgerichtheid binnen het team. 

3.5.1 Algemeen 

Leiderschap is een begrip dat op veel verschillende manieren wordt uitgelegd. Een 
overvloed aan auteurs geeft hun visie of mening over wat nu precies leiderschap is en hoe 
dit leiderschap effectief ingezet kan worden in de organisatie.  

Met de keuze van de leider wordt in feite de keuze gemaakt om iets te doen of juist niets 
te doen. Er is een keuze om proactief te handelen dan wel reactief af te wachten. Zelf 
handelen of laten gebeuren is het verschil tussen dag en nacht en een verschil van 200% 
als het gaat om effectiviteit (Covey, 2008). 

De mens wil niet alles lijdzaam ondergaan en het ligt in onze aard om handelend op te 
treden om daarmee onze eigen situaties te creëren. Het initiatief nemen wordt door 
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Covey gezien als een erkenning van de verantwoordelijkheid om iets te laten plaatsvinden. 
Met deze proactiviteit kan bovendien een keuze worden gemaakt om actief te zijn in de 
cirkel van betrokkenheid of de cirkel van invloed. Door actief te focussen op de cirkel van 
invloed, de gebieden waar we invloed op kunnen uitoefenen, zijn we in staat om zelf 
positieve veranderingen te realiseren. Voor het management (de leiders en/of 
leidinggevenden) is het dan ook van belang om vooral proactief te handelen om positieve 
veranderingen te kunnen realiseren. Als men daadwerkelijk (positieve) verandering in de 
organisatie wil doorvoeren is afwachten dus geen optie. 

3.5.2 Leiderschap 

De overheid is volop bezig met innovatie en experimenteert, ontwikkelt en vernieuwt 
waardoor leidinggevenden bij de overheid hun traditionele leiderschapsstijl zullen moeten 
doorbreken om contraproductieve en ineffectieve patronen te kunnen doorbreken. Er zal 
een verschuiving moeten plaatsvinden naar een vernieuwende en creërende kracht, die 
verantwoordelijkheid neemt en handelt vanuit een (gedeelde) visie en experimenteert, 
aldus Aardema (2004). De 21e eeuw vraagt om een nieuwe focus waarbij 
omgevingsgericht, resultaatgericht en mensgericht handelen belangrijke uitgangspunten 
zijn.  

Aardema omschrijft, gebaseerd op het ‘model van de concurrerende waarden’ van Quinn, 
Faerman, Thompson, & McGrath (2003a), een viertal kwadranten: mensgericht, 
omgevingsgericht, organisatiegericht en resultaatgericht. Leiderschapsstijlen hebben een 
koppeling met de kwadranten waarbij een leider of organisatie nooit volledig in één 
patroon (kwadrant) past, maar er altijd sprake is van een mix van verschillende culturen 
en leiderschapsstijlen waarbij meestal wel een dominant patroon overheerst.  

Verschillende leiderschapsstijlen hebben een set van leiderschapsactiviteiten. Bij 
leiderschap in het mensgerichte kwadrant gaat het om leiders die goed met andere 
mensen omgaan, zowel op individueel als op collectief niveau (people managers). 
Wanneer deze stijl teveel gaat domineren zou dit kunnen leiden tot eindeloos gepraat, 
gekoppelde, kleurloze compromissen, besluiteloosheid en weinig doortastendheid. Een 
ander gevaar is een sterke wij-zij-neiging en een eigen normering die tekort doet aan de 
goede dingen in de omgeving.  
De kracht bij leiderschap in het mensgerichte kwadrant is vooral te vinden in het 
stimuleren van individuen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Daarnaast is 
samenbrengen een leiderschapsactiviteit om op een collectieve wijze het beste uit de 
medewerkers naar boven te halen (teambuilding).  

Leiderschap in het resultaatgerichte kwadrant wordt gekenmerkt door leiders die hun 
mensen tot optimale prestaties brengen conform de doelstellingen van de organisatie. Te 
veel resultaatgerichtheid kan leiden tot een overheersing van technieken en de markt ten 
opzichte van de mens en de overheid, alleen productie en prestaties staan dan nog 
centraal. Leiderschapsactiviteiten die deel uitmaken van het resultaatgerichte kwadrant 
zijn koersbepalend, waarbij een duidelijke en doortastende sturing van de leider met 
eigen opvattingen de basis vormt. Bovendien is er orde en zijn de rollen verdeeld, wordt 
de tijd bewaakt en worden er knopen doorgehakt. Medewerkers zijn zich ervan bewust 
dat de organisatie voor gaat en dat zij moeten volgen.  
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omgevingen en om meer te kunnen doen met de complexiteit die men 
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Presteren is de tweede leiderschapsactiviteit van vaak echte doeners en bouwers; zij 
organiseren taken en lossen problemen op. Zij zijn gericht op de deadlines en hebben 
doorzettingsvermogen, zijn hard en veeleisend en houden niet van lanterfanten. Deze 
leiders hebben vaak een sterke gedrevenheid waarmee zij hun medewerkers weten op te 
zwepen om tot maximale prestaties te komen.  

Verder wordt er een omgevingsgerichte kwadrant beschreven die vooral vraaggericht is 
en de organisatie optimaal laat inspelen op ontwikkelingen van buiten. Er is een focus op 
externe ontwikkelingen. Bij het ontwikkelen en realiseren van de doelen wordt 
samengewerkt met partners. De leiderschapsactiviteiten richten zich met name op 
verkennen en vernieuwen.  

Tot slot is de organisatiegerichte kwadrant sterk gericht op de structurering van de eigen 
organisatie, waarbij het beheersen en regelen centraal staat. Er wordt in sterke mate 
vanuit de leiding en centrale regels gedacht en gehandeld. Het gaat vaak om goed 
draaiende en hiërarchisch ingestelde organisaties met heldere regels en kaders. De 
leiderschapsactiviteiten richten zich er vooral op dat de leider weet wat er moet gebeuren 
en er voor zorgt dat zijn mensen weten wat zij moeten doen. 

Aardema (2004) gelooft niet in de maakbaarheid van het management maar is van mening 
dat de leidinggevenden op de goede manier moeten omgaan met de verschillende 
leiderschapsstijlen en de daaronder liggende leiderschapsactiviteiten. Het is onmogelijk 
dat een leider alle aspecten in zich heeft. Het gaat er juist om dat hij alle 
leiderschapsactiviteiten met elkaar kan verbinden en moet kunnen spelen met de 
paradoxen van de verschillende leiderschapsactiviteiten en daarmee op individueel en 
collectief niveau krachten kan bundelen om invulling te geven aan 
organisatiedoelstellingen.  

Overigens maakt Aardema onderscheid tussen een manager en een leider. De manager is 
vooral gericht op het onderhouden, consolideren en het voorkomen van wanorde, terwijl 
de leider juist uitdaagt, niet geïnteresseerd is in vanzelfsprekendheden en vooral zoekt 
naar synergie binnen het team. Het is de kunst van de leider om de paradoxen met de 
verschillende leiderschapsactiviteiten te vertalen naar individueel en collectief leren 
binnen het team.  

Innovatie en het creëren van een lerende cultuur binnen de organisatie staan ook centraal 
bij transformationeel leiderschap (Bass, 1985). Deze leiders zetten anderen aan om 
creatief en innovatief te zijn en daarmee nieuwe oplossingen en andere methodes te 
ontwikkelen. Daarnaast hebben zij een grote persoonlijke interesse in de medewerkers 
waarbij een klimaat van vertrouwen en veiligheid een primaire voorwaarde is.  
Transformationele leiders hebben een viertal kernkwaliteiten; inspirational motivation 
(inspireren en motiveren), intellectual stimulation (intellectueel stimuleren), individualized 
consideration (persoonlijke aandacht) en idealized influence (waardering en invloed). 
Transformationeel leiderschap leidt tot betere resultaten omdat de leiders in sterke mate 
zorgen voor een positieve beïnvloeding van het zelfbeeld en het vertrouwen in het eigen 
kunnen van de medewerkers en daarmee hun zelfbeeld in positieve zin versterken. 
Daarnaast is er een identificatie met de leider, maar ook met de groep (Bass & Riggio, 
2006). 
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Dienend leiderschap wordt door Kamsteeg (2011) als meest effectieve vorm van 
leiderschap gezien. Het leiderschap draait hierbij niet om de leider, maar om de 
medewerkers en wat zij aan ondersteuning nodig hebben om op een succesvolle wijze de 
doelstellingen te behalen. De dienende instelling van de leider zou bijdragen aan de 
cultuur van dienstbaarheid, waarbij de medewerkers op een goede manier behandeld 
worden en dit overdragen op de klanten.  
Succesvol leiderschap moet niet verward worden met effectief leiderschap. Bij succesvol 
leiderschap gaat het vooral om korte termijnoplossingen en is de continuïteit van de 
organisatie niet primair aan de orde. Daarentegen is effectief leiderschap belangrijk op de 
lange termijn waarbij ook de continuïteit centraal staat. Medewerkers moeten niet 
worden gezien als instrumenten om de doelstellingen te bereiken, maar vooral als 
menselijk kapitaal dat zelf in staat is om de juiste instrumenten te kiezen om de 
doelstellingen te behalen. Leiders dienen zich kwetsbaar op te stellen en geven daarmee 
blijk van innerlijke kracht en creëren al doende vooral ruimte voor de medewerkers om 
zich te kunnen ontwikkelen.  
Greenleaf (1996) gaat ervan uit dat dienend leiderschap bestaat uit het dienen van het 
team, waarbij het vooral gaat om het scheppen van condities waarbinnen de 
medewerkers optimaal kunnen functioneren. Daarnaast wordt benadrukt dat dienend 
leiderschap niet alleen bestaat uit het dienen, maar ook sterk leiderschap vertoont. Als 
medewerkers op persoonlijk vlak goed in balans zijn, zal dit ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan hun professionele resultaten.  
Bij dienend leiderschap zijn de volgende kenmerken van belang voor de leiders; luisteren, 
empathie, bewustzijn, heel maken, overtuigen, conceptualiseren, vooruitzien, 
rentmeesterschap, inzet voor de groei van mensen en het bouwen van een gemeenschap. 
Een goede relatie met het team, waarbij inleving en vertrouwen de basis vormen, wordt 
gezien als een kader voor dienend leiderschap. Het dienend leiderschap zorgt ervoor dat 
medewerkers zelfbewuster worden, wijzer en zelfstandiger functioneren en zich 
ontwikkelen. 

Leidinggeven wordt door Hersey (2014) omschreven als het bekwaam toepassen van 
beproefde concepten, in combinatie met de bekwaamheid tot goed timen, wat 
onontbeerlijk is om mensen zover te krijgen dat ze hun taak doeltreffend uitvoeren. De 
(organisatie)omgeving is continu aan verandering onderhevig en er is dan ook geen 
panacee voor de leidinggevende dat van toepassing is op iedere situatie.  
Leidinggeven wordt gezien als een poging tot beïnvloeding van het gedrag van een ander 
individu of groep. Leidinggeven is gekoppeld aan situaties waarin de leidinggevende met 
anderen samenwerkt met als doel het volbrengen van taken en het bereiken van 
doelstellingen. Het onderscheid tussen succes op korte termijn en effectief leidinggeven 
op de lange termijn gaat om een juiste beïnvloeding van de medewerkers en de mate van 
samenwerking in de toekomst.  
De leidinggevende dient inzicht te verwerven in het gedrag dat medewerkers in het 
verleden hebben vertoond en in welke mate dit gedrag bevorderend of belemmerend was 
om taken tot een goed eind te brengen, waarbij ook de onderliggende motieven een rol 
spelen. Daarnaast dient het toekomstig gedrag onder dezelfde omstandigheden te 
worden voorspeld; hoe medewerkers zich in de toekomst onder dezelfde omstandigheden 
zullen gedragen. Daarbij dient men wel rekening te houden met de snel veranderende 
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omgeving. Tot slot dient de leidinggevende richting te geven aan het veranderen en het 
beheersen van gedrag. Daarbij zal de verantwoordelijkheid geaccepteerd moeten worden 
voor het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers zodat taken en doelstellingen 
worden gerealiseerd. Deze vaardigheden zijn bepalend bij de mate waarin het 
leidinggeven slaagt en efficiënt is.  
Met situationeel leidinggeven zal de leidinggevende zijn managementstijl telkens moeten 
aanpassen aan het niveau van de medewerkers en de omgeving. Hierbij zal de 
leidinggevende een balans moeten vinden tussen een tweetal vormen van 
beïnvloedingsgedrag; relatiegericht gedrag, met weinig of veel ondersteuning, en 
organisatiegericht gedrag, met weinig of veel sturing. De leidinggevende stijlen bestaan 
dan uit: delegeren, overleggen, overtuiging en instrueren. 

Leiderschap en management verschillen kwalitatief in sterke mate van elkaar (Bennis & 
Nanus, 1985). Het lijkt onmogelijk management en leiderschap in één persoon te 
verenigen omdat de verschillende werkzaamheden van management en leiderschap niet 
met elkaar te verenigen zijn. De manager is meer gericht op efficiëntie en stabiliteit, de 
leider daarentegen is gericht op het aanpassen en veranderen van de organisatie op basis 
van marktontwikkelingen. Een duidelijk onderscheid tussen management en leiderschap 
wordt ook door Kotter (2008) gemaakt. Veel organisaties, die worden gezien als 
bureaucratieën, kenmerken zich vooral door de aanwezigheid van managers in plaats van 
leiders. Managementprogramma's richten zich vooral op managementvaardigheden 
waarbij weinig oog is voor echt leiderschap. Succesvolle transformaties komen voor 
70-90% tot stand door middel van leiderschap en slechts voor 10-30% door middel van 
management. Bij het leiderschap gaat het bij Kotter vooral om de richting te bepalen naar 
de verre toekomst; een duidelijke strategie vertaald naar veranderingen waarmee de visie 
wordt gerealiseerd. Mensen op één lijn brengen om de richting en strategie duidelijk te 
maken en teams en coalities te smeden die de visie begrijpen en accepteren, voor het tot 
stand komen van de veranderingsdoelstellingen. Tot slot is het motiveren en inspireren 
van het team en de individuele medewerkers van belang, om barrières uit de weg te 
kunnen ruimen en ruimte te maken voor veranderingen. Het management daarentegen is 
vooral gericht op plannen en organiseren van veranderingsprocessen met de 
bijbehorende controle cyclus. De resultaten van het management zijn vooral 
kortetermijnresultaten gericht op de dagelijkse praktijk. Het leiderschap brengt echte 
veranderingen tot stand van een indrukwekkende omvang, die vernieuwend zijn en een 
bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van de organisatie. 

Effectief leiderschap wordt door Covey (2008) als essentieel gezien in onze snel 
veranderende leef- en werkomgeving. Leiderschap maakt het verschil ten opzichte van 
management door overzicht te hebben en de juiste dingen te doen. Daarbij is het hebben 
van visie en het uitzetten van de juiste richting een belangrijk vertrekpunt. Kortom, eerst 
leiderschap en dan pas management. De behoefte aan een duidelijke visie en richting is 
evident binnen veel organisaties. Effectiviteit van het leiderschap zit niet in de 
hoeveelheid energie maar wel in de juiste dingen doen op de juiste plek en het juiste 
moment. Krachtig en proactief leiderschap zijn eerste vereisten om succesvolle 
veranderingen te kunnen realiseren. 
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In het publieke management wordt bedrijfsmanagement gezien als een organisatie, 
waarbij bestuur en beleid strak, simpel en soepel worden aangepakt. De concurrentie in 
de markt en consumenten dwingen deze organisaties efficiënt en effectief te opereren; 
bedrijven worden goed en goedkoop gerund. Publieke organisaties worden steeds meer 
geconfronteerd met marktontwikkelingen die ook van hen een meer bedrijfsmatige 
aansturing vragen, die gericht is op efficiëntie en effectiviteit (bedrijfsmanagement 
benadering) (Noordegraaf, 2008). 

Docenten worden door Noordegraaf (2008) gezien als nieuwe professionals waarbij het 
gaat om hoger opgeleide, eigenwijze en mobiele professionals. Deze professionals vragen 
om een nieuwe en passende aanpak van de organisatie. Typisch voor deze groep is dat zij 
van nature niet beschikken over een evidente loyaliteit aan de organisatie. De loyaliteit 
van deze groep is primair gekoppeld aan de professie of het beroep dat ze uitoefenen. 
Overigens voeren zij hun professie of beroep vaak op meerdere plekken in de organisatie 
uit. Voor het management is het van belang om deze groep professionals te binden aan de 
organisatie. Het managen van professionele autonomie en het hanteren van professional 
control zijn hierbij belangrijke instrumenten. Professionals weten vaak zelf wat wel en niet 
kan en hoe zaken uitgevoerd moeten worden. Het is aan het management om ervoor te 
zorgen dat professionals in staat gesteld worden om zoveel mogelijk naar hun eigen 
inzicht te kunnen handelen. 

Het nieuwe leiderschap moet zich richten op het creëren van voorwaarden voor mensen 
en collectieve entiteiten, waarbij mensen worden geholpen om toegang te krijgen tot 
bronnen van veerkracht, wezenlijke innovatie, vernieuwing en verandering (Scharmer, 
2012). De toenemende complexiteit waar organisaties vandaag de dag mee te maken 
hebben vraagt om inspiratie en intuïtie van de medewerkers. Leiders zullen voor de 
ontwikkeling van hun organisatie, waar een hoog prestatieniveau wordt verwacht, de 
focus moeten verschuiven van processen naar de blanco doek-dimensie van leiderschap. 
Scharmer ziet leiders als kunstenaars met een leeg doek, die daarmee op voorhand een 
beeld kunnen vormen (zien) van de mogelijkheden met hun organisatie. Bovendien 
moeten leiders hiermee in staat zijn om deze beelden, in een vroegtijdig stadium, over te 
brengen op de medewerkers en daarmee scenario's te schetsen naar de toekomst; de 
wijze waarop de organisatie zich kan ontwikkelen. Medewerkers zouden, zowel op 
individueel niveau als op teamniveau, aan de hand van deze beeldvorming de 
toekomstscenario’s voor hun organisatie moeten kunnen voelen en verwoorden. 

3.5.3 Vertrouwen  

Vertrouwen is een belangrijk element voor een succesvolle samenwerking. Vertrouwen 
kan alleen ontstaan als mensen een diepe en intense belangstelling voor elkaar hebben, 
elkaars eigenschappen kunnen onderscheiden en weten welke aspecten van de ander 
bijzonder en het vertrouwen waard zijn (Senge et al., 2000). Het leren vertrouwen moet 
ook geleerd worden. Het is daarom van belang om een onbegrensde sensitiviteit op te 
bouwen door voldoende aandacht te besteden aan het leren kennen van elkaar. Deze 
verdieping en continue aandacht moeten leiden tot een gevoeligheid en belangstelling die 
uiteindelijk de basis vormen voor het vertrouwen. In kleine stappen groeit het vertrouwen 
door veranderingen te realiseren die een ommekeer in de relatie bewerkstelligen. In 
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principe wordt iemand vertrouwd of helemaal niet vertrouwd. De weg naar vertrouwen 
bestaat uit incrementele stappen. Om veranderingen tot stand te brengen is een 
combinatie van vertrouwen, een gezamenlijk doel en de juiste mensen de basis voor een 
sterk team (Kotter, 2008). Deze mix moet teams in staat stellen het moeilijke werk te doen 
met het ontwikkelen van de visie, de communicatie hiervan en het creëren van draagvlak 
binnen de organisatie. Het vertrouwen wordt gecreëerd door zorgvuldig geplande 
evenementen buiten het bedrijf maar ook door veel gesprekken en gezamenlijke 
activiteiten. 

Bij het realiseren van veranderingen verwachten medewerkers dat een manager een 
atmosfeer creëert van vertrouwen en een breed gedeeld gevoel dat zij erop kunnen 
rekenen dat de leidinggevende het beste voor heeft met de organisatie (Burger et al. 
2010). Medewerkers hebben een grote bereidheid om mee te gaan in de 
organisatieveranderingen als zij vertrouwen in het management hebben en kunnen 
rekenen op steun van hun leidinggevenden. Zonder vertrouwen, (ook het vertrouwen van 
de leidinggevenden in de medewerkers) zullen medewerkers weinig vertrouwen (geloof) 
hebben in de toekomstscenario's van hun leidinggevenden. 

De groepsdynamiek neemt toe als mensen elkaar vertrouwen en daarmee zullen ook de 
bronnen van input toenemen die dienen ter overweging bij de te nemen beslissingen. 
Bovendien zullen mensen, doordat zij zich kwetsbaarder durven op te stellen, een 
betrouwbaarder feedback geven van hun eigen bevindingen waarmee de input van de 
bronnen groter wordt (Weick, 2011).  

Als de verscheidenheid in het team toeneemt zal vertrouwen steeds moeilijker worden. 
Mensen zullen elkaar steeds minder vertrouwen maar ook minder vertrouwd worden 
door hun omgeving. Leidinggevenden moeten met hun gedrag een voorbeeld zijn voor het 
team. Als leidinggevenden buitensporig gedrag vertonen, dat ethisch niet verantwoord is, 
creëren zij afstand waarmee het basisvertrouwen wordt geschonden (Aardema, 2007). 
Niet iedereen is te vertrouwen, soms zullen er ook mensen zijn die er de kantjes van 
aflopen of de zaak traineren. Leidinggevenden zullen dan ook contact moeten maken met 
de uitvoering. Door aandacht te geven en betrokken te zijn bij de uitvoering, kunnen zij 
zien waar ruimte gegeven kan worden en waar ingegrepen moet worden om negatief 
gedrag en/of negatieve ontwikkelingen te stoppen. Teamleiders dienen te bouwen aan de 
betrokkenheid en het vertrouwen van alle individuele teamleden. Als leidinggevenden 
intimideren zullen de teamleden na verloop van tijd hun enthousiasme en initiatief 
verliezen en zal er zeker geen team ontstaan. Bovendien zullen de teamleden nooit risico's 
nemen die nodig zijn om onderling vertrouwen met elkaar te creëren (Katzenbach & 
Smith, 1997). Positieve en constructieve bevestigingen van het functioneren van de 
teamleden vormen de basis voor het laten groeien van een gezamenlijke aansprakelijkheid 
en het onderlinge vertrouwen. Vertrouwen en de gezamenlijke aansprakelijkheid zijn 
essentieel voor de teamprestaties. 

Vertrouwen kan er ook toe bijdragen dat organisaties sneller handelen, efficiënter 
functioneren en minder kosten hebben. Goed leiderschap kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het vertrouwen binnen de organisatie en creëert daarmee betere prestaties, 
aldus Covey en Merrill (2008). Vertrouwen moet ook leiden tot de overtuiging dat er geen 
misbruik wordt gemaakt van elkaars kwetsbaarheid. Juist de mogelijkheid om zich 
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kwetsbaar te kunnen en durven opstellen biedt de mogelijkheid voor eerlijke en 
inhoudelijke discussies, die leiden tot een versterking van het vertrouwen. Grote afstand 
van het management naar de medewerkers zal leiden tot wantrouwen waarmee het 
vertrouwen afneemt. Het gevolg hiervan is dat medewerkers eerdere gebeurtenissen 
opnieuw zullen afwegen en hun conclusies zullen bijstellen met een ander (negatiever) 
beeld dan in het verleden is gevormd. 
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4 Onderzoeksresultaten fase 1 

4.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews van fase 1 weergegeven en 
gekoppeld aan de onderzoeksvragen. De gebruikte vragenlijst is opgenomen als bijlage B. 
Het overzicht van de relatie tussen de verschillende vragen is opgenomen als bijlage C. Uit 
alle interviews worden alleen de antwoorden weergegeven, eventueel aangevuld met 
opmerkingen die tijdens de interviews zijn gemaakt. 

4.2 Interviews  
Hieronder zijn de uitwerkingen opgenomen van de interviews die hebben plaatsgevonden 
met het managementteam (opleidingsmanagers) en de onderwijsteams 
(docenten/coördinatoren) van de afdeling Zorg. In de uitwerking worden de 
interviewvragen herhaald en volgt eerst de uitwerking van reacties van de onderwijsteams 
gevolgd door die van het managementteam. Van de interviews worden parafrases en 
citaten weergegeven die door de geïnterviewden naar voren zijn gebracht. De resultaten 
van de interviews worden in hoofdstuk 5 samengevat, geanalyseerd en omgezet in 
conclusies en aanbevelingen. 

4.2.1 Succes en falen 

Waar ben je trots op als het gaat om je functioneren binnen de organisatie? 

• Wat gaat er echt goed in het dagelijks werk en waarom? 
• Wat ervaar je als knelpunt in de organisatie en waarom? 
• Welke kansen of bedreigingen zie je in je omgeving (intern en extern)? 

 
Onderwijsteams: Trots is men vooral op de leerlingen en de wijze waarop de 
onderwijsteams het onderwijs organiseren. Ook het aantal gediplomeerden wordt als een 
mooie prestatie gezien. Daarnaast is er veel waardering voor elkaar als het gaat om de 
inzet en de betrokkenheid van de collega's. 

Door BPV-bezoeken worden veel positieve ervaringen opgedaan met het bedrijfsleven. De 
relatie met de zorginstellingen wordt als persoonlijk en betrokken omschreven. Wel wordt 
de kanttekening geplaatst dat de relatie steeds meer onder druk komt te staan als gevolg 
van een toenemende kritische houding van het bedrijfsleven (toenemende eisen die 
steeds moeizamer zijn in te vullen door Leeuwenborgh Opleidingen). 

Op dit moment is er onvoldoende zicht op de aanpak en voortgang van de verschillende 
projecten die binnen de organisatie spelen. Men zou bij voorkeur zien dat zaken op een 
projectmatige basis worden opgepakt, bijvoorbeeld bij competentiegericht onderwijs, met 
daarbij een duidelijke omschrijving van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en wie 
aanspreekbaar is op de voortgang.  

De leerling-groepen zijn erg groot en de problematiek met individuele leerlingen neemt 
sterk toe. De groepen zouden kleiner moeten zijn, zodat meer tijd besteed kan worden 
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aan de leerlingen die meer aandacht nodig hebben. De andere leerlingen kunnen in hun 
eigen tempo doorstromen. 

Er wordt een behoorlijke werkdruk ervaren en er is te weinig tijd voor het primaire proces 
omdat veel tijd verloren gaat aan administratieve taken. Er zijn veel activiteiten die 
uitgevoerd moeten worden naast het lesgeven. Het gaat met name om taken die ingevuld 
moeten worden voor het competentiegericht onderwijs (ontwikkelgroep11) maar ook om 
opdrachten die tussendoor komen en die wel alle aandacht vragen. Een opmerking van 
een docent: “Ik zie dat de opleidingsmanager het ook erg druk heeft, er ligt heel veel op 
het bordje van de manager.” 
De onderwijsteams ervaren dat op alle fronten een behoorlijke hoeveelheid werk wordt 
verzet. 

Het managementteam laat zich te weinig in de klassen zien en lijkt daarmee een afstand 
te creëren ten opzichte van de leerlingen. Het contact tussen de leerlingen en het 
management beperkt zich vaak tot de formele gesprekken met leerlingen die niet 
functioneren of een waarschuwing krijgen. Vaak zijn deze contacten gebaseerd op 
incident gedreven en vaak negatieve voorvallen met leerlingen. 

De organisatie wordt geconfronteerd met een terugloop van het aantal leerlingen (op 
basis van demografische ontwikkelingen). De onderwijsteams zijn bekend met dit 
fenomeen, maar hebben geen idee welke maatregelen binnen de organisatie genomen 
worden om oplossingen voor dit vraagstuk te vinden. Men vraagt zich dan ook af of de 
terugloop van leerlingenaantallen ook consequenties heeft voor de onderwijsteams en de 
formatie. 

Managementteam: Men is trots op de onderwijsteams en de wijze waarop de teams 
langzaam naar elkaar toegroeien. Ook de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt in het 
kader van de reorganisatie, worden gezien als forse klussen die geklaard zijn door de 
teams en de organisatie als geheel. 

Het managementteam is trots dat men onderdeel uitmaakt van een proces waarbij 
jongeren perspectief geboden wordt om in de toekomst een carrière te kunnen 
opbouwen en in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien (het verzorgen van het 
primaire opleidingsproces met alle bijkomende handelingen). Er wordt ervaren dat er 
steeds beter onderwijs wordt geboden en dat er voorzichtige stappen worden gezet die 
leiden tot een steeds beter functionerende organisatie, hoewel ook hier het besef leeft 
dat er nog een lange weg te gaan is. 

Er is in toenemende mate tevredenheid over de structuur van de ondersteunende 
diensten die vorm heeft gekregen met de reorganisatie (bijvoorbeeld het Loopbaanportaal 
en het Marktportaal). De ICT-ondersteuning en -invulling is een onderdeel waarmee 
Leeuwenborgh Opleidingen zich op de kaart heeft gezet en is een voorbeeld voor andere 
ROC’s. Overigens moet onder structuur niet de individuele werkwijzen van deze diensten 
worden verstaan. Het managementteam is zich er van bewust dat de processen nog niet 

                                                                 
11 Een groep bestaande uit docenten/coördinatoren die zich bezig houden met de ontwikkeling van 
competitiegericht onderwijs binnen de afdeling Zorg. 
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optimaal verlopen. Zo is er ontevredenheid over de dienstverlening van een aantal 
ondersteunende diensten waarbij het Loopbaanportaal specifiek wordt benoemd. Hier 
worden formele regels ervaren, geen eenduidige aanpak van procedures en een noodzaak 
om zelf de processen en de voortgang te blijven controleren. 

De samenwerking en afstemming binnen het managementteam wordt als lastig ervaren. 
Er zijn verschillende belangen bij de managementteamleden, gebaseerd op de 
verschillende problemen die op teamniveau spelen en die niet voor iedereen inzichtelijk 
zijn. De hoeveelheid activiteiten is fors, waarbij al volop aan innovatie wordt gewerkt 
(competentiegericht onderwijs en commerciële onderwijsproducten) en gelijktijdig nog 
verbeteracties noodzakelijk zijn in het reguliere onderwijs (core business). 
Managementteamleden missen een centrale focus gericht op doel en nut bij overleggen 
en besluitvorming. Het gevolg hiervan is dat er besluiten worden genomen, waarbij niet 
alle managementteamleden ervaren dat deze aansluiten bij de ontwikkelingen die spelen 
binnen hun onderwijsteam. 

Er wordt geen uniforme en transparante visie ervaren. Het gevoel bestaat dat de focus 
sterk kan wisselen zonder dat daarbij onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden. Er 
wordt ervaren dat uit ad hoc-oplossingen voor situaties vaak nieuwe activiteiten 
voortkomen. Deze veranderingen worden meestal ervaren als een druk op de reguliere 
activiteiten, waarbij de vraag ontstaat in welke mate informatie en activiteiten gefilterd 
moeten worden voor de onderwijsteams. Daarnaast wordt ervaren dat er geen 
transparante visie is gericht op het commerciële onderwijs en de samenwerking of 
integratie met het reguliere onderwijs. 

De reorganisatie die de organisatie heeft doorgemaakt laat nog vervelende effecten zien. 
De implementatie heeft veel energie gekost van het team. Veel activiteiten van de 
onderwijsteams zijn overgeplaatst naar het centrale Loopbaanportaal. De ervaring is 
echter dat daarmee de processen en werkwijzen niet op alle fronten beter zijn gaan 
functioneren. Het ontbreken van specifieke kennis en ervaring binnen het 
Loopbaanportaal wordt als oorzaak gezien, maar daarnaast ook de formele houding, 
aanpak en invulling van de werkzaamheden. De effecten op de onderwijsteams vertalen 
zich in steeds meer plaatsvervangend denken en handelen ter voorkoming van problemen 
op teamniveau. Het gevolg hiervan is dat er extra werk wordt gedaan en vooral controles. 
Ook ervaart men een gemis aan inzicht en maatwerk omdat men de leerlingen niet meer 
zelf selecteert maar afhankelijk is van de centrale aanpak. Communicatie met de centrale 
diensten en invloed op de besluitvorming wordt als lastig ervaren. 

Kansen worden gezien in het kader van commercieel onderwijs. Met name binnen de 
zorginstellingen is een concrete opleidingsbehoefte die wordt onderbouwd met het 
project Vivre als voorbeeld. De vraag is echter of de organisatie de invulling van deze 
potentiële behoeften wel op een professionele wijze kan afhandelen. Deze twijfel richt 
zich met name op de organisatie, de bemensing van trajecten, de lokaliteit en het 
materiaal met de juiste uitstraling alsook de communicatie en snelheid van handelen met 
de klant.  
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4.2.2 Doelstellingen 

Op welke wijze ontvang je doelstellingen en instructies voor het uitvoeren van je taak, en 
hoe ervaar je die? 

• Waar zijn je doelstellingen te vinden, en op welke manier zijn die toegankelijk? 
• Op welke wijze zijn de doelstellingen gerubriceerd en ingevuld? 
• Welke prioriteiten zijn vastgesteld? 
• Welke doelstellingen heeft je leidinggevende? 
• Sluiten de doelstellingen van je leidinggevende (sectorplan) aan op jouw 

doelstellingen (teamplan)? 
• Op welke wijze heb je input geleverd bij het formuleren en vaststellen van de 

doelstellingen? 
 
Onderwijsteams: Kwalitatief hoogwaardig opleiden van de leerlingen wordt gezien als een 
primaire doelstelling, met direct daaraan gekoppeld het diplomeren van leerlingen. Het 
opleiden van leerlingen staat centraal en de zorg dat leerlingen slagen en een diploma 
behalen. De secundaire doelstelling is de ontwikkelopdracht van competentiegericht 
onderwijs en de implementatie daarvan op de werkvloer. 

Er is geen gedeelde visie over de doelstellingen of deze is niet duidelijk genoeg. Er is 
echter wel behoefte aan een transparante visie, deze zou voor de onderwijsteams en het 
managementteam gelijk moeten zijn. Deze visie zou dan ook de basis moeten vormen 
voor de aansturing van de onderwijsteams. Het gevoel is nu dat er veel verschillende 
taken en activiteiten zijn buiten het lesgeven. De visie (beweegredenen en zingeving) 
achter deze additionele taken is veelal niet helder. 

Voor alle teams binnen de sector Zorg en Welzijn zijn er teamplannen. Het teamplan is 
bekend, maar niet alle inhoudelijke details. Ook is niet altijd duidelijk waar het teamplan 
zich bevindt en of het toegankelijk is. Er is soms twijfel over de inhoud van het teamplan 
en de haalbaarheid van de opgenomen doelstellingen, met name waar het gaat om de 
leerlingenaantallen die opgeleid en gediplomeerd moeten worden. Daarnaast wordt 
ervaren dat het teamplan, en dat geldt ook voor het sectorplan, vooral een verzameling is 
van veel mooie woorden en een formele activiteit die noodzakelijk is vanuit de centrale 
organisatie. 

Naar aanleiding van een brainstormsessie heeft een initiatief van de onderwijsteams 
geleid tot het schrijven van een persoonlijk plan van aanpak voor ontwikkeling en 
implementatie van competentiegericht onderwijs. Dit plan is voorgelegd aan de 
opleidingsmanager. Er heeft nog geen terugkoppeling plaatsgevonden. De reden om dit 
plan te schrijven heeft te maken met de stappen die noodzakelijk zijn om de 
onderwijsontwikkeling goed op de rails te krijgen. Het plan is voortgekomen uit de 
persoonlijke zorg binnen het onderwijsteam over de aanpak en ontwikkeling van 
competentiegericht onderwijs. 

Er worden nu teveel doelen gesteld, een docent geeft aan: “Er zijn teveel doelen, ik moet 
concessies doen omdat anders een aantal zaken niet uit de verf komt. Onze doelen zouden 
gericht moeten zijn op kwaliteit en goed onderwijs en we zouden goede faciliteiten moeten 
bieden aan de leerlingen.” 
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Een andere visie van een docent: “We zouden doelstellingen moeten hebben, net als in het 
bedrijfsleven, alleen zouden wij daar niet direct op afgerekend moeten worden.” 

Er is behoefte aan duidelijkheid over doelen en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook wil 
men elkaar graag kunnen aanspreken op niet nagekomen afspraken, maar dan zonder dat 
dit direct consequenties heeft voor de betreffende medewerker. 

De invulling van de dagelijkse werkzaamheden is niet volgens een bepaald vooraf 
opgesteld (papieren) plan. Er is echter wel een duidelijke structuur in het werk en de 
activiteiten. De werkzaamheden zijn bekend en ingeslepen en vormen daarmee de 
structuur voor de dagelijkse activiteiten. Deze is niet primair gebaseerd op een teamplan 
of specifieke activiteiten daaruit. 

Prioriteiten in het werk worden gekoppeld aan het lesgeven. Het lesgeven staat binnen de 
onderwijsteams centraal, evenals het zorgen dat te allen tijde de lessen doorgang vinden 
en leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven te worden. Verder wordt de ontwikkeling 
van competentiegericht onderwijs als prioriteit genoemd. Soms wordt, om problemen met 
leerlingen te voorkomen, er plaatsvervangend gehandeld door eigen prioriteiten te 
stellen. Er wordt ervaren dat de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs binnen de 
ontwikkelgroep niet altijd een even hoge prioriteit heeft bij alle groepsleden. Dit wordt 
vooral gekoppeld aan het niet hebben van een gezamenlijke visie (noodzaak en zingeving) 
en beschikbare tijd. 

Het beeld is dat de prioriteiten van het managementteam vooral gericht zijn op het 
creëren van leerlingenaantallen en het zorgen dat de financiën op orde zijn. Het 
leerlingenaantal lijkt bijzonder belangrijk te zijn en meer prioriteit te krijgen dan het 
structureel werken aan de kwaliteit van het inhoudelijke onderwijs op de werkvloer. 

In het totaal aan activiteiten wordt niet altijd een structurele lijn gezien. Wel wordt een 
behoefte aan duidelijkheid genoemd en een concrete inhoud van wat er van de docent in 
de breedte aan taken en activiteiten wordt verwacht. Zo is er ook geen concreet beeld van 
de koers (visie en nieuwe activiteiten) voor het volgend schooljaar. De inhoudelijke 
aanpak is niet altijd duidelijk. Zo geeft een docent aan: “De doelen voor 
competentiegericht onderwijs zijn wel duidelijk (ontwikkeling en implementatie), maar de 
weg er naar toe is niet helder.” 

Teamplannen komen van het managementteam. De onderwijsteams hebben niet het 
gevoel betrokken te zijn bij de invulling hiervan. Wel is men in het verleden incidenteel 
betrokken geweest bij de voorbereiding van de plannen. Graag zou een aantal docenten 
betrokken willen zijn bij de ontwikkeling en invulling van het teamplan. Waarschijnlijk 
willen niet alle docenten in het team bij dergelijke ontwikkelingen betrokken worden 
omwille van beschikbare tijd of het gemak. 

Er wordt geen concrete terugkoppeling ervaren over voortgang van het teamplan. De 
voortgang is niet duidelijk en tussentijds is het teamplan niet terug te vinden op de agenda 
of in overlegsituaties binnen of buiten de onderwijsteams. 

Bij bepaalde taken wordt afgevraagd wat de toegevoegde waarde is voor het team of de 
leerling. Er wordt geen zingeving ervaren met een aantal additionele activiteiten die 
toebedeeld worden. De ervaring is dat de uitvoering van activiteiten die niet gebonden 
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Een andere visie van een docent: “We zouden doelstellingen moeten hebben, net als in het 
bedrijfsleven, alleen zouden wij daar niet direct op afgerekend moeten worden.” 

Er is behoefte aan duidelijkheid over doelen en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook wil 
men elkaar graag kunnen aanspreken op niet nagekomen afspraken, maar dan zonder dat 
dit direct consequenties heeft voor de betreffende medewerker. 

De invulling van de dagelijkse werkzaamheden is niet volgens een bepaald vooraf 
opgesteld (papieren) plan. Er is echter wel een duidelijke structuur in het werk en de 
activiteiten. De werkzaamheden zijn bekend en ingeslepen en vormen daarmee de 
structuur voor de dagelijkse activiteiten. Deze is niet primair gebaseerd op een teamplan 
of specifieke activiteiten daaruit. 

Prioriteiten in het werk worden gekoppeld aan het lesgeven. Het lesgeven staat binnen de 
onderwijsteams centraal, evenals het zorgen dat te allen tijde de lessen doorgang vinden 
en leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven te worden. Verder wordt de ontwikkeling 
van competentiegericht onderwijs als prioriteit genoemd. Soms wordt, om problemen met 
leerlingen te voorkomen, er plaatsvervangend gehandeld door eigen prioriteiten te 
stellen. Er wordt ervaren dat de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs binnen de 
ontwikkelgroep niet altijd een even hoge prioriteit heeft bij alle groepsleden. Dit wordt 
vooral gekoppeld aan het niet hebben van een gezamenlijke visie (noodzaak en zingeving) 
en beschikbare tijd. 

Het beeld is dat de prioriteiten van het managementteam vooral gericht zijn op het 
creëren van leerlingenaantallen en het zorgen dat de financiën op orde zijn. Het 
leerlingenaantal lijkt bijzonder belangrijk te zijn en meer prioriteit te krijgen dan het 
structureel werken aan de kwaliteit van het inhoudelijke onderwijs op de werkvloer. 

In het totaal aan activiteiten wordt niet altijd een structurele lijn gezien. Wel wordt een 
behoefte aan duidelijkheid genoemd en een concrete inhoud van wat er van de docent in 
de breedte aan taken en activiteiten wordt verwacht. Zo is er ook geen concreet beeld van 
de koers (visie en nieuwe activiteiten) voor het volgend schooljaar. De inhoudelijke 
aanpak is niet altijd duidelijk. Zo geeft een docent aan: “De doelen voor 
competentiegericht onderwijs zijn wel duidelijk (ontwikkeling en implementatie), maar de 
weg er naar toe is niet helder.” 

Teamplannen komen van het managementteam. De onderwijsteams hebben niet het 
gevoel betrokken te zijn bij de invulling hiervan. Wel is men in het verleden incidenteel 
betrokken geweest bij de voorbereiding van de plannen. Graag zou een aantal docenten 
betrokken willen zijn bij de ontwikkeling en invulling van het teamplan. Waarschijnlijk 
willen niet alle docenten in het team bij dergelijke ontwikkelingen betrokken worden 
omwille van beschikbare tijd of het gemak. 

Er wordt geen concrete terugkoppeling ervaren over voortgang van het teamplan. De 
voortgang is niet duidelijk en tussentijds is het teamplan niet terug te vinden op de agenda 
of in overlegsituaties binnen of buiten de onderwijsteams. 

Bij bepaalde taken wordt afgevraagd wat de toegevoegde waarde is voor het team of de 
leerling. Er wordt geen zingeving ervaren met een aantal additionele activiteiten die 
toebedeeld worden. De ervaring is dat de uitvoering van activiteiten die niet gebonden 

89

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   89 13-04-15   09:48



 

90 

zijn aan de primaire doelstelling, namelijk het lesgeven of competentiegericht onderwijs 
ontwikkelen, veel extra energie kost en niet direct iets toevoegt aan de reguliere 
activiteiten op de werkvloer. 

Managementteam: Het sectorplan wordt vooral gezien als een verlengstuk van het 
toezichtkader (van de Inspectie van het Onderwijs). Het plan wordt ervaren als sterk 
instrumenteel, waarbij de persoonlijke (managementteam)kant onderbelicht blijft. Het 
plan sluit inhoudelijk onvoldoende aan bij de uitvoering van het onderwijs op de 
werkvloer en beroepspraktijkvorming in de bedrijven. Het gaat vooral om de formele 
kaders van de overheid zoals het eerder genoemde toezichtkader. 

Het sectorplan wordt ontwikkeld door de directie. De leden van het managementteam 
geven aan in het verleden betrokken te zijn geweest bij een sterkte zwakte-analyse ter 
voorbereiding op het sectorplan. Het sectorplan wordt in sterke mate top-down 
vormgegeven. Men is van mening dat bij de formulering van de doelstellingen en de 
inhoudelijke invulling vooral ook het managementteam betrokken moet worden, en de 
medewerkers die bij de uitvoering betrokken zijn. Bij de invulling zou de prioriteit moeten 
liggen bij hoogwaardige doelstellingen, die gericht zijn op het bereiken van meer 
doelmatigheid binnen de organisatie en de onderwijsteams. 

Een opleidingsmanager geeft aan: “Het ontbreekt aan een overkoepelend plan gericht op 
de markt en de inhoudelijke onderwijssituatie. De focus van het sectorplan zou moeten 
liggen op het verbeteren van het inhoudelijke onderwijs, leidinggevenden zouden er meer 
voor de medewerkers moeten zijn.” 

De ruimte tussen de gerealiseerde punten van het toezichtkader en de nog te 
realiseren/verbeteren punten zouden in beeld gebracht moeten worden. Uit deze selectie 
van verbeterpunten zouden onderdelen geprioriteerd moeten worden als concrete 
actiepunten. Voor het komend schooljaar zou de focus dan gericht zijn op een selectie van 
haalbare doelstellingen. Met deze aanpak zou de organisatie minder geleid worden door 
het denken en handelen vanuit het toezichtkader en meer een eigen koers varen. De 
Inspectie van het Onderwijs zou goed te overtuigen zijn van deze aanpak omdat op deze 
manier structureel, maar ook kwalitatief inhoudelijk, op een goede manier wordt gewerkt 
aan het verbeteren van de kaders. 

Teamplannen worden gemaakt door de individuele leden van het managementteam, en 
worden in sommige gevallen nog voorgelegd aan de onderwijsteams voor nadere 
afstemming en om tot een gezamenlijke invulling te komen. De input voor het teamplan 
wordt in grote lijnen bepaald door het sectorplan, dat leidend is bij de invulling. De 
teamplannen worden aangevuld met marktgegevens die het managementteam toevoegt 
op basis van informatie van de teams. 

Er is een overtuiging dat het teamplan belangrijk is om te hebben en mee te werken. 
Binnen het managementteam wordt ook een behoorlijke druk ervaren door de 
hoeveelheid activiteiten. Als gevolg hiervan komen de plannen soms onder druk te staan 
en verschuift de focus op het teamplan naar de achtergrond vanwege andere acute zaken.  

De organisatie kent een portefeuillestructuur waarbij bepaalde onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld competentiegericht onderwijs, op een projectmatige wijze wordt opgepakt. 
De verschillende managementteamleden hebben verschillende portefeuilles. De vraag is 

 

91 

of deze aanpak handig is. Men ervaart het aantal portefeuilles als veel en breed en het is 
bij verschillende portefeuilles niet altijd duidelijk wie wat doet, wat nu precies de koers is 
en wie die bepaalt. 

Een opleidingsmanager merkt op: “Je zou het managementteam en de onderwijsteams 
moeten ontwikkelen en trainen, zodat zij op een goede manier plannen kunnen schrijven. 
Dit maakt het ook mogelijk dat mensen uit een vaste rol komen.” 

Het managementteam ervaart dat er veel doelstellingen zijn die uit het sectorplan komen. 
De directie lijkt meer doelen voor ogen te hebben dan haalbaar is binnen de afdeling Zorg. 
Om goed te kunnen aansluiten bij de realiteit van de praktijk, zou men keuzes 
(prioriteiten) moeten maken uit de doelstellingen die opgenomen zijn in het sectorplan en 
deze moeten vertalen naar het teamplan. Een teamplan zou moeten bestaan uit een paar 
A4'tjes. Het is nu erg veel maar daardoor ook niet haalbaar. Men zou graag zien dat er 
keuzes worden gemaakt waarbij de focus is gericht op zaken die essentieel zijn op de 
werkvloer. 

Voor de activiteit in het kader van een zojuist opgezet grootschalig commercieel project 
binnen de afdeling Zorg, is op dit moment geen teamplan beschikbaar. Er is op dit 
moment geen tijd beschikbaar om een plan te ontwikkelen. Daarnaast is de workflow op 
dit moment zo dat men het ook niet noodzakelijk vindt om direct een plan te maken. De 
focus is er nu vooral op gericht om met elkaar de zaken op de rails te zetten, een plan zal 
later ontwikkeld worden. 

4.2.3 (Organisatorische) Condities 

Welke condities (voorwaarden) spelen een rol bij het functioneren van het team? En in 
welke mate word je hierin geëquipeerd (toegerust)? 

4.2.3.1 Besluitvorming 

De onderstaande vragen gericht op besluitvorming, zijn in het interview opgenomen als 
onderdeel van de condities die een rol spelen bij het functioneren van het team: 

• Waaruit blijkt dat teamleden onderling dezelfde doelstellingen hebben? 
• Is besluitvorming effectief, zo ja/neen, waar blijkt dat uit? 
• Welke beslissingen kunnen door het team genomen worden? 
• Welke invloed kan je uitoefenen op de besluitvorming? 
• Op welke wijze ziet het management de resultaten van jouw werk, hebben zij 

daar zicht op? 
• Op welke resultaten word je afgerekend? 
• Op welke manier kan je een (werk)relatie opbouwen met teamgenoten? 
• Waaruit blijkt dat je creatieve oplossingen mag toepassen op vraagstukken in je 

werk? 
 
Onderwijsteams: Afdelingsdoelstellingen zouden met de onderwijsteams besproken 
moeten worden om de teams in dezelfde richting te krijgen. De onderwijsteams zouden 
graag betrokken willen worden bij zaken die voor hen van belang zijn en toegevoegde 
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waarde opleveren voor de organisatie. De afdelingsdoelstellingen worden binnen de 
onderwijsteams niet structureel besproken. 

Voorstellen die worden ingebracht door de onderwijsteams worden niet altijd 
gehonoreerd door de leidinggevende. De onderwijsteams moeten een voorstel of 
aanpassing duidelijk met argumenten onderbouwen. Soms bestaat bij hen het idee dat 
nieuwe initiatieven door het managementteam getemporiseerd worden omdat er al 
zoveel zaken spelen. 

De leidinggevende heeft een open oor en verwacht geen perfectie, er is bereidheid om 
concessies te doen waarbij de focus gericht is op het resultaat in de onderwijsteams. Er 
wordt binnen de onderwijsteams samengewerkt, maar de samenwerking tussen de 
verschillende onderwijsteams blijft achterwege. 

De onderwijsteams ervaren in de verschillende overleggen dat de besluitvorming van het 
management vaak lang duurt. Dit speelt bij overleggen in de onderwijsteams en bij 
individuele trajecten, ook na herhaalde verzoeken. De onderwijsteams zien door de trage 
besluitvorming problemen ontstaan bij de uitvoering van de onderwijstaak. Dit leidt vaak 
tot ongenoegen omdat men problemen met leerlingen of klanten moet oplossen terwijl 
men daarvoor vaak niet over die juiste informatie beschikt, en ook niet weet of de 
gekozen oplossingsrichting de juiste is.  

Er wordt veel vergaderd en overlegd, maar dat leidt vaak niet tot besluitvorming. Er 
worden te weinig knopen doorgehakt en te weinig vraagstukken opgelost. Vergaderingen 
zijn teveel een herhaling en te weinig besluitvormend. 

Een docent geeft aan: “Als ik iets aangeef dan wordt er geluisterd en is er begrip, alleen zie 
ik niet altijd dat dit ook tot besluitvorming leidt. Van het management verwacht ik dat die 
randvoorwaarden creëert, deze zijn op dit moment niet optimaal.” 

Prioriteren binnen de besluitvorming blijkt moeizaam te zijn. Zo hebben leden van de 
ontwikkelgroep soms het idee een gevecht te moeten leveren met de onderwijsteams en 
het management om competentiegericht onderwijs op de rails krijgen. Er zou toch een 
zichtbaar gemeenschappelijk belang moeten zijn om competentiegericht onderwijs te 
realiseren binnen de onderwijsteams. Prioriteiten liggen voor de onderwijsteams bij het 
verzorgen van lessen en de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs. 

Afspraken binnen de afdeling Zorg worden goed nagekomen in tegenstelling tot afspraken 
die buiten de afdeling Zorg worden gemaakt. Er is wel een gevaar dat men gaat berusten 
in de situatie zoals die is. 

De onderwijsteams hebben niet de ervaring dat zij worden afgerekend op resultaten of 
het niet behalen daarvan. Zij zouden het wel logisch vinden als men bij niet functioneren 
daarop ook aangesproken wordt. 

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat deze een inhoudelijke visie op het onderwijs 
hebben en goed communiceren, de voortgang sturen en een toegevoegde waarde en 
zingeving voor de medewerkers aan het proces toevoegen. 

Managementteam: Het managementteam heeft de overtuiging dat een goede 
samenwerking in het managementteam en een duidelijke besluitvorming belangrijk zijn 

 

93 

voor de voortgang van processen. Dit is ook van belang om een goede kwaliteit te kunnen 
bieden in het onderwijs en voldoende onderwijsresultaat te realiseren. Samenwerking 
wordt gezien als een toegevoegde waarde, waarbij de individuele leden elkaar versterken 
en kennis wordt uitgewisseld. Dit zou moeten leiden tot een effectieve 
onderwijsorganisatie en uiteindelijk goed onderwijs en tevreden leerlingen en 
medewerkers. Men vraagt zich wel af of de verschillende rollen die de individuele 
managementteamleden vervullen ook voldoende bekend en inzichtelijk zijn bij de andere 
leden van het team en aansluiten bij de wenselijke groei. 

Van de besluitvorming wordt verwacht dat deze weloverwogen tot stand komt en dat de 
kwaliteit van de besluitvorming de boventoon vormt. Het managementteam is vaak niet 
betrokken bij besluitvormingsprocessen of in de gelegenheid daarop invloed uit te 
oefenen. Het gevoel bestaat dat er besluitvormingsprocessen aan hen voorbijgaan, 
waarbij zij wel geconfronteerd worden met de resultaten van de besluitvorming en vooral 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Wel is men van mening dat men invloed kan 
uitoefenen op de besluitvormingsprocessen die aan de orde komen in het 
managementteamoverleg. Het beeld bestaat vooral dat veel besluitvormingsprocessen op 
directieniveau liggen of uit de centrale organisatie komen en als een voldongen feit in het 
managementteam terechtkomen. Het proces van besluitvorming wordt niet als effectief 
gezien, vooral draagvlak en zingeving zijn aspecten die onvoldoende naar voren komen 
(Waarom doen we bepaalde zaken en wat levert dat op in relatie tot ons primaire proces 
van opleiden, en is er wellicht een slimmere manier om hetzelfde te bereiken?). 

De snelheid van besluitvorming in het managementteam kan soms hoog zijn, 
onderwerpen worden aan de orde gesteld, besproken en indien mogelijk worden direct 
besluiten genomen. Deze aanpak richt zich vooral op de mededelingen die in het 
managementteam aan de orde komen. Het managementteam vraagt zich af of dit een 
goede aanpak is en zou graag meer tijd hebben om inhoudelijk zaken te bespreken om 
zodoende tot een meer afgewogen besluitvorming te komen. Het open klimaat geeft 
overigens alle ruimte om ideeën in te brengen, de leidinggevende gaat hier transparant 
mee om en biedt ruimte om onderwerpen en problemen aan de orde te stellen. 

Afspraken van het managementteam worden vastgelegd in de vorm van een besluitenlijst. 
Andere afspraken worden onvoldoende vastgelegd en dit leidt tot ruis. Het is niet altijd 
duidelijk waaraan de output moet voldoen en wie aangesproken kan worden op de 
voortgang en op welke wijze de communicatie is geregeld. 

De samenwerking binnen het managementteam wordt als belangrijk gezien, maar er 
wordt onderling nog onvoldoende samengewerkt. Met name op het gebied van 
informatie-uitwisseling valt veel winst te halen, waarbij ook kennisdeling en de uitrol 
daarvan binnen de verschillende teams een belangrijke rol speelt. De 
managementteamleden voeren in principe allemaal dezelfde taken uit waarbij de 
werkzaamheden sterk operationeel zijn. Een inhoudelijke afstemming en verdeling van 
werkzaamheden kan de werkdruk verlichten. Ook het delegeren van werkzaamheden 
vraagt aandacht. Daarnaast zou men graag meer secretariële ondersteuning hebben om 
met name de operationele aspecten meer los te kunnen laten en zich meer te kunnen 
richten op strategische zaken en de onderwijsteams. 
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management vaak lang duurt. Dit speelt bij overleggen in de onderwijsteams en bij 
individuele trajecten, ook na herhaalde verzoeken. De onderwijsteams zien door de trage 
besluitvorming problemen ontstaan bij de uitvoering van de onderwijstaak. Dit leidt vaak 
tot ongenoegen omdat men problemen met leerlingen of klanten moet oplossen terwijl 
men daarvoor vaak niet over die juiste informatie beschikt, en ook niet weet of de 
gekozen oplossingsrichting de juiste is.  

Er wordt veel vergaderd en overlegd, maar dat leidt vaak niet tot besluitvorming. Er 
worden te weinig knopen doorgehakt en te weinig vraagstukken opgelost. Vergaderingen 
zijn teveel een herhaling en te weinig besluitvormend. 

Een docent geeft aan: “Als ik iets aangeef dan wordt er geluisterd en is er begrip, alleen zie 
ik niet altijd dat dit ook tot besluitvorming leidt. Van het management verwacht ik dat die 
randvoorwaarden creëert, deze zijn op dit moment niet optimaal.” 

Prioriteren binnen de besluitvorming blijkt moeizaam te zijn. Zo hebben leden van de 
ontwikkelgroep soms het idee een gevecht te moeten leveren met de onderwijsteams en 
het management om competentiegericht onderwijs op de rails krijgen. Er zou toch een 
zichtbaar gemeenschappelijk belang moeten zijn om competentiegericht onderwijs te 
realiseren binnen de onderwijsteams. Prioriteiten liggen voor de onderwijsteams bij het 
verzorgen van lessen en de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs. 

Afspraken binnen de afdeling Zorg worden goed nagekomen in tegenstelling tot afspraken 
die buiten de afdeling Zorg worden gemaakt. Er is wel een gevaar dat men gaat berusten 
in de situatie zoals die is. 

De onderwijsteams hebben niet de ervaring dat zij worden afgerekend op resultaten of 
het niet behalen daarvan. Zij zouden het wel logisch vinden als men bij niet functioneren 
daarop ook aangesproken wordt. 

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat deze een inhoudelijke visie op het onderwijs 
hebben en goed communiceren, de voortgang sturen en een toegevoegde waarde en 
zingeving voor de medewerkers aan het proces toevoegen. 

Managementteam: Het managementteam heeft de overtuiging dat een goede 
samenwerking in het managementteam en een duidelijke besluitvorming belangrijk zijn 
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voor de voortgang van processen. Dit is ook van belang om een goede kwaliteit te kunnen 
bieden in het onderwijs en voldoende onderwijsresultaat te realiseren. Samenwerking 
wordt gezien als een toegevoegde waarde, waarbij de individuele leden elkaar versterken 
en kennis wordt uitgewisseld. Dit zou moeten leiden tot een effectieve 
onderwijsorganisatie en uiteindelijk goed onderwijs en tevreden leerlingen en 
medewerkers. Men vraagt zich wel af of de verschillende rollen die de individuele 
managementteamleden vervullen ook voldoende bekend en inzichtelijk zijn bij de andere 
leden van het team en aansluiten bij de wenselijke groei. 

Van de besluitvorming wordt verwacht dat deze weloverwogen tot stand komt en dat de 
kwaliteit van de besluitvorming de boventoon vormt. Het managementteam is vaak niet 
betrokken bij besluitvormingsprocessen of in de gelegenheid daarop invloed uit te 
oefenen. Het gevoel bestaat dat er besluitvormingsprocessen aan hen voorbijgaan, 
waarbij zij wel geconfronteerd worden met de resultaten van de besluitvorming en vooral 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Wel is men van mening dat men invloed kan 
uitoefenen op de besluitvormingsprocessen die aan de orde komen in het 
managementteamoverleg. Het beeld bestaat vooral dat veel besluitvormingsprocessen op 
directieniveau liggen of uit de centrale organisatie komen en als een voldongen feit in het 
managementteam terechtkomen. Het proces van besluitvorming wordt niet als effectief 
gezien, vooral draagvlak en zingeving zijn aspecten die onvoldoende naar voren komen 
(Waarom doen we bepaalde zaken en wat levert dat op in relatie tot ons primaire proces 
van opleiden, en is er wellicht een slimmere manier om hetzelfde te bereiken?). 

De snelheid van besluitvorming in het managementteam kan soms hoog zijn, 
onderwerpen worden aan de orde gesteld, besproken en indien mogelijk worden direct 
besluiten genomen. Deze aanpak richt zich vooral op de mededelingen die in het 
managementteam aan de orde komen. Het managementteam vraagt zich af of dit een 
goede aanpak is en zou graag meer tijd hebben om inhoudelijk zaken te bespreken om 
zodoende tot een meer afgewogen besluitvorming te komen. Het open klimaat geeft 
overigens alle ruimte om ideeën in te brengen, de leidinggevende gaat hier transparant 
mee om en biedt ruimte om onderwerpen en problemen aan de orde te stellen. 

Afspraken van het managementteam worden vastgelegd in de vorm van een besluitenlijst. 
Andere afspraken worden onvoldoende vastgelegd en dit leidt tot ruis. Het is niet altijd 
duidelijk waaraan de output moet voldoen en wie aangesproken kan worden op de 
voortgang en op welke wijze de communicatie is geregeld. 

De samenwerking binnen het managementteam wordt als belangrijk gezien, maar er 
wordt onderling nog onvoldoende samengewerkt. Met name op het gebied van 
informatie-uitwisseling valt veel winst te halen, waarbij ook kennisdeling en de uitrol 
daarvan binnen de verschillende teams een belangrijke rol speelt. De 
managementteamleden voeren in principe allemaal dezelfde taken uit waarbij de 
werkzaamheden sterk operationeel zijn. Een inhoudelijke afstemming en verdeling van 
werkzaamheden kan de werkdruk verlichten. Ook het delegeren van werkzaamheden 
vraagt aandacht. Daarnaast zou men graag meer secretariële ondersteuning hebben om 
met name de operationele aspecten meer los te kunnen laten en zich meer te kunnen 
richten op strategische zaken en de onderwijsteams. 
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Daar waar een centrale visie ontbreekt, worden eigen initiatieven genomen, omdat 
daarmee problemen met relaties in het veld voorkomen worden. Soms is het noodzakelijk 
om zelf het initiatief te nemen en knopen door te hakken om continuïteit te kunnen 
bieden in de uitvoering van het onderwijs. 

Het managementteam heeft niet direct het gevoel afgerekend te worden op tussentijdse 
resultaten. De formele beoordeling is gebaseerd op de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, maar richt zich informeel vooral op de resultaten die behaald 
worden met audits en uiteraard de resultaten van de bezoeken van de Inspectie van het 
Onderwijs, welke door alle partijen als erg belangrijk worden ervaren. Overigens hebben 
alle managementteamleden een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een grote 
betrokkenheid bij de organisatie om de zaken goed te laten lopen en te zorgen dat de 
resultaten op orde zijn. 

Het verwachtingspatroon van de rol van de leidinggevende is dat deze op een hoger 
niveau (onder andere directie, projectorganisatie, bedrijfsleven) de zaken regelt, en dat er 
binnen het managementteam gezamenlijk wordt overlegd en besluiten worden genomen 
die binnen de onderwijsteams een breed draagvlak hebben. 

4.2.3.2 Communicatie 

De onderstaande vragen gericht op communicatie zijn in het interview opgenomen als 
onderdeel van de condities die een rol spelen bij het functioneren van het team: 

• Op welke wijze word je geïnformeerd over ontwikkelingen en opdrachten? 
• Waar vandaan of van wie komt de informatie die je nodig hebt? 
• Hoe deel je kennis binnen de organisatie? 

 
Onderwijsteams: Onderwijsteams worden via teamvergaderingen en e-mails 
geïnformeerd over verschillende zaken die in de organisatie spelen. Maar zij ervaren dat 
de informatie niet altijd optimaal en compleet is. Daarnaast wordt ervaren dat 
managementteamleden af en toe op verschillende manieren binnen de onderwijsteams 
communiceren. Zo kan het voorkomen dat bij een bepaalde procedure andere instructies 
worden gegeven aan de verschillende onderwijsteams. Dit speelde bijvoorbeeld bij de 
opbouw van een nieuw leerling-dossier waarbij verschillende afspraken zijn gemaakt over 
de vorm, de inhoud en de wijze van archiveren. Deze verschillen worden als vervelend 
ervaren op de werkvloer, en leiden tot onduidelijkheid en onderlinge discussies over de 
aanpak. 

Er is een tweede natuur ontwikkeld om zelf informatie te verzamelen, waarbij vaak 
gebruik wordt gemaakt van directe collega's. Het is redelijk ingebed om bij collega's aan te 
kloppen en informatie te vragen over ontwikkelingen binnen de organisatie of nieuwe 
werkwijzen en procedures (competentiegericht onderwijs). Uit de verschillende 
ontwikkelgroepen komt niet altijd een duidelijke feedback over de voortgang en acties die 
van de onderwijsteams verwacht worden. Ook hierin wordt vaak zelf initiatief genomen 
om aan de gewenste informatie te komen. 

Wanneer het gaat over de toegankelijkheid van informatie (zoals verslagen en 
procedures), dan levert dit veel vragen op omdat Fronter (digitaal platform/intranet) als 
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informatiebron niet bijzonder overzichtelijk is. Het is lastig om hiermee de juiste 
informatie snel boven water te krijgen. 

Vergaderingen van de onderwijsteams kennen een agendastructuur, alleen gaat de 
uitvoering van de vergadering vaak niet volgens deze structuur. Het is geregeld niet helder 
wat de doelstelling van een overleg of een agendapunt is. Vaak is er geen concreet 
verwachtingspatroon en wordt de vergadering gezien als ineffectief. De vergadering zou 
meer structuur moeten krijgen in de richting van zaken die spelen op de werkvloer en de 
voortgang vanuit ontwikkelgroepen. Ook strategische kaders van Leeuwenborgh 
Opleidingen worden belangrijk gevonden (bijvoorbeeld de terugloop van de 
leerlingaantallen en de acties die daarin ondernomen worden).  

Er is weinig inzicht in de onderwerpen die in de vergaderingen van het managementteam 
worden besproken. Vroeger was deze informatie op Fronter toegankelijk, maar nu is deze 
informatie niet meer terug te vinden. De onderwijsteams zouden graag weten wat er in 
het managementteamoverleg besproken wordt en welke ontwikkelingen relevant zijn 
voor de teams. 

Een docent merkt nog op: “Hoe dieper mijn vragen in de organisatie komen, hoe langer 
het duurt voordat mensen reageren op mijn mailtje.” 

In het overleg van de onderwijsteams kan zonder enig voorbehoud alles besproken 
worden. Alleen mist men vaak concrete besluitvorming, men krijgt dus niet altijd een 
oplossing aangeboden voor problemen en vraagstukken die men aanroert. Tijdens 
vergaderingen kunnen forse discussies plaatsvinden, maar de verhoudingen zijn dusdanig 
goed dat dit niet leidt tot conflicten. Het aantal vergaderingen wordt als veel ervaren, het 
rendement wordt minder rooskleurig beoordeeld. 

Sommige medewerkers stellen bepaalde onderwerpen aan de orde in een overleg van de 
onderwijsteams, terwijl anderen er de voorkeur aan geven het individueel met de 
opleidingsmanager te bespreken. De rechtstreekse weg naar de opleidingsmanager wordt 
als succesvol ervaren en leidt vaak tot een snellere besluitvorming. 

Graag zou men organisatiebreed kennis willen uitwisselen met verschillende 
onderwijsteams van andere sectoren binnen Leeuwenborgh. Het uitwisselen van 
ervaringen binnen de verschillende sectoren zou veel toegevoegde waarde kunnen 
opleveren bij de uitvoering van processen en werkwijzen. Er zijn geen initiatieven op het 
gebied van kennisuitwisseling tussen de verschillende sectoren. De huidige situatie wordt 
ervaren als een eilandstructuur, waarbij alle sectoren de kennis op het eiland houden en 
er geen uitwisseling plaatsvindt. Binnen de onderwijsteams vindt kennisuitwisseling plaats 
op een natuurlijke manier; docenten informeren of instrueren elkaar tijdens 
werkzaamheden of tijdens een overleg. 

Kennis op peil houden door middel van scholing is geen probleem. Verzoeken die aan de 
opleidingsmanagers gedaan worden, worden bijna altijd gehonoreerd. Er is veel ruimte 
om opleidingen te kunnen volgen en dit wordt ook gestimuleerd door het 
managementteam. 

Managementteam: Het is belangrijk continu te kunnen beschikken over juiste en relevante 
informatie. Er wordt belang gehecht aan het goed geïnformeerd zijn over 
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Daar waar een centrale visie ontbreekt, worden eigen initiatieven genomen, omdat 
daarmee problemen met relaties in het veld voorkomen worden. Soms is het noodzakelijk 
om zelf het initiatief te nemen en knopen door te hakken om continuïteit te kunnen 
bieden in de uitvoering van het onderwijs. 

Het managementteam heeft niet direct het gevoel afgerekend te worden op tussentijdse 
resultaten. De formele beoordeling is gebaseerd op de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, maar richt zich informeel vooral op de resultaten die behaald 
worden met audits en uiteraard de resultaten van de bezoeken van de Inspectie van het 
Onderwijs, welke door alle partijen als erg belangrijk worden ervaren. Overigens hebben 
alle managementteamleden een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een grote 
betrokkenheid bij de organisatie om de zaken goed te laten lopen en te zorgen dat de 
resultaten op orde zijn. 

Het verwachtingspatroon van de rol van de leidinggevende is dat deze op een hoger 
niveau (onder andere directie, projectorganisatie, bedrijfsleven) de zaken regelt, en dat er 
binnen het managementteam gezamenlijk wordt overlegd en besluiten worden genomen 
die binnen de onderwijsteams een breed draagvlak hebben. 

4.2.3.2 Communicatie 

De onderstaande vragen gericht op communicatie zijn in het interview opgenomen als 
onderdeel van de condities die een rol spelen bij het functioneren van het team: 

• Op welke wijze word je geïnformeerd over ontwikkelingen en opdrachten? 
• Waar vandaan of van wie komt de informatie die je nodig hebt? 
• Hoe deel je kennis binnen de organisatie? 

 
Onderwijsteams: Onderwijsteams worden via teamvergaderingen en e-mails 
geïnformeerd over verschillende zaken die in de organisatie spelen. Maar zij ervaren dat 
de informatie niet altijd optimaal en compleet is. Daarnaast wordt ervaren dat 
managementteamleden af en toe op verschillende manieren binnen de onderwijsteams 
communiceren. Zo kan het voorkomen dat bij een bepaalde procedure andere instructies 
worden gegeven aan de verschillende onderwijsteams. Dit speelde bijvoorbeeld bij de 
opbouw van een nieuw leerling-dossier waarbij verschillende afspraken zijn gemaakt over 
de vorm, de inhoud en de wijze van archiveren. Deze verschillen worden als vervelend 
ervaren op de werkvloer, en leiden tot onduidelijkheid en onderlinge discussies over de 
aanpak. 

Er is een tweede natuur ontwikkeld om zelf informatie te verzamelen, waarbij vaak 
gebruik wordt gemaakt van directe collega's. Het is redelijk ingebed om bij collega's aan te 
kloppen en informatie te vragen over ontwikkelingen binnen de organisatie of nieuwe 
werkwijzen en procedures (competentiegericht onderwijs). Uit de verschillende 
ontwikkelgroepen komt niet altijd een duidelijke feedback over de voortgang en acties die 
van de onderwijsteams verwacht worden. Ook hierin wordt vaak zelf initiatief genomen 
om aan de gewenste informatie te komen. 

Wanneer het gaat over de toegankelijkheid van informatie (zoals verslagen en 
procedures), dan levert dit veel vragen op omdat Fronter (digitaal platform/intranet) als 
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informatiebron niet bijzonder overzichtelijk is. Het is lastig om hiermee de juiste 
informatie snel boven water te krijgen. 

Vergaderingen van de onderwijsteams kennen een agendastructuur, alleen gaat de 
uitvoering van de vergadering vaak niet volgens deze structuur. Het is geregeld niet helder 
wat de doelstelling van een overleg of een agendapunt is. Vaak is er geen concreet 
verwachtingspatroon en wordt de vergadering gezien als ineffectief. De vergadering zou 
meer structuur moeten krijgen in de richting van zaken die spelen op de werkvloer en de 
voortgang vanuit ontwikkelgroepen. Ook strategische kaders van Leeuwenborgh 
Opleidingen worden belangrijk gevonden (bijvoorbeeld de terugloop van de 
leerlingaantallen en de acties die daarin ondernomen worden).  

Er is weinig inzicht in de onderwerpen die in de vergaderingen van het managementteam 
worden besproken. Vroeger was deze informatie op Fronter toegankelijk, maar nu is deze 
informatie niet meer terug te vinden. De onderwijsteams zouden graag weten wat er in 
het managementteamoverleg besproken wordt en welke ontwikkelingen relevant zijn 
voor de teams. 

Een docent merkt nog op: “Hoe dieper mijn vragen in de organisatie komen, hoe langer 
het duurt voordat mensen reageren op mijn mailtje.” 

In het overleg van de onderwijsteams kan zonder enig voorbehoud alles besproken 
worden. Alleen mist men vaak concrete besluitvorming, men krijgt dus niet altijd een 
oplossing aangeboden voor problemen en vraagstukken die men aanroert. Tijdens 
vergaderingen kunnen forse discussies plaatsvinden, maar de verhoudingen zijn dusdanig 
goed dat dit niet leidt tot conflicten. Het aantal vergaderingen wordt als veel ervaren, het 
rendement wordt minder rooskleurig beoordeeld. 

Sommige medewerkers stellen bepaalde onderwerpen aan de orde in een overleg van de 
onderwijsteams, terwijl anderen er de voorkeur aan geven het individueel met de 
opleidingsmanager te bespreken. De rechtstreekse weg naar de opleidingsmanager wordt 
als succesvol ervaren en leidt vaak tot een snellere besluitvorming. 

Graag zou men organisatiebreed kennis willen uitwisselen met verschillende 
onderwijsteams van andere sectoren binnen Leeuwenborgh. Het uitwisselen van 
ervaringen binnen de verschillende sectoren zou veel toegevoegde waarde kunnen 
opleveren bij de uitvoering van processen en werkwijzen. Er zijn geen initiatieven op het 
gebied van kennisuitwisseling tussen de verschillende sectoren. De huidige situatie wordt 
ervaren als een eilandstructuur, waarbij alle sectoren de kennis op het eiland houden en 
er geen uitwisseling plaatsvindt. Binnen de onderwijsteams vindt kennisuitwisseling plaats 
op een natuurlijke manier; docenten informeren of instrueren elkaar tijdens 
werkzaamheden of tijdens een overleg. 

Kennis op peil houden door middel van scholing is geen probleem. Verzoeken die aan de 
opleidingsmanagers gedaan worden, worden bijna altijd gehonoreerd. Er is veel ruimte 
om opleidingen te kunnen volgen en dit wordt ook gestimuleerd door het 
managementteam. 

Managementteam: Het is belangrijk continu te kunnen beschikken over juiste en relevante 
informatie. Er wordt belang gehecht aan het goed geïnformeerd zijn over 
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organisatieontwikkelingen om het dagelijkse werk te kunnen uitvoeren. Ook een goede 
inhoudelijke afstemming met de leidinggevende wordt als belangrijk ervaren. De 
managementteamvergaderingen vormen de basis voor de communicatie tussen de 
opleidingsmanagers en de leidinggevende (directie). Het overleg vindt wekelijks plaats 
waarbij gewerkt wordt met een agenda en een besluitenlijst. Daarnaast is er een 
communicatiestructuur die bestaat uit het e-mailverkeer aangevuld met bilateraal 
overleg, vaak gekoppeld aan specifieke projecten of activiteiten. 
Managementteamvergaderingen worden vooral ervaren als een platform voor actuele 
mededelingen. Er wordt wel vaak afgeweken van de agenda, waarbij met name de 
mededelingen bepalend worden voor het verloop van de vergadering. De mededelingen 
komen vaak voort uit centrale actualiteiten/vraagstukken die een snelle oplossing of 
aanpak vragen van het managementteam of individuele opleidingsmanagers. De focus is 
soms sterk gericht op de actualiteit van dat moment. Dit gaat soms ten koste van de vaste 
agendapunten. Het gevolg hiervan is dat er vaak weinig tijd overblijft om inhoudelijke 
onderwerpen uit te diepen. Bovendien is de agenda niet altijd even duidelijk over de 
status van het agendapunt (bijvoorbeeld besluitvormend, opiniërend of informerend).  

De managementteamvergaderingen zijn sterk operationeel ingesteld en richten zich vaak 
op concrete acties die binnen een bepaald tijdspad uitgevoerd moeten worden. 
Strategische zaken zoals bijvoorbeeld de terugloop van het aantal leerlingen en de visie 
die daarbij van belang is, komen onvoldoende aan bod in het overleg. Er wordt 
aangegeven dat er behoefte is om juist op basis van de strategische kaders met elkaar te 
overleggen om vraagstukken die organisatiebreed spelen (bijvoorbeeld de implementatie 
van systemen, de terugloop van leerlingen, de marktpositie of het toezichtkader) te 
kunnen oppakken. Ook commercieel onderwijs en de rol ten opzichte van het reguliere 
onderwijs zijn onderwerpen die vanuit een strategisch perspectief aandacht vragen. 

Als het gaat om de reguliere werkzaamheden is er ondanks de regelmatige overleggen en 
mededelingen, toch een beeld dat de informatie niet optimaal en compleet is. De 
managementteamvergaderingen zijn niet op alle punten voor iedereen even relevant 
en/of interessant omdat niet alle punten aansluiten bij de actualiteit op de werkvloer en 
de prioriteiten die daar spelen. Het kan zijn dat bij specifieke commerciële projecten het 
raakvlak met het reguliere onderwijs te beperkt is. Het gevolg hiervan is dat, in het kader 
van projecten die afwijken van de reguliere structuur, een deel van de agendapunten niet 
relevant is. 

Daar waar onvoldoende informatie beschikbaar is, wordt zelf initiatief genomen om de 
juiste informatie te verkrijgen. Dit doet men vaak zelfstandig, waarbij niet structureel 
gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis of ervaring. Het vinden van informatie in de 
vorm van procedures en werkwijzen of verslagen is niet altijd even eenvoudig. Vooral 
Fronter wordt als lastig ervaren, omdat het vaak veel tijd kost om de juiste informatie 
boven water te krijgen. 

4.2.3.3 Systemen, processen en procedures 

De onderstaande vragen gericht op systemen, processen en procedures zijn in het 
interview opgenomen als onderdeel van de condities die een rol spelen bij het 
functioneren van het team: 
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• Op welke wijze word je toegerust met hardware- en softwaresystemen 
(instrumenten)? 

• Welke ondersteuning ervaar je van de hardware- en softwaresystemen? 
• Op welke wijze zijn processen en procedures inzichtelijk?  
• Voldoen de systemen en procedures en waarom wel of niet? 
• In welke mate ben je afhankelijk van andere afdelingen en welke processen, 

procedures of systemen spelen daarin een rol? 
• Met welke processen, procedures of systemen loop je vast en waarom? 

 
Onderwijsteams: Er zijn veel regels en procedures en er is een behoorlijke administratie 
die bovenop de lesgevende taak komt. Er wordt veel tijd besteed aan zaken die het 
primaire proces moeten ondersteunen. Zo is SAP Edictis12 geïmplementeerd, een systeem 
waarmee docenten de studievoortgang, studieresultaten en aanwezigheid van leerlingen 
vastleggen en raadplegen. Het systeem is een vrij complexe omgeving waarbij een 
beperkte introductie en kennismaking heeft plaatsgevonden. Juist in de overgangsfase van 
verschillende systemen ervaart men veel extra handelingen om bijvoorbeeld de 
presentie/absentie vast te leggen. Daarnaast ervaart men dat er vaak verschillende 
systemen (bijvoorbeeld Gronos13 versus SAP Edictis) naast elkaar worden gebruikt die 
hetzelfde doel hebben. 

De administratieve lasten die de verschillende systemen met zich meebrengen zijn niet 
altijd logisch te plaatsen als toegevoegde waarde of ter vereenvoudiging van de 
werkzaamheden. De systemen worden vaak als een extra last ervaren waarbij zingeving of 
de noodzaak om een complexe administratie bij te houden niet duidelijk is. 

Hardware (computers en dergelijke) is voldoende aanwezig. Ook verzoeken voor nieuwe 
materialen op dit gebied worden redelijk snel gehonoreerd, zo ook de noodzakelijke 
reparaties en updates.  

Procedures en werkwijzen zijn voor iedereen beschikbaar op Fronter14. Men kan daarover 
beschikken, maar het vinden van de juiste plaats van de (digitale) dossiers is niet altijd 
even eenvoudig. 

                                                                 
12 SAP Edictis is een digitaal systeem waarin docenten de studievoortgang van leerlingen vastleggen. 
Het systeem biedt bovendien de mogelijkheid om managementinformatie te genereren voor zowel 
het managementteam als de onderwijsteams. Andere functionaliteiten van het systeem zijn in 
(test)ontwikkeling binnen de organisatie. Sap Edictis is gekoppeld aan de belangrijkste databases 
binnen de organisatie, waardoor de koppelingen en mogelijkheden onbegrensd lijken. SAP Edictis is 
een zeer complex systeem dat veel kennis van de gebruikers vraagt om over de juiste informatie te 
kunnen beschikken. SAP Edicitis zal op termijn Fronter moeten vervangen. 
13 Gronos is een digitaal systeem voor het vastleggen en raadplegen van de presentie en absentie 
van leerlingen. 
14 Digitaal platform (intranet) voor het uitwisselen van informatie voor zowel docenten als 
leerlingen. Het systeem bevat ook een gesloten gedeelte voor het vastleggen van studieresultaten 
en (interne) informatie die alleen toegankelijk is voor docenten. Het systeem wordt ook gebruikt 
voor het vastleggen van studieresultaten, roosters en studieopdrachten. 
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• Op welke wijze word je toegerust met hardware- en softwaresystemen 
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Consortiummateriaal15 wordt door de ontwikkelgroep aangepast aan de kaders die voor 
de onderwijsteams wenselijk zijn. De veranderingen worden centraal door het Consortium 
Beroepsonderwijs vormgegeven. De veranderingen zijn niet altijd inzichtelijk voor de 
leden van de ontwikkelgroepen die werken met het materiaal. Zij moeten vaak 
proefondervindelijk de verschillen ontdekken om uiteindelijk het lesmateriaal op de juiste 
manier te laten aansluiten bij de kwalificatie- en exameneisen. Kwalificatiedossiers voor 
de verschillende opleidingen veranderen regelmatig. Dit betekent dat de opleiding, maar 
ook de examinering, inhoudelijk continu aangepast moet worden om te voldoen aan de 
veranderende eisen. Het continu aanpassen van opleidingen en examinering kost veel tijd 
en energie, maar leidt ook tot verwarring bij docenten en leerlingen. 

Veranderende regelgeving van de overheid en bevindingen uit audits of bezoeken van de 
Inspectie van het Onderwijs, leiden vaak tot aanpassing op de werkvloer. De vele 
prioriteiten met verschillende systemen (Fronter en SAP Edictis) en procedures worden 
ervaren als onoverzichtelijk en onduidelijk. 

Bedrijven met een reguliere stageplaats, maar ook bedrijven met externe commerciële 
opdrachten, stellen steeds hogere eisen aan de leerling maar ook aan de kwaliteit van de 
onderwijsinstelling. Docenten worden geconfronteerd met een kritische houding van 
bedrijven over de dienstverlening van de organisatie. Vooral systemen die niet 
functioneren, en het niet kunnen beschikken over de juiste voortgangsinformatie van de 
leerling, vormen een struikelblok in de relatie met de bedrijven. Bedrijven verwachten een 
professionele organisatie en aanpak rond voortgang, communicatie en begeleiding. 

Managementteam: De verschillende systemen (bijvoorbeeld SAP Edictis) zouden het 
primaire proces moeten ondersteunen maar zijn dominant in de organisatie aanwezig en 
vragen veel tijd van de gebruikers. De realiteit is namelijk dat er erg veel tijd wordt 
besteed aan additionele administratie om de systemen te vullen met informatie. Op dit 
moment wordt er van een aantal systemen geen toegevoegde waarde ervaren en wordt 
het vooral als een last ervaren om ervoor te zorgen dat systemen gevuld worden en 
blijven. Ook wordt de implementatie van verschillende systemen als incompleet ervaren 
waardoor men met veel fouten en tekortkomingen wordt geconfronteerd die ook weer 
een extra administratieve last met zich meebrengen.  

Veel docenten vragen om duidelijkheid over processen die te maken hebben met de 
ontwikkeling van competentiegericht onderwijs. Dit zijn processen die nog in een pilotfase 
verkeren en niet uitgekristalliseerd zijn. Het is niet altijd duidelijk wat de status 
(voortgang) van dergelijke projecten is. Procedures, werkwijzen en systemen worden vaak 
door de centrale organisatie ontwikkeld en geïmplementeerd. De leden van het 
managementteam hebben vaak het gevoel dat deze processen buiten hen om gaan en dat 
zij als gevolg daarvan onvoldoende sturing kunnen geven aan het optimaliseren van deze 
processen binnen hun teams. Zij worden vaak geconfronteerd met het eindresultaat en 

                                                                 
15 De afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht gebruikt bij de ontwikkeling van 
lesmateriaal voor het competentiegericht onderwijs het basismateriaal van het Consortium 
Beroepsonderwijs. 
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het verzoek om te komen tot een snelle- en effectieve implementatie op teamniveau 
(klachtenafhandeling is hiervan een voorbeeld). 

Er is een grote afhankelijkheid van ondersteunende afdelingen, vooral het 
Loopbaanportaal wordt ervaren als een dominant systeem. De taak van deze afdeling zou 
gericht moeten zijn op ondersteuning van het brede administratieve proces. Men loopt er 
echter tegenaan dat het controleren van de voortgang en terugkoppeling van opdrachten, 
die neergelegd worden bij het Loopbaanportaal, vaak veel aandacht vragen. Zo kan het 
gebeuren dat een verzoek om twaalf diploma’s uit te draaien, leidt tot vier verschillende 
gesprekken en controlemomenten en uiteindelijk een discussie met de financieel-
economische afdeling (FEZ) over het op tijd uitdraaien van deze diploma's. Het is niet 
vanzelfsprekend dat (standaard) verzoeken direct leiden tot de gewenste output, alles 
moet gecontroleerd worden op zowel doorlooptijd als op output. Het gevolg hiervan is dat 
men steeds meer plaatsvervangend gaat denken en handelen om niet in een gevaarzone 
terecht te komen en de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. 

Ondersteunende afdelingen worden als redelijk dominant ervaren. Zo zijn er regelmatig 
allerlei verzoeken met strakke deadlines om formulieren en lijsten te produceren. De 
communicatie van de ondersteunende afdelingen is redelijk eenzijdig, er dient op tijd 
gerapporteerd te worden aan de ondersteuners.  

Hardware en software zijn in voldoende mate aanwezig, verzoeken om nieuwe apparatuur 
of programma's vormen geen probleem en worden vaak snel gehonoreerd. Ook de 
ondersteuning van de ICT-afdeling levert weinig problemen op. 

Voor het bedrijfsleven, en met name de zorginstellingen, worden veel kansen gezien om 
verschillende producten in de markt te zetten, veelal op commerciële basis. Aan de 
andere kant wordt de sector geconfronteerd met verkopen die hebben plaatsgevonden 
door het Marktportaal (commerciële opleidingen) die niet aansluiten bij de uitvoering. Er 
wordt dus een kloof geconstateerd tussen wat verkocht wordt en wat gerealiseerd moet 
worden. Er vindt onvoldoende afstemming plaats over de voorwaarden/condities die 
noodzakelijk zijn om bepaalde producten op de werkvloer te kunnen realiseren.  

4.2.3.4 Betrokkenheid 

De onderstaande vragen gericht op betrokkenheid zijn in het interview opgenomen als 
onderdeel van de condities die een rol spelen bij het functioneren van het team: 

• Waaruit blijkt dat er vertrouwen is om open met elkaar te communiceren? 
• Waaruit blijkt dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan? 
• Op welke wijze heeft jouw leidinggevende oog voor jou en waaruit blijkt dat 

hij/zij jou ondersteunt? 
• Op welke onderdelen zou je meer kennis of vaardigheden willen hebben? 
• Op welke wijze word je binnen de organisatie gewaardeerd en hoe ervaar je dat? 
• Welke ambitie(s) heb je? 

 
Onderwijsteams: Er wordt een klimaat ervaren waarbij het normaal en vanzelfsprekend is 
om op een open manier met elkaar te communiceren. Je kunt alles tegen elkaar zeggen en 
er is geen voorbehoud. Onderling gaat men respectvol met elkaar om en (persoonlijke) 
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informatie wordt niet misbruikt. Dit geldt ook voor de relatie met de leidinggevende, die 
gebaseerd is op respect en wederzijds vertrouwen. 

Waardering wordt vooral ervaren van de leerlingen en een positieve feedback van de 
leerlingen geeft energie. Waardering komt ook van collega’s die complimenten geven over 
het werk of over de voortgang. Waardering van de leidinggevende wordt alleen 
opgemerkt bij formele momenten in de vorm van functioneringsgesprekken of 
beoordelingsgesprekken.  

De onderwijsteams ervaren wel dat zij bij hun leidinggevende altijd een luisterend oor 
aantreffen en dat zij met hun vraagstukken daar terecht kunnen. Wanneer vraagstukken 
worden aangeroerd ervaart men van de leidinggevende ook de gevraagde ondersteuning.  

De ambities die spelen zijn vooral gericht op het continu verbeteren van het onderwijs om 
te komen tot hoogwaardig onderwijs dat leidt tot het diplomeren van zoveel mogelijk 
leerlingen. Daarnaast zouden systemen en procedures vooral ondersteunend moeten zijn 
aan de primaire doelstelling, namelijk het lesgeven. De uitdaging is dan ook om het werk 
en de processen daaromheen zo efficiënt mogelijk te maken. 

Managementteam: Het managementteam ervaart dat er respectvol en integer met elkaar 
wordt omgegaan en dat op een open manier zaken met elkaar besproken worden en 
informatie niet misbruikt wordt. Goede omgangsvormen en onderling vertrouwen worden 
als normaal ervaren. Het vertrouwen bestaat ook uit de autonomie en de ruimte die door 
de directie wordt gegeven om de functie van opleidingsmanager te kunnen invullen. 

De autonomie en ruimte lijken ook een valkuil te zijn. Zo zijn er verschillende opdrachten 
waarbij alleen een introductie heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het onderzoeken van 
opleidingsmogelijkheden binnen een bepaalde instelling). De ondersteuning van de 
directie is dan niet structureel gericht op het inhoudelijke van het project of de activiteit, 
maar juist sterk op het opleveren van resultaat. Liever ziet men een ondersteuning gericht 
op de inhoud en het faciliteren van het project of de activiteit. Er wordt een sterke 
aanspraak gedaan op de proactiviteit van de managementteamleden, waarbij alle 
ondersteuning mogelijk is maar vaak wel gebaseerd op een signaal of vraag. 

Er is voldoende ruimte in de organisatie om opleidingen en/of trainingen te kunnen 
volgen. Er is een vaste structuur in de vorm van een opleidingsplan, waarbij mensen 
aanspraak kunnen maken op bestaande budgetten. Managementteamleden ervaren bij 
opleidingsverzoeken en het operationaliseren daarvan ondersteuning van hun 
leidinggevende. Een concrete ontwikkelingsbehoefte die wordt aangegeven is gericht op 
intervisie. Een (professionele) coach of trainer loopt met de managementteamleden mee 
en evalueert het functioneren of de werkwijzen om tot een effectieve bijstelling daarvan 
te komen. 

Waardering blijkt vooral bij formele momenten zoals functioneringsgesprekken en/of 
beoordelingsgesprekken. Bij de jaarafsluiting worden complimenten gegeven over de 
behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Successen die met onderwijsteams 
gerealiseerd worden zijn vaak niet inzichtelijk bij de directie, successen worden niet 
structureel uitgelicht of gevierd. 
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klantgericht te zijn. Er is een sterk gevoel van klantgerichtheid en een motivatie om ervoor 
te zorgen dat de klanten tevreden zijn over de onderwijsproducten, zowel op commerciële 
basis als in het reguliere onderwijs. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen fase 1 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beantwoord ik voor fase 1 van het onderzoek de hoofdvraag van dit 
onderzoek aan de hand van het literatuuronderzoek (gericht op de context van het mbo, 
de organisatie Leeuwenborgh Opleidingen, teams en successen, onderwijscultuur en 
contingentiefactoren) en het veldonderzoek.  

Aan de hand van deze conclusie worden aanbevelingen geformuleerd voor het 
managementteam van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht.  

In paragraaf 5.2 worden de deelvragen, zoals geformuleerd in de inleiding, beantwoord. 
Deze beantwoording leidt tot de conclusie in paragraaf 5.3. In paragraaf 5.4 wordt de 
integratie van de theorie en het veldonderzoek beschreven. In paragraaf 5.5 wordt de 
conclusie verder uitgewerkt in aanbevelingen en de door het managementteam te 
ondernemen stappen. In paragraaf 5.6 worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 

5.2 Beantwoording van de deelvragen 
Dit onderzoek is uitgevoerd om de volgende hoofdvraag te beantwoorden: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, worden eerst de drie deelvragen van dit 
onderzoek achtereenvolgens beantwoord. 

Deelvraag 1: Wat zijn de succes- en faalfactoren van het managementteam? 

Er zijn meerdere succesfactoren die binnen het managementteam een rol spelen. Zo heeft 
het managementteam een sterke betrokkenheid bij de onderwijsteams en bij de 
organisatie als geheel. Er is een ambitie om het onderwijs op een goede manier vorm te 
geven en te innoveren. Het managementteam is operationeel ingesteld en gericht op 
doelen en is daarmee sterk resultaatgericht. Daarnaast is er een proactieve houding 
waarmee zaken daadwerkelijk worden opgepakt. Realiteitszin is bij iedereen aanwezig, 
men is zich er van bewust dat een aantal zaken niet optimaal verloopt en verbeterd dient 
te worden. 

De samenwerking is gebaseerd op respect en vertrouwen, men gaat integer met elkaar en 
de onderwijsteams om. Er is een luisterend oor voor elkaar en voor de onderwijsteams, 
waarbij gemaakte afspraken wederzijds worden nagekomen en er niet gewerkt wordt met 
een afrekencultuur. 

De Infrastructuur op het gebied van communicatie en informatie is compleet: vergader- 
en overlegstructuur en informatie netwerk. Ook de hardwarecomponenten zijn in 
voldoende mate aanwezig, met een goede ondersteuning. Het managementteam is 
structureel ingesteld op deskundigheidsbevordering en stimuleert dit ook binnen de 
onderwijsteams. 
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De reorganisatie heeft ervoor gezorgd dat het wij-gevoel binnen het managementteam is 
verstevigd, soms wel ten koste van het organisatiegevoel als geheel. Men wil de strijd aan 
gaan met de problemen die de onderwijsteams ervaren. Ook de onderwijsteams hebben 
de drive (motivatie) om structureel goed onderwijs te verzorgen. 

Faalfactoren zijn binnen het managementteam ook aanwezig. Zo zijn de doelstellingen 
(het sectorplan en de teamplannen) op een technische wijze ingevuld waardoor de 
herkenbaarheid en aansluiting op de werkvloer ontbreekt. Bovendien worden de plannen 
veelal top-down ingevuld waardoor de betrokkenheid van de onderwijsteams niet 
optimaal is. Besluitvorming is niet altijd adequaat; er wordt te weinig tijd genomen om 
met elkaar de inhoudelijke aspecten bij de besluitvorming uit te diepen. Zingeving en 
toegevoegde waarde komen bij de besluitvorming onder druk komen te staan. Dit heeft 
uiteindelijk zijn weerslag op de acceptatie bij de onderwijsteams. 

De doelstellingen die zijn opgenomen in het sectorplan en de teamplannen zijn te 
veelomvattend en voor de onderwijsteams vaak diffuus. Het aantal doelstellingen zet de 
haalbaarheid van de vele doelen behoorlijk onder druk. Door het ontbreken van een 
concrete (gezamenlijke) visie, gericht op de werkvloer, is er geen duidelijke focus 
waardoor prioriteiten niet eenvoudig vastgesteld kunnen worden. De onderlinge 
samenwerking binnen het managementteam is niet optimaal, omdat het werken aan 
gezamenlijke activiteiten vaak niet hetzelfde vertrekpunt heeft. Er zijn immers 
verschillende belangen binnen de verschillende onderwijsteams die onvoldoende bekend 
zijn bij alle de leden van het managementteam en bovendien niet als uitgangspunt 
worden genomen. Er wordt met de uitvoering te weinig rekening gehouden met de 
typische kenmerken, mogelijkheden maar ook onmogelijkheden, die per afdeling spelen. 
Ook de focus op synergie binnen het managementteam vraagt aandacht: hoe kunnen we, 
vanuit de verschillende rollen die we vervullen, elkaar versterken en faciliteren. Daar is 
nog te weinig aandacht voor. De eenduidige terugkoppeling in de richting van de 
onderwijsteams vraagt bij de communicatie van het managementteam nog aandacht. 

Deelvraag 2: Welke omgevings- en contingentiefactoren spelen in het mbo en 
hebben een belangrijke invloed op het functioneren van het managementteam? 

Het managementteam wordt geconfronteerd met steeds veranderende eisen van de 
overheid en het bedrijfsleven. De kwalificatiedossiers van de verschillende opleidingen 
worden continu bijgesteld door de kenniscentra, met als gevolg hiervan veranderende 
opleidingseisen en exameneisen. Deze ontwikkeling vraagt binnen het managementteam 
een continue verdieping en aanpak om het onderwijs up-to-date te houden en te laten 
aansluiten bij de vigerende eisen. Dit maakt het onderwijs wel dynamisch maar vraagt van 
de onderwijsteams enorm veel innovatiekracht om telkens de vertaling te maken naar de 
werkvloer. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid bij docenten en leerlingen over de eisen die 
gesteld worden aan opleidingen en examens. De Inspectie van het Onderwijs is met 
verschillende audits steeds dominanter aanwezig en deze vragen veel inzet van het 
managementteam. De activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs leggen veel gewicht 
in de schaal en worden door de opleidingsmanagers en de onderwijsteams dan ook als 
een zekere druk ervaren. De invulling van het sectorplan, met veel onderdelen uit het 
toezichtkader, versterkt de druk en geeft daarmee een onderbouwing van het belang. Het 
toezichtkader wordt hierdoor bij de bedrijfsvoering van de sector steeds dominanter en 
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vertaalt zich als een soort continue agenda voor het managementteam. Als gevolg hiervan 
is de focus sterk gericht op de eerder genoemde kaders en is er minder aandacht en 
prioriteit voor het reguliere onderwijsproces en de problemen die spelen op de werkvloer. 

De invulling van competentiegericht onderwijs wordt in sterke mate bepaald door 
materiaal van het Consortium Beroepsonderwijs. De ontwikkelgroepen, verantwoordelijk 
voor de uitwerking van competentiegericht onderwijs, ervaren problemen met het 
materiaal dat niet optimaal aansluit bij de werkvloer. Om een koers te kunnen bepalen en 
besluiten te kunnen nemen voor de definitieve ontwikkeling van het lesmateriaal, vragen 
zij beleid en duidelijkheid van het managementteam. De besluitvorming van het 
managementteam is op dit punt niet adequaat, omdat er geen eenduidige visie of een 
gezamenlijke doelstelling is. De ontwikkeling van competentiegericht onderwijs mist 
daarmee een transparante koers. Inhoudelijk zijn er verschillende visies, maar ook het 
inhoudelijke kennisniveau verschilt. Dit alles leidt tot een diffuus beeld binnen de 
onderwijsteams en het vertraagt de ontwikkeling van het gehele proces. 

Binnen de organisatie is een sterke afhankelijkheid van systemen. Vooral de systemen 
Fronter en SAP Edictis vervullen een belangrijke functie binnen de onderwijsteams. De 
systemen zijn redelijk nieuw en kennen een complexe structuur. Als gevolg van een te 
snelle implementatie is het kennisniveau van de medewerkers van deze systemen niet 
optimaal. Daar waar systemen bedoeld zijn om de werkzaamheden te vereenvoudigen en 
te verlichten, ontstaat hier een tegenovergesteld effect, waarbij veel tijd wordt besteed 
aan zoeken en het antwoord niet altijd wordt gevonden. Daarnaast zoekt men 
alternatieve oplossingen en ontstaan er persoonsgebonden werkwijzen die weer tot 
onduidelijkheid leiden bij anderen. Bovendien is er verwarring omdat verschillende 
systemen (tijdelijk) naast elkaar gebruikt worden die deels dezelfde functie hebben. 

De ondersteunende afdelingen die na de reorganisatie zijn ontstaan hebben een dominant 
karakter ten opzichte van de uitvoerende organisatie. Daar waar onderwijsteams in het 
verleden zelf bevoegd waren om te selecteren, keuzes te maken en te besluiten bij 
intakes, is deze bevoegdheid voor een groot deel verschoven naar het Loopbaanportaal. 
Onderwijsteams worden nu geconfronteerd met keuzes die zij niet kunnen beïnvloeden 
en die bovendien niet altijd aansluiten bij hun verwachtingspatroon. Een gevolg hiervan is 
dat de kwaliteit van de leerling niet altijd strookt met het door de onderwijsteams 
opgestelde instroomprofiel. Ook de werkwijzen en communicatie van de ondersteunende 
afdelingen sluiten niet aan bij het verwachtingspatroon van de onderwijsteams en het 
managementteam. Het gevolg hiervan is dat er niet altijd sprake is van toegevoegde 
waarde, in de vorm van ondersteuning, maar er soms door extra controle- en 
afstemmingsmomenten een verzwaring optreedt van de taak van de onderwijsteams en 
het managementteam. 

Voor het opstarten van de verschillende opleidingen zijn leerlingenaantallen een 
bepalende factor. Uit demografische ontwikkelingen blijkt dat het aantal leerlingen 
terugloopt. De onderwijsteams zijn bekend met dit fenomeen en vragen zich af welke 
maatregelen genomen worden binnen de sector. Men is bezorgd over de continuïteit van 
de afdeling maar ook over de formatie binnen de onderwijsteams. Van de centrale 
organisatie is de nodige informatie ontvangen, maar de onderwijsteams hebben geen 
duidelijk beeld welke stappen het managementteam onderneemt om deze ontwikkeling 
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zoveel mogelijk te pareren. Met de reorganisatie nog in het achterhoofd veroorzaakt deze 
ontwikkeling, en vooral de onduidelijkheid daaromheen, bij de onderwijsteams de nodige 
onrust. Daarnaast is het ook niet duidelijk of de terugloop van leerlingen ook 
daadwerkelijk effect heeft op de instroom van de opleidingen binnen de sector Zorg en 
Welzijn. 

Het bedrijfsleven stelt steeds hogere eisen aan de leerlingen en aan de dienstverlening die 
wordt geleverd door de school. De afdeling Zorg heeft te maken met zorginstellingen die 
door verschillende reorganisaties behoorlijk gegroeid zijn. Deze schaalvergroting binnen 
de zorgsector heeft zowel een positief als een negatief effect op de opleiding. Als het gaat 
om de marktbewerking is het relatief eenvoudig om met grote partijen daadwerkelijk te 
komen tot forse leerlingenaantallen in commerciële onderwijsprojecten. De 
kwetsbaarheid bestaat uit het niet goed invullen van het operationele (onderwijs)proces 
voor deze opleidingen. Wanneer het succes omslaat in falen is het afbreukrisico enorm. 
Enerzijds is de omvang bepalend, daarmee komen grote aantallen leerlingen, en ook de 
bekostiging daarvan, onder druk te staan. Anderzijds is de regelgeving binnen de zorg 
behoorlijk stringent en zal men niet bereid zijn risico's te nemen, deze zelfs zoveel 
mogelijk willen uitsluiten, als er sprake is van niet functionerende 
deskundigheidsbevorderingstrajecten. De afdeling Zorg loopt dus het risico dat grote 
aantallen leerlingen en de daarbij behorende bekostiging kunnen wegvallen. Gezien het 
beperkte aantal instellingen in de regio en de enorme schaalgrootte zal ook de relatie met 
de beroepspraktijkvormingsplaatsen dan onder druk komen te staan. De kwetsbaarheid is 
dus groot. 

Deelvraag 3: Welke (organisatorische) condities in het mbo spelen een rol bij het 
functioneren van het managementteam? 

Doelstellingen zijn voor de onderwijsteams niet altijd helder of transparant. Bovendien is 
het de vraag of deze informatie altijd toegankelijk is voor iedereen. De werkzaamheden 
zijn ingeslepen en kennen een sterke organische structuur. De dagelijkse werkzaamheden, 
in de vorm van het lesgeven, roepen weinig vraagtekens op. Onduidelijkheid ontstaat op 
het gebied van de innovatie van het onderwijs en dan met name bij de ontwikkeling van 
competentiegericht onderwijs. Door het ontbreken van een duidelijke visie, vertaald naar 
concrete doelen, ontstaan er veel vragen bij de ontwikkelgroepen. Door het gebrek aan 
een eenduidige visie, en de daaraan gekoppelde besluitvorming binnen deze 
ontwikkelgroepen, worden problemen niet opgelost. Voor de docenten betekent dit dat 
zij regelmatig geconfronteerd worden met onderwijsmateriaal en instructies die niet 
volledig aansluiten bij de doelgroep. Binnen de onderwijsteams en het managementteam 
wordt duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan een gezamenlijke visie op 
onderwijsinhoudelijk gebied. 

Het sectorplan en de teamplannen hebben een sterk instrumenteel karakter. De plannen 
komen in grote mate top-down tot stand. De uitvoerders van de plannen, de 
onderwijsteams en de opleidingsmanagers, zien onvoldoende raakvlak met de werkvloer 
en de dagelijkse activiteiten. Het sectorplan is sterk geënt op het toezichtkader en de 
resultaten die binnen de sector behaald moeten worden, in de vorm van bijvoorbeeld het 
diploma-resultaat, het jaarresultaat en het aantal voortijdige schoolverlaters. De vertaling 
naar de teamplannen sluit in grote lijnen aan bij deze structuur, waarbij een aantal 
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marktgegevens wordt toegevoegd. De plannen hebben een technische opzet en missen 
inhoudelijke componenten die aangegeven op welke wijze doelen behaald moeten 
worden en welke ondersteuning daarbij voorwaardelijk is. Een prioritering van doelen 
maakt geen onderdeel uit van de plannen. Het ontbreekt vooral aan het actief betrekken 
van het managementteam en de onderwijsteams bij de ontwikkeling van zowel het 
sectorplan als de teamplannen. Daar de plannen praktische componenten missen, is de 
herkenbaarheid van de acties voor de uitvoerders beperkt en vraagt men zich hierbij af 
wat de zingeving en de toegevoegde waarde zijn voor het team. De hoeveelheid doelen 
die in de plannen is opgenomen roept vanwege de haalbaarheid ook vraagtekens op. 
Hierbij ontstaat dan ook de vraag of deze aanpak leidt tot een stimulans om aan 
verbetertrajecten te gaan werken. Tot slot blijkt er een duidelijke behoefte te bestaan om 
structureel te werken aan de verbetering van de core business, het inhoudelijke onderwijs 
op de werkvloer. Dit wordt aangegeven door zowel de onderwijsteams als het 
managementteam. 

Er bestaat een degelijke structuur voor overleggen en vergaderingen voor zowel het 
managementteam als de onderwijsteams. Vergaderingen hebben altijd een agenda en 
veelal een besluitenlijst. Tijdens managementteamvergaderingen wordt vaak afgeweken 
van de agenda en komen er veel ad hoc zaken aan de orde. Daarnaast worden veel zaken 
besproken die een hoge prioriteit in de organisatie hebben, maar niet als zodanig 
herkenbaar zijn op afdelingsniveau en daardoor soms draagkracht missen van het team. Er 
ligt een bepaalde druk op de organisatie waardoor de tijd niet meer genomen wordt of 
beschikbaar is, om onderwerpen uit te diepen en gezamenlijk weloverwogen besluiten te 
nemen op basis van toegevoegde waarde voor het primaire proces en zingeving voor de 
onderwijsteams. 

Besluitvorming is niet altijd transparant. Er zijn veel besluiten die buiten het 
managementteam omgaan en die als voldongen feit naar de uitvoering vertaald worden. 
De toetsing of deze acties en opdrachten wel aansluiten bij de doelstellingen van het 
managementteam blijft dan achterwege. Dit kan leiden tot een lage prioriteit binnen de 
onderwijsteams en weinig draagkracht bij de uitvoering. De actualiteit op de werkvloer 
van de onderwijsteams dreigt daarmee onder te sneeuwen. Verder is het van belang dat 
bij de besluitvorming zoveel mogelijk die medewerkers of teams worden betrokken, die 
ook daadwerkelijk onderdeel zijn van de uitvoering van het betreffende vraagstuk. Dit is 
nu onvoldoende het geval. Besluitvorming blijft soms achterwege, of is niet helder of 
traag, wat stagnatie geeft en leidt tot een statische houding bij de teams. 

De eenzijdige communicatiestructuur van Fronter bevat wel veel informatie maar is niet 
bijzonder toegankelijk. Om aan de juiste informatie te komen vraagt dit vooral veel kennis 
van het systeem. Niet iedereen kan het systeem doorgronden of heeft voldoende 
overzicht in de opbouw van het systeem. Als gevolg hiervan ontstaan informele 
communicatiestructuren om vragen beantwoord te krijgen. Men gaat proactief op zoek 
naar informatie of antwoorden die vaak voortkomen uit informatieoverdracht van directe 
collega's. Dit leidt niet altijd tot de complete inhoud van de oorspronkelijke boodschap en 
veroorzaakt daarmee ruis. De meervoudige communicatiestructuur in de vorm van 
bilateraal overleg of managementteamoverleg, geeft voldoende ruimte om alles met 
elkaar te kunnen bespreken, er is geen voorbehoud om onderwerpen aan de orde te 
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stellen. Kennisuitwisseling binnen het managementteam richt zich vooral op het 
teamoverleg en overleg met de leidinggevende. Er wordt beperkt ingezet op een 
structurele uitwisseling van kennis binnen het managementteam en de onderwijsteams. 
Het managementteam en de onderwijsteams geven aan dat zij graag structureel kennis 
zouden uitwisselen op afdelings-, sector- en organisatieniveau. Zij zijn ervan overtuigd dat 
er veel kennis binnen de organisatie is, die bruikbaar is voor de afdeling Zorg. Binnen de 
organisatie is alle ruimte om deel te nemen aan opleidingen of trainingen. Dit wordt ook 
gestimuleerd door de directeur en de opleidingsmanagers. 

De samenwerking is vooral gebaseerd op respect en onderling vertrouwen en men gaat 
integer om met vertrouwelijke informatie. Anderzijds wordt kritiek vaak vermeden, vooral 
omdat men kritiek niet kan koppelen aan directe doelstellingen of afgesproken prestaties 
(gekoppeld aan het onderwerp). Het gevolg hiervan is dat kritiek dan al snel wordt ervaren 
als persoonlijk (gekoppeld aan de persoon in plaats van het onderwerp). Opbouwende 
kritieken, gekoppeld aan de doelstellingen, worden niet vanuit een PDCA-cyclus of 
evaluatiestructuur geuit en worden dus niet structureel in beeld gebracht. Binnen het 
managementteam en de onderwijsteams heeft men een gezonde kritische- en rationele 
houding ten opzichte van het product en de procesgang, maar er is echter geen vaste 
structuur om ervaringen met elkaar te evalueren en processen bij te stellen. 

5.3 Conclusie 
In de inleiding van dit onderzoek is de hoofdvraag geformuleerd: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden? 

Aan de hand van de beantwoording van de drie deelvragen wordt de hoofdvraag van dit 
onderzoek beantwoord. 

De effectiviteit van het managementteam is te optimaliseren door onder andere de 
doelstellingen op sectorniveau bij te stellen, aan de hand van de prioriteiten die 
daadwerkelijk spelen op de werkvloer. De doelstellingen dienen tevens getoetst te 
worden aan de contingentiefactoren (de Inspectie van het Onderwijs, het Consortium 
Beroepsonderwijs en de centrale organisatie) en de prioriteiten die daarbij een rol spelen. 
Om draagkracht binnen het managementteam te creëren zullen met het onderwijsteam 
de doelstellingen geëvalueerd moeten worden om zo na te gaan of deze aansluiten bij de 
werkvloer en voldoende rekening houden met de contingentiefactoren. De uitkomst 
hiervan zou een concept sectorplan zijn met de kaders voor de teamplannen. Om de slag 
te kunnen maken van top-down naar bottom-up, zullen de kaders voor de teamplannen 
samen met de onderwijsteams geëvalueerd en geprioriteerd moeten worden om 
zodoende gezamenlijk de teamplannen op te stellen en definitief vast te stellen. Binnen de 
onderwijsteams moet deze aanpak de zingeving en de draagkracht vergroten door 
haalbare doelstellingen te formuleren die daadwerkelijk aansluiten bij de actualiteit op de 
werkvloer. Om effectief te kunnen omgaan met de contingentiefactoren zal een 
kwaliteitscirkel gestart moeten worden die de werkwijzen, processen en effectiviteit van 
de ondersteunende afdelingen gaat monitoren. Het doel hiervan is het in kaart brengen 
van de problemen en het benoemen van verbetervoorstellen die vervolgens 
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geïmplementeerd kunnen worden. In deze kwaliteitscirkel zullen omwille van draagkracht 
en input de diverse niveaus vertegenwoordigd moeten zijn, zoals vertegenwoordigers van 
de betreffende ondersteunende diensten, directie, opleidingsmanagers en docenten. 
Contingentiefactoren die te maken hebben met de Inspectie van het Onderwijs, het 
Ministerie van OCW, leerlingenaantallen en de relatie met het bedrijfsleven, zullen als 
onderwerp structureel onderdeel moeten uitmaken van het managementteamoverleg 
waarmee dan tevens een splitsing gemaakt kan worden tussen strategische- en 
operationele onderwerpen. 

Een aantal condities vraagt alle aandacht binnen de sector. Zo zal de instrumentele 
invulling van plannen vertaald moeten worden naar plannen waarbij het accent komt te 
liggen op de inhoud en de wijze waarop de ondersteuning van de uitvoerders plaatsvindt. 
De technische aansturing, gekoppeld aan de huidige plannen, zal vertaald moeten worden 
naar een vorm van participatieve ondersteuning in de richting van het managementteam 
en de onderwijsteams. Besluitvorming zal transparanter tot stand moeten komen waarbij 
toetsing met het sectorplan of de teamplannen dient plaats te vinden en waarbij de 
toegevoegde waarde van de besluitvorming evident moet zijn voor de belanghebbenden. 
Binnen het managementteam zou synergie gecreëerd kunnen worden door een 
communicatiestructuur op te zetten gericht op kennisuitwisseling, gekoppeld aan de 
gezamenlijke doelstellingen van het sectorplan. Met gezamenlijke doelstellingen en 
belangen wordt het eenvoudiger elkaar te ondersteunen en onderdelen aan elkaar te 
delegeren, op portefeuilleniveau of naar de onderwijsteams. De teambuilding zal verder 
vooral op een eenvoudige manier gestalte moeten krijgen door structureel op basis van 
het sectorplan met elkaar te werken aan een beheersbaar aantal doelen, waarbij ook de 
haalbaarheid een rol speelt. De voedingsbodem voor gezamenlijke successen wordt hierbij 
gevormd door participatieve ondersteuning van de directie en gezamenlijke 
betekenisgeving aan de interventies (Wat is er precies aan de hand? Wat betekent dat 
voor ons? Wat kunnen we nu het beste gaan doen?). 

De (organisatie)cultuur binnen het managementteam en de onderwijsteams vraagt 
aandacht. De cultuur is immers bepalend voor de mate waarin medewerkers de ruimte 
hebben en krijgen om volwaardig te participeren binnen de organisatie. Bovendien is deze 
ruimte van belang om creativiteit te activeren en te creëren als basis voor innovatie en 
dus vernieuwing van de organisatie. Met interventies die een relatie hebben met de 
(organisatie)cultuur, dient men zich bewust te zijn van de robuustheid van de organisatie 
en de taaiheid waarmee veranderingen tot stand komen. Bij cultuurinterventies is het 
voor de organisatie en de medewerkers in de organisatie van belang, dat de mens zich kan 
ontplooien en daarmee betekenis kan geven aan het bestaan. Het succes van de 
organisatie is verbonden met de ontplooiingsmogelijkheden van het individu. 

In het managementteam is de wil en motivatie aanwezig om het onderwijs(proces) 
structureel te verbeteren. Ook de proactieve houding om echt aan de slag te gaan met 
verbetertrajecten en het realiseren van doelstellingen is aanwezig. Het respect en het 
vertrouwen dat men met elkaar deelt en het nakomen van afspraken, waarbij geen 
afrekencultuur wordt gehanteerd, zijn belangrijke condities bij een gezamenlijke aanpak 
van interventies. 
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organisatie is alle ruimte om deel te nemen aan opleidingen of trainingen. Dit wordt ook 
gestimuleerd door de directeur en de opleidingsmanagers. 

De samenwerking is vooral gebaseerd op respect en onderling vertrouwen en men gaat 
integer om met vertrouwelijke informatie. Anderzijds wordt kritiek vaak vermeden, vooral 
omdat men kritiek niet kan koppelen aan directe doelstellingen of afgesproken prestaties 
(gekoppeld aan het onderwerp). Het gevolg hiervan is dat kritiek dan al snel wordt ervaren 
als persoonlijk (gekoppeld aan de persoon in plaats van het onderwerp). Opbouwende 
kritieken, gekoppeld aan de doelstellingen, worden niet vanuit een PDCA-cyclus of 
evaluatiestructuur geuit en worden dus niet structureel in beeld gebracht. Binnen het 
managementteam en de onderwijsteams heeft men een gezonde kritische- en rationele 
houding ten opzichte van het product en de procesgang, maar er is echter geen vaste 
structuur om ervaringen met elkaar te evalueren en processen bij te stellen. 

5.3 Conclusie 
In de inleiding van dit onderzoek is de hoofdvraag geformuleerd: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden? 

Aan de hand van de beantwoording van de drie deelvragen wordt de hoofdvraag van dit 
onderzoek beantwoord. 

De effectiviteit van het managementteam is te optimaliseren door onder andere de 
doelstellingen op sectorniveau bij te stellen, aan de hand van de prioriteiten die 
daadwerkelijk spelen op de werkvloer. De doelstellingen dienen tevens getoetst te 
worden aan de contingentiefactoren (de Inspectie van het Onderwijs, het Consortium 
Beroepsonderwijs en de centrale organisatie) en de prioriteiten die daarbij een rol spelen. 
Om draagkracht binnen het managementteam te creëren zullen met het onderwijsteam 
de doelstellingen geëvalueerd moeten worden om zo na te gaan of deze aansluiten bij de 
werkvloer en voldoende rekening houden met de contingentiefactoren. De uitkomst 
hiervan zou een concept sectorplan zijn met de kaders voor de teamplannen. Om de slag 
te kunnen maken van top-down naar bottom-up, zullen de kaders voor de teamplannen 
samen met de onderwijsteams geëvalueerd en geprioriteerd moeten worden om 
zodoende gezamenlijk de teamplannen op te stellen en definitief vast te stellen. Binnen de 
onderwijsteams moet deze aanpak de zingeving en de draagkracht vergroten door 
haalbare doelstellingen te formuleren die daadwerkelijk aansluiten bij de actualiteit op de 
werkvloer. Om effectief te kunnen omgaan met de contingentiefactoren zal een 
kwaliteitscirkel gestart moeten worden die de werkwijzen, processen en effectiviteit van 
de ondersteunende afdelingen gaat monitoren. Het doel hiervan is het in kaart brengen 
van de problemen en het benoemen van verbetervoorstellen die vervolgens 
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geïmplementeerd kunnen worden. In deze kwaliteitscirkel zullen omwille van draagkracht 
en input de diverse niveaus vertegenwoordigd moeten zijn, zoals vertegenwoordigers van 
de betreffende ondersteunende diensten, directie, opleidingsmanagers en docenten. 
Contingentiefactoren die te maken hebben met de Inspectie van het Onderwijs, het 
Ministerie van OCW, leerlingenaantallen en de relatie met het bedrijfsleven, zullen als 
onderwerp structureel onderdeel moeten uitmaken van het managementteamoverleg 
waarmee dan tevens een splitsing gemaakt kan worden tussen strategische- en 
operationele onderwerpen. 

Een aantal condities vraagt alle aandacht binnen de sector. Zo zal de instrumentele 
invulling van plannen vertaald moeten worden naar plannen waarbij het accent komt te 
liggen op de inhoud en de wijze waarop de ondersteuning van de uitvoerders plaatsvindt. 
De technische aansturing, gekoppeld aan de huidige plannen, zal vertaald moeten worden 
naar een vorm van participatieve ondersteuning in de richting van het managementteam 
en de onderwijsteams. Besluitvorming zal transparanter tot stand moeten komen waarbij 
toetsing met het sectorplan of de teamplannen dient plaats te vinden en waarbij de 
toegevoegde waarde van de besluitvorming evident moet zijn voor de belanghebbenden. 
Binnen het managementteam zou synergie gecreëerd kunnen worden door een 
communicatiestructuur op te zetten gericht op kennisuitwisseling, gekoppeld aan de 
gezamenlijke doelstellingen van het sectorplan. Met gezamenlijke doelstellingen en 
belangen wordt het eenvoudiger elkaar te ondersteunen en onderdelen aan elkaar te 
delegeren, op portefeuilleniveau of naar de onderwijsteams. De teambuilding zal verder 
vooral op een eenvoudige manier gestalte moeten krijgen door structureel op basis van 
het sectorplan met elkaar te werken aan een beheersbaar aantal doelen, waarbij ook de 
haalbaarheid een rol speelt. De voedingsbodem voor gezamenlijke successen wordt hierbij 
gevormd door participatieve ondersteuning van de directie en gezamenlijke 
betekenisgeving aan de interventies (Wat is er precies aan de hand? Wat betekent dat 
voor ons? Wat kunnen we nu het beste gaan doen?). 

De (organisatie)cultuur binnen het managementteam en de onderwijsteams vraagt 
aandacht. De cultuur is immers bepalend voor de mate waarin medewerkers de ruimte 
hebben en krijgen om volwaardig te participeren binnen de organisatie. Bovendien is deze 
ruimte van belang om creativiteit te activeren en te creëren als basis voor innovatie en 
dus vernieuwing van de organisatie. Met interventies die een relatie hebben met de 
(organisatie)cultuur, dient men zich bewust te zijn van de robuustheid van de organisatie 
en de taaiheid waarmee veranderingen tot stand komen. Bij cultuurinterventies is het 
voor de organisatie en de medewerkers in de organisatie van belang, dat de mens zich kan 
ontplooien en daarmee betekenis kan geven aan het bestaan. Het succes van de 
organisatie is verbonden met de ontplooiingsmogelijkheden van het individu. 

In het managementteam is de wil en motivatie aanwezig om het onderwijs(proces) 
structureel te verbeteren. Ook de proactieve houding om echt aan de slag te gaan met 
verbetertrajecten en het realiseren van doelstellingen is aanwezig. Het respect en het 
vertrouwen dat men met elkaar deelt en het nakomen van afspraken, waarbij geen 
afrekencultuur wordt gehanteerd, zijn belangrijke condities bij een gezamenlijke aanpak 
van interventies. 
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De conclusie is dan ook dat de sturing die nu vooral gericht is op resultaat, een sterke 
beweging moet maken naar sturing op condities, waarmee de directie en het 
managementteam vooral de voorwaarden invullen, zodat het managementteam en de 
onderwijsteams structureel kunnen werken aan haalbare doelstellingen. 

5.4 Integratie literatuuronderzoek en veldonderzoek 
Met de conclusie dat de sturing van de directie en het managementteam nu sterk gericht 
is op resultaat en er een vertaalslag gemaakt moet worden naar sturing op condities, werp 
ik een blokkade op tegen het attention deficit-syndroom. Senge et al. (2001) stelt dat de 
schoolleiding vaak met de waan van de dag bezig is en goed wordt in het oplossen van 
problemen, zonder daarbij een goede analyse van het probleem te maken. Hierbij worden 
oplossingen vaak lapmiddelen en komen er geen structurele verbeteringen tot stand. De 
genoemde sturing op resultaat heeft veel verwantschap met het blauwdrukdenken zoals 
De Caluwé en Vermaak (2004) dat omschrijven. Zij koppelen deze manier van denken aan 
een technische omgeving waarbij rationele plannen met concrete doelstellingen en 
stappenplannen effectief zijn bij het bereiken van doelen. Met het groendrukdenken 
geven zij een beeld van organisaties waarbij bewustwording, het motiveren om nieuwe 
dingen te leren en gezamenlijke leersituaties creëren bepalend zijn bij interventies. Deze 
manier van denken en de bijbehorende interventies sluiten aan bij de cultuur van de 
kennisomgeving (zingeving speelt hierbij een belangrijke rol), waarbinnen het 
managementteam actief is.  

Ook de kwaliteitcirkel is een interventie die aansluit bij het groendrukdenken. Met het 
invullen van de condities, binnen het managementteam en de onderwijsteams, wordt het 
productiviteitsconcept vertaald naar een concept waarbij het vertrouwen en de 
betrokkenheid van de medewerkers de basis gaan vormen voor het uiteindelijk realiseren 
van resultaten. Wentink (2008) merkt hierbij op dat het alleen sturen op harde resultaten 
zal leiden tot een aantasting van de condities waaronder werknemers uitstekende 
prestaties leveren.  

De medewerkers betrekken bij het stellen van de doelen en de besluitvorming is 
essentieel voor het creëren van vertrouwen en betrokkenheid. Deze opzet zal ook de 
synergie moeten bevorderen binnen het managementteam. Wanneer mensen zich 
kwetsbaar durven opstellen in een vertrouwde omgeving en herkenning en erkenning 
vinden in het managementteam, ontstaat er vertrouwen dat mensen stimuleert om actief 
bij te dragen aan discussies en persoonlijke elementen toe te voegen, waardoor men 
elkaar gaat aanvullen en versterken (Covey, 2008). De versterking van het 
managementteam in de vorm van samenwerking stelt de organisatie in staat om 
complexe taken te kunnen uitvoeren met bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
competentiegericht onderwijs, maar maakt het ook makkelijker om besluitvorming, 
waarbij verschillende zienswijze aan de orde zijn, af te handelen (Nadler et al., 1979). Er is 
dus een groot belang om de samenwerking binnen het managementteam structuur te 
geven. De teambuilding hoeft niet te bestaan uit dure en ingewikkelde sessies, maar kan 
vormgegeven worden door af en toe stil te staan bij en te reflecteren op de concrete 
doelstellingen en de voortgang hierin. Quinn et al. (2003b) voegen hieraan toe dat 
teambuilding vooral vorm krijgt door het dagelijkse werk met elkaar te evalueren en 
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daarbij de effectiviteit van het werk ter discussie te stellen. Bovendien ontstaat op deze 
wijze een platform voor een structurele communicatie binnen het managementteam, 
gekoppeld aan de doelstellingen van de sector Zorg en Welzijn. Door het respecteren van 
expertise zal het managementteam goed in staat zijn om te gaan met de complexiteit van 
de vraagstukken die men tegenkomt. Daarnaast zal de besluitvorming daar moeten liggen 
waar de ervaring aanwezig is, aldus Weick en Sutcliffe (2011). 

Tot slot is zingeving een belangrijke waarde voor het managementteam: naarmate de 
zingeving binnen het managementteam toeneemt, zullen de interventies die men beoogt 
met het bijstellen van de doelstellingen structureel betere resultaten opleveren. Burger et 
al. (2010) voegen daar aan toe (naar het model van Dilts en Bateson, zie figuur 9) dat de 
kernvraag beantwoord moet worden: Wat wil ik, waar ben ik op uit, van waaruit handel 
ik? Maar ook: Waar ben ik onderdeel van en wat is het grotere geheel dat mij leidt? Het 
gaat er hierbij dus om inzicht te hebben in de plaats van het managementteam binnen de 
organisatie en in de toegevoegde waarde voor de individuen en de organisatie met het 
verwezenlijken van de doelstellingen. 

5.5 Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek is de conclusie getrokken dat de effectiviteit van het 
managementteam geoptimaliseerd kan worden. Met deze aanbevelingen wil ik een 
bijdrage leveren om de nodige stappen te kunnen zetten, waarmee de optimalisering in 
werking gezet kan worden die uiteindelijk zal leiden tot realisatie van de beoogde 
doelstellingen binnen het managementteam. De aanbevelingen komen voort uit de 
interpretatie van de resultaten van het onderzoek en bestaan uit concrete stappen. 

Visie 
Een belangrijke bijdrage bij het vaststellen van doelstellingen en de besluitvorming 
daaromheen, wordt geleverd door een transparante gezamenlijke visie. Het 
managementteam zal de bestaande organisatievisie van Leeuwenborgh Opleidingen 
moeten vertalen naar sectorniveau. Met deze opzet zal herkenbaarheid voor het 
managementteam en de onderwijsteams moeten ontstaan, om gemeenschappelijke 
waarden en doelen te kunnen creëren. Ook zal daarbij aandacht gegeven moeten worden 
aan de contingentiefactoren, zoals bijvoorbeeld de terugloop van het aantal leerlingen en 
de invloed van de Inspectie van het Onderwijs. Niet onbelangrijk is het benoemen van de 
rol van het commercieel onderwijs en de relatie met het initiële onderwijs. Door in overleg 
met elkaar de visie transparant te maken, en deze vast te stellen met het 
managementteam en de onderwijsteams, zal deze aanzet de basis moeten vormen voor 
de gezamenlijke vertrekpunten en de acceptatie van de uiteindelijke doelstellingen.  

Doelstellingen, sectorplan en teamplannen 
De doelstellingen, opgenomen in het sectorplan, moeten zorgvuldig worden bekeken en 
geanalyseerd aan de hand van de organisatievisie en de visie van de afdeling Zorg. 
Aansluitend zal er een beoordeling moeten zijn van de doelstellingen, gebaseerd op het 
belang en de toegevoegde waarde voor de afdeling Zorg en de afzonderlijke 
onderwijsteams. Daarnaast zal er een inventarisatie moeten plaatsvinden van punten die 
spelen binnen het managementteam en de onderwijsteams. Aan al deze punten zal na 
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De conclusie is dan ook dat de sturing die nu vooral gericht is op resultaat, een sterke 
beweging moet maken naar sturing op condities, waarmee de directie en het 
managementteam vooral de voorwaarden invullen, zodat het managementteam en de 
onderwijsteams structureel kunnen werken aan haalbare doelstellingen. 

5.4 Integratie literatuuronderzoek en veldonderzoek 
Met de conclusie dat de sturing van de directie en het managementteam nu sterk gericht 
is op resultaat en er een vertaalslag gemaakt moet worden naar sturing op condities, werp 
ik een blokkade op tegen het attention deficit-syndroom. Senge et al. (2001) stelt dat de 
schoolleiding vaak met de waan van de dag bezig is en goed wordt in het oplossen van 
problemen, zonder daarbij een goede analyse van het probleem te maken. Hierbij worden 
oplossingen vaak lapmiddelen en komen er geen structurele verbeteringen tot stand. De 
genoemde sturing op resultaat heeft veel verwantschap met het blauwdrukdenken zoals 
De Caluwé en Vermaak (2004) dat omschrijven. Zij koppelen deze manier van denken aan 
een technische omgeving waarbij rationele plannen met concrete doelstellingen en 
stappenplannen effectief zijn bij het bereiken van doelen. Met het groendrukdenken 
geven zij een beeld van organisaties waarbij bewustwording, het motiveren om nieuwe 
dingen te leren en gezamenlijke leersituaties creëren bepalend zijn bij interventies. Deze 
manier van denken en de bijbehorende interventies sluiten aan bij de cultuur van de 
kennisomgeving (zingeving speelt hierbij een belangrijke rol), waarbinnen het 
managementteam actief is.  

Ook de kwaliteitcirkel is een interventie die aansluit bij het groendrukdenken. Met het 
invullen van de condities, binnen het managementteam en de onderwijsteams, wordt het 
productiviteitsconcept vertaald naar een concept waarbij het vertrouwen en de 
betrokkenheid van de medewerkers de basis gaan vormen voor het uiteindelijk realiseren 
van resultaten. Wentink (2008) merkt hierbij op dat het alleen sturen op harde resultaten 
zal leiden tot een aantasting van de condities waaronder werknemers uitstekende 
prestaties leveren.  

De medewerkers betrekken bij het stellen van de doelen en de besluitvorming is 
essentieel voor het creëren van vertrouwen en betrokkenheid. Deze opzet zal ook de 
synergie moeten bevorderen binnen het managementteam. Wanneer mensen zich 
kwetsbaar durven opstellen in een vertrouwde omgeving en herkenning en erkenning 
vinden in het managementteam, ontstaat er vertrouwen dat mensen stimuleert om actief 
bij te dragen aan discussies en persoonlijke elementen toe te voegen, waardoor men 
elkaar gaat aanvullen en versterken (Covey, 2008). De versterking van het 
managementteam in de vorm van samenwerking stelt de organisatie in staat om 
complexe taken te kunnen uitvoeren met bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
competentiegericht onderwijs, maar maakt het ook makkelijker om besluitvorming, 
waarbij verschillende zienswijze aan de orde zijn, af te handelen (Nadler et al., 1979). Er is 
dus een groot belang om de samenwerking binnen het managementteam structuur te 
geven. De teambuilding hoeft niet te bestaan uit dure en ingewikkelde sessies, maar kan 
vormgegeven worden door af en toe stil te staan bij en te reflecteren op de concrete 
doelstellingen en de voortgang hierin. Quinn et al. (2003b) voegen hieraan toe dat 
teambuilding vooral vorm krijgt door het dagelijkse werk met elkaar te evalueren en 
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daarbij de effectiviteit van het werk ter discussie te stellen. Bovendien ontstaat op deze 
wijze een platform voor een structurele communicatie binnen het managementteam, 
gekoppeld aan de doelstellingen van de sector Zorg en Welzijn. Door het respecteren van 
expertise zal het managementteam goed in staat zijn om te gaan met de complexiteit van 
de vraagstukken die men tegenkomt. Daarnaast zal de besluitvorming daar moeten liggen 
waar de ervaring aanwezig is, aldus Weick en Sutcliffe (2011). 

Tot slot is zingeving een belangrijke waarde voor het managementteam: naarmate de 
zingeving binnen het managementteam toeneemt, zullen de interventies die men beoogt 
met het bijstellen van de doelstellingen structureel betere resultaten opleveren. Burger et 
al. (2010) voegen daar aan toe (naar het model van Dilts en Bateson, zie figuur 9) dat de 
kernvraag beantwoord moet worden: Wat wil ik, waar ben ik op uit, van waaruit handel 
ik? Maar ook: Waar ben ik onderdeel van en wat is het grotere geheel dat mij leidt? Het 
gaat er hierbij dus om inzicht te hebben in de plaats van het managementteam binnen de 
organisatie en in de toegevoegde waarde voor de individuen en de organisatie met het 
verwezenlijken van de doelstellingen. 

5.5 Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek is de conclusie getrokken dat de effectiviteit van het 
managementteam geoptimaliseerd kan worden. Met deze aanbevelingen wil ik een 
bijdrage leveren om de nodige stappen te kunnen zetten, waarmee de optimalisering in 
werking gezet kan worden die uiteindelijk zal leiden tot realisatie van de beoogde 
doelstellingen binnen het managementteam. De aanbevelingen komen voort uit de 
interpretatie van de resultaten van het onderzoek en bestaan uit concrete stappen. 

Visie 
Een belangrijke bijdrage bij het vaststellen van doelstellingen en de besluitvorming 
daaromheen, wordt geleverd door een transparante gezamenlijke visie. Het 
managementteam zal de bestaande organisatievisie van Leeuwenborgh Opleidingen 
moeten vertalen naar sectorniveau. Met deze opzet zal herkenbaarheid voor het 
managementteam en de onderwijsteams moeten ontstaan, om gemeenschappelijke 
waarden en doelen te kunnen creëren. Ook zal daarbij aandacht gegeven moeten worden 
aan de contingentiefactoren, zoals bijvoorbeeld de terugloop van het aantal leerlingen en 
de invloed van de Inspectie van het Onderwijs. Niet onbelangrijk is het benoemen van de 
rol van het commercieel onderwijs en de relatie met het initiële onderwijs. Door in overleg 
met elkaar de visie transparant te maken, en deze vast te stellen met het 
managementteam en de onderwijsteams, zal deze aanzet de basis moeten vormen voor 
de gezamenlijke vertrekpunten en de acceptatie van de uiteindelijke doelstellingen.  

Doelstellingen, sectorplan en teamplannen 
De doelstellingen, opgenomen in het sectorplan, moeten zorgvuldig worden bekeken en 
geanalyseerd aan de hand van de organisatievisie en de visie van de afdeling Zorg. 
Aansluitend zal er een beoordeling moeten zijn van de doelstellingen, gebaseerd op het 
belang en de toegevoegde waarde voor de afdeling Zorg en de afzonderlijke 
onderwijsteams. Daarnaast zal er een inventarisatie moeten plaatsvinden van punten die 
spelen binnen het managementteam en de onderwijsteams. Aan al deze punten zal na 
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analyse een prioriteit toegekend moeten worden op basis van organisatiebelang en 
sectorbelang. De geselecteerde doelstellingen vragen om een nadere discussie met het 
managementteam en de onderwijsteams, om te kunnen beoordelen of de juiste keuzes 
zijn gemaakt. Met het managementteam zal een nadere invulling gegeven moeten worden 
aan de condities die van belang zijn bij het verwezenlijken van de doelstellingen; het gaat 
hierbij om de inhoud en de praktische ondersteuning die nodig is om de doelstellingen te 
kunnen realiseren. In het sectorplan en de teamplannen zullen deze doelstelling vertaald 
moeten worden naar een praktische aanpak voor de uitvoering. De juiste keuzes maken, 
de haalbaarheid beoordelen, zorgen dat de condities worden ingevuld en bepaald wordt 
wie wat gaat invullen en wat de meetpunten zijn, vormen de basis voor de gezamenlijke 
aanpak. Haalbaarheid en draagkracht voor de plannen zijn essentieel, ook de Inspectie van 
het Onderwijs (2001) constateerde al dat er veel plannen zijn, maar slechts weinig plannen 
met een goede inhoudelijke kwaliteit. Het vraagt dus aandacht om de doelstellingen op 
een goede manier te vertalen naar de uitvoeringskaders. De vertaalslag van top-down 
naar bottom-up zal een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de doelstellingen en de 
inhoudelijke invulling van de teamplannen. Bij deze opzet is het zinvol om een 
procesbewaker te benoemen die toeziet op een juiste uitwerking van de aanpak. 

Samenwerking 
Om de samenwerking impulsen te geven zal men gezamenlijk met concrete activiteiten of 
projecten aan de slag moeten gaan. Deze dienen dan wel uit het managementteam voort 
te komen en aan te sluiten bij de visie van de afdeling Zorg. De samenwerking zou 
gebaseerd kunnen zijn op de portefeuillestructuur. Samenwerking kan versterkt worden 
door de gemeenschappelijke belangen inzichtelijk te maken en een platform (Fronter) te 
creëren om kennis en voortgang onderling uit te wisselen. Daarmee versnellen de 
processen en ontstaat voor een ieder transparantie. De voortgang van dit soort projecten 
zou dan ook onderdeel moeten uitmaken van het managementteamoverleg, waarmee 
dan gelijktijdig een PDCA-cyclus ontstaat. Oog hebben voor de successen en deze met 
elkaar benoemen, maakt onderdeel uit van het proces. 

Teambuilding 
Het structureel werken aan teambuilding kan vormgegeven worden door met het 
managementteam gezamenlijk aan geprioriteerde projecten te werken. Door de projecten 
op een goede manier uit te werken (betekenisgevend en inhoudelijk) en de resultaten 
duidelijk te benoemen, worden de inbreng en het verwachtingspatroon voor een ieder 
duidelijk. Door regelmatig met elkaar de zaak even stil te leggen en te overleggen welke 
problemen er spelen en hoe die opgelost kunnen worden, ontstaat een structurele 
samenwerking, gebaseerd op de activiteit. Door deze opzet structureel te maken, worden 
projecten/doelstellingen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en ontstaat er 
een focus gericht op het gezamenlijk aanpakken en oplossen van problemen. Ook de 
successen komen gezamenlijk tot stand en vormen een basis voor continuïteit en verdere 
uitrol binnen de organisatie. Bij de opstart van deze aanpak is het aan te raden om in 
eerste instantie een coach te benoemen die dit proces bewaakt en het team kan 
ondersteunen met reflectie en intervisie. 

Communicatie 
Bij het managementteamoverleg zal een goede voorbereiding over de inhoud en opbouw 
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van de agenda vooraf moeten plaatsvinden. De agenda zal getoetst moeten worden op de 
inhoudelijke onderwerpen en de mate waarin die aansluiten op de actuele onderwerpen 
en vraagstukken die spelen op de werkvloer. Ook zal aangegeven moeten worden wat het 
doel is van de agendapunten (bijvoorbeeld besluitvorming). Tijdens het overleg zal men 
oog moeten hebben voor het voeren van inhoudelijke discussies, gericht op een 
transparante besluitvorming en een focus op de geagendeerde onderwerpen. Voor het 
onderwijsteamoverleg is het van belang om dezelfde structuur te kiezen en daarbij 
structureel te focussen op de projecten die binnen de onderwijsteams en de afdeling Zorg 
spelen. Vaste agendapunten moeten bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van 
competentiegericht onderwijs, commerciële onderwijsprojecten en ontwikkelingen 
waarmee de organisatie geconfronteerd wordt. Om ook de parttimers structureel te 
bereiken kan het verstandig zijn om nog een nieuwsvoorziening te maken waarin 
ontwikkelingen en besluiten worden gecommuniceerd. Wanneer een integrale aanpak 
wordt gekozen van een aantal interventies, is het verstandig om de visie en de strategie in 
een gezamenlijk overleg als vertrekpunt te presenteren. Specifiek aandachtsgebied is de 
kennisuitwisseling die benoemd moet worden bij de verschillende overleggen en ook 
vastgelegd moet worden in bijvoorbeeld Fronter. Daardoor moet de besluitvorming, maar 
ook de nieuwe inzichten en de ontwikkeling binnen de verschillende projecten, 
transparant en toegankelijk worden voor alle medewerkers. 

Kwaliteitscirkel 
De kwaliteitscirkel is een interventie op organisatieniveau die past in het groendrukdenken 
van De Caluwé en Vermaak (2004). Deze interventie lijkt dan ook een gepaste aanpak om 
te werken aan contingentiefactoren die buiten de afdeling Zorg spelen. Het gaat hierbij 
vooral om de ondersteunende afdelingen, maar ook de Inspectie van het Onderwijs en het 
bedrijfsleven. In eerste instantie zou de focus kunnen uitgaan naar de ondersteunende 
afdelingen, bijvoorbeeld het Loopbaanportaal, omdat daar op dit moment de meeste 
bottlenecks worden ervaren met de processen, de voortgang en de communicatie. Het 
uitgangspunt moet zijn: de medewerkers in sterke mate betrekken bij het oplossen van de 
eigen problemen en structureel werken aan het verbeteren van de processen waarmee 
men te maken heeft. Bij De Caluwé en Vermaak (2004) wordt uitgegaan van een vrijwillige 
deelname aan kwaliteitscirkels. Het managementteam zal echter de balans moeten 
opmaken of dit leidt tot een goede spreiding van kennis en vooral bevoegdheden om 
daadwerkelijk verbetertrajecten te kunnen opzetten en implementeren. Wanneer de 
bevoegdheden tot besluitvorming niet op een goede manier binnen de kwaliteitscirkel zijn 
vertegenwoordigd, dan zal men een ander platform moeten kiezen om de bevoegdheden 
vorm te geven om ook daadwerkelijk besluiten te kunnen nemen die leiden tot de 
verbetering van de processen. Het effect moet wel zijn dat de onderwijsteams 
daadwerkelijk ervaren dat zaken ook worden opgelost en bovendien processen, 
besluitvorming en de samenwerking binnen de organisatie soepeler verloopt. 

Stap voor stap 
Om de interventies op een verantwoorde wijze te kunnen borgen in de organisatie, is het 
van belang dat er goede en vooral haalbare keuzes worden gemaakt die toegevoegde 
waarde hebben voor de organisatie en de individuele medewerkers. Daarnaast moeten 
deze keuzes op draagkracht kunnen rekenen bij het managementteam en de 
onderwijsteams. Een organische groei lijkt een verstandige aanpak, waarbij niet teveel 
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duidelijk te benoemen, worden de inbreng en het verwachtingspatroon voor een ieder 
duidelijk. Door regelmatig met elkaar de zaak even stil te leggen en te overleggen welke 
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projecten/doelstellingen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en ontstaat er 
een focus gericht op het gezamenlijk aanpakken en oplossen van problemen. Ook de 
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Communicatie 
Bij het managementteamoverleg zal een goede voorbereiding over de inhoud en opbouw 
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doelen gelijktijdig worden nagestreefd en er vooral wordt gestuurd op de inhoudelijke 
processen (condities) en de kwaliteit van de output. Een continue evaluatie en bijsturing 
door het managementteam is daarbij vanzelfsprekend. 

5.6 Vervolgonderzoek 
In deze paragraaf wordt op basis van de kennis en ervaring die tijdens het onderzoek is 
opgedaan, een aantal suggesties gedaan over mogelijkheden voor een vervolgonderzoek. 

Participatief leiderschap 
Tijdens het literatuuronderzoek is regelmatig naar voren gekomen dat participatief 
leiderschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan de vorming van groepscohesie 
(Szilagyi & Wallace, 1990).  
De focus van dit onderzoek was niet gericht op leiderschapsstijlen. Daardoor is het begrip 
leiderschap of leiderschapsstijlen dan ook niet specifiek benoemd of onderzocht. Om het 
proces van optimalisering van de doelmatigheid van het managementteam te versterken, 
raad ik aan om nader onderzoek te doen naar de rol van groepscohesie en de mate waarin 
deze groepscohesie in het managementteam en de onderwijsteams aanwezig is. 
Bovendien raad ik aan om nader onderzoek te doen naar de toepassing van verschillende 
leiderschapsstijlen binnen het managementteam en de effectiviteit daarvan, alsook de 
theoretische verdieping in de verschillende leiderschapsstijlen en de mogelijke effectiviteit 
daarvan binnen het managementteam.  

 Commercieel onderwijs 
Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat er binnen de afdeling Zorg een sterke groei is 
van commerciële onderwijsopdrachten. Het gaat vooral om het project Vivre, waarbij 
Leeuwenborgh Opleidingen en Beteor een strategische samenwerking zijn aangegaan. Dit 
vertaalt zich in het structureel opleiden van zittende medewerkers in de zorgsector, die 
geschoold worden in competenties die te maken hebben met gedrevenheid, 
inlevingsvermogen, vakkundigheid en service- en klantgerichtheid. Dit traject blijkt 
behoorlijk substantieel te zijn met ongeveer 180 deelnemers op jaarbasis. Binnen dit 
project zijn veel innovaties met systemen maar ook op het gebied van onderwijsinhoud. 
Gezien het belang van dit traject en de specifieke groep deelnemers, is het de vraag of 
deze onderwijsomgeving volledig te vergelijken is met het reguliere (initiële) onderwijs dat 
dominant was bij dit onderzoek. Daarom raad ik aan om nader onderzoek te doen naar de 
positionering van dit project, het traject is momenteel geconcentreerd bij één 
opleidingsmanager, en het (gewenste) integratieniveau van de uitvoering in het reguliere 
onderwijstraject en de daaraan gekoppelde prioritering binnen het managementteam. 
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6 Onderzoeksresultaten fase 2 

6.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de interviews van fase 2 van het 
onderzoek. Bij deze interviews zijn de onderzoeksresultaten van fase 1 van het onderzoek 
(conclusies en aanbevelingen) voorgelegd aan het managementteam en de 
onderwijsteams van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. De 
interviews in fase 2 waren gericht op de vaststelling (validatie) van de aard en 
achtergronden van de in fase 1 bij de conclusie genoemde vraagstukken (zie hoofdstuk 5).  
Daarnaast zijn ook de aanbevelingen voorgelegd om de toegevoegde waarde en de 
mogelijkheden tot implementatie in beeld te brengen, gezien vanuit het perspectief van 
het managementteam en de onderwijsteams. Op het gebied van leiderschap zijn vragen 
toegevoegd naar aanleiding van de conclusies van fase 1 van het onderzoek. De gebruikte 
vragenlijst is opgenomen als bijlage D. De antwoorden uit de interviews zijn geclusterd 
weergegeven, eventueel aangevuld met opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de 
interviews.. Het gaat hierbij alleen om de antwoorden en opmerkingen die relevant zijn 
voor dit onderzoek. Bij de citaten wordt aangegeven of een citaat afkomstig is van een lid 
van het managementteam of een lid van een onderwijsteam. Om de anonimiteit van de 
geïnterviewden en de daaraan gekoppelde informatie te borgen, is van nummering of 
andere aanduidingen bij de citaten afgezien 

6.2 Interviews  
Hieronder is de uitwerking opgenomen van de interviews die hebben plaatsgevonden met 
het managementteam en de onderwijsteams van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh 
Opleidingen Maastricht.  
Het managementteam bestaat uit een directeur en opleidingsmanagers. De 
onderwijsteams bestaan uit docenten/coördinatoren van de afdeling Zorg.  
In aanvulling op fase 1 van het onderzoek is ook een drietal opleidingsmanagers van de 
afdeling Welzijn van Leeuwenborgh Opleidingen geïnterviewd. De reden om deze 
opleidingsmanagers hieraan toe te voegen heeft vooral te maken met het feit dat deze 
opleidingsmanagers integraal deel uitmaken van hetzelfde managementteam. Enkele 
maanden voorafgaand aan de interviews hebben twee presentaties plaatsgevonden, van 
fase 1 van het onderzoek en de daarbij behorende conclusies en aanbevelingen, voor het 
managementteam en de onderwijsteams van de sector Zorg en Welzijn. 
Van de interviews worden parafrases en citaten weergegeven die door de geïnterviewden 
naar voren zijn gebracht.  
De resultaten van de interviews worden in hoofdstuk 7 geanalyseerd en leiden tot een 
eindconclusie en aanbevelingen.  

6.3 Herkenbaar 
De resultaten van fase 1 van het onderzoek worden door het managementteam en de 
onderwijsteams als veel informatie ervaren. De verschillende presentaties van de 
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onderzoeksresultaten, die hebben plaatsgevonden voor zowel het managementteam als 
de onderwijsteams, hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot het verkrijgen van een 
totaalbeeld van het onderzoek en de daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.  
De onderzoeksresultaten worden door alle geïnterviewden als herkenbaar en vooral als 
een reële weergave van hun werkomgeving ervaren. De onderzoeksresultaten worden 
gezien als een totaaloverzicht van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen 
Maastricht, waarbij vanuit een breed kader naar de organisatie is gekeken en ook de 
contingentiefactoren in beeld zijn gebracht. Het geheel lijkt een blauwdruk van de 
afdeling, waarin alle relevante problemen en vraagstukken zijn verzameld en vertaald naar 
een logisch overzicht dat is geplaatst in een brede context binnen de organisatie. 

Opmerkingen over de onderzoeksresultaten en conclusies uit fase 1 van het onderzoek: 

Managementteam: “Ik denk zelf dat met het onderzoek de juiste conclusies zijn getrokken en 
dat we daar ook een vervolg aan kunnen geven.” 

“Een flinke hoeveelheid informatie, dat was de eerste indruk. Wat mij erg geholpen heeft is 
jouw presentatie, die het een en ander voor mij toch wat visualiseerde en uit de droge tekst 
haalde. Een tweede dat mij opviel is dat het ontzettend herkenbaar is. Ik vond het heel 
herkenbaar, bevestigend zo van dat zijn de dingen die ik in voorvallen dagelijks meemaak, een 
heel reëel beeld geven, en niet alleen een reëel beeld van het team of van de sector maar van 
heel Leeuwenborgh.” 

“Ja, ik vond het herkenbaar, ik vond het ook gewoon heel correct weergegeven, gewoon op 
waarheid, dat viel me wel heel erg op.” 

”Ik vond het een heel helder verhaal. Ik kon het goed volgen. Maar er stonden heel veel dingen 
in waarvan je het gevoel krijgt dat je daar verder en dieper op moet ingaan om te kijken hoe de 
dingen gaan.” 

Onderwijsteams: “Ik vond dat er niets nieuws in stond, in die zin, dat je goed hebt gezien hoe 
het hier werkt. Herkenbaar, dat heb je goed beschreven.” 

“Het is een onderzoek geweest en ja, zoals een onderzoek gaat, in alle facetten beschreven, het 
zag er goed verzorgd uit, prima, met veel herkenningspunten.” 

6.4 Niet uniek  
De problematiek zoals benoemd in fase 1 van het onderzoek wordt niet als uniek ervaren. 
Het managementteam en de onderwijsteams zijn van mening dat veel van de benoemde 
vraagstukken ook bij andere afdelingen spelen binnen Leeuwenborgh Opleidingen maar 
ook bij andere ROC’s of andere onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs.  
Het managementteam en de onderwijsteams delen de mening dat de organisatie beter op 
de rails moet komen (effectiever) en efficiënter georganiseerd moet worden. Wel vragen 
de teams zich af, nu alles zo concreet in beeld is gebracht, hoe de zaken vervolgens 
opgepakt moeten worden om daadwerkelijk te komen tot structurele verbeteringen van 
de organisatie en het primaire onderwijsproces. Bovendien wordt een terughoudende 
houding aangenomen ten aanzien van de vele verbetervoorstellen (aanbevelingen uit fase 
1 van het onderzoek) die in kaart zijn gebracht en de daarvoor beschikbare tijd binnen de 
organisatie. Er wordt een behoorlijke werkdruk ervaren waarbij het werken aan 
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verbetertrajecten als een extra last wordt gezien.  
Overigens zijn zowel het managementteam als de onderwijsteams van mening, dat het 
doorvoeren van de aanbevelingen een absolute noodzaak is om te komen tot structurele 
verbeteringen van processen en werkwijzen die moeten leiden tot meer efficiency.  
Tot slot ontstaat nog de vraag of de aanbevelingen niet breder in de organisatie 
geïmplementeerd moeten worden gezien de contingentiefactoren (zoals Fronter en 
Loopbaanportaal) die vaak een raakvlak hebben met andere en dan vooral de 
ondersteunende afdelingen.  

Opmerkingen over de verbetervoorstellen (aanbevelingen) en de mogelijkheden voor 
implementatie daarvan uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “De druk in allerlei onderdelen is zo groot dat we daar nog geen concrete 
stappen hebben kunnen maken, de sector zit in een moeilijke tijd.” 

“Je moet dingen afmaken, nee, wat ik zie is dat we plannen maken en weer nieuwe dingen 
invoeren en dat we het eigenlijk niet afmaken.” 

Onderwijsteams: “Dat zijn dingen waar het meestal fout bij loopt, dat mensen geen vrij hebben 
maar ingeroosterd worden en dan wordt het juist een frustratie in plaats van een positieve 
ervaring. Dat is jammer, want de faciliteiten moeten natuurlijk wel zo zijn dat het ook kan, ik wil 
niet negatief zijn, maar dat is wel vaak waar het op stuk loopt; er is geen tijd.” 

6.5 Valkuil 
Het attention deficit-syndroom wordt door alle teams herkend, erkend en vooral als een 
eyeopener gezien. Binnen zowel het managementteam als de onderwijsteams wordt 
veelvuldig ervaren dat zich verschillende vraagstukken voordoen die om een directe 
oplossing vragen. Voor deze acute vraagstukken ervaren de teams dat ze te weinig tijd 
hebben om de problemen op een structurele manier te analyseren waardoor de mogelijke 
oorzaken onvoldoende of niet in beeld worden gebracht. Alle teams geven aan dat bij 
problemen vaak snel of ad hoc oplossingen tot stand komen zonder daarbij goede 
analyses uit te voeren of problemen diepgaand te bespreken om tot een breed afgewogen 
besluitvorming te komen bij de keuze van een oplossingsvariant. Veel van de oplossingen 
worden niet ervaren als een degelijke en structurele oplossing. Het gevolg hiervan is dat 
veel problemen op een cyclische wijze repeterend zijn binnen de organisatie. Kortom: aan 
de hand van de verschillende cycli (zoals werving, selectie, intake, opstart onderwijsjaar, 
onderwijsuitvoering, examinering, diplomering en werkverdelingsbeleid) komen de teams 
elk jaar, op hoofdlijnen, dezelfde problemen tegen die vaak weer om een nieuwe 
oplossing vragen.  

Opmerkingen over het attention deficit-syndroom, en de herkenbaarheid daarvan in de 
organisatie uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “Het komt iedere keer terug, maar ik denk ook dat het door het systeem 
komt wat niet georganiseerd is. Want, nogmaals, wat ik schetste, je kunt evalueren, je kunt 
dingen aanreiken, maar er verandert niks.” 

“Dat probleem van herhaling komen we nog steeds tegen, maar ik vind het wel al een stuk 
verbeterd.” 
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onderzoeksresultaten, die hebben plaatsgevonden voor zowel het managementteam als 
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“Ieder jaar worden dezelfde gesprekken gevoerd, er wordt niet van geleerd.“ 

Onderwijsteams: “Ja, de waan van de dag, vaak is het ook de waan van de periode van het 
schooljaar en elk jaar komt het weer naar voren en dan zeggen we weer tegen elkaar: Hoe is 
het mogelijk dat we weer dit probleem hebben?” 

“Als je kijkt naar hoeveel afspraken er per week worden gemaakt, op een gegeven moment 
weet je niet meer welke afspraken nog geldig zijn. Wat je ook ziet is dat er steeds meer 
administratie komt. Er is eigenlijk te weinig tijd voor het rustig bekijken van een probleem en 
het structureel oplossen van zaken.” 

6.6 Toekomstbeeld 
Veel initiatieven leiden tot verschillende plannen die al dan niet worden opgenomen in 
het sectorplan of in de teamplannen. Ook de ontwikkelingen in de onderwijsomgeving en 
de contingentiefactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de verschillende 
plannen. Er worden tussentijds veel opdrachten verstrekt die voortkomen uit nieuwe 
richtlijnen en regelgeving van externe partijen zoals het Ministerie van OCW en de MBO 
Raad, maar ook van interne afdelingen die hun eigen prioriteiten kennen.  
Het managementteam en de onderwijsteams ervaren een zekere wildgroei aan plannen, 
daarnaast hebben vooral de onderwijsteams het idee dat het ene plan nog niet is 
geëvalueerd alvorens alweer nieuwe plannen worden geïntroduceerd.  
Over het geheel aan verschillende plannen wordt een vraagteken geplaatst bij het effect 
van de implementatie en de mate waarin dit een structurele bijdrage levert aan de 
afdelingsdoelstellingen. Met deze constatering ontstaat ook het beeld dat de focus niet 
altijd gericht is op het primaire onderwijsproces maar er veel activiteiten en plannen 
worden uitgevoerd die niet direct zijn te herleiden tot de primaire doelstellingen van de 
afdeling.  

Op de vraag die aan alle geïnterviewden is gesteld: “Hoe zie je de organisatie over drie jaar 
en welke verbeteringen zijn er dan doorgevoerd?” is overwegend het antwoord gegeven 
dat de teams niet veel verbeteringen verwachten en zij geven hierbij aan dat met name 
het attention deficit-syndroom een belangrijke oorzaak is waardoor de teams niet tot 
structurele verbeteringen zullen komen.  
Overigens heeft het managementteam een positiever beeld van de toekomstige 
verbeteringen (implementatie van onder andere de aanbevelingen) dan de 
onderwijsteams.  

Opmerkingen over hoe de teams de organisatie over drie jaar zien en welke verbeteringen 
dan zijn doorgevoerd uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “Ik denk wel dat er een deel van de veranderingen is doorgevoerd. Drie jaar 
is nog wel even, ik denk dat we op de goede weg zijn maar nog niet de goede snelheid hebben.” 

 “Ik mag hopen dat het tegen die tijd allemaal een beetje loopt, dat loopt nu ook wel, maar dan 
beter.” 

“Wel goede bedoelingen, goede intenties, maar te weinig voortvarendheid, te weinig, ja hoe 
moet ik dat zeggen, te weinig punten op de i zetten, dingen afspreken en niet nakomen.” 
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Onderwijsteams: “Ik denk van niet, omdat er veel doornen op de weg liggen voor jouw 
voorstellen.” 

“Ik praat dan wel over inhoudelijke veranderingen, ik zie het niet gebeuren, misschien dat het 
afgedwongen wordt. Ik zie het niet van binnen naar buiten gebeuren.” 

6.7 Visie 
De noodzaak van een gemeenschappelijke visie wordt door alle teams onderschreven. De 
toegevoegde waarde hiervan wordt vooral gezien in het kunnen prioriteren en het 
koppelen van activiteiten en werkzaamheden aan het primaire onderwijsproces. 
Daarnaast ziet vooral het managementteam al een toegevoegde waarde wanneer 
simpelweg de neuzen dezelfde kant op staan en door iedereen dezelfde uitgangspunten 
worden gebruikt bij de verschillende operationele activiteiten. Op dit moment is er geen 
eenduidige visie op afdelingsniveau en is de organisatievisie van Leeuwenborgh 
Opleidingen onvoldoende bekend of leidend bij de operationele uitvoering van het 
onderwijs.  
Bij de behoefte aan een gemeenschappelijke visie moet wel de kanttekening geplaatst 
worden dat er voldoende ruimte moet zijn om per afdeling een zekere mate van couleur 
locale te kunnen toevoegen. Met nadruk wordt aangegeven dat de verschillende 
onderwijsteams een eigen cultuur kennen, zo zijn de verschillen tussen de afdelingen Zorg 
en Welzijn duidelijk aanwezig, maar ook verschillen als het gaat om de onderwijsniveaus 
(niveau 1 tot en met 4). De voorkeur wordt uitgesproken om de afdelingsvisie gefaseerd 
tot stand te laten komen. Deze aanpak zou voldoende ruimte moeten geven om alle 
partijen te laten participeren in de totstandkoming van de gemeenschappelijke visie en 
deze goed te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van het onderwijs.  

Opmerkingen over het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie als aanbeveling uit 
fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “Het zou natuurlijk geweldig zijn als je de algemene visie neerlegt en een 
team bij het ontwikkelen van het teamplan daarmee aan de slag gaat en vervolgens zegt: Kijk 
dat is de visie van onze totale organisatie en wij kleuren die als team zo in.” 

”Visie, dat moet je inderdaad doen, want dat is een soort fundament en dat fundament heb je 
nodig om al die andere activiteiten op te baseren.” 

Onderwijsteams: “Het ontbreekt hier vooral aan visie. Er is misschien wel een visie maar die is 
op de werkvloer niet bekend.” 

6.8 Doelstellingen  
De doelstellingen uit het sectorplan en de teamplannen dienen zorgvuldig bekeken en 
geanalyseerd te worden waarbij de visie leidend moet zijn. Deze aanpak wordt 
onderschreven door alle teams.  
Hierbij wordt een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, zoals het centraal stellen van 
het primaire onderwijsproces bij de invulling van het sectorplan. Zo wordt ook 
aangegeven dat zowel het sectorplan als de teamplannen niet te gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden, zoals nu het geval is. De huidige plannen kennen vooral een technische 
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Onderwijsteams: “Ik denk van niet, omdat er veel doornen op de weg liggen voor jouw 
voorstellen.” 

“Ik praat dan wel over inhoudelijke veranderingen, ik zie het niet gebeuren, misschien dat het 
afgedwongen wordt. Ik zie het niet van binnen naar buiten gebeuren.” 

6.7 Visie 
De noodzaak van een gemeenschappelijke visie wordt door alle teams onderschreven. De 
toegevoegde waarde hiervan wordt vooral gezien in het kunnen prioriteren en het 
koppelen van activiteiten en werkzaamheden aan het primaire onderwijsproces. 
Daarnaast ziet vooral het managementteam al een toegevoegde waarde wanneer 
simpelweg de neuzen dezelfde kant op staan en door iedereen dezelfde uitgangspunten 
worden gebruikt bij de verschillende operationele activiteiten. Op dit moment is er geen 
eenduidige visie op afdelingsniveau en is de organisatievisie van Leeuwenborgh 
Opleidingen onvoldoende bekend of leidend bij de operationele uitvoering van het 
onderwijs.  
Bij de behoefte aan een gemeenschappelijke visie moet wel de kanttekening geplaatst 
worden dat er voldoende ruimte moet zijn om per afdeling een zekere mate van couleur 
locale te kunnen toevoegen. Met nadruk wordt aangegeven dat de verschillende 
onderwijsteams een eigen cultuur kennen, zo zijn de verschillen tussen de afdelingen Zorg 
en Welzijn duidelijk aanwezig, maar ook verschillen als het gaat om de onderwijsniveaus 
(niveau 1 tot en met 4). De voorkeur wordt uitgesproken om de afdelingsvisie gefaseerd 
tot stand te laten komen. Deze aanpak zou voldoende ruimte moeten geven om alle 
partijen te laten participeren in de totstandkoming van de gemeenschappelijke visie en 
deze goed te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van het onderwijs.  

Opmerkingen over het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie als aanbeveling uit 
fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “Het zou natuurlijk geweldig zijn als je de algemene visie neerlegt en een 
team bij het ontwikkelen van het teamplan daarmee aan de slag gaat en vervolgens zegt: Kijk 
dat is de visie van onze totale organisatie en wij kleuren die als team zo in.” 

”Visie, dat moet je inderdaad doen, want dat is een soort fundament en dat fundament heb je 
nodig om al die andere activiteiten op te baseren.” 

Onderwijsteams: “Het ontbreekt hier vooral aan visie. Er is misschien wel een visie maar die is 
op de werkvloer niet bekend.” 

6.8 Doelstellingen  
De doelstellingen uit het sectorplan en de teamplannen dienen zorgvuldig bekeken en 
geanalyseerd te worden waarbij de visie leidend moet zijn. Deze aanpak wordt 
onderschreven door alle teams.  
Hierbij wordt een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, zoals het centraal stellen van 
het primaire onderwijsproces bij de invulling van het sectorplan. Zo wordt ook 
aangegeven dat zowel het sectorplan als de teamplannen niet te gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden, zoals nu het geval is. De huidige plannen kennen vooral een technische 
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uitwerking, waarbij met name de resultaten leidend zijn bij de omschrijving van de 
doelstellingen. Met name op het niveau van de teamplannen verwachten de 
onderwijsteams voldoende ruimte om maatwerk te kunnen benoemen om een structurele 
bijdrage te kunnen leveren aan het primaire onderwijsproces.  
Daarnaast geven de onderwijsteams aan dat er met de verschillende plannen 
onvoldoende focus is op het primaire onderwijsproces. Het sectorplan en de teamplannen 
worden vooral gekenmerkt door doelstellingen op basis van rapporten van de Inspectie 
van het Onderwijs, algemene kwaliteitszorg en de centrale kaders van Leeuwenborgh 
Opleidingen. De onderwijsteams geven aan dat zij ervaren dat de teamplannen 
onvoldoende bottom-up tot stand komen.  
Het managementteam en de onderwijsteams ervaren de plannen als een verplichting 
waarbij de vorm (verplichte onderwerpen) meer aandacht krijgt dan de inhoud (primaire 
onderwijsproces).  

Opmerkingen over de kritische evaluatie van de doelstellingen als aanbeveling uit fase 1 
van het onderzoek:  

Managementteam: “Dat is ontzettend moeilijk hier, dan heeft MBO Raad weer iets en dan 
moeten we weer de andere kant op. Het primaire proces is het belangrijkste, dat moet de 
prioriteit hebben, de acties en activiteiten moeten daarop gebaseerd zijn.” 

“We moeten terug naar concrete doelstellingen, heel duidelijk, heel inzichtelijk voor de mensen. 
Dan weten we ook wat we daarmee bedoelen, en wat we met elkaar delen en vervolgens wat 
we dit jaar gaan aanpakken.” 

“Ik denk dat het al begint met de vraag, oké jongens, waar willen we binnen nu en een jaar en 
binnen nu en vijf jaar staan. Wat zijn onze doelen? En dan keuzes gaan maken, oké, hier ligt de 
focus op. Dan vervolgens, wie zijn de personen die daarin gaan participeren? Dat zijn die en die. 
Dat betekent dus ook dat die en die mensen daar een X aantal uren ruimte voor krijgen.” 

“Als je dan ook nog een team hebt dat daadwerkelijk een team is, met dezelfde doelstellingen, 
met dezelfde visie en met de neuzen allemaal dezelfde kant op, dan sta je natuurlijk nog 
sterker.” 

Onderwijsteams: “Bottom-up is heel belangrijk dan zet je verschillende mensen bij elkaar, 
visionaire denkers, dan weet je als zij iets bedenken dat het in de praktijk loopt, dan heb je dus 
iets wat hout snijdt en dan gebeurt er naar mijn idee iets.” 

“Gezamenlijke doelen, een eenheid creëren, dus op dezelfde golflengte zitten en dezelfde 
dingen willen als de sector en voor kwaliteit gaan en dat soort zaken...” 

6.9 Samenwerking 
Samenwerking met de verschillende teams wordt als een logische en vooral toegevoegde 
waarde gezien bij het implementeren van de aanbevelingen. Bij deze samenwerking (in 
projecten en reguliere trajecten) worden vraagtekens geplaatst bij een goede 
implementatie van de PDCA-cyclus en worden er de nodige kanttekeningen geplaatst bij 
de verschillende overlegvormen die onvoldoende structuur bieden voor inhoudelijke 
discussie, besluitvorming en borging van afspraken. De geïnterviewden geven aan dat het 
teamoverleg maar ook het managementteamoverleg, niet altijd op een effectieve manier 
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vorm worden gegeven en daarmee onvoldoende basis bieden om de PDCA-cyclus op een 
goede manier te kunnen borgen. Er wordt bovendien aangegeven dat ook de agenda's van 
de verschillende overleggen (managementteamoverleg en onderwijsteamoverleg) 
onvoldoende structuur kennen om tot een bewaking en borging van de voortgang en 
bijhorende controle te kunnen komen.  
Zowel het managementteam als de onderwijsteams vinden een structurele samenwerking 
van belang, maar missen de conditionele kaders om dit vorm te geven (tijd, communicatie 
en overlegstructuur). Overigens geeft het managementteam aan dat een goede 
samenwerking met de onderwijsteams wel belangrijk is om de vigerende vraagstukken in 
goede banen te kunnen leiden. Alle geïnterviewden geven aan dat zij het normaal vinden 
om kennis en expertise met elkaar te delen en te willen leren van elkaars ervaringen.  

Opmerkingen over de intensivering van de samenwerking als aanbeveling uit fase 1 van 
het onderzoek:  

Managementteam: “Wat ik merk binnen het managementteam is dat het vaak even afwachten 
is met elkaar. Maar als je de juiste mensen bij elkaar hebt en ook zelf de juiste rol hebt om het 
vuurtje aan te wakkeren, dan kan het heel goed werken. Dan zie ik het heel sterk ontwikkelen 
en de goede kant uitgaan. Dat mensen elkaar ook weten te vinden is ook van belang.” 

“De vraag is in het begin al of er überhaupt sprake is geweest van met elkaar samenwerken als 
je het over bottom-up hebt.” 

Onderwijsteams “Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je als team ook een team bent, daar 
begint het al mee. Als het team bestaat uit allemaal losse eilandjes en mensen alleen naar hun 
eigen voordeel kijken en niet verder, dan is het niet meer echt een teamverband. Stap één zou 
zijn: zorg dat je een team creëert dat ook een team is en daar moet je dus in investeren. Je moet 
als team tijd krijgen om over zaken te praten. Je moet als team de gezamenlijke doelstellingen 
hebben die voor iedereen ook helder en duidelijk zijn. Zodat iedereen het gevoel kan hebben 
van: ik kan en durf mijn zegje te doen. Veiligheid is daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel 
in. Je moet je veilig voelen om zaken naar boven te brengen. Daar beginnen we wat mij betreft 
mee.” 

“Wat mij opvalt, is dat het lijkt alsof iedereen overal wat over te zeggen moet hebben. Op dat 
moment lijkt het of dat dan geweldig is en of dan het gevoel moet ontstaan van ‘we doen het 
samen’, maar dat is niet zo. We praten wel en iedereen mag overal wat over zeggen, maar dat 
kan eindeloos duren en dat kost ontzettend veel geld denk ik.” 

6.10 Teambuilding 
Op dit moment is er nog weinig aandacht voor teambuilding binnen zowel het 
managementteam als de onderwijsteams. De toegevoegde waarde van teambuilding 
wordt door de teams onderschreven met daarbij de opmerking dat het wel daadwerkelijk 
iets moet toevoegen aan het primaire onderwijsproces en niet alleen moet bestaan uit de 
zogenaamde heidagen. Teambuilding in de vorm van met elkaar werken aan 
(verbeter)trajecten waarbij tussentijdse resultaten worden geëvalueerd en bijgesteld, 
wordt wel als een positieve aanvulling gezien. Er wordt benoemd dat deze vorm van 
teambuilding moet leiden tot daadwerkelijke en vooral zichtbare resultaten voor de 
teams. Vooral het genereren van resultaten wordt door de geïnterviewden gezien als 
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belangrijke motivatie grondslag. Het ervaren dat problemen met elkaar worden opgelost 
en daarmee beter onderwijs ontstaat zien de teams als een uitdaging om te werken aan 
teambuilding.  

Opmerkingen over teambuilding als aanbeveling uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “In de Ardennen leer je mensen beter kennen, maar als je terugkomt in de 
praktijk is het gewoon weer de oude situatie.” 

“Dat zie ik gewoon vanuit de literatuur als de nieuwe vorm van teambuilding.” 

“Ik vind teambuilding in ieder geval één van mijn belangrijkste taken, want dan creëer je de 
mogelijkheid voor mensen dat ze verder kunnen. Het wil niet zeggen dat ik het altijd kan 
oplossen, maar ik vind wel dat dat een heel belangrijke taak van mij als manager is.” 

Onderwijsteams: “Al die tijd dat je daar op de hei gaat zitten en het goed met elkaar kan 
vinden, dat daar aandacht is voor de problemen en de beleving van de mensen met bepaalde 
onderwerpen waar je winst uit kan halen. Ik zou van een dergelijke vorm van teambuilding een 
voorstander zijn.” 

“Men focust op de betrekking, terwijl ik denk, je moet je focussen op de inhoud en dan krijg je 
teambuilding. Dat krijg je dan vanzelf wel. Dat is denk ik misschien ook een beetje oneigen aan 
het onderwijs.” 

6.11 Communicatie 
Communicatie in de vorm van managementteamoverleg en onderwijsteamoverleg vraagt 
nog steeds om een duidelijke agenda en een beperking en prioritering van het aantal 
agendapunten. De deelnemers aan de verschillende overleggen ervaren de bijeenkomsten 
als erg omvangrijk en kunnen daarbij moeilijk de prioriteiten bepalen; het lijkt erop of alles 
een hoge prioriteit heeft.  
Ook het nakomen van afspraken verdient aandacht. Zowel in het managementteam als in 
de onderwijsteams wordt ervaren dat afspraken met regelmaat niet worden nagekomen. 
Deze beleving is wel sterker aanwezig in de onderwijsteams dan in het managementteam.  
Ook op het punt van besluitvorming wordt vooral binnen de onderwijsteams ervaren dat 
zij veelal geen zicht of invloed hebben op de besluitvorming van het managementteam.  
Daarnaast is er een overvloed aan gegevens (onder andere Fronter), maar zijn de 
onderwijsteams toch niet in staat om de juiste informatie te vinden. Het onderlinge 
mailverkeer tussen het managementteam en de onderwijsteams wordt met name door de 
onderwijsteams ervaren als een eenzijdig informatiestoom met een reeks aan opdrachten. 
Ook de besluitvorming is weinig transparant en er wordt onvoldoende gecommuniceerd 
met de onderwijsteams.  
Communicatie met de ondersteunende afdelingen en dan vooral de terugkoppeling door 
het Loopbaanportaal verloopt stroef, waarbij de ervaring is dat de teams, om processen 
en output goed te kunnen laten verlopen, alle afspraken eenzijdig moeten bewaken. 
Wanneer haperende processen leiden tot incidenten, komen de klachten in eerste 
instantie terecht bij de operationele afdelingen (de onderwijsteams). Er wordt 
aangegeven dat er binnen de organisatie een groter bewustzijn zou moeten zijn als het 
gaat om de klanten; elke leerling zou als klant gezien moeten worden. Ook de 
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ondersteunende afdelingen zouden zich meer bewust moeten richten op het leveren van 
kwaliteit, afspraken nakomen en communiceren met de betrokken partijen omdat de 
organisatie ook extern wordt afgerekend op incidenten. Het gaat om het creëren van een 
gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel in plaats van persoonlijke belangen.  

Opmerkingen over communicatie als aanbeveling uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “Je moet heel transparant zijn in het proces van besluitvorming, hoe 
verloopt het proces, wie mag wanneer wat zeggen. Maar ook duidelijke verwachtingen 
managen van wie kan waar beïnvloeden.” 

“De hoeveelheid informatie, daar zouden we nog een hele zoektocht kunnen maken om die te 
ordenen, om door de bomen het bos nog te kunnen zien, dat is stap 1. Ik vind het een hele 
ingewikkelde, omdat ik de mail inmiddels een soort toiletpot vind waar je maar alles doorheen 
spoelt en dan denk je dat iedereen dat leest en het gecommuniceerd is. Alles is waar behalve 
dat.” 

Onderwijsteams: “Wij hebben ook afgesproken dat de notulen op Fronter staan, maar die staan 
er gewoon niet. Of drie van de vijftien. Je moet wel een beetje continuïteit aanbrengen in de 
communicatie.” 

6.12 Kwaliteitscirkels 
Het starten van kwaliteitscirkels wordt bij het implementeren van de aanbevelingen als 
een toegevoegde waarde gezien. Structureel werken aan de kwaliteit van de operationele 
processen wordt vooral door de onderwijsteams als positief ervaren. Het 
managementteam is van mening dat er wel tijd beschikbaar moet zijn om kwaliteitscirkels 
te starten; er is nu weinig ruimte om dit soort initiatieven te kunnen realiseren.  
De onderwijsteams vinden het belangrijk dat alle teamleden elkaar als professional 
beschouwen en elkaar wederzijds respecteren om tot een goede samenwerking te komen. 
Daar waar het om de ondersteunende afdelingen gaat, bestaat bij alle teams twijfel of de 
samenwerking in kwaliteitscirkels wel effectief is. Het vertrouwen in de ondersteunende 
afdelingen is op voorhand niet optimaal en bij besluitvorming wordt hun invloed als 
dominant ervaren. 
Tot slot wordt nog opgemerkt dat kwaliteitscirkels in omvang beperkt moeten blijven en 
vooral tot stand moeten komen op basis van de hoogste prioriteiten in relatie tot de 
voorliggende verbetertrajecten (aanbevelingen).  

Opmerkingen over kwaliteitscirkels als aanbeveling van fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “De kwaliteitscirkels zie ik vooral op Leeuwenborgh-niveau. Op sectorniveau 
en de werkproces daarin, zijn we dus al bezig en hebben we als eerste taal en rekenen 
opgepakt.” 

Onderwijsteams: “Persoonlijk denk ik dat de kwaliteit niet meer zo hoog in het vaandel staat, 
helaas. Er is geen tijd om dingen te ontwikkelen. Je moet met minder mensen meer gaan doen 
en er moet wederom bezuinigd worden.” 

“Het lijkt mij vreemd als je als team ergens last van hebt en dat probeert op te lossen en de 
factoren die daar debet aan zijn helemaal niet in het team liggen. Het lijkt mij dan vrij zinloos 
om dat alleen in het team te doen. Wat heeft het dan voor zin?” 
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voorliggende verbetertrajecten (aanbevelingen).  

Opmerkingen over kwaliteitscirkels als aanbeveling van fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “De kwaliteitscirkels zie ik vooral op Leeuwenborgh-niveau. Op sectorniveau 
en de werkproces daarin, zijn we dus al bezig en hebben we als eerste taal en rekenen 
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6.13 Stap-voor-stapaanpak 
Het principe om stap voor stap de verbetertrajecten op te pakken wordt door alle 
geïnterviewden onderschreven. Gezien de vele activiteiten en vraagstukken die spelen 
binnen de verschillende teams is de noodzaak van het prioriteren van de trajecten 
evident. Met nadruk wordt aangegeven dat er vooral rekening gehouden moet worden 
met bestaande werkgroepen binnen de verschillende teams, om waar mogelijk door 
koppeling van activiteiten zoveel mogelijk synergie te creëren in de uitvoering. 
Ook moet er aandacht zijn voor de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt, 
er zijn immers door het managementteam al de nodige initiatieven genomen naar 
aanleiding van resultaten van fase 1 van het onderzoek. Tijdsdruk, complexiteit van de 
vraagstukken en de matige samenwerking met de ondersteunende afdelingen worden als 
onderbouwing genoemd om de verbetertrajecten gefaseerd (stap voor stap) op te pakken. 

Opmerkingen over de stap-voor-stapaanpak als aanbeveling uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “Durven om af en toe even een pas op de plaats te maken. Kijken naar waar 
sta ik. Stap ik die kant op of stap ik die kant op. Dat doen we te weinig. Vaak hebben wij al de 
stip op de horizon, daar zijn we dan al. En we verbazen ons erover dat de mensen daar nog niet 
zijn.” 

“Wat we met z’n allen vaak vergeten, is dat mensen wel simpelweg 27 lesuren voor de klas 
staan en 30 BPV-gesprekken hebben. Dan moeten ze daarnaast nog veranderen. De 
werkbelasting op dit moment voor de docent en dus ook de mate waarin hij verandering wil, 
heeft heel veel te maken met een stuk werkdruk die alleen maar hoger wordt. Ik zie het alleen 
maar toenemen en dat is wel een issue.” 

“Stap voor stap, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, je bent al te ver doorgeslagen in 
het ingewikkelde systeem om nu nog te weten welke stap de goede stap is die je moet nemen, 
waar moet ik instappen en waar moet ik nou die stap oppakken?” 

Onderwijsteams: “Ze moeten de implementatie gefaseerd doen. Maar je moet wel de fases 
goed kennen en dat weten af te bakenen en ook de procescontrole hebben. Dat proces 
vervolgens ook blijven volgen en durven ingrijpen als het niet werkt. En daar zit nogal wat aan 
vast. Het is natuurlijk geen papieren zaak.” 

“Je kunt niet bergen in één keer verzetten en dat is ook goed. Wat is de belangrijkste stap om 
als eerste te gaan zetten? Dat moet dan wel helder zijn.” 

6.14 Sectorplan en teamplannen 
De doelstellingen en activiteiten in het sectorplan worden als veel en omvangrijk ervaren.  
Daarnaast zijn de inhoudelijke activiteiten niet altijd te herleiden tot het primaire 
onderwijsproces waar de onderwijsteams dagelijks mee bezig zijn.  
Als het gaat om de uitvoering geven de opleidingsmanagers aan zelf prioriteiten te stellen 
binnen het sectorplan en daarmee hun eigen keuzes te maken.  
De onderwerpen en vraagstukken uit het sectorplan worden als complex ervaren door 
zowel het managementteam als de onderwijsteams. Daarnaast worden de vraagstukken 
uit het sectorplan door het managementteam als taaie en hardnekkige (wickedness) 
vraagstukken ervaren. Hierbij speelt een rol dat er meerdere actoren zijn waar niet direct 
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invloed op uitgeoefend kan worden (contingentiefactoren). Maar ook dat het 
gecompliceerde situaties zijn waar oorzaak en gevolg niet direct zijn aan te duiden.  

In tegenstelling tot de opleidingsmanagers zijn de meeste docenten inhoudelijk niet van 
alle onderdelen op de hoogte van de inhoud en de prioriteiten van de verschillende 
onderwerpen. Voor wat betreft het sectorplan wordt het gehele managementteam 
betrokken bij de totstandkoming van het plan.  
Daarentegen hebben de onderwijsteams niet of onvoldoende het gevoel betrokken te zijn 
bij de totstandkoming van de teamplannen en ervaren zijn de inhoud, voor zover bekend, 
als niet direct aansluitend bij het primaire onderwijsproces.  
Het managementteam is voor het ontwikkelen van het sectorplan ondertussen 
overgestapt op de A3-methodiek16. Deze methodiek, die andere Regionale 
Opleidingscentra ook gebruiken, wordt ervaren als een concretere aanpak met aanzienlijk 
minder schrijfwerk en overzichtelijk geformuleerde doelstellingen. De ontwikkeling van 
het sectorplan met behulp van de A3-methodiek wordt als een verbetering ervaren ten 
opzichte van de oude aanpak. Het gaat hierbij met name om het kunnen prioriteren van 
de doelstellingen en de overzichtelijkheid van de aanpak als ook de inhoudelijke 
aanvulling op het sectorplan.  

Opmerkingen over het sectorplan en de teamplannen uit fase 1 van het onderzoek:  

Managementteam: “We zijn een onderwijsinstituut, vertaal dat naar het sectorplan of de 
teamplannen en hoe we omgaan met elkaar en hoe we met de leerlingen willen omgaan. Geef 
ruimte aan de teams…” 

“Dat is heel instrumenteel, we gaan met plannen werken en dan gaan de mensen zich daar 
naar gedragen? Ze zijn niet gewend om met plannen te werken, misschien zien ze er wel tegen 
op of zien ze er de voordelen niet van. We hebben ook nooit iets laten zien van de toegevoegde 
waarde van de plannen en waarom dat wel zou kunnen helpen met het oplossen van 
problemen.” 

“In dat teamplan ben ik echt met het team bezig: wat is reëel dat wij dit jaar voor elkaar 
krijgen. Ik heb liever dat we één ding opschrijven dat we wel doen, dan vijf dingen waar we 
door de drukte niet aan kunnen werken.” 

Onderwijsteams: “Ja, het teamplan hebben wij ook, afgeleid van het sectorplan. Het sectorplan 
ken ik eigenlijk ook niet eens zo heel goed.” 

“Ik denk dat als je iemand hier vraagt wat er in het sectorplan staat, inclusief mijzelf, dat 
niemand dat weet, dat leeft helemaal niet. Ja, alleen het woord.” 

                                                                 
16 De A3-methodiek is gebaseerd op een jaarplan op A3-formaat met daaraan gekoppeld periodieke 
A3-managementgesprekken waarin de inhoudelijke onderdelen worden besproken en vooral het 
beleid wordt gekoppeld aan de uitvoering. De A3-methodiek moet vooral meer sturing geven en 
minder papierwerk. Dit moet leiden tot een snelle en effectieve realisatie van de doelstellingen. 
Bovendien moet deze methodiek meer draagvlak creëren door ook de teams te betrekken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het A3-jaarplan. 
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6.15 Complexe vraagstukken 
De vraagstukken en problematiek binnen de organisatie worden door het 
managementteam, maar ook door de onderwijsteams, als complex gezien. Een eenzijdige 
aanpak zal niet direct tot oplossingen leiden omdat er vaak meerdere (externe) partijen 
nodig zijn om tot structurele oplossingen te komen. Bovendien geven de vraagstukken 
vaak een diffuus beeld bij de teams omdat veel processen de nodige overlap hebben met 
de verschillende afdelingen, met name de ondersteunende afdelingen.  
Processen en werkwijzen worden veelal als onnodig complex en vaak als niet logisch 
ervaren. Er zijn vaak teveel stappen nodig en de procesgang is veelal onoverzichtelijk en 
niet transparant voor de onderwijsteams. Bovendien zijn zowel het managementteam als 
de onderwijsteams van mening dat de ondersteunende afdelingen te dominant zijn bij de 
besluitvorming en het vaststellen van interne processen zoals: intake, examinering en 
diplomering.  
Tot slot worden ook de systemen en de toegang daartoe als complex ervaren, waarbij de 
opleidingsmanagers en de docenten te weinig mogelijkheden hebben tot het 
personaliseren van de informatie. Kortom: de teams beschikken wel over veel gegevens 
maar men kan veelal niet over de juiste en dus relevante informatie beschikken die op 
specifieke momenten nodig is voor hun reguliere of projectmatige taken. 

Opmerkingen over de complexiteit van verschillende vraagstukken uit fase 1 van het 
onderzoek:  

Managementteam: “De problematiek die op de afdeling speelt, is verbonden aan 
Leeuwenborgh-vraagstukken. En dat maakt het complex.” 

“Als je alles zou moeten doen, is het te veel en te complex en absoluut niet haalbaar, want dat 
is niet reëel met de werkdruk van de docenten.” 

“De student verandert en de wereld verandert. Het is ook wel ingewikkelder geworden met de 
ouders en andere betrokkenen. Daarom noem ik het complex. Tegelijkertijd ligt het onderwijs 
ook vaak onder vuur.” 

“Sommige dingen spelen op een niveau dat je binnen de afdeling kan oppakken. Maar als het 
gaat over Marktportaal, Loopbaanportaal, directieberaad en CVB, die dingen die op dat niveau 
gebeuren en die daar besloten worden en die impact hebben op de afdeling, dan is het 
complex.” 

“Dat kun je binnenskamers niet oplossen. Daar heb je meer mensen voor nodig, dat moet je niet 
alleen willen. Daar moet je juist veel mensen bij zetten. Eventueel nog met mensen uit Sittard 
en ontwikkelaars daarbij, dan heb je het opgelost.” 

Onderwijsteams: “Zaken gaan eigenlijk, wat mij betreft, over te veel schijven. Mensen gaan zich 
ook te veel over zaken buigen en zich daarmee bemoeien, waardoor natuurlijk het proces en de 
besluitvorming vele malen langer wordt.” 

“Ik denk dat het team dat ook wel zelf zou kunnen oplossen. Maar je bent ook weer gebonden 
aan een sector of aan teams of aan algemene afspraken. Daar voel ik wel vaak de stagnatie 
zitten, dat ik denk: hoe moeten wij dit allemaal oplossen? Soms zit daar heel veel vertraging in 
en dan denk je ook ‘laat ook maar’.” 
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6.16 Leiderschap 
Als het gaat om het behalen van de teamdoelstellingen is het managementteam van 
mening dat hun team onvoldoende effectief functioneert.  
De onderwijsteams ervaren dat het managementteam te weinig zicht heeft op de 
werkvloer en daarnaast niet eenduidig communiceert met de onderwijsteams. De 
aansturing wordt sterk ervaren vanuit formele kaders (bijvoorbeeld het toezichtkader) in 
plaats van een aansturing gebaseerd op het primaire onderwijsproces op de werkvloer en 
de vraagstukken die daar spelen.  

Van de leidinggevenden wordt een positieve houding verwacht en een duidelijke feedback 
op wat wel en niet kan binnen de teams en ook duidelijkheid over de besluitvorming. 
Bovendien gaan de onderwijsteams er vanuit dat de leidinggevenden de medewerkers 
inzetten op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en talenten. Daarnaast gaan de 
onderwijsteams er vanuit dat, wanneer medewerkers niet functioneren, er daadwerkelijk 
gecorrigeerd wordt en indien nodig concrete acties worden ondernomen om (verder) 
disfunctioneren te voorkomen.  
De onderwijsteams geven aan vooral een coachende leidinggevende te verwachten die 
mensgericht is, maar vooral resultaatgericht handelt. De onderwijsteams hebben een 
sterke behoefte aan duidelijke lijnen en het doorhakken van knopen bij de dilemma’s en 
vraagstukken waar de teams regelmatig mee worden geconfronteerd. De onderwijsteams 
ervaren nu dat er onvoldoende besluiten worden genomen waardoor zaken te lang blijven 
liggen of trajecten niet van start kunnen.  

De beeldvorming in het managementteam is dat de opleidingsmanagers vooral de 
mensgerichtheid centraal moet stellen binnen een coachende managementstijl. Alle 
teams geven aan behoefte te hebben aan voldoende ruimte binnen hun werkzaamheden 
om zelf beslissingen te kunnen nemen. 

Alle teams geven aan dat men respectvol met elkaar omgaat en er wederzijds vertrouwen 
is, om op een goede manier met elkaar te kunnen samenwerken. Binnen alle teams is er 
een motivatie en bereidheid om met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen. 
Wel zijn alle geïnterviewden van mening dat de teams te weinig gebruik maken van deze 
motivatie en bereidheid om daadwerkelijk structureel samen te werken en effectief 
kennis en informatie met elkaar uit te wisselen.  
Er is geen afrekencultuur binnen de organisatie, het maken van fouten is toegestaan en 
leidt niet direct tot conflicten. Er is geen structurele PDCA-cyclus waardoor gemaakte 
fouten niet altijd inzichtelijk zijn of worden geëvalueerd binnen de teams. 

Het managementteam en de onderwijsteams hebben een duidelijke en sterke motivatie 
om goed onderwijs te leveren en structureel te verbeteren, ook zijn ze zich ervan bewust 
dat er nog veel valt te verbeteren binnen de organisatie. Wel zijn met name de 
onderwijsteams van mening dat, nu de juiste stappen moeten worden gedaan met de 
juiste prioriteiten, er geen energie verloren gaat met activiteiten of verbetertrajecten die 
er niet echt toe doen.  

Opmerkingen over leiderschap en managementstijlen uit fase 1 van het onderzoek:  
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Managementteam: “Ik zou van een leidinggevende verwachten dat je daar met je zorgen 
terecht kunt en dat je samen op zoek gaat naar wat alternatieve oplossingen zouden kunnen 
zijn.” 

“Ik geloof niet in de leiderschapsstijl van je doet het zus of zo. Iedere situatie, ieder moment of 
proces is anders, waardoor je als manager moet kunnen switchen tussen de leiderschapsstijlen 
die je allemaal gebruikt.” 

“Maar mensgericht is eigenlijk gewoon de capaciteit van de ander zien en die waarderen en 
daar ook gebruik van maken met elkaar.” 

“Eens even een aantal dingen met elkaar te bespreken, zaken die er toe doen, dat vind ik 
belangrijk. Maar aan de andere kant een collega die je heel erg vertrouwt.” 

Onderwijsteams: “Dat die managet en leiding geeft. Leiding geven wil zeggen dat hij knopen 
kan doorhakken en op de juiste momenten de juiste beslissingen neemt.” 

“Wat ik prettig vind dat de manager op dit moment zou bezitten? Ik heb nu misschien andere 
behoeften dan over een jaar waarin we wellicht in een ander vaarwater zitten omdat de 
problemen zijn opgelost.” 

“Een leidinggevende moet sturend zijn, maar die moet ook ondersteunend zijn. Die moet wel 
een bepaalde richting aangeven.” 

“Resultaatgericht maar het moet niet gaan doorschieten, dus mensgericht maar dan wel dat 
we bepaalde doelstellingen niet uit het oog verliezen.” 
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7 Samenvatting onderzoeksresultaten fase 2  

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten geanalyseerd van de interviews met het 
managementteam en de onderwijsteams uit fase 2 van het onderzoek. Met deze analyse 
worden inzichten uit het literatuuronderzoek geïntegreerd (macro-, meso- en micro-
omgeving van het mbo-onderwijs, de organisatiecultuur en het zorgonderwijs, teams en 
High Performance Teams en leiderschap en vertrouwen). Daarnaast worden ook nieuwe 
inzichten uit de literatuur toegevoegd. De analyse dient om verbindingen te kunnen 
maken tussen enerzijds de resultaten en inzichten uit de interviews en anderzijds de 
verschillende inzichten uit de literatuur, om deze vervolgens te kunnen clusteren als basis 
voor het beantwoorden van de deelvragen en de hoofdvraag van dit onderzoek. 

7.2 Status-quo of impasse 
De onderwijsteams laten door middel van de interviews weten dat zij geen veranderingen 
in hun werkomgeving ervaren in de periode vanaf het eerste interview (fase 1, interviews 
gehouden in 2011) tot het moment van het laatste interview (fase 2, interviews gehouden 
in 2012/2013). De onderwijsteams zijn van mening dat de aanbevelingen uit fase 1 van het 
onderzoek (nog) niet geïmplementeerd zijn of dat er al acties zijn ondernomen om dit op 
korte termijn te doen.  
Het managementteam is daarentegen van mening dat de eerste stappen in het kader van 
de verbeteraanpak (aanbevelingen uit fase 1) al zijn uitgevoerd.  
Een voorbeeld hiervan is de implementatie van de A3-methodiek, die door het 
managementteam is gebruikt bij de opzet van een nieuw sectorplan. Daarnaast geeft het 
managementteam aan dat de eerste kwaliteitscirkel (de vakken Nederlands en Rekenen) is 
gestart.  
De onderwijsteams herkennen deze ontwikkelingen overigens niet. Zij hebben wel 
gehoord van de A3-methodiek, maar kennen die inhoudelijk niet en zijn ook niet van de 
implementatie op de hoogte. Ook de opstart van de kwaliteitscirkel is door 
onderwijsteams niet herkend. Het initiatief voor de kwaliteitscirkel ligt bij de centrale 
organisatie om Nederlands en Rekenen op de noodzakelijke niveaus te borgen. Dit is 
gebaseerd op de kaders uit het actieplan Focus op vakmanschap, waarbij een centrale 
examinering en een toekomstig landelijk kwaliteitskeurmerk voor examens de 
uitgangspunten zijn (Loonen et al., 2012). Het starten van de kwaliteitscirkel is echter geen 
initiatief dat voortkomt uit een vraag van de werkvloer, van de onderwijsteams. Bij het 
starten van deze kwaliteitscirkel is geen bottom-up-aanpak gebruikt om de 
onderwijsteams bij deze ontwikkeling te betrekken en zodoende te overtuigen van de 
noodzaak en toegevoegde waarde van dit initiatief. 

Met deze initiatieven ontstaat dan ook de vraag: 

Welke kansen zijn met deze gecentraliseerde aanpak mogelijk gemist, door bij 
deze projecten (A3-methodiek en de kwaliteitscirkel) geen bottom-up-benadering 
te gebruiken vanuit een gemeenschappelijke visie, te communiceren met alle 

128

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   128 13-04-15   09:48



128 

Managementteam: “Ik zou van een leidinggevende verwachten dat je daar met je zorgen 
terecht kunt en dat je samen op zoek gaat naar wat alternatieve oplossingen zouden kunnen 
zijn.” 

“Ik geloof niet in de leiderschapsstijl van je doet het zus of zo. Iedere situatie, ieder moment of 
proces is anders, waardoor je als manager moet kunnen switchen tussen de leiderschapsstijlen 
die je allemaal gebruikt.” 

“Maar mensgericht is eigenlijk gewoon de capaciteit van de ander zien en die waarderen en 
daar ook gebruik van maken met elkaar.” 

“Eens even een aantal dingen met elkaar te bespreken, zaken die er toe doen, dat vind ik 
belangrijk. Maar aan de andere kant een collega die je heel erg vertrouwt.” 

Onderwijsteams: “Dat die managet en leiding geeft. Leiding geven wil zeggen dat hij knopen 
kan doorhakken en op de juiste momenten de juiste beslissingen neemt.” 

“Wat ik prettig vind dat de manager op dit moment zou bezitten? Ik heb nu misschien andere 
behoeften dan over een jaar waarin we wellicht in een ander vaarwater zitten omdat de 
problemen zijn opgelost.” 

“Een leidinggevende moet sturend zijn, maar die moet ook ondersteunend zijn. Die moet wel 
een bepaalde richting aangeven.” 

“Resultaatgericht maar het moet niet gaan doorschieten, dus mensgericht maar dan wel dat 
we bepaalde doelstellingen niet uit het oog verliezen.” 

 

129 

7 Samenvatting onderzoeksresultaten fase 2  

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten geanalyseerd van de interviews met het 
managementteam en de onderwijsteams uit fase 2 van het onderzoek. Met deze analyse 
worden inzichten uit het literatuuronderzoek geïntegreerd (macro-, meso- en micro-
omgeving van het mbo-onderwijs, de organisatiecultuur en het zorgonderwijs, teams en 
High Performance Teams en leiderschap en vertrouwen). Daarnaast worden ook nieuwe 
inzichten uit de literatuur toegevoegd. De analyse dient om verbindingen te kunnen 
maken tussen enerzijds de resultaten en inzichten uit de interviews en anderzijds de 
verschillende inzichten uit de literatuur, om deze vervolgens te kunnen clusteren als basis 
voor het beantwoorden van de deelvragen en de hoofdvraag van dit onderzoek. 

7.2 Status-quo of impasse 
De onderwijsteams laten door middel van de interviews weten dat zij geen veranderingen 
in hun werkomgeving ervaren in de periode vanaf het eerste interview (fase 1, interviews 
gehouden in 2011) tot het moment van het laatste interview (fase 2, interviews gehouden 
in 2012/2013). De onderwijsteams zijn van mening dat de aanbevelingen uit fase 1 van het 
onderzoek (nog) niet geïmplementeerd zijn of dat er al acties zijn ondernomen om dit op 
korte termijn te doen.  
Het managementteam is daarentegen van mening dat de eerste stappen in het kader van 
de verbeteraanpak (aanbevelingen uit fase 1) al zijn uitgevoerd.  
Een voorbeeld hiervan is de implementatie van de A3-methodiek, die door het 
managementteam is gebruikt bij de opzet van een nieuw sectorplan. Daarnaast geeft het 
managementteam aan dat de eerste kwaliteitscirkel (de vakken Nederlands en Rekenen) is 
gestart.  
De onderwijsteams herkennen deze ontwikkelingen overigens niet. Zij hebben wel 
gehoord van de A3-methodiek, maar kennen die inhoudelijk niet en zijn ook niet van de 
implementatie op de hoogte. Ook de opstart van de kwaliteitscirkel is door 
onderwijsteams niet herkend. Het initiatief voor de kwaliteitscirkel ligt bij de centrale 
organisatie om Nederlands en Rekenen op de noodzakelijke niveaus te borgen. Dit is 
gebaseerd op de kaders uit het actieplan Focus op vakmanschap, waarbij een centrale 
examinering en een toekomstig landelijk kwaliteitskeurmerk voor examens de 
uitgangspunten zijn (Loonen et al., 2012). Het starten van de kwaliteitscirkel is echter geen 
initiatief dat voortkomt uit een vraag van de werkvloer, van de onderwijsteams. Bij het 
starten van deze kwaliteitscirkel is geen bottom-up-aanpak gebruikt om de 
onderwijsteams bij deze ontwikkeling te betrekken en zodoende te overtuigen van de 
noodzaak en toegevoegde waarde van dit initiatief. 

Met deze initiatieven ontstaat dan ook de vraag: 

Welke kansen zijn met deze gecentraliseerde aanpak mogelijk gemist, door bij 
deze projecten (A3-methodiek en de kwaliteitscirkel) geen bottom-up-benadering 
te gebruiken vanuit een gemeenschappelijke visie, te communiceren met alle 

7    Samenvatting onderzoeksresultaten fase 2

129

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   129 13-04-15   09:48



 

130 

betrokkenen, te komen tot een gezamenlijke besluitvorming omtrent de 
uitvoering en met deze projecten vooral een impuls te geven aan de zingeving en 
ze te verbinden met de vigerende vraagstukken van het primaire onderwijsproces 
op de werkvloer?  

Het antwoord op deze vraag laat zich moeizaam formuleren Het gaat hierbij immers om 
een complexe omgeving met verschillende actoren en belangen die onderling met elkaar 
verbonden zijn. Een duidelijke communicatie en een gemeenschappelijke visie, maar 
vooral het betrekken van de onderwijsteams bij de ontwikkeling en uitvoering, zouden de 
toegevoegde waarde (zingeving) en daarmee de draagkracht uit de onderwijsteams voor 
de eerder genoemde initiatieven versterken. 

Zowel het managementteam als de onderwijsteams ervaren veel druk. Het gaat hierbij 
vooral om het aantal activiteiten en de beperkt beschikbare tijd om deze activiteiten uit te 
voeren, om al doende de daarmee verbonden doelstellingen te realiseren. Met deze druk 
komt het attention deficit-syndroom in beeld. Als gevolg van de tijdsdruk is er te weinig 
aandacht om vraagstukken goed te analyseren om vervolgens tot duurzame oplossingen 
en breed gedragen veranderinterventies te komen die aansluiten bij het primaire 
onderwijsproces op de werkvloer. Door dit gebrek aan aandacht ontstaat wel een 
repeterende cyclus van problemen en vraagstukken.  

Volgens Kotter (2008) is het toelaten van te veel zelfgenoegzaamheid door de managers 
een belangrijke reden waarom zij er niet in slagen veranderingsprocessen te realiseren. Dit 
kan de meest intelligente en succesvolle managers overkomen. Ze slagen er niet in 
voldoende urgentie te creëren en overschatten de mate waarin ze veranderingen kunnen 
opleggen aan de organisatie. Bovendien onderschatten zij hoe moeilijk het is om mensen 
in beweging te krijgen en daarmee hun comfortabele positie op te geven. Ze onderkennen 
niet hoe hun eigen optreden onbewust de status-quo kan versterken; er is geen geduld, er 
moeten stappen worden gezet waarbij de voorbereidingen worden vergeten. Kotter en 
Cohen (2002) zien het creëren van het besef van urgentie als de belangrijkste eerste stap 
bij een veranderingsproces. Maar ook een duidelijke visie, strategie en een heldere 
communicatie met goede communicatielijnen zijn belangrijke voorwaarden voor 
succesvolle veranderinterventies.  
Voor het managementteam moet het begrip zelfgenoegzaamheid enigszins genuanceerd 
worden. Zij hebben vooral te maken met een vorm van berusting die voortkomt uit de 
repeterende vraagstukken en de vele (tussentijdse) opdrachten die hun uitgezette 
strategie ondermijnen en daarmee het vertrouwen in structurele oplossingen, waarbij ook 
andere afdelingen betrokken of nodig zijn, sterk doet verminderen. Als gevolg hiervan is er 
een zekere behoefte ontstaan om onafhankelijk te zijn van anderen en daarmee 
zelfsturing te creëren gericht op de continuïteit van het primaire onderwijsproces. Door de 
druk die wordt ervaren hebben de kwantitatieve aspecten meer de aandacht van het 
managementteam dan de kwalitatieve aspecten, het is immers druk en er moeten 
oplossingen worden gegenereerd in een steeds complexere omgeving. 

Daar alle geïnterviewden (het managementteam en de onderwijsteams) van mening zijn 
dat de aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek essentiële bijdragen kunnen leveren 
aan het creëren van een effectievere organisatie, en waarmee kwalitatief beter onderwijs 
wordt gegenereerd, ontstaat de volgende vraag:  

 

131 

Welke blokkades zijn mogelijk aanwezig en welke interventies zijn noodzakelijk 
om het managementteam en de onderwijsteams uit hun impasse te laten komen 
om de door henzelf gewenste veranderingen in de werksituatie te kunnen 
realiseren. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de verschillende resultaten en 
bevindingen van het onderzoek geanalyseerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 
mogelijke blokkades die leiden tot een impasse bij het implementeren van de 
aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek. 

7.3 Bewustwording als eerste stap 
Het managementteam en de onderwijsteams hebben met de onderzoeksresultaten uit 
fase 1 van het onderzoek een goed en reëel beeld gekregen van de problemen en 
vraagstukken die binnen de afdeling spelen. De resultaten van het onderzoek worden 
door het managementteam en de onderwijsteams niet gesimplificeerd of 
gebagatelliseerd. Er is juist sprake van een sterke bewustwording van de verschillende 
problemen en de noodzaak tot het daadwerkelijk oplossen daarvan. Met name de 
verschillende contingentiefactoren, vaak gekoppeld aan de ondersteunende afdelingen 
(zoals Loopbaanportaal, Fronter en SAP Edictis), die mede bepalend zijn bij het ontstaan 
van de verschillende problemen, zijn eyeopeners voor alle teams. Vooral de 
afhankelijkheid van de ondersteunende afdelingen, en de mate waarin deze afdelingen 
bepalend zijn bij het tot stand komen van processen en werkwijzen, leidt tot nieuwe 
inzichten. De bewustwording bestaat ook uit het overzicht dat bij de geïnterviewden is 
ontstaan en daarmee een integraal overzicht van problemen en mogelijke 
verbeterpunten. Binnen alle teams zijn respect en vertrouwen nog steeds een belangrijke 
basis in de omgang met elkaar en deze worden gezien als een gemeenschappelijk 
vertrekpunt bij de opstart van verbetertrajecten. Alle teams vinden goed onderwijs van 
belang en daarmee zijn zij zich bewust van de sense of urgency om daadwerkelijk 
verbeteringen door te voeren, om zodoende de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij 
behorende (werk)processen naar de toekomst te kunnen borgen.  
Wel moet hierbij opgemerkt worden dat bewustwording slechts de eerste stap is bij het 
creëren van een veranderingsklimaat en er nog zeven stappen, in drie verschillende fases, 
moeten volgen om tot een succesvol veranderproces te komen, aldus Kotter en Cohen 
(2002). 

Volgens Kotter en Cohen (2002) is bewustwording de eerste, en daarmee ook de 
belangrijkste, stap waarbij medewerkers de noodzaak en urgentie van de veranderingen 
gaan inzien, waarmee draagvlak wordt gecreëerd voor de daadwerkelijke verbeteracties. 
In deze fase is het van belang dat er een open en eerlijke dialoog is om potentiële 
bedreigingen met elkaar te bespreken en te discussiëren over mogelijke oplossingen. Zoals 
uit het onderstaande model van Kotter is op te maken, is ook een leidende coalitie 
(projectteam voor veranderinterventies) een basis voor het veranderingsklimaat. Om het 
veranderingsproces in beweging te brengen zal het (projectteam voor 
veranderinterventies) voldoende macht moeten hebben. Macht verbonden aan 
leiderschap op positie (managers met invloed), deskundigheid, ervaring en 
geloofwaardigheid van medewerkers met een goede reputatie. Verder is het hebben van 
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een visie en strategie essentieel om de richting van de verandering te verduidelijken en te 
bepalen waar de organisatie over een paar jaar moet staan, maar ook als motivatie voor 
medewerkers om acties in de juiste richting te ondernemen. Bovendien kunnen, met 
behulp van de visie, de acties van verschillende medewerkers op een snelle en efficiënte 
wijze worden gecoördineerd. 

 
Figuur 12: Achtstappenplan voor succesvolle organisatieverandering (Kotter & Cohen). 

Grote veranderingsprocessen roepen twee vragen op over de strategie en het doel van de 
organisatie: ‘Waar gaan wij heen?’ en ‘Waarom zijn wij hier?’ (Senge et al., 2001). Het 
moet iedereen duidelijk zijn welke veranderingen gerealiseerd moeten worden en wat de 
waarden en de gemeenschappelijke identiteit (onder andere de onderwijsvisie) van de 
onderwijsinstelling zijn. Ook effectieve teams hebben baat bij duidelijke doelstellingen en 
gemeenschappelijke inzichten over de wijze waarop hun resultaten worden beoordeeld. 
Het falen van een veranderingsproces kan dan ook mede ontstaan wanneer de directie of 
de managers de doelstellingen onvoldoende verduidelijken met de (gemeenschappelijke) 
visie (Katzenbach & Smith, 1997).  
Succesvolle leiders ‘beginnen met het eind voor ogen’ (Covey, 2008). Om een goede 
organisatie op te zetten is een scherpe omschrijving nodig van hetgeen je wilt 
verwezenlijken. Er moet een duidelijk beeld zijn van wat je nodig hebt en hoe je het gaat 
regelen. Hoe beter het einddoel al aan het begin wordt gezien, hoe groter de kans dat de 
onderneming succesvol wordt en de doelen worden behaald. Door het management 
wordt te weinig van de mogelijkheid gebruik gemaakt om medewerkers te bevragen en te 
betrekken bij de ontwikkeling van de (organisatie)strategie (Hamel, 1996). Het bepalen 
van de strategie is vaak een mechanische procedure met vaste opvattingen en gewoontes. 
Door juist de revolutionaire medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de visie en 
de strategie, en hen vooral de ruimte te geven voor innovatie, kan de organisatie een 
sterke en innovatieve (markt)positie bereiken. 
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7.4 Organisatie en de omgevingsfactoren en contingentiefactoren 
Het managementteam, maar ook de onderwijsteams, worden geconfronteerd met 
verschillende omgevings- en contingentiefactoren die (ongemerkt) de organisatie en de 
uitvoering van de verschillende activiteiten beïnvloeden. Naast externe factoren en 
invloeden heeft het managementteam ook te maken met interne factoren. De effectiviteit 
van een organisatie heeft vooral te maken met de mate waarin deze in staat is zich aan te 
passen aan de omgeving en daarmee de vormgeving en inrichting van de organisatie op 
elkaar af te stemmen (Mintzberg, 2006). 

Organisaties hebben te maken met omgevingsfactoren op verschillende niveaus. Op 
macroniveau wordt door Johnson en Scholes (1999) een zestal omgevingsfactoren 
benoemd die wel invloed hebben op de organisatie maar die niet door de organisatie zijn 
te beïnvloeden. De omgevingsfactoren bestaan uit demografische, economische, politieke, 
ecologische (milieu), technologische en sociaal-culturele (maatschappelijke) factoren. 

 
Figuur 13: Omgevingsfactoren met macro-, meso- en micro-omgeving van organisaties (naar 
Johnson & Scholes). 

Johnson en Scholes (1999) beschrijven het belang om de huidige en toekomstige 
gezondheid van de organisatie in beeld te brengen en daarbij vooral het begrijpen van de 
aard van de omgeving waarin de onderneming zich bevindt en het kunnen vaststellen van 
de belangrijkste omgevingsinvloeden (op macroniveau) en het vaststellen van de 
concurrentieomgeving en concurrentiepositie. Het inzicht in deze omgevingsfactoren 
(invloeden) is van belang voor een degelijk strategische analyse die bepalend is voor de 
organisatiestrategie. 
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Met de uitwerking van de omgevingsfactoren en contingentiefactoren is primair gebruik 
gemaakt van de benadering van Johnson en Scholes (1999) en secundair van de 
contingentiefactoren (leeftijd en omvang van de organisatie, technische systeem, 
omgeving en macht) zoals die door Mintzberg (2006) worden beschreven. 

7.4.1 Strijd om de leerling (demografische ontwikkelingen) 

Leeuwenborgh Opleidingen heeft te maken met een sterke demografische ontwikkeling. 
Limburg, met name Zuid-Limburg, heeft te maken met een sterke vergrijzing en 
ontgroening. Steeds meer (jonge) gezinnen trekken weg uit Zuid-Limburg en het aantal 
jongeren zal sterk afnemen. (E,til, 2013; Toussaint, 2006; Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012). Voor Leeuwenborgh Opleidingen heeft deze 
ontwikkeling een direct effect op de leerlingenaantallen. Zo is het aantal leerlingen voor 
de sector Zorg en Welzijn gedaald van 2312 leerlingen in 2010 naar 1866 leerlingen in 
2013; het betreft hier een daling van 19% ten opzichte van 2010. Daar het aantal inwoners 
in Zuid-Limburg (krimpregio) de komende jaren met 5% zal dalen, is de vraag of deze forse 
daling van leerlingen volledig te wijten is aan de demografische ontwikkelingen. Uit het 
jaarverslag van Leeuwenborgh Opleidingen (2014b) blijkt dat het aantal leerlingen in de 
sector Zorg en Welzijn verhoudingsgewijs sneller daalt dan in de andere sectoren. De 
daling van het aantal leerlingen wordt niet alleen toegeschreven aan demografische 
ontwikkelingen maar ook aan veranderende wet- en regelgeving (effecten van Focus op 
vakmanschap) en de modernisering van de bekostiging. Ook in de organisatievisie van 
Leeuwenborgh Opleidingen heeft een aanpassing plaatsgevonden waarbij de effecten van 
de demografische ontwikkelingen worden benoemd. Daarnaast houdt Leeuwenborgh 
Opleidingen rekening met een jaarlijkse structurele daling van 2% van het totale 
leerlingenaantal. 

7.4.2 Strijd om stages en werkgelegenheid (maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen) 

De Individualisering neemt sterk toe. Hierdoor bestaat een grote behoefte om in alle 
vrijheid zelf vorm te kunnen geven aan het leven. Daarentegen neemt de afhankelijkheid 
van instituties echter toe. De samenleving wordt steeds informeler waardoor de 
verandering van een hiërarchische samenleving naar een meer democratische 
samenleving steeds verder doorzet en er flexibele netwerksamenlevingen ontstaan.  
De intensivering neemt toe waardoor men uit het leven wil halen wat erin zit. Er wordt 
ook veel bevrediging en afwisseling van het werk verwacht. Kennis bezitten wordt steeds 
minder belangrijk. Het gaat er bij de informatisering om, vooral over de juiste kennis en 
informatie te kunnen beschikken en deze eenvoudig te kunnen vinden.  
Tot slot zal de samenleving steeds verder internationaliseren tot een multiculturele 
samenleving waardoor de grenzen vervagen (SCP, 2004). De leerlingenpopulatie krijgt een 
meer multiculturele samenstelling en het onderwijs moet steeds attractiever aangeboden 
worden met gebruik van digitale leermiddelen. Bovendien wordt de interactie met de 
leerlingen intensiever, waarbij de inbreng van de leerlingen een belangrijke bijdrage levert 
bij de ontwikkeling van het onderwijs. Het is niet langer werken vóór de leerling, maar 
vooral werken mét de leerling. 
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De zorgsector heeft te maken met forse bezuinigingen en deze drukken een stempel op de 
werkgelegenheid binnen de sector. Volgens de werkgeversorganisatie van de zorgsector 
(ActiZ) zijn in 2014 al 11.000 ontslagen gevallen als gevolg van een voorlopige bezuiniging 
van 2,5 miljard. ActiZ verwacht dat het aantal ontslagen in 2015 zal oplopen tot 55.000. De 
vakbond Abvakabo FNV verwacht echter dat het aantal ontslagen zal oplopen tot 100.000 
als gevolg van extra bezuinigingen op de ouderen- en de gehandicaptenzorg (NOS, 2014; 
“Weer massaontslag in de zorg,” 2014). Mede als gevolg van alle bezuinigingen binnen de 
zorgsector verwacht Calibris (2012) een forse afname van het aantal stageplaatsen binnen 
de zorgsector. Bovendien worden er vraagtekens geplaatst bij het 
arbeidsmarktperspectief (werkgelegenheid) voor de huidige en toekomstige leerlingen. 
Voor Leeuwenborgh Opleidingen wordt het steeds moeilijker om goede stageplaatsen 
voor de stages te vinden en leerlingen te begeleiden naar werk. 

7.4.3 Strijd om bij te blijven (technologische ontwikkelingen) 

Een sterke toename van technologie, onder andere internetgebruik, smartphones en 
digitale (zorg)toepassingen, heeft ook invloed op de zorgsector. Mede als gevolg van de 
bezuinigingen worden steeds meer applicaties ontwikkeld waarmee het aantal handen 
aan het bed wordt teruggebracht. De ontwikkeling en inzet van E-Health-toepassingen en 
domotica, waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, leiden tot meer 
efficiency binnen de zorgsector (Beweging 3.0, 2013). Het gevolg hiervan is dat er steeds 
hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan de medewerkers in de zorgsector om te 
kunnen omgaan met deze technologische ontwikkelingen. Voor het onderwijs betekent dit 
dat de opleidingen continu moeten worden aangepast aan deze technologische 
ontwikkelingen en de leerlingen voldoende kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen 
om te kunnen omgaan met deze nieuwe digitale toepassingen. Ook is het van belang dat 
de docenten voldoende zicht hebben op deze ontwikkelingen en ervaring opbouwen met 
het toepassen daarvan in de praktijk. 

7.4.4 Strijd om voorop te lopen (politieke ontwikkelingen) 

Nederland kent ambitieuze doelstellingen als het gaat om de positie die het wil verwerven 
als kenniseconomie. De Lissabon-doelstellingen zouden ertoe moeten leiden dat 
Nederland tot de drie meest dynamische en concurrerende economieën van Europa zal 
behoren. Om dit te kunnen bereiken is goed onderwijs en onderzoek van essentieel 
belang (SER, 2002; CPB, 2002). Snelle technologische ontwikkelingen, en met name de 
digitalisering van de kennissamenleving, vragen om nieuwe vaardigheden van leerlingen 
om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de praktijk. Om een optimale aansluiting in 
de richting van het bedrijfsleven te kunnen realiseren dienen bij leerlingen nieuwe 
vaardigheden en competenties ontwikkeld te worden zoals: samenwerken, creativiteit, 
ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en 
sociale en culturele vaardigheden (Voogt & Pareja Roblin, 2010; Trilling & Fadel 2009). Om 
een optimale implementatie van deze vaardigheden mogelijk te maken dient de 
onderwijsstructuur aangepast te worden en zullen docenten ook zelf deze vaardigheden 
moeten ontwikkelen om ze te kunnen overbrengen op hun leerlingen.  
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7.4.5 Invloed van schaalvergroting (leeftijd en omvang van de organisatie) 

Het uitgangspunt bij de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) in 1996 
was dat alle instellingen van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie plaats 
kregen in de Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Hiermee werd een belangrijke innovatie 
op organisatorisch en administratief niveau beoogd met als doel synergie te bereiken door 
verschillende onderwijsinstellingen samen te voegen.  
Deze schaalvergroting is ook de basis geweest voor het ontstaan van Leeuwenborgh 
Opleidingen waarbij verschillende onderwijsinstellingen in Zuid-Limburg zijn 
samengevoegd. Met het ontstaan van deze schaalvergroting en de oprichting van 
Leeuwenborgh Opleidingen (ROC) in 1997 zijn de taken en activiteiten uit de eerder 
genoemde wetgeving uitgebreid (Leeuwenborgh Opleidingen, 1998). Zo is de 
verantwoording van het examineren inclusief de voorbereiding, uitvoering en de 
diplomering bij de onderwijsinstelling komen te liggen.  
Daarnaast zijn veel activiteiten die eerder werden uitgevoerd door de Landelijke Organen 
Beroepsonderwijs17 onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van het ROC. Veel nieuwe 
en soms onbekende activiteiten (waaronder commerciële activiteiten, examinering, stage 
begeleiding en ontwikkeling van leermiddelen) zijn hiermee toegevoegd aan de 
bedrijfsvoering van Leeuwenborgh Opleidingen. Met deze ontwikkelingen zijn de omvang 
en de (organisatorische) complexiteit behoorlijk toegenomen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2009, 2010). 

De reorganisatie van Leeuwenborgh opleidingen, die in 2008 is doorgevoerd, heeft er toe 
geleid dat er een Loopbaanportaal en een Marktportaal zijn ontstaan als aanvulling op 
uitvoering van het onderwijs. Het Loopbaanportaal zou met name de voorkant van het 
onderwijs moeten invullen (werving, selectie, ondersteuning en advisering van leerlingen) 
en het Marktportaal de commerciële activiteiten en de langdurige en structurele 
verbinding met het bedrijfsleven.  
Als gevolg van deze reorganisatie zijn verschillende taken van de onderwijsteams naar het 
Loopbaanportaal verschoven. Als gevolg hiervan is de formalisatie verder toegenomen 
door meer regels, procedures en voorschriften om de afdelingen en werkwijzen op elkaar 
te kunnen afstemmen. Als het gaat om de input (kwaliteit en niveau van de startende 
leerlingen) zijn een aantal kritische werkzaamheden, die wel bepalend zijn voor de 
kwaliteit van de uiteindelijke output en het diploma- en jaarresultaat, weggehaald uit de 
onderwijsteams. De onderwijsteams selecteren leerlingen niet meer zelf maar zijn 
afhankelijk geworden van het Loopbaanportaal als het gaat om de input. 

                                                                 
17 De Landelijke Organen voor Beroepsonderwijs (LOB) waren verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur, de aansluiting van het 
beroepsonderwijs aan de maatschappelijke ontwikkelingen (arbeidsmarktperspectief) en de 
aansluiting van het onderwijs op de behoeften vanuit het bedrijfsleven. De LOB’s waren tevens 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, de kwaliteit en beoordeling van de 
beroepspraktijkvormingsplaatsen, de zorg voor voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen en de 
externe legitimering (Bron: Wet Educatie en Beroepsonderwijs, geldend op 01-07-2003). 
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7.4.6 Professionals met diffuse informatie (technisch systeem) 

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt steeds meer geconfronteerd met individuele 
verzoeken van leerlingen die aanpassingen van het onderwijssysteem vragen. Passend 
onderwijs is een voorbeeld van de wijze waarop de onderwijsinstellingen hun zorgplicht 
moeten inrichten om de individuele zorgvraag van leerlingen te kunnen organiseren en 
uitvoeren.  
Docenten zijn professionals die steeds meer verschillende taken krijgen en steeds meer in 
staat moeten zijn om individuele en specialistische begeleiding van leerlingen te kunnen 
vormgeven.  
De interne digitale systemen zoals Fronter, SAP Edictis en Gronos zijn veelomvattend en 
complex (Leeuwenborgh Opleidingen, 2009b). Het managementteam en de 
onderwijsteams zijn door deze complexiteit moeizaam in staat om de juiste informatie te 
vinden die ze nodig hebben om snel en adequaat vraagstukken te kunnen oplossen. De 
professionalisering van de onderwijsteams zal dus de nodige aandacht moeten krijgen om 
met deze ontwikkelingen te kunnen omgaan. Maar ook het vereenvoudigen en 
gebruikersvriendelijk maken van de systemen vraagt alle aandacht van het 
managementteam. 

7.4.7 Besluitvorming, opdrachten en concurrentie (omgeving en macht) 

Het managementteam en onderwijsteams hebben zowel intern als extern te maken met 
een dynamische omgeving. Door verschuiving van veel taken naar het Loopbaanportaal en 
een toename van regels, procedures en voorschriften die te maken hebben met de 
schaalvergroting en de reorganisatie, is de complexiteit alleen maar toegenomen. Zowel 
het managementteam alsook de onderwijsteams vinden de communicatie met de 
ondersteunende afdelingen moeizaam verlopen en bij besluitvorming wordt hun invloed 
als dominant ervaren. De ondersteunende afdelingen lijken zich minder bewust te zijn van 
de prioriteiten en belangen die een rol spelen bij het primaire onderwijsproces. De 
urgentie van een goede afstemming en een transparante besluitvorming is wel bij het 
managementteam aanwezig, maar men ervaart niet dat dezelfde urgentie ook door de 
ondersteunende afdelingen wordt gevoeld, dan wel wordt gedeeld. Dit leidt tot een 
stroeve communicatie en afstemming, maar ook tot onduidelijke besluitvorming waarbij 
het primaire onderwijsproces vaak niet doorslaggevend is bij de afwegingen. 

Uit de externe omgeving wordt sterke druk ervaren door opdrachten en activiteiten die 
afkomstig zijn van het Ministerie van OCW, de MBO Raad en de Inspectie van het 
Onderwijs. De verschillende actieplannen, zoals Focus op vakmanschap en in eerdere 
instantie de vormgeving van het onderwijs voor de invoering van competentiegericht 
onderwijs, drukken een formeel stempel op de inrichting van het onderwijs en de 
prioriteiten van het managementteam.  
De toenemende stroom van opdrachten en de veranderende regelgeving van het 
Ministerie van OCW lijken vaak incident gedreven waarbij een langetermijnvisie vaak 
ontbreekt.  
Een voorbeeld hiervan is de constatering dat pabo-studenten onvoldoende niveau hebben 
bij Nederlands en Rekenen. De overheid besluit om dit direct te corrigeren in onder 
andere het mbo-onderwijs, door aanvullende eisen op te stellen voor Nederlands en 
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Rekenen en vervolgens centrale examens te initiëren om landelijk de examenkwaliteit te 
borgen. Bij dit laatste besluit zou men zich kunnen afvragen of dit wellicht een motie van 
wantrouwen is met betrekking tot de examenkwaliteit van de mbo-instellingen.  
Overigens worden deze nieuwe eisen dan ook direct ingesteld voor de lopende cohorten. 
Voor het managementteam zijn deze externe opdrachten niet te beïnvloeden en kan men 
hooguit in de uitvoering nuanceringen trachten aan te brengen om deze externe (incident 
gedreven) opdrachten en activiteiten op een zo goed mogelijke manier te implementeren 
en zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de structuur van het primaire onderwijsproces. 
Het gevolg hiervan is echter wel dat het managementteam en de onderwijsteams 
regelmatig aanpassingen in de bestaande structuur en de onderwijsprogramma´s moeten 
doen. 

Het managementteam wordt bovendien geconfronteerd met een toenemende 
regelgeving. Te denken valt aan verschillende actieplannen, waaronder Focus op 
vakmanschap. Ook passend onderwijs, regelgeving op het gebied van toezicht (de 
invoering van de Staat van de Instelling) en interne kwaliteitseisen doen de complexiteit 
verder toenemen. 

Het managementteam bevindt zich midden in het organisatiemodel, tussen strategische 
top, ondersteunende diensten, technostructuur en de uitvoerende kern (Mintzberg (2006) 
en heeft daarmee direct te maken met machtsinvloeden van de directie en het college van 
bestuur.  
Daarnaast is er een indirecte macht van de ondersteunende afdelingen die zich moeizaam 
laat beïnvloeden omdat deze meestal wordt aangestuurd door de strategische top 
(directie ondersteunende afdelingen en het college van bestuur). Ontwikkeling en 
uitvoering van het beleid kent een sterk top-down gerichte structuur waarbij het 
managementteam en de onderwijsteams verhoudingsgewijs weinig inbreng hebben. Dit 
maakt een optimale afstemming van de inhoud en uitvoering moeizaam en leidt tot een 
niet-transparante besluitvorming en minder herkenbaarheid en betrokkenheid bij de 
uitvoering. Daarnaast blijft het binnen het managementteam en de onderwijsteams vaak 
onduidelijk wat de sense of urgency is van bepaalde besluiten. 

Ook de omliggende mbo-instellingen zoals het Arcus College en Gilde Opleidingen, zijn 
zich bewust van de demografisch ontwikkelingen in Limburg. Deze onderwijsinstellingen 
anticiperen dan ook vanuit hun (concurrentie)positie op een afnemend leerlingenaantal. 
Door de kwaliteit van het onderwijs centraal te stellen, de infrastructuur en kwaliteit van 
het onderwijs ontgroeningsbestendig te maken en maatwerk te bieden, hopen zij het 
leerlingenaantal op peil te houden en de kwaliteit van het onderwijs structureel te 
verbeteren. Ook zijn er bij het Arcus College concrete ambities om het beste ROC van 
Limburg te worden. Hiermee ontstaat een weloverwogen concurrentiepositie ten opzichte 
van Leeuwenborgh Opleidingen (Arcus College, 2011; Gilde Opleidingen, 2014). 

Tot slot wordt het managementteam geconfronteerd met veranderende eisen van het 
bedrijfsleven. Door de toenemende technologische ontwikkelingen wordt ook van de 
leerlingen verwacht dat zij kennis hebben van moderne digitale applicaties en daarmee 
kunnen omgaan. Het managementteam dient ervoor te zorgen dat het onderwijs optimaal 
is afgestemd op het regionaal bedrijfsleven en de veranderende eisen aldaar. 
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7.5  Complexe vraagstukken 
Het managementteam ervaart veel van de vraagstukken waarmee het wordt 
geconfronteerd zoals kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling en Focus op vakmanschap als 
complex. Hierbij gaat het niet altijd alleen om de inhoudelijke aspecten, maar ook om de 
combinatie met de verschillende actoren zoals de Inspectie van het Onderwijs, het 
Ministerie van OCW, de MBO Raad, het college van bestuur en het bedrijfsleven. De 
organisatie is in sterke mate gebonden aan planningsstructuur van de onderwijscyclus, 
waarbij de tijdsdruk om zaken goed georganiseerd te krijgen een belangrijke stempel 
drukt op de uitvoering. Toezichthoudende partijen zoals de Inspectie van het Onderwijs en 
de raad van toezicht hebben ook hun (indirecte) invloed. Daarnaast worden de vele 
verzoeken en acties van de ondersteunende afdelingen als repeterend en veelomvattend 
ervaren.  

De druk op het managementteam is groot; niet alleen uit de eigen sector, maar ook door 
de omgevingsfactoren en contingentiefactoren waar het team vaak dagelijks mee te 
maken heeft. Het managementteam wordt geconfronteerd met veel vraagstukken van 
verschillende actoren die men niet eenzijdig kan sturen of oplossen. Vaak zijn er meerdere 
(externe) partijen nodig om de vraagstukken in beeld te krijgen en uit te werken tot een 
plan van aanpak. Daarnaast is de prioritering van vraagstukken onduidelijk geworden en is 
het niet altijd meer helder welke zaken eerst opgepakt moeten worden en dus prioriteit 
hebben en wat daarbij de belangen zijn. Sommige opleidingsmanagers hebben als gevolg 
van deze problematiek ervoor gekozen om een eigen koers te ontwikkelen voor hun 
onderwijsteams, die overigens niet primair aansluit bij de diffuse prioritering van het 
managementteam maar wel de voortgang van de activiteiten borgt. Het ontbreken of niet 
toepassen van een PDCA-cyclus, leidt tot een gemis aan structurele evaluatie, bijsturing en 
borging van de verbetertrajecten. Bovendien wordt hiermee geen invulling gegeven aan 
het lerend vermogen van de organisatie. 

Het lijkt of het managementteam in een web (complex bouwwerk: kluwen van 
procedures, werkwijzen, protocollen, verzoeken en activiteiten) terecht is gekomen 
waaruit het moeilijk los te komen is.  

De onderwijsomgeving van Leeuwenborgh Opleidingen heeft steeds meer te maken met 
een grote verscheidenheid aan interactiepatronen tussen verschillende (interne en 
externe) actoren die te maken hebben met de inhoud, de kwaliteit en de financiering van 
het onderwijs.  
De vraagstukken worden steeds complexer, waarbij de ambiguïteit van de vraagstukken 
en de wisselende actoren de complexiteit alleen maar doen toenemen. De complexiteit 
ontwikkelt zich tot een ‘zich ontvouwende complexiteit’ (emerging complexity) waarbij: 1) 
de oplossing voor het probleem nog onbekend is, 2) de probleemformulering nog in 
ontwikkeling is en 3) nog niet duidelijk is wie de voornaamste belanghebbenden zijn 
(Scharmer, 2012). Wanneer de toekomst niet voorspeld kan worden op grond van trends 
en trajecten uit het verleden, moeten (probleem)situaties ad hoc worden opgepakt. Er is 
dus geen adequate benadering voor interventies voorhanden. Hoe groter deze 
complexiteit, des te minder er vertrouwd kan worden op ervaringen uit het verleden.  
De onderwijsvraagstukken worden steeds taaiere problemen (wicked problems). Er is geen 
heldere/definitieve probleemformulering, en dus ook geen eindpunt, en door het 
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dus geen adequate benadering voor interventies voorhanden. Hoe groter deze 
complexiteit, des te minder er vertrouwd kan worden op ervaringen uit het verleden.  
De onderwijsvraagstukken worden steeds taaiere problemen (wicked problems). Er is geen 
heldere/definitieve probleemformulering, en dus ook geen eindpunt, en door het 

139

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   139 13-04-15   09:48



 

140 

ontbreken van de probleemformulering ook geen definitieve oplossing (Rittel & Webber, 
1973).  
Wicked problems zijn uniek. Desondanks kunnen er wel overeenkomsten zijn met andere 
problemen, maar verschillende invloeden in de sociale context maken dat de problemen 
sterk verschillen en er geen standaardoplossing te vinden is. Daarnaast zijn de problemen 
complex, vaak met elkaar verweven en is er een afhankelijkheid van elkaar. De taaiheid 
van wicked problems wordt bepaald door de complexiteit, divergentie en onzekerheid van 
het probleem (zeer complex, divergent en onzeker leidt tot een ‘very wicked problem’) 
(Head & Alford, 2008). Complexiteit geeft de moeilijkheidsgraad aan om kennis te 
verwerven over het probleem en de oplossing, maar ook over de relatie tussen oorzaak en 
gevolg. Divergentie (ambiguïteit) geeft aan dat er meerdere actoren betrokken zijn bij het 
probleem, met verschillende visies over het probleem en de oplossing. Onzekerheid geeft 
de onduidelijkheid aan over de consequenties van acties. 

Wicked problems hebben vaak een complexiteit die vraagt om een multidisciplinaire 
samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk, omdat het individueel werken 
aan deze problemen onvoldoende is om deze op te lossen. Een actieve samenwerking, 
waarbij informatie en kennis met elkaar gedeeld worden, maakt het eerder mogelijk de 
problemen op te lossen en daarmee de doelen te bereiken. De netwerkstructuren kunnen 
zowel een informele als een formele samenstelling hebben (Keast, Mandell, Brown, & 
Woolcock, 2004).  

Heifetz, Linsky en Grashow (2009) maken een onderscheid tussen technische problemen 
en adaptieve uitdagingen. Technische problemen zijn eenvoudig herkenbaar, waarbij snel 
overeenstemming is over de inhoud van het probleem en er in principe ook (snel) een 
oplossing voor gevonden kan worden, vaak door een keuze te maken uit de eerder 
gebruikte oplossingsvarianten.  
Daarentegen ontstaan adaptieve uitdagingen wanneer gedragspatronen, waarden en 
oplossingen uit het verleden niet meer werken. Daarnaast is het onduidelijk wat het 
probleem exact is en welke oplossing nodig is om het probleem te verhelpen.  
De meest voorkomende oorzaak voor het falen van leiderschap ontstaat, wanneer 
adaptieve uitdagingen worden behandeld alsof het gaat om technische problemen. De 
toenemende complexiteit van vraagstukken wordt door De Wit en Meyer (2010)vii 
beschreven als een paradox van (schijnbare) tegenstellingen waarbij geen eenduidige 
oplossingen mogelijk zijn. 

Om de complexiteit van de vraagstukken in beeld te brengen is het Cynefin model van 
Kurtz en Snowden (2003) (zie figuur 14) een praktisch instrument, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt in vier specifieke probleemsituaties: 

• Simpele situaties: de relatie tussen oorzaak en gevolg is eenvoudig te benoemen. 
In een dergelijke situatie volstaan best practices om het probleem (routinematig) 
op te lossen.  

• Gecompliceerde situaties: er is nog steeds een verband tussen oorzaak en gevolg, 
maar dit is veel minder gemakkelijk waar te nemen. Dit komt omdat oorzaak en 
gevolg in (langere) tijd uiteen liggen. Voor het oplossen van dit soort problemen 
is expertise en analyse nodig. We spreken in dit geval over good practices. 
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• Complexe situaties: het verband tussen oorzaak en gevolg is niet eenduidig en 
kan als uniek worden omschreven en bovendien ontbreekt het routinematige 
aspect. Het oplossen van problemen in een dergelijke situatie vraagt eerst om uit 
te proberen, waar te nemen wat er gebeurt om vervolgens te ageren. We 
spreken van emerging practices.  

• Chaotische situaties: oorzaak en gevolg zijn vaak onbekend en hebben geen 
duidelijke relatie. In deze situatie valt er weinig te analyseren en is het vooral van 
belang om actief en besluitvaardig te zijn. De interventies zijn er dan op gericht 
om patronen te herkennen en daarmee meer zicht te krijgen op de situatie om 
vervolgacties te kunnen uitvoeren. 

 
Figuur 14: Cynefin model van Kurtz en Snowden. 

Taaie vraagstukken worden door Vermaak (2009) eveneens wicked problems genoemd. 
Ook hier zijn de vraagstukken complex, zijn er meerdere actoren betrokken, spelen 
ambiguïteit of dilemma’s een rol, alsook een bewegende context waarin de heersende 
opvattingen verschuiven. Vermaak hanteert echter een viertal gebieden; interactie (Hoe 
gaan betrokkenen met elkaar om?), cognitie (Welke opvattingen hebben de 
betrokkenen?), procesontwerp (Hoe wordt het proces ontworpen?) en proces-ankering 
(Hoe zorg je dat de vernieuwing beklijft?). Elk gebied kent een drietal aspecten die 
gebaseerd zijn op de verandercompetenties. Voor alle onderdelen zijn 
werkingsmechanismen benoemd die het veranderingsproces kunnen beïnvloeden. Er zijn 
12 weerbarstige werkingsmechanismen waarmee blokkades blootgelegd kunnen worden 
en er zijn 12 vernieuwende werkingsmechanismen om te kunnen interveniëren. 

De complexiteit waarmee het managementteam wordt geconfronteerd wordt nog verder 
vergroot door de werkelijkheid die Weick (1995) omschrijft als meervoudig, meerstemmig 
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en meerduidig. De werkelijkheid is gelaagd en wordt door de verschillende actoren 
verschillend geïnterpreteerd. De vraag is of onze werkelijkheid ook de werkelijkheid van 
de ander is (De Ruijter, 2000). De werkelijkheid wordt door De Ruijter onderverdeeld in 
een viertal lagen. De frontstage is wat we daadwerkelijk zien en horen van de organisatie 
en vormt daarmee een podium voor het openbare en zichtbare deel van de 
betekenisgeving van de organisatie. De backstage is waar de daadwerkelijke productie, 
het overleg en de besluitvorming plaatsvindt om tot een product of dienst te komen. Het 
gaat hierbij om een werkelijkheid die voor de klant niet zichtbaar is. Under the stage is 
waar het gaat om een werkelijkheid die voor de klant en ook voor de (meeste) 
medewerkers niet zichtbaar is. In de kleedkamers wordt het spel gespeeld, waarbij 
persoonlijke affectie en animositeit een rol spelen en een nieuwe werkelijkheid ontstaat. 
Om sturing te kunnen geven aan de betekenisgeving van de veranderinterventies zal het 
managementteam zich bewust moeten zijn van de gelaagdheid van de werkelijkheid en 
hoe de onderwijsteams deze werkelijkheid ervaren. Daarnaast zal deze bewustwording 
ook een toegevoegde waarde moeten geven bij de onderliggende productie en 
besluitvorming met de onderwijsteams. 

7.6 Repeterende vraagstukken en het attention deficit-syndroom 
Veel problemen en vraagstukken binnen de sector Zorg en Welzijn komen structureel 
terug, waarbij de onderwijscyclus (van intake tot diplomering) een repeterend beeld geeft 
van problemen. De onderwijsteams merken op dat zij op voorhand al kunnen aangeven 
welke problemen er op welke specifieke momenten binnen de onderwijscyclus zullen 
ontstaan. Er zou onvoldoende tijd zijn, maar ook prioriteit, om vraagstukken op een 
effectieve manier uit te diepen en te analyseren om tot een afgewogen oplossingsvariant 
te kunnen komen. Maar met de huidige tijdsinvestering van het managementteam en de 
onderwijsteams om de dagelijkse problemen op te lossen is er in wezen voldoende tijd 
beschikbaar om de problemen structureel te kunnen oplossen. 

De realiteit is echter dat de teams onder druk snel oplossingen zoeken om vooral de 
snelheid en continuïteit (op korte termijn) van de uitvoering (procedures en werkwijzen) 
in stand te houden. Als het gaat om het creëren van oplossingen geven vooral de 
onderwijsteams aan dat er te weinig oog is voor de details op de werkvloer. Met deze 
werkwijze lijkt het attention deficit-syndroom een hardnekkig probleem te zijn.  
Er is een vicieuze cirkel waarbij tijd en prioriteit continu onder druk staan die niet leidt tot 
alternatieve verbeteraanpakken, omdat snelheid en het hebben van een oplossing een 
hogere prioriteit hebben dan het creëren van structurele oplossingen met een zekere 
mate van duurzaamheid. Ook worden hier kansen gemist om de zingeving binnen de 
onderwijsteams verder uit te bouwen. Zowel het managementteam als de 
onderwijsteams geven aan dat het attention deficit-syndroom de belangrijkste oorzaak is 
waardoor verbetertrajecten niet goed en niet structureel worden uitgevoerd. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het attention deficit-syndroom niet als een 
oorzaak gezien kan worden, maar juist een symptoom is van een onderliggende 
problematiek. Het tekort aan aandachtsyndroom wordt veroorzaakt wanneer mensen van 
de ene naar de andere kwestie hollen. Ze worden daardoor heel handig in het oplossen 
van crises zonder ooit naar wegen te zoeken om dit te voorkomen. Dit leidt tot snelle 
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oplossingen die op de lange termijn meer kwaad dan goed doen. Bovendien wordt er geen 
aandacht geschonken aan het vinden van oplossingen die de daadwerkelijke oorzaak van 
de problematiek wegnemen (Senge et al., 2001).  
Belangrijke onderliggende oorzaken, en waardoor vraagstukken blijven repeteren, hebben 
te maken met de enorme (werk)druk die niet alleen het managementteam ervaart, maar 
ook door de onderwijsteams zo wordt ervaren. Alle teams komen simpelweg niet meer 
toe aan het oppakken van nieuwe initiatieven of nemen niet meer de tijd voor een 
diepgaande analyse van de problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Oplossingen 
moeten vooral snel tot stand komen en geen vertraging opleveren binnen bestaande 
procedures en werkwijzen. Daarnaast worden de onderwijsteams steeds meer 
geconfronteerd met (administratieve) werkzaamheden die ver weg staan van het primaire 
onderwijsproces. Buiten een toenemende werkdruk is er ook een verandering van 
werkzaamheden waarneembaar, waarbij de focus steeds meer verschuift naar 
ondersteunende werkzaamheden in plaats van werkzaamheden die direct gekoppeld zijn 
aan het primaire onderwijsproces. 

Teams hebben behoefte aan leiderschap waarbij aandacht en betrokkenheid belangrijke 
kaders zijn. Aandacht en betrokkenheid gaan niet alleen om de aansturing van de 
medewerkers, maar vooral om het gedrag van de leidinggevenden dat gericht is op het 
ondersteunen van continue resultaatverbeteringen. Leidinggevenden moeten een 
voorbeeld zijn voor hun medewerkers, waarbij zij vooral door hun gedrag zichtbaar 
moeten maken dat zij continu gericht zijn op verbeteringen. De leidinggevenden zouden 
gericht moeten zijn op het sturen op resultaat en vooral het faciliteren en ontwikkelen van 
processen om verbetertrajecten in de organisatie (High Performance Teams) mogelijk te 
maken (Mastenbroek, 2004). 

7.7 Communicatie en leren  
Bij het overleg van het managementteam en de onderwijsteams heeft men nog steeds te 
maken met behoorlijk volle agenda's. De teams worden nog steeds geconfronteerd met 
veel opdrachten die ook vaak van buiten de afdeling afkomstig zijn, bijvoorbeeld 
verzoeken van de ondersteunende afdelingen. In dit kader is door het managementteam 
wel degelijk een stap gezet door kritischer te beoordelen of de eerder genoemde 
verzoeken daadwerkelijk gehonoreerd moeten worden. Desalniettemin wordt de druk van 
de diverse werkzaamheden nog steeds ervaren. Het vormgeven van een PDCA-cyclus, 
gekoppeld aan het overleg van het managementteam en de onderwijsteams, heeft nog 
geen optimale vorm gekregen. De eerder genoemde tijdsdruk geeft nog onvoldoende 
ruimte om deze aanbeveling op een structurele manier te implementeren. Een belangrijk 
punt bij deze PDCA-cyclus is de wens van de onderwijsteams om in te grijpen bij 
onvoldoende functioneren van de individuele teamleden. Deze PDCA-cyclus zou een basis 
kunnen zijn om voor alle partijen de voortgang van verbetertrajecten, maar ook reguliere 
trajecten, in beeld te brengen en het zodoende voor alle betrokkenen transparant te 
maken. De aansturing van het managementteam zou hiermee transparanter worden wat 
betreft het niet of onvoldoende functioneren van individuele teamleden. 

Kennisuitwisseling en samenwerking vinden alle teams van belang en zij geven aan dat er 
geen belemmeringen zijn om deze aspecten binnen de organisatie vorm te geven. De 
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realiteit is echter dat kennisuitwisseling op afdelingsniveau nog geen structurele vorm 
heeft gekregen. Het van elkaar leren op de werkplek wordt hiermee nog onvoldoende 
geactiveerd. Ook de teambuilding, zoals opgenomen in de aanbevelingen, heeft hiermee 
nog geen vorm gekregen. 

Om een gezamenlijke ambitie te verwezenlijken veranderen mensen pas echt als zij 
nieuwe vaardigheden leren en toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor 
ontstaat een persoonlijke groei die bovendien een positief effect heeft op de prestatie van 
de organisatie (Senge et al., 2000). Een lerende organisatie ontstaat volgens Senge et al. 
door de toepassing van teamleren, persoonlijk meesterschap, een gedeelde visie en het 
toepassen van mentale modellen en systeemdenken. Bedrijven maken een positieve 
opwaartse beweging wanneer zij in staat zijn om hun problemen op te lossen door te 
leren van wat er heeft plaatsgevonden. Organisaties die niet in staat zijn om te leren van 
hun verleden hebben te maken met één of meer van de volgende leerstoornissen:  

• Ik ben mijn positie (als medewerkers zich identificeren met hun positie voelen zij 
zich niet meer verantwoordelijk voor het geheel).  

• De vijand zit buiten (de neiging om anderen de schuld te geven als er iets 
misgaat).  

• De illusie dat we alles aanpakken (acties ondernemen zonder eerst na te denken).  
• Centraal stellen van gebeurtenissen (men denkt in korte termijn waarheden, 

maar de diepere achtergronden blijven onbekend waardoor niet optimaal op 
gebeurtenissen wordt gereageerd).  

• De gekookte kikker (langzame, geleidelijke processen vormen een grotere 
bedreiging).  

• De misvatting dat we altijd leren door ervaring (we leren het beste door ervaring, 
maar de gevolgen van belangrijke beslissingen ervaren we zelden direct).  

• De mythe van het managementteam (om de complexe problemen en dilemma’s 
aan te kunnen wordt het managementteam aangesteld, dat vervolgens vooral 
bezig is met haar eigen positie).  

Kenmerken van een lerende organisatie zijn dat het leren van de medewerkers is 
verbonden met het verbeteren van de organisatie, dat zij participeren in het overleg bij 
het oplossen van problemen op de werkplek en dat zij leren werkprocessen te 
optimaliseren, aldus Senge et al. (2000).  

7.8 Zingeving staat onder druk  
De actieve houding van het managementteam heeft er al toe geleid dat er verschillende 
problemen zijn opgepakt. De invoering van de A3-methodiek voor het opstellen van het 
sectorplan en de teamplannen, is een voorbeeld van de verbetervoorstellen zoals die 
benoemd zijn in fase 1 van het onderzoek.  
Het lijkt er echter op of het managementteam te voortvarend aan de slag is gegaan. 
Verbetervoorstellen worden daadwerkelijk uitgevoerd, maar de onderwijsteams zien niet 
altijd de context en toegevoegde waarde van de verschillende verbetertrajecten. Het 
ontbreekt aan een gemeenschappelijke visie, waardoor de focus van verschillende 
trajecten een onvoldoende, en vooral niet zichtbare, relatie heeft met de werkvloer en het 
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primaire onderwijsproces. Ook lijkt het proces om de doelstellingen van de verschillende 
plannen in eerste instantie te evalueren en te toetsen aan de visie, een stap die niet of te 
snel wordt genomen.  
Als gevolg van het ontbreken van voorgaande stappen worden de mogelijkheden om een 
duidelijke en herkenbare koppeling te maken met het primaire onderwijsproces, en dit 
ook met elkaar inzichtelijk te maken, onvoldoende benut. Het gevolg hiervan is dat de 
zingeving voor de onderwijsteams onvoldoende wordt verbreed en daarmee de 
draagkracht bij de verbetertrajecten onvoldoende tot stand komt. Het is duidelijk dat deze 
draagkracht essentieel is bij een effectieve implementatie van de aanbevelingen en het 
vaststellen van de prioriteiten binnen de verschillende teams. 

7.9 Leiderschap als panacee 
De verwachtingen van het managementteam en de onderwijsteams lijken op het gebied 
van probleemoplossingen en de te hanteren managementstijl redelijk paradoxaal te zijn. 
Enerzijds worden oplossingen verwacht die een structurele bijdrage leveren aan de 
duurzaamheid van het primaire onderwijsproces. Anderzijds blijft er een vacuüm bestaan 
van waaruit vooral snelheid wordt verwacht bij het oplossen van problemen en 
duurzaamheid een lage prioriteit heeft. Geïnterviewden merken op dat de kwaliteit niet 
meer zo hoog in het vaandel staat als gevolg van de beperkte tijd die zij hebben om zaken 
te regelen.  
Wat betreft de aansturing van de onderwijsteams is een mensgerichte (coachende) 
managementstijl favoriet bij de onderwijsteams maar ook het managementteam geeft 
aan dat deze stijl de voorkeur heeft (ook voor de aansturing van het managementteam). 
Daarbij geven de onderwijsteams aan dat de resultaatgerichtheid bij deze coachende 
managementstijl wel centraal moet staan. De schijnbare contradictie blijkt te bestaan uit 
de druk die de teams in de organisatie ervaren waarbij te weinig tijd wordt genomen om 
stil te staan bij de vraagstukken die er echt toe doen (prioriteiten). Daarnaast speelt een 
rol dat vooral de onderwijsteams, zowel intern als extern, worden geconfronteerd met 
veel verandertrajecten die gevoelsmatig niet bijdragen aan het primaire onderwijsproces 
(zingeving).  
Door het gemis aan prioriteiten en zingeving is de motivatie om deel te nemen aan 
verbetertrajecten bij de onderwijsteams afgenomen en is de organisatie op dat vlak in een 
impasse beland. Bovendien wordt men steeds kritischer op de toegevoegde waarde van 
de verbetertrajecten voor het eerder genoemde primaire onderwijsproces. Kortom: de 
onderwijsteams verwachten resultaten met de verbetertrajecten en verwachten vooral 
van het managementteam dat de juiste prioriteiten gesteld worden en dat daarbij 
voldoende tijd en ondersteuning beschikbaar is voor de implementatie van de 
verbetertrajecten. 

De effectiviteit van het managementteam wordt door de onderwijsteams, maar ook door 
het managementteam, als onvoldoende beoordeeld. Zowel het managementteam als de 
onderwijsteams geven aan niet tijdig of in onvoldoende mate hun teamdoelstellingen te 
realiseren. De productiviteit staat centraal oftewel een sturing die nog sterk is gericht op 
(korte termijn) resultaat.  
Wat betreft de effectiviteit blijven er negatieve aspecten bestaan door het repeteren van 
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problemen en vraagstukken die niet structureel worden opgelost. Daarnaast wordt nog te 
weinig aandacht besteed aan de inhoudelijke aspecten die te maken hebben met de 
toegevoegde waarde van veranderingsprocessen. De focus van het managementteam is 
sterk gericht op het daadwerkelijk realiseren van verbetertrajecten, waarbij de aandacht 
meer is gericht op de snelheid van het traject dan op de verbetering van de kwaliteit van 
het primaire onderwijsproces. 

Met het achterblijven van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en het 
evalueren van de doelstellingen, lijkt een resultaatgerichte aansturing nog (ongemerkt) te 
prevaleren boven een conditionele aansturing. Een voorkeur voor een aansturing op 
vooral de conditionele aspecten, zoals omschreven in fase 1 van het onderzoek, wordt 
door alle teams onderschreven. Met name aspecten als gezamenlijke doelen, leiderschap 
en effectieve processen vragen om een meer inhoudelijke (conditionele) aansturing, 
waarbij de inhoudelijke condities voor de uitvoering van de verbetertrajecten aandacht 
vragen.  

In de organisatie zijn belangrijke uitgangspunten voor een conditionele aansturing in 
ruime mate aanwezig. Het vertrekpunt om van een resultaatgerichte sturing een wending 
te maken naar een conditionele sturing, wordt binnen de teams als een belangrijke basis 
gezien.  
Zo is er binnen de teams een actieve houding om zaken daadwerkelijk op te pakken. 
Vertrouwen en respect zijn binnen de teams volop aanwezig en worden bovendien als 
vanzelfsprekend ervaren. Ook het respect voor onderlinge verschillen en expertise is een 
vanzelfsprekendheid binnen de teams. Tot slot is er een open klimaat waarbij iedereen 
zijn of haar mening kan ventileren en inbreng kan hebben bij het tot stand komen van 
processen en werkwijzen. De voorgaande aspecten vormen een belangrijke 
voorwaardelijke basis voor een conditionele aansturing van de teams.  

Uit het literatuuronderzoek is regelmatig naar voren gekomen dat een participatieve 
leiderschapsstijl in kennisomgevingen een effectieve bijdrage levert aan de groepscohesie. 
Participatief leiderschap levert volgens Doorewaard en De Nijs (2003) een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van het team en zal bovendien de zelfsturing van het team in 
positieve zin beïnvloeden. 

Groepscohesie is bepalend voor de mate waarin medewerkers in een team willen 
deelnemen en vooral aan een team verbonden willen blijven. Een hoge mate van 
groepscohesie kan leiden tot een hogere productiviteit wanneer de invloed van de groep 
groot is. Participatief leiderschap draagt bij aan het vergroten van de invloed van het team 
en daarmee aan een hogere productiviteit (Szilagyi & Wallace, 1990). 

Participatief leiderschap is een leiderschapsstijl waarbij vanuit de opdracht van de 
organisatie de leidinggevende structureel de aansluiting zoekt bij het menselijk kapitaal in 
de organisatie. Deze aansluiting richt zich dan ook op de ambities, opvattingen, 
ontwikkelbehoeften en ideeën van de medewerkers (Tannenbaum & Schmitt, 1958). 
Participatief leiderschap kenmerkt zich door het creëren van vertrouwen, het inspireren 
van de medewerkers, het zorgen voor een goede teamstructuur en hoogwaardig 
medewerkersbeleid waarbij coaching en persoonlijke groei centraal staan.  
Participatief leiderschap leidt tot een grotere motivatie bij de medewerkers en een 
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bereidheid om veranderingen te aanvaarden. Bovendien nemen de ontwikkeling en de 
samenwerking van het team toe. Als gevolg hiervan zal de betrokkenheid toenemen en 
daarmee de kwaliteit van de besluitvorming en de acceptatie daarvan binnen het team. 
Door de inbreng en de betrokkenheid van de medewerkers zal de intrinsieke motivatie 
toenemen en daarmee ook de creativiteit en innovatiekracht van deze medewerkers 
(Oldham & Cummings, 1996). Volgens Nutt (2002) is minder dan 50% van de 
besluitvorming effectief en mislukt de rest door het ontbreken van acceptatie. Participatie 
(van het team) in de besluitvorming leidt tot een grotere aanvaarding, dan wanneer 
besluiten worden opgelegd door het management. Bij een volledige participatie (het 
complete team) is de aanvaarding van de besluitvorming 90-100% en wordt de kwaliteit 
van de besluitvorming als goed tot excellent ervaren. Bij het opleggen van besluitvorming 
is aanvaarding slechts 38-50% en wordt de kwaliteit daarvan als voldoende tot goed 
ervaren. Op basis van argumenten en overtuiging is de aanvaarding 49-58%. 

Docenten zijn hoogopgeleide professionals die in sterke mate autonoom functioneren. 
Deze professionele autonomie vraagt van het management een vernieuwende aanpak als 
het gaat om de aansturing. Deze professionals kunnen zelf prima beoordelen wat goed is 
en hoe zaken uitgevoerd moeten worden. Het is aan het management om ervoor te 
zorgen dat deze professionals in de gelegenheid worden gesteld om zoveel mogelijk naar 
hun eigen inzicht te kunnen handelen, uiteraard binnen de kaders van de organisatie 
(Noordegraaf, 2008). Teambevlogenheid kan een belangrijke bijdrage leveren bij het 
realiseren van effectiviteit binnen teams, waardoor zij beter in staat zijn hun doelen te 
realiseren. Transformationeel leiderschap is de meest effectieve vorm van leiderschap 
voor High Performance Teams, aldus Kuiper en Groeneveld (2014). Het leiderschap van 
transformationele leiders kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, het intellectueel 
stimuleren en het inspirerend motiveren van de medewerkers. 

 
Figuur 15: Vijf niveaus van leiderschap van Collins. 

Transformationele leiders zijn bescheiden, ambitieus, vastberaden en gericht op de 
organisatie. De ambitie van deze leiders is niet op zichzelf gericht, maar vooral gericht op 
de organisatie. Transformationele leiders zijn rustige, onopvallende, enigszins schuwe 
leiders die zichzelf wegcijferen en slechts opvallen door persoonlijke eenvoud en 
professionele vastbeslotenheid. Zij kennen een enorme gedrevenheid en zijn gericht op 
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bereidheid om veranderingen te aanvaarden. Bovendien nemen de ontwikkeling en de 
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complete team) is de aanvaarding van de besluitvorming 90-100% en wordt de kwaliteit 
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en hoe zaken uitgevoerd moeten worden. Het is aan het management om ervoor te 
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transformationele leiders kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, het intellectueel 
stimuleren en het inspirerend motiveren van de medewerkers. 

 
Figuur 15: Vijf niveaus van leiderschap van Collins. 

Transformationele leiders zijn bescheiden, ambitieus, vastberaden en gericht op de 
organisatie. De ambitie van deze leiders is niet op zichzelf gericht, maar vooral gericht op 
de organisatie. Transformationele leiders zijn rustige, onopvallende, enigszins schuwe 
leiders die zichzelf wegcijferen en slechts opvallen door persoonlijke eenvoud en 
professionele vastbeslotenheid. Zij kennen een enorme gedrevenheid en zijn gericht op 
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het behalen van de doelen op de lange termijn. Deze leiders kennen hun eigen kracht en 
beperkingen en zijn daarmee stevig verbonden aan de klus die zij moeten klaren. Deze 
leiders hebben alle aspecten van de vijf niveaus van leiderschap van Collins (2001). Zo zijn 
zij hooggekwalificeerd als individu, een bekwaam teamlid, een competente manager, een 
effectieve leider en een executive die de organisatie inspireert en stimuleert tot 
opvallende prestaties (zie figuur 15).  

Transformationele leiders hebben een viertal kernkwaliteiten: inspirational motivation 
(inspireren en motiveren), intellectual stimulation (intellectueel stimuleren), individualized 
consideration (persoonlijke aandacht) en idealized influence (waardering en invloed). 
Hiermee zijn zij in staat om betere resultaten te realiseren door een sterke positieve 
beïnvloeding van het zelfbeeld van de medewerkers door het vertrouwen in de 
persoonlijke kwaliteiten te stimuleren. Op deze manier wordt het zelfbeeld van de 
medewerkers in positieve zin versterkt (Bass & Riggio, 2006). 

De Ruijter (2011) stelt dat in het denken over leiderschap een preferentie is ontstaan voor 
een combinatie van transformationele, context gevoelige, verbindende leiders met de 
dienende leiders. Deze voorkeur krijgt nog meer waarde in de context van onze 21e-
eeuwse complexe sociale en snelle samenleving. Ook de collectieve, distributieve 
benadering past over het algemeen het beste bij een complexe omgeving. In de 
leiderschapsstijlen ziet De Ruijter een verschuiving van een leader centric via organization 
centric naar een community centric perspectief. Hiermee wordt een duidelijke 
verschuiving aangegeven van een ondergeschikte/passieve rol van het team naar een 
actieve participatie van het team bij het management. Ook de vormgeving van een 
bottom-up-structuur sluit aan bij deze ontwikkeling. 

Met de schakelende zingever beschrijft Witvliet (2005) de kerntaak van de 
(interim)manager om de organisatie te transformeren en te revitaliseren om weer in de 
juiste verhoudingen en structuur te komen. Daarbij wordt de rol vervuld van de 
sensemaker die de eerste stappen zet met het construeren en implementeren van een 
nieuwe missie, een nieuwe positie en een nieuwe identiteit, waarbij rekening gehouden 
moet worden met gegroeide opvattingen en praktijken. De manager komt tot een nieuwe 
zingeving en revitalisering van de organisatie door concrete maatregelen te nemen, 
waarbij abstracte verhalen geen oplossingen bieden. Het overtuigen van de medewerkers 
van een nieuwe visie vraagt het kunnen aanspreken van de medewerkers op alle niveaus. 
De manager zal het vermogen moeten hebben te schakelen, ofwel het kunnen en willen 
communiceren met de betrokkenen in plaats van hen slechts te informeren. Om te 
kunnen veranderen is het hebben van een duidelijke visie en het nemen van concrete 
maatregelen essentieel voor het managementteam. 
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8 Slotbeschouwing 

8.1 Inleiding 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de hoofdvraag van deze dissertatie beantwoord aan de 
hand van het literatuuronderzoek van fase 1 van het onderzoek en het aanvullend 
literatuuronderzoek van fase 2 van het onderzoek. Ook worden hier de 
onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek (interviews en bureau-onderzoek) van 
fase 1 en 2 van het onderzoek toegevoegd. 

Aan de hand van de conclusies worden aanbevelingen geformuleerd voor het 
managementteam van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht.  

8.2 Vraagstelling 
Dit onderzoek is uitgevoerd om de volgende hoofdvraag te beantwoorden: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, worden eerst de drie deelvragen van dit 
onderzoek achtereenvolgens beantwoord. 

Deelvraag 1: Wat zijn de succes- en faalfactoren van het managementteam? 

Het managementteam heeft nog steeds een grote betrokkenheid bij de onderwijsteams 
en de organisatie als geheel. Wel is er enige nuancering wat betreft de betrokkenheid bij 
de organisatie. Terwijl het managementteam de aansturing van de onderwijsteams graag 
optimaliseert, en complexe vraagstukken structureel wil oppakken en oplossen, ervaart zij 
dat zij hierin vooral geremd wordt door de organisatie. De remming vanuit de organisatie 
wordt primair ervaren door de complexe systemen en bureaucratische procedures 
(systeem niveau). Secundair wordt de remming ervaren door interne actoren die 
structureel verschillende opdrachten vanuit de organisatie initiëren (directie en college 
van bestuur met onder andere opdrachten van de MBO Raad, het Ministerie van OCW of 
de Inspectie van het Onderwijs) maar ook een zekere dominantie in het functioneren van 
de ondersteunende afdelingen is hier debet aan. Dit alles heeft er toe geleid dat de 
opleidingsmanagers steeds vaker een eigen koers bepalen en formele procedures 
omzeilen om hun doelstellingen te realiseren. Hierbij maken zij ook steeds vaker andere 
keuzes dan afgesproken in het managementteamoverleg. Het lijkt er in deze gevallen op 
dat het doel de middelen heiligt om de doelstellingen van het managementteam te 
behalen. Het vertrouwen in de organisatie als geheel staat dus onder druk bij de 
opleidingsmanagers. 

Overigens neemt het onderlinge vertrouwen tussen de leden van het managementteam 
alleen maar toe. Met name het intra-persoonlijk vertrouwen vanuit het eigen standpunt 
en referentiekader neemt toe en in mindere mate het inter-persoonlijk vertrouwen tussen 
managementteam en de organisatie als geheel. Het managementteam is zich bewust van 
de gemeenschappelijke problematiek die binnen hun sector speelt en kent de sense of 
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urgency van de problematiek. Met dit vertrekpunt hebben zij een gemeenschappelijk 
gevoel en motivatie om de problemen en vraagstukken structureel aan te pakken. De 
bewustwording van de impasse waarin het managementteam zich bevindt lijkt dit 
gemeenschappelijke (wij)gevoel en het vertrouwen in elkaar alleen maar verder te 
versterken. 

De opleidingsmanagers van de afdeling Welzijn, die deel uitmaken van hetzelfde 
managementteam, hebben ook deelgenomen aan de interviews in fase 2 van het 
onderzoek. Ook zij hebben de resultaten ontvangen van fase 1 van het onderzoek, de 
informatiebijeenkomsten bijgewoond, onderschrijven de conclusies en aanbevelingen, en 
ervaren een gemeenschappelijke problematiek en delen ook de zorg om de toekomst. 

Bij het managementteam en de onderwijsteams is een duidelijke bewustwording ontstaan 
van de problematiek binnen de sector zoals omschreven bij de conclusie van fase 1 van 
het onderzoek. Zowel het managementteam als de onderwijsteams hebben niet de 
neiging om deze problematiek te simplificeren of te bagatelliseren. Met deze 
bewustwording is ook duidelijk geworden dat er verschillende blokkades aanwezig zijn 
waardoor de implementatie van de aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek stagneert. 
Er is overigens bij het managementteam geen uniform beeld van de blokkades in de 
organisatie (niet beschikbaar hebben van tijd, geen ruimte voor prioriteiten, gemis van 
een gezamenlijke eenduidige visie en transparante doelstellingen, beïnvloeding door 
contingentiefactoren, toenemende complexiteit van de vraagstukken, repeterende 
vraagstukken en te weinig voeding voor zingeving). Het niet beschikbaar hebben van tijd 
om verbetertrajecten (aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek) te kunnen initiëren en 
implementeren, wordt als de meest belangrijke en vooral gemeenschappelijke blokkade 
gezien. 

Door het managementteam is een tweetal zaken opgepakt van de eerder genoemde 
aanbevelingen. Zo is voor de ontwikkeling van het sectorplan gekozen voor de A3-
methodiek. Met deze aanpak zou de ontwikkeling van het sectorplan vereenvoudigd 
moeten worden en een beter overzicht moeten ontstaan van de verschillende activiteiten 
en de daarbij behorende doelstellingen. Bovendien is een kwaliteitscirkel gestart om de 
vakken Nederlands en Rekenen optimaal te kunnen ontwikkelen, te laten voldoen aan de 
nieuwe landelijke normen en af te stemmen op een landelijke examinering.  
Beide initiatieven worden echter niet herkend door de onderwijsteams. Enkele docenten 
kennen deze initiatieven oppervlakkig maar zijn daarvan inhoudelijk niet of beperkt op de 
hoogte.  
Er worden door het managementteam wel initiatieven genomen om de aanbevelingen te 
implementeren, maar het optimaal betrekken van de onderwijsteams blijft hierbij nog 
(onbewust) achterwege. De aanpak en structuur bij de interventies zijn nog teveel 
top-down in plaats van bottom-up waardoor de inbreng en betrokkenheid van de 
onderwijsteams achterwege blijft.  

Ondanks de aanpak met de A3-methodiek voor het sectorplan blijven de doelstellingen 
voor de onderwijsteams diffuus. De teamplannen bestaan nog steeds uit veel 
doelstellingen en activiteiten waarbij de prioritering niet helder is. Ook de herkenbaarheid 
van de opdrachten, het kunnen relateren van de doelstellingen en activiteiten aan het 
primaire onderwijsproces, blijft achterwege. 
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Een gezamenlijke visie op de aanpak en implementatie van de aanbevelingen 
(verbetertrajecten) ontbreekt bij zowel het managementteam als bij de onderwijsteams. 
Er is wel een totaalbeeld ontstaan van de problematiek binnen de sector maar er is geen 
duidelijke beeldvorming binnen de teams waar men moet beginnen om tot verbetering te 
komen. De al ondernomen acties (A3-methodiek en de kwaliteitscirkel) worden door de 
onderwijsteams ervaren als een fragmentarische aanpak van de problematiek, waarbij het 
niet helder is, wat de toegevoegde waarde van deze trajecten is voor het primaire 
onderwijsproces. 

In het managementteamoverleg, maar ook in het onderliggende overleg van de 
onderwijsteams is nog weinig aandacht voor het lerend vermogen van de teams. Zo is er 
geen duidelijke PDCA-cyclus waarmee opdrachten worden geëvalueerd en bijgesteld om 
tot structurele verbeteringen te komen. 

Ondanks de reeds ondernomen verbeterinitiatieven van het managementteam, is het 
vertrouwen in de toekomst beperkt. Het managementteam verwacht dat de 
aanbevelingen de komende drie jaar slechts voor een deel worden geïmplementeerd. De 
onderwijsteams daarentegen zijn van mening dat er niet of nauwelijks veranderingen 
zullen plaatsvinden en de aanbevelingen niet geïmplementeerd zullen worden. Zij worden 
in deze gedachte gesterkt door het uitblijven van verbetertrajecten en initiatieven in de 
tussenliggende periode van de eerste ronde interviews (fase 1) en de tweede ronde 
interviews (fase 2). Zij vragen zich dan ook af waarom er door het managementteam nog 
geen concrete acties zijn ondernomen. 

Deelvraag 2: Welke omgevings- en contingentiefactoren spelen in het mbo en 
hebben een belangrijke invloed op het functioneren van het managementteam? 

Omgevingsfactoren op macroniveau, zoals de demografische ontwikkelingen, hebben een 
forse impact op Leeuwenborgh Opleidingen maar ook specifiek op de sector Zorg en 
Welzijn. Het managementteam wordt als gevolg van de ontgroening geconfronteerd met 
een sterke afname van het aantal leerlingen. Zo is tussen 2011 en 2013 het 
leerlingenaantal gedaald met 19%, wat overigens niet alleen is te wijten aan de 
ontgroening. Als gevolg hiervan is een boventalligheid ontstaan in de onderwijsteams. Het 
college van bestuur heeft er voor gekozen om geen gedwongen ontslagen te laten 
plaatsvinden, maar de boventalligheid op basis van natuurlijk verloop te corrigeren 
(Leeuwenborgh Opleidingen, 2014a). Daarnaast is besloten om de commerciële 
activiteiten per 2013 te beëindigen, waardoor een groot deel van de activiteiten, maar ook 
van de inkomsten, zijn weggevallen voor de sector Zorg en Welzijn.  

Contingentiefactoren in de meso-omgeving, zoals de forse bezuinigingen in de zorgsector, 
confronteren het managementteam met steeds minder beschikbare leer- en 
stageplaatsen. De onderwijsteams hebben steeds meer moeite om passende 
stageplaatsen te vinden om leerlingen te kunnen voorzien van een relevante stage. 
Bovendien stellen de zorginstellingen steeds hogere eisen aan hun medewerkers en 
stagiaires omdat de werkzaamheden binnen de sector steeds complexer worden door 
technologische ontwikkelingen zoals E-health en domotica. De toenemende werkloosheid 
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Een gezamenlijke visie op de aanpak en implementatie van de aanbevelingen 
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Er is wel een totaalbeeld ontstaan van de problematiek binnen de sector maar er is geen 
duidelijke beeldvorming binnen de teams waar men moet beginnen om tot verbetering te 
komen. De al ondernomen acties (A3-methodiek en de kwaliteitscirkel) worden door de 
onderwijsteams ervaren als een fragmentarische aanpak van de problematiek, waarbij het 
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Deelvraag 2: Welke omgevings- en contingentiefactoren spelen in het mbo en 
hebben een belangrijke invloed op het functioneren van het managementteam? 

Omgevingsfactoren op macroniveau, zoals de demografische ontwikkelingen, hebben een 
forse impact op Leeuwenborgh Opleidingen maar ook specifiek op de sector Zorg en 
Welzijn. Het managementteam wordt als gevolg van de ontgroening geconfronteerd met 
een sterke afname van het aantal leerlingen. Zo is tussen 2011 en 2013 het 
leerlingenaantal gedaald met 19%, wat overigens niet alleen is te wijten aan de 
ontgroening. Als gevolg hiervan is een boventalligheid ontstaan in de onderwijsteams. Het 
college van bestuur heeft er voor gekozen om geen gedwongen ontslagen te laten 
plaatsvinden, maar de boventalligheid op basis van natuurlijk verloop te corrigeren 
(Leeuwenborgh Opleidingen, 2014a). Daarnaast is besloten om de commerciële 
activiteiten per 2013 te beëindigen, waardoor een groot deel van de activiteiten, maar ook 
van de inkomsten, zijn weggevallen voor de sector Zorg en Welzijn.  

Contingentiefactoren in de meso-omgeving, zoals de forse bezuinigingen in de zorgsector, 
confronteren het managementteam met steeds minder beschikbare leer- en 
stageplaatsen. De onderwijsteams hebben steeds meer moeite om passende 
stageplaatsen te vinden om leerlingen te kunnen voorzien van een relevante stage. 
Bovendien stellen de zorginstellingen steeds hogere eisen aan hun medewerkers en 
stagiaires omdat de werkzaamheden binnen de sector steeds complexer worden door 
technologische ontwikkelingen zoals E-health en domotica. De toenemende werkloosheid 
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maakt het voor de zorginstellingen mogelijk om het selectieproces voor nieuwe 
medewerkers en stagiaires met nieuwe en zwaardere eisen uit de breiden. 

De technologische ontwikkelingen binnen de zorgsector vragen om andere manieren van 
denken en werken. Leerlingen dienen voorbereid te worden op het werken met nieuwe 
technologieën en digitale toepassingen in de zorg. Om effectief te kunnen blijven 
functioneren in de zorgsector vraagt dit om andere, 21e-eeuwse, vaardigheden en 
competenties. Niet alleen leerlingen dienen deze vaardigheden te ontwikkelen, maar ook 
docenten zullen deze vaardigheden moeten ontwikkelen om ze te kunnen overdragen op 
de leerlingen. 

Contingentiefactoren op microniveau, zoals de schaalvergroting van de organisatie door 
de ROC-vorming en de reorganisatie, hebben ertoe geleid dat de formalisering is 
toegenomen. De regelgeving, procedures, systemen en communicatie, maar ook de 
diversiteit aan actoren, zijn alleen maar toegenomen en maken daarmee de complexiteit 
van de problemen en vraagstukken (wicked problems) voor het managementteam en de 
onderwijsteams steeds groter. Ook het aantal van meer dan 7000 leerlingen maakt 
Leeuwenborgh Opleidingen tot een grote en complexe organisatie met veel 
ondersteuners (ondersteunende afdelingen). Daarnaast worden ook de interne systemen, 
zoals Fronter en SAP Edictis, nog steeds niet als toegankelijk en effectief ervaren. De 
hoeveelheid informatie is enorm en bovendien moeilijk te kaderen. Het vinden van de 
juiste en noodzakelijke gegevens is vaak een behoorlijke zoektocht die leidt tot de nodige 
frustraties. Ook de interne communicatie, die veelal via de e-mail verloopt, heeft een sterk 
eenzijdig informerend karakter waarbij het niet helder is of de onderwijsteams de 
informatie begrijpen, communiceren en uitvoeren. De besluitvorming bij de verschillende 
processen is onvoldoende transparant omdat deze veelal top-down tot stand komt en 
daarmee de inbreng van de onderwijsteams mist. Deze manier van werken, in combinatie 
met de eenzijdige communicatie, versterkt de onduidelijkheid van besluiten en activiteiten 
bij de onderwijsteams. Daarnaast draagt het niet betrokken zijn bij de totstandkoming en 
de besluitvorming van de verschillende (verbeter)activiteiten niet bij aan het creëren van 
zingeving bij de onderwijsteams. 

Het managementteam wordt meer en meer geconfronteerd met veranderende eisen van 
de overheid (Ministerie van OCW), die vaak leiden tot verschillende actieplannen die de 
nodige aanpassingen vragen van het onderwijs en de organisatie van het onderwijs. De 
dynamiek is groot, nieuwe actieplannen in de vorm van Focus op vakmanschap en Leraar 
2020 vragen veel aandacht en energie van het managementteam, maar ook 
innovatiekracht van de onderwijsteams. De toezichthoudende partijen, zoals de Inspectie 
van het Onderwijs en de raad van toezicht, zijn nog steeds sterk bepalend voor de agenda 
van het managementteam. Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs is nog 
duidelijk terug te vinden in het sectorplan, terwijl de eigen koers en focus van de 
opleidingen binnen de sector Zorg en Welzijn nog ontbreken. Kortom: de verschillende 
externe actoren (het Ministerie van OCW, de MBO Raad en de Inspectie van het 
Onderwijs) zijn met hun opdrachten en adviezen nog steeds sterk bepalend bij het 
vaststellen van het beleid en de agenda’s van het managementteam en de 
onderwijsteams. Om een eigen koers leidend te kunnen laten zijn ontbreekt het hierbij 

153 

nog aan een door de teams gedeelde visie op de kwaliteit van het onderwijs en de 
uitvoering. 

Deelvraag 3: Welke (organisatorische) condities in het mbo spelen een rol bij het 
functioneren van het managementteam? 

Het managementteam en de onderwijsteams onderschrijven de noodzaak van alle 
condities zoals omschreven in de aanbevelingen van fase 1 van het onderzoek: 

• Ontwikkelen van een gezamenlijke visie;
• Doelstellingen van sectorplan en teamplannen toetsen aan de visie;
• Samenwerking activeren en PDCA-cyclus vormgeven;
• Teambuilding;
• Communicatie en kennis uitwisselen;
• Starten van kwaliteitscirkels;
• Stap voor stap implementeren van de verbetertrajecten.

Desalniettemin doet zich toch een aantal ontwikkelingen voor die niet onderbelicht 
mogen blijven. 

Zoals eerder aangegeven zijn er door het managementteam initiatieven genomen met de 
ontwikkeling van het sectorplan gebaseerd op de A3-methodiek en is er een 
kwaliteitscirkel gestart. Bij beide initiatieven is onvoldoende aandacht geschonken aan 
een aantal (organisatorische) condities, waardoor de onderwijsteams deze initiatieven 
niet of in beperkte mate herkennen. Bij het ontwikkelen en tot stand komen van de 
initiatieven is geen bottom-up-aanpak gehanteerd waardoor de betrokkenheid van de 
onderwijsteams achterwege is gebleven. Ook de besluitvorming en de implementatie is 
niet in overleg met de onderwijsteams tot stand gekomen. Ook hier betreft het gemiste 
kansen om de onderwijsteams te betrekken, en een duidelijke verbinding te maken met 
het primaire onderwijsproces, en daarmee de zingeving en toegevoegde waarde van de 
initiatieven voor het onderwijs te onderstrepen. 

Het ontbreekt nog steeds aan een gemeenschappelijke visie van waaruit 
verbeteractiviteiten worden opgepakt. Deze gedeelde visie zal vooral een duidelijk beeld 
moeten geven van wat de onderwijsteams verstaan onder goed onderwijs, het primaire 
onderwijsproces, en hoe dat vormgegeven moet worden. Hierbij dienen ook zaken als 
toegevoegde waarde, en wat zij als zingeving ervaren met betrekking tot hun functioneren 
in de primaire onderwijsomgeving, benoemd te worden. 

Met het sectorplan voor 2013 zijn nog geen significante aanpassingen gedaan in het aantal 
doelen en activiteiten. Deze zijn nog steeds omvangrijk en hebben vooral een 
instrumenteel karakter. Het initiatief met de A3-methodiek voor het sectorplan is nog 
onvoldoende bekend bij de onderwijsteams. Deze aanpak zal moeten leiden tot een 
eenvoudige uitwerking en een beter overzicht van de verschillende doelstellingen en 
activiteiten. Door de onderwijsteams onvoldoende te betrekken bij deze ontwikkeling, 
blijft de toegevoegde waarde uit en ontbreekt het bij de teams aan inzicht. 

Communicatie vraagt nog steeds alle aandacht bij het overleg van het managementteam 
en van de onderwijsteams. Het overleg kent geen structurele PDCA-cyclus, waardoor het 
lerend vermogen van de organisatie (het managementteam en de onderwijsteams) 
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onvoldoende wordt geactiveerd. Communicatie is vaak eenzijdig vormgegeven, 
bijvoorbeeld door middel van e-mails, waardoor het een boodschap wordt met een 
informerend karakter, waarbij het de vraag blijft of de ontvanger de boodschap wel 
begrijpt, communiceert en uitvoert. De interactie tussen zender en ontvanger vraagt de 
nodige aandacht als essentiële input van de organisatie om zodoende de inbreng (bottom-
up) te optimaliseren en de juiste keuzes te kunnen maken bij verbetertrajecten en 
zodoende de participatie van de onderwijsteams te stimuleren.  

8.3 Conclusies 
Alvorens de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden is een toelichting bij het 
begrip effectiviteit in relatie tot deze dissertatie wenselijk. Met het optimaliseren van de 
effectiviteit van de afdeling Zorg van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht wordt in dit 
geval bedoeld, de mogelijkheden te onderzoeken en in beeld te brengen waarmee het 
managementteam van de afdeling Zorg, beter en/of sneller in staat is haar 
(organisatie)doelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het 
sectorplan en in de teamplannen vertaald naar concrete doelen en activiteiten voor de 
verschillende onderwijsteams. 

In de inleiding van dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden?  

Aan de hand van de beantwoording van de deelvragen wordt de hoofdvraag van dit 
onderzoek beantwoord: 

Wil het managementteam haar effectiviteit optimaliseren dan zal het 
managementteam inhoud en uitvoering moeten geven aan de hierna volgende 
aspecten. 

8.3.1 Bewustwording als eerste stap van het veranderingsproces 

Het managementteam is er, net als de onderwijsteams, van overtuigd dat de 
aanbevelingen zoals gedaan in fase 1 van het onderzoek belangrijke bijdragen kunnen 
leveren aan het effectiever laten functioneren van de sector Zorg en Welzijn. Daarnaast 
zien de teams ook de noodzaak in om te komen tot interventies die daadwerkelijk leiden 
tot het structureel verbeteren van de organisatie en de daarmee verbonden processen en 
werkwijzen. De dynamische omgeving van Leeuwenborgh Opleidingen, waarbij 
verschillende interventies en een reorganisatie hebben plaatsgevonden, hebben bij de 
onderwijsteams een zekere weerstand en verandermoeheid doen ontstaan. De 
onderwijsteams hebben te vaak ervaren dat interventies zijn ingezet, maar niet op een 
juiste wijze zijn geïmplementeerd en geborgd. Het gevolg hiervan is dat, bij de 
onderwijsteams, het vertrouwen in (toekomstige) interventies is afgenomen. De 
onderwijsteams geven aan dat zij graag willen participeren in verbetertrajecten, maar dan 
moeten door het managementteam wel de juiste keuzes worden gemaakt. Wanneer de 
interventies geen significante verbinding hebben met het primaire onderwijsproces of het 
effectiever laten functioneren van de organisatie (afdeling Zorg), loopt het 
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managementteam het risico dat deze interventies niet gedragen worden door de 
onderwijsteams, een kleinere kans van slagen hebben, en leiden tot demotivatie bij de 
onderwijsteams. Daarom zal voor het managementteam, maar vooral voor de 
onderwijsteams, de toegevoegde waarde van de interventies 
(verbetertrajecten/aanbevelingen) duidelijk moeten zijn. Om de draagkracht bij de 
interventies te verstevigen is de participatie en inbreng van de onderwijsteams essentieel. 
Zij kunnen vanuit hun professionaliteit veel inhoudelijke input leveren om processen en 
werkwijzen efficiënter te maken en beter te laten aansluiten op het primaire 
onderwijsproces. Om de zingeving van de onderwijsteams in positieve zin te voeden, en 
daarmee de draagkracht verder te vergroten, zal de toegevoegde waarde van de 
interventies een transparante koppeling moeten hebben met het primaire 
onderwijsproces. 

De bewustwording van de problematiek, zoals benoemd in fase 1 van het onderzoek, die 
is ontstaan bij het managementteam en de onderwijsteams is de eerste stap in het 
veranderingsproces. Deze bewustwording, als eerste stap in de fase van het creëren van 
een veranderingsklimaat, lijkt misschien een kleine stap, maar is wel de meest essentiële 
stap om überhaupt tot een succesvol veranderingsproces te komen (Kotter & Cohen, 
2002). Met deze bewustwording is dan ook de sense of urgency bij het managementteam 
ontstaan om uitermate zorgvuldig en weloverwogen aan de slag te gaan met de 
vervolgstappen (projectteam voor veranderinterventies formeren en visie ontwikkeling) 
om te komen tot duurzame verbetertrajecten (implementatie van de aanbevelingen). 
Hierbij zullen de blokkades die leiden tot de impasse, zoals het ontbreken van een 
leidende coalitie (projectteam), een structurele visie en een strategie om de 
verbetertrajecten te initiëren en te implementeren, geslecht moeten worden om te 
voorkomen dat de organisatie in een continuering van de status-quo belandt. 

8.3.2 Oplossen attention deficit-syndroom door aanpak van repeterende 
vraagstukken 

De onderwijsteams kunnen op voorhand aangeven welke problemen en vraagstukken op 
welke momenten gaan spelen. Deze verschillende problemen repeteren structureel 
binnen de onderwijscyclus. Zowel het managementteam als de onderwijsteams zijn van 
mening dat het attention deficit-syndroom de belangrijkste oorzaak is waardoor 
problemen niet structureel worden opgelost. Als verklaring wordt hierbij gegeven dat het 
managementteam, maar ook de onderwijsteams, te weinig tijd heeft om goede analyses 
van de vraagstukken te maken om weloverwogen tot oplossingsvarianten te komen. Als 
gevolg van het niet beschikbaar hebben van voldoende tijd is er onvoldoende aandacht 
voor de inhoudelijke aspecten van de vraagstukken en het vinden van structurele 
(duurzame) oplossingen die de oorzaak van de problematiek wegnemen. Er worden veel 
oplossingen gegenereerd die dienst doen als een soort noodverband. Door gebrek aan tijd 
is geen structurele aanpak van de oorzaken, waardoor problemen en vraagstukken blijven 
repeteren en men niet verder komt dan symptoombestrijding (Senge et al., 2001). 

Bij het attention deficit-syndroom moet opgemerkt worden dat het geen oorzaak betreft 
maar juist een gevolg is van onvoldoende aandacht voor de onderliggende problematiek 
van de verschillende vraagstukken. In het geval van het managementteam heeft dit vooral 
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onvoldoende wordt geactiveerd. Communicatie is vaak eenzijdig vormgegeven, 
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managementteam het risico dat deze interventies niet gedragen worden door de 
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vervolgstappen (projectteam voor veranderinterventies formeren en visie ontwikkeling) 
om te komen tot duurzame verbetertrajecten (implementatie van de aanbevelingen). 
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mening dat het attention deficit-syndroom de belangrijkste oorzaak is waardoor 
problemen niet structureel worden opgelost. Als verklaring wordt hierbij gegeven dat het 
managementteam, maar ook de onderwijsteams, te weinig tijd heeft om goede analyses 
van de vraagstukken te maken om weloverwogen tot oplossingsvarianten te komen. Als 
gevolg van het niet beschikbaar hebben van voldoende tijd is er onvoldoende aandacht 
voor de inhoudelijke aspecten van de vraagstukken en het vinden van structurele 
(duurzame) oplossingen die de oorzaak van de problematiek wegnemen. Er worden veel 
oplossingen gegenereerd die dienst doen als een soort noodverband. Door gebrek aan tijd 
is geen structurele aanpak van de oorzaken, waardoor problemen en vraagstukken blijven 
repeteren en men niet verder komt dan symptoombestrijding (Senge et al., 2001). 

Bij het attention deficit-syndroom moet opgemerkt worden dat het geen oorzaak betreft 
maar juist een gevolg is van onvoldoende aandacht voor de onderliggende problematiek 
van de verschillende vraagstukken. In het geval van het managementteam heeft dit vooral 
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te maken met de werkdruk die het team ervaart en waardoor het te weinig tijd besteedt 
aan de inhoud en oorzaak van problemen en vraagstukken. Door de vele doelstellingen en 
activiteiten die in het sectorplan zijn opgenomen, ontstaat een diffuus beeld van de 
prioriteiten. Het is vaak niet helder welke activiteiten voorrang hebben en wat daarbij de 
relatie is met het primaire onderwijsproces. Bij het prioriteren van de verschillende 
doelstellingen en activiteiten zouden op voorhand ook de invloed en effecten op de 
primaire processen helder moeten zijn. De verschillende opdrachten die van externe 
partijen komen (zoals het Ministerie van OCW en de MBO Raad), maar ook de opdrachten 
van de interne (ondersteunende) afdelingen, voeren de druk door middel van de 
verschillende en veelal strakke deadlines, alleen maar verder op.  

8.3.3 Gezamenlijke visie op onderwijs en effectiviteit 

Om sturing te kunnen geven aan de prioritering van de verschillende problemen en 
vraagstukken dienen het managementteam en de onderwijsteams gezamenlijk een visie 
te ontwikkelen. Hiermee wordt inhoud gegeven aan het begrip kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en hoe dit met de onderwijsteams vorm te geven en te realiseren. Hierbij dient 
ook invulling te worden gegeven aan de structurele ontwikkeling en innovatie van het 
onderwijs en hoe dit vorm te geven binnen de onderwijsteams. Naast deze 
onderwijsinhoudelijke visie zal ook een visie ontwikkeld moeten worden waarmee 
invulling wordt gegeven aan de wijze waarop de effectiviteit van het managementteam de 
gewenste structuur krijgt. Met deze visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen 
het managementteam en de onderwijsteams primaire keuzes maken bij de verschillende 
vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd, deze toetsen aan de visie, en 
vervolgens de toegevoegde waarde in beeld brengen. De visie op de effectiviteit van het 
managementteam zal duidelijk in beeld moeten brengen wat het managementteam wil 
bereiken met de effectiviteit van de afdeling Zorg, bijvoorbeeld door repeterende 
complexe vraagstukken structureel op te lossen en problemen in één keer goed aan te 
pakken. Zodoende wordt tijd bespaard waardoor er meer tijd, ruimte en aandacht 
ontstaat voor het primaire onderwijsproces (meer tijd voor het ontwikkelen van onderwijs 
en meer contacttijd met de leerling). Kortom: de (tijd)winst die ontstaat door de 
effectiviteit van het managementteam te vergroten, zal wel een relatie moeten hebben 
met het creëren van meer aandacht voor het primaire onderwijsproces. Op deze manier 
zal bij de onderwijsteams de draagkracht voor de interventies, maar ook de zingeving 
toenemen omdat er meer aandacht is voor het creëren van goed onderwijs (primaire 
onderwijsproces) en daardoor meer aandacht voor de leerling. 

De gezamenlijke visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en effectiviteit zal het 
managementteam moeten helpen met het creëren van een scherpe focus, het stellen van 
de juiste prioriteiten en vooral het centraal stellen van het primaire onderwijsproces en de 
toegevoegde waarde van de interventies. De huidige organisatievisie is te algemeen en 
biedt onvoldoende handvatten en inspiratie voor het managementteam. Het ontwikkelen 
van een eigen visie en strategie biedt de mogelijkheid om met de onderwijsteams 
(bottom-up) een eigen, maar vooral effectieve, koers te kiezen om het onderwijs verder te 
verbeteren en te innoveren. 
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Om succesvolle veranderingen te kunnen realiseren is een gezamenlijke visie van belang 
om de mensen op één lijn te brengen en om de richting en strategie van de 
veranderingsdoelstellingen duidelijk te maken (Kotter, 2008). Ook de teambevlogenheid 
wordt versterkt als de onderwijsteams gezamenlijk aansprekende en helder 
geformuleerde teamdoelstellingen nastreven en daarmee eenvoudiger hun visie 
realiseren (Kuiper & Groeneveld, 2014). Een duidelijke visie en richting is essentieel om 
door middel van krachtig en proactief leiderschap succesvolle veranderingen te kunnen 
realiseren (Covey, 2008). Hoe beter het einddoel al aan het begin wordt gezien, des te 
groter is de kans dat de onderneming succesvol wordt en daarmee de doelen worden 
behaald, aldus Covey. De praktijk is echter dat het management weinig gebruik maakt van 
de mogelijkheid om medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de visie en de 
strategie en daarmee kansen laat liggen om de organisatie te innoveren en optimaal af te 
stemmen op de markt (Hamel, 1996). Tot slot kan het falen van veranderingsprocessen 
ook mede ontstaan omdat het management de doelstellingen onvoldoende verduidelijkt 
met de gezamenlijke visie en daardoor onvoldoende herkenning en draagkracht ontstaat 
(Katzenbach & Smith, 1997). 

8.3.4 21e-eeuwse aanpak van complexe vraagstukken in een veranderende 
omgeving 

Het managementteam wordt geconfronteerd met de verschillende contingentiefactoren 
op alle niveaus (macro-, meso- en micro-omgeving). Zo neemt het aantal leerlingen af, 
mede als gevolg van de ontgroening, en worden steeds hogere eisen gesteld aan de 
leerlingen door technologische ontwikkelingen in de zorgsector. Het wordt, door 
bezuinigingen in de zorgsector, ook steeds moeilijker geschikte stageplaatsen te vinden en 
leerlingen te helpen aan relevante stageplekken. Binnen de organisatie heeft het 
managementteam te maken met verschillende (ondersteunende) afdelingen met 
belangen en doelstellingen die niet altijd aansluiten bij de doelstellingen van het 
managementteam. Hierdoor ziet het managementteam zich genoodzaakt interventies te 
plegen die vaak ten koste gaan van het primaire onderwijsproces; de capaciteit van de 
onderwijsteams wordt steeds vaker aangewend voor niet-onderwijstaken. Belangrijk in dit 
kader is dat er niet alleen andere (niet onderwijsgebonden) taken bijkomen, maar dat 
vooral een aanslag wordt gepleegd op de zingeving van de onderwijsteams. De 
onderwijsteams vragen zich dan ook af wat de toegevoegde waarde is van deze taken. 
Ook systemen als Fronter en SAP Edictis dragen niet structureel bij tot het vereenvoudigen 
van processen en werkwijzen. Deze systemen zijn dusdanig complex ingericht dat het snel 
vinden van benodigde informatie en gegevens vaak een lange zoektocht vraagt en veelal 
niet tot passende oplossingen leidt. 

De complexiteit van de verschillende vraagstukken waarmee het managementteam wordt 
geconfronteerd neemt steeds verder toe. Niet alleen de inhoud van de vraagstukken 
wordt steeds complexer, maar ook de verschillende actoren die hierbij betrokken zijn. Het 
in beeld brengen en uitwerken van de complexe vraagstukken (wicked problems) vraagt 
steeds vaker een multidisciplinaire samenwerking met verschillende (externe) partijen, 
waarbij een actieve samenwerking noodzakelijk is om informatie en kennis met elkaar te 
delen om tot een oplossing te kunnen komen (Keast et al., 2004). De probleemsituaties 
verschillen ook sterk, van eenvoudige situaties tot chaotische situaties, waarbij in de 
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te maken met de werkdruk die het team ervaart en waardoor het te weinig tijd besteedt 
aan de inhoud en oorzaak van problemen en vraagstukken. Door de vele doelstellingen en 
activiteiten die in het sectorplan zijn opgenomen, ontstaat een diffuus beeld van de 
prioriteiten. Het is vaak niet helder welke activiteiten voorrang hebben en wat daarbij de 
relatie is met het primaire onderwijsproces. Bij het prioriteren van de verschillende 
doelstellingen en activiteiten zouden op voorhand ook de invloed en effecten op de 
primaire processen helder moeten zijn. De verschillende opdrachten die van externe 
partijen komen (zoals het Ministerie van OCW en de MBO Raad), maar ook de opdrachten 
van de interne (ondersteunende) afdelingen, voeren de druk door middel van de 
verschillende en veelal strakke deadlines, alleen maar verder op.  

8.3.3 Gezamenlijke visie op onderwijs en effectiviteit 

Om sturing te kunnen geven aan de prioritering van de verschillende problemen en 
vraagstukken dienen het managementteam en de onderwijsteams gezamenlijk een visie 
te ontwikkelen. Hiermee wordt inhoud gegeven aan het begrip kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en hoe dit met de onderwijsteams vorm te geven en te realiseren. Hierbij dient 
ook invulling te worden gegeven aan de structurele ontwikkeling en innovatie van het 
onderwijs en hoe dit vorm te geven binnen de onderwijsteams. Naast deze 
onderwijsinhoudelijke visie zal ook een visie ontwikkeld moeten worden waarmee 
invulling wordt gegeven aan de wijze waarop de effectiviteit van het managementteam de 
gewenste structuur krijgt. Met deze visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen 
het managementteam en de onderwijsteams primaire keuzes maken bij de verschillende 
vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd, deze toetsen aan de visie, en 
vervolgens de toegevoegde waarde in beeld brengen. De visie op de effectiviteit van het 
managementteam zal duidelijk in beeld moeten brengen wat het managementteam wil 
bereiken met de effectiviteit van de afdeling Zorg, bijvoorbeeld door repeterende 
complexe vraagstukken structureel op te lossen en problemen in één keer goed aan te 
pakken. Zodoende wordt tijd bespaard waardoor er meer tijd, ruimte en aandacht 
ontstaat voor het primaire onderwijsproces (meer tijd voor het ontwikkelen van onderwijs 
en meer contacttijd met de leerling). Kortom: de (tijd)winst die ontstaat door de 
effectiviteit van het managementteam te vergroten, zal wel een relatie moeten hebben 
met het creëren van meer aandacht voor het primaire onderwijsproces. Op deze manier 
zal bij de onderwijsteams de draagkracht voor de interventies, maar ook de zingeving 
toenemen omdat er meer aandacht is voor het creëren van goed onderwijs (primaire 
onderwijsproces) en daardoor meer aandacht voor de leerling. 

De gezamenlijke visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en effectiviteit zal het 
managementteam moeten helpen met het creëren van een scherpe focus, het stellen van 
de juiste prioriteiten en vooral het centraal stellen van het primaire onderwijsproces en de 
toegevoegde waarde van de interventies. De huidige organisatievisie is te algemeen en 
biedt onvoldoende handvatten en inspiratie voor het managementteam. Het ontwikkelen 
van een eigen visie en strategie biedt de mogelijkheid om met de onderwijsteams 
(bottom-up) een eigen, maar vooral effectieve, koers te kiezen om het onderwijs verder te 
verbeteren en te innoveren. 
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Om succesvolle veranderingen te kunnen realiseren is een gezamenlijke visie van belang 
om de mensen op één lijn te brengen en om de richting en strategie van de 
veranderingsdoelstellingen duidelijk te maken (Kotter, 2008). Ook de teambevlogenheid 
wordt versterkt als de onderwijsteams gezamenlijk aansprekende en helder 
geformuleerde teamdoelstellingen nastreven en daarmee eenvoudiger hun visie 
realiseren (Kuiper & Groeneveld, 2014). Een duidelijke visie en richting is essentieel om 
door middel van krachtig en proactief leiderschap succesvolle veranderingen te kunnen 
realiseren (Covey, 2008). Hoe beter het einddoel al aan het begin wordt gezien, des te 
groter is de kans dat de onderneming succesvol wordt en daarmee de doelen worden 
behaald, aldus Covey. De praktijk is echter dat het management weinig gebruik maakt van 
de mogelijkheid om medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de visie en de 
strategie en daarmee kansen laat liggen om de organisatie te innoveren en optimaal af te 
stemmen op de markt (Hamel, 1996). Tot slot kan het falen van veranderingsprocessen 
ook mede ontstaan omdat het management de doelstellingen onvoldoende verduidelijkt 
met de gezamenlijke visie en daardoor onvoldoende herkenning en draagkracht ontstaat 
(Katzenbach & Smith, 1997). 

8.3.4 21e-eeuwse aanpak van complexe vraagstukken in een veranderende 
omgeving 

Het managementteam wordt geconfronteerd met de verschillende contingentiefactoren 
op alle niveaus (macro-, meso- en micro-omgeving). Zo neemt het aantal leerlingen af, 
mede als gevolg van de ontgroening, en worden steeds hogere eisen gesteld aan de 
leerlingen door technologische ontwikkelingen in de zorgsector. Het wordt, door 
bezuinigingen in de zorgsector, ook steeds moeilijker geschikte stageplaatsen te vinden en 
leerlingen te helpen aan relevante stageplekken. Binnen de organisatie heeft het 
managementteam te maken met verschillende (ondersteunende) afdelingen met 
belangen en doelstellingen die niet altijd aansluiten bij de doelstellingen van het 
managementteam. Hierdoor ziet het managementteam zich genoodzaakt interventies te 
plegen die vaak ten koste gaan van het primaire onderwijsproces; de capaciteit van de 
onderwijsteams wordt steeds vaker aangewend voor niet-onderwijstaken. Belangrijk in dit 
kader is dat er niet alleen andere (niet onderwijsgebonden) taken bijkomen, maar dat 
vooral een aanslag wordt gepleegd op de zingeving van de onderwijsteams. De 
onderwijsteams vragen zich dan ook af wat de toegevoegde waarde is van deze taken. 
Ook systemen als Fronter en SAP Edictis dragen niet structureel bij tot het vereenvoudigen 
van processen en werkwijzen. Deze systemen zijn dusdanig complex ingericht dat het snel 
vinden van benodigde informatie en gegevens vaak een lange zoektocht vraagt en veelal 
niet tot passende oplossingen leidt. 

De complexiteit van de verschillende vraagstukken waarmee het managementteam wordt 
geconfronteerd neemt steeds verder toe. Niet alleen de inhoud van de vraagstukken 
wordt steeds complexer, maar ook de verschillende actoren die hierbij betrokken zijn. Het 
in beeld brengen en uitwerken van de complexe vraagstukken (wicked problems) vraagt 
steeds vaker een multidisciplinaire samenwerking met verschillende (externe) partijen, 
waarbij een actieve samenwerking noodzakelijk is om informatie en kennis met elkaar te 
delen om tot een oplossing te kunnen komen (Keast et al., 2004). De probleemsituaties 
verschillen ook sterk, van eenvoudige situaties tot chaotische situaties, waarbij in de 
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eenvoudige situaties simpel kan worden volstaan met het toepassen van best practices, 
terwijl bij complexe en chaotische situaties veel meer kennis, vaardigheden en innovatie 
van het managementteam gevraagd worden om nieuwe en vooral passende oplossingen 
te vinden (Kurtz & Snowden, 2003). 

Het managementteam wordt met 21e-eeuwse complexe vraagstukken geconfronteerd die 
om 21e-eeuwse oplossingen vragen waardoor niet langer volstaan kan worden met een 
traditionele 20e-eeuwse aanpak. Kortom: het managementteam en de onderwijsteams 
zullen nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om het hoofd te kunnen bieden aan de 
complexe vraagstukken, door samenwerking en interactie aan te gaan met de omgeving. 
De in fase 1 genoemde aanbevelingen als samenwerking in kwaliteitscirkels kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren om interactie en samenwerking met de verschillende 
(externe) partijen te activeren en te stimuleren om duurzame interventies te realiseren. 

8.3.5 Samenwerken als basis voor de lerende organisatie 

De communicatie tussen het managementteam en de onderwijsteams verloopt vaak 
eenzijdig. De onderwijsteams ontvangen veel informatie via e-mail waarbij de interactie 
tussen de teams ontbreekt en informatie niet beklijft of leidt tot daadwerkelijke 
uitvoering. Ook de overlegstructuren, zoals de overleggen van het managementteam en 
van de onderwijsteams, zijn nog onvoldoende effectief ingericht. Door de vele 
werkzaamheden, maar vooral het gemis aan focus en prioritering, zijn agenda's overvol en 
is er weinig tijd voor inhoudelijke discussies en gezamenlijke besluitvorming over de 
vraagstukken die ertoe doen. Het lerend vermogen van de organisatie wordt onvoldoende 
benut. Zo is de kwaliteitsborging in de vorm van een PDCA-cyclus niet structureel 
vormgegeven. Ook wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 
verschillende overlegvormen, activiteiten, doelen en de voortgang met elkaar te 
evalueren en continu bij te stellen.  

Volgens Senge et al. (2001) zijn effectieve veranderingen in de onderwijsorganisatie alleen 
levensvatbaar als deze gepaard gaan met leren. Door de solistische manier van werken 
van docenten, in tegenstelling tot andere organisaties waar veel professionals in teams 
werken waarbij kennisoverdracht met collega’s ontstaat vanuit de reguliere setting, is het 
dus noodzakelijk een structuur te creëren waarbinnen docenten en de 
opleidingsmanagers van elkaar en van hun omgeving kunnen leren (Barber & Mourshed, 
2007). De lerende organisatie is wenselijk om de complexe vraagstukken te kunnen sturen 
en oplossen. De focus van het managementteam is nu te veel gericht op afzonderlijke 
werkwijzen en incidenten wat leidt tot een fragmentarische aanpak van de problemen. Er 
zal een focus ontwikkeld moeten worden gericht op samenwerkingsverbanden en 
structuren voor veranderingen (verbetertrajecten). Om te kunnen komen tot 
systeemdenken, zal er hierbij ook ruimte moeten zijn voor een open dialoog met de 
onderwijsteams (Senge, 2001). Het systeemdenken moet er toe leiden dat het 
managementteam en de onderwijsteams zich niet primair richten op de waarneembare 
problemen, maar juist gaan zoeken naar de oorzaken waaruit de problemen voortkomen. 
Met het implementeren van het systeemdenken moet een lerende organisatie ontstaan, 
waarin het managementteam en de onderwijsteams structureel werken aan het in beeld 
brengen van de daadwerkelijke oorzaak van de repeterende problemen en vraagstukken 
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en daarmee duurzame oplossingen generen. Bij het vormgeven van het systeemdenken is 
de leercyclus met een dubbele lus van Senge (zie figuur 6) een praktisch instrument. 
Hiermee kunnen de herbezinning op de basisaannames, conclusies en redeneringen 
gestuurd worden om daarmee de basis te leggen voor het in beeld brengen en oplossen 
van de dieperliggende oorzaken. 

De lerende organisatie zal ook voldoende aandacht moeten hebben voor de individuele 
ontwikkeling van de opleidingsmanagers en docenten. De toenemende (maatschappelijke) 
complexiteit en de daarmee verbonden vraagstukken vragen om nieuwe vaardigheden 
van de medewerkers. De leerlingen dienen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen (Life and 
Career Skills, Learning and Innovation Skills en Information, Media and Technology Skills) 
die aansluiten bij de ontwikkelingen van de 21e eeuw (Voogt & Pareja Roblin, 2010; 
Trilling & Fadel, 2009). Ook voor het managementteam en de onderwijsteams is het van 
belang dat zij deze vaardigheden ontwikkelen om deze te kunnen overdragen op de 
leerlingen. Daarnaast is het ook van belang om de eigen vaardigheden te ontwikkelen op 
het gebied van leren en innoveren en digitale toepassingen zodat er maximale aansluiting 
ontstaat bij de nieuwe technologieën en ontwikkeling in de zorgsector. Kortom: om een 
optimale aansluiting van het onderwijs met de zorgsector naar de toekomst te kunnen 
borgen moet het managementteam aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van de omgeving.  

8.3.6 Leiderschap als dynamisch instrument 

De complexiteit van de vraagstukken binnen Leeuwenborgh Opleidingen neemt sterk toe. 
De toenemende maatschappelijke complexiteit heeft ook invloed op de opleiding. Zo 
wordt het managementteam geconfronteerd met steeds meer eisen van de overheid. 
Onder andere de aanvullende eisen van de Inspectie van het Onderwijs (2014a), op het 
gebied van Nederlands en Rekenen, vragen substantiële veranderingen van de 
onderwijsprogrammering, de onderwijsverantwoording en het toezicht. Ook de afname 
van het leerlingenaantal en de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en het 
regionale bedrijfsleven maken de omgeving van het managementteam steeds 
dynamischer, maar vooral complexer met steeds meer en verschillende actoren. Een 
paradox ontstaat door een toenemende samenwerking met het Arcus College terwijl er bij 
het Arcus College gelijktijdig een focus bestaat om het beste ROC van Zuid-Limburg te 
worden. Door deze situatie belandt het managementteam ongemerkt in een 
concurrentiepositie waarbij de samenwerking, maar ook de eigen belangen en de kwaliteit 
van het onderwijs complexe uitgangspunten vormen.  
Buiten omgevingsfactoren en contingentiefactoren, die veelal sturend zijn, heeft het 
managementteam primair te maken met de onderwijsteams. De onderwijsteams 
verwachten van hun opleidingsmanagers dat zij sturing geven aan de teams en daarbij een 
duidelijke visie hebben naar de toekomst. Het gaat er nu om dat er juiste (visionaire) 
keuzes worden gemaakt, dat er knopen worden doorgehakt en dat er beslissingen worden 
genomen die leiden tot een structurele visie en strategie naar de toekomst. Daarnaast 
moet er een einde komen aan de repeterende vraagstukken en zal de samenwerking 
binnen de teams en met het managementteam geïntensiveerd moeten worden. Ook de 
samenwerking met ondersteunende afdelingen vraagt alle aandacht om procedures en 
werkwijzen efficiënter te maken. Het vormgeven van de onderwijsvisie en de visie op 
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zal een focus ontwikkeld moeten worden gericht op samenwerkingsverbanden en
structuren voor veranderingen (verbetertrajecten). Om te kunnen komen tot 
systeemdenken, zal er hierbij ook ruimte moeten zijn voor een open dialoog met de
onderwijsteams (Senge, 2001). Het systeemdenken moet er toe leiden dat het 
managementteam en de onderwijsteams zich niet primair richten op de waarneembare
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en daarmee duurzame oplossingen genereren. Bij het vormgeven van het systeemdenken 
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worden. Door deze situatie belandt het managementteam ongemerkt in een 
concurrentiepositie waarbij de samenwerking, maar ook de eigen belangen en de kwaliteit 
van het onderwijs complexe uitgangspunten vormen.  
Buiten omgevingsfactoren en contingentiefactoren, die veelal sturend zijn, heeft het 
managementteam primair te maken met de onderwijsteams. De onderwijsteams 
verwachten van hun opleidingsmanagers dat zij sturing geven aan de teams en daarbij een 
duidelijke visie hebben naar de toekomst. Het gaat er nu om dat er juiste (visionaire) 
keuzes worden gemaakt, dat er knopen worden doorgehakt en dat er beslissingen worden 
genomen die leiden tot een structurele visie en strategie naar de toekomst. Daarnaast 
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effectiviteit vraagt een samenwerking die bottom-up moet worden vormgegeven, waarbij 
de inbreng van de onderwijsteams geoptimaliseerd moet worden om voeding te geven 
aan de zingeving van de onderwijsteams.  
Tot slot is er weinig aandacht voor het lerend vermogen van de organisatie 
(managementteam en onderwijsteams), goede communicatie en ook de invulling van het 
continu verbeteren van de organisatie (PDCA-cyclus); dit alles vraagt de nodige 
ontwikkeling en aanpassing vanuit het managementteam. 
Het managementteam wordt dus geconfronteerd met een toenemende complexiteit 
zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast zal de samenwerking met de 
onderwijsteams en het structureel verbeteren van de organisatie een nieuwe en andere 
aansturing (leiderschap en management) vragen van het managementteam.  

In fase 1 van het onderzoek is regelmatig naar voren gekomen dat participatief 
leiderschap een passende leiderschapsstijl zou kunnen zijn en groepscohesie zou 
versterken. De vraag is hierbij ontstaan welke leiderschapsstijl een goede aansluiting geeft 
bij de complexe vraagstukken waarmee het managementteam wordt geconfronteerd. 
Kortom, welke leiderschapsstijl is wenselijk bij het optimaliseren van de effectiviteit van 
het managementteam. 

Het managementteam, maar ook de onderwijsteams, heeft behoefte aan een duidelijke 
visie gericht op de toekomst. De organisatievisie, zoals opgenomen in het jaarverslag over 
2013 van Leeuwenborgh Opleidingen (2014a), is te diffuus om een praktische vertaling te 
kunnen maken van speerpunten en belangen naar de werkvloer. Voor het 
managementteam is het dan ook van belang om in samenwerking met de onderwijsteams 
een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen en daarmee bottom-up-invulling te geven 
aan toekomstscenario's. Het is van belang dat de strategie een duidelijke richting en 
zichtbare invulling geeft aan de veranderingen, die leiden tot het realiseren van de visie 
(Kotter, 2008). Voor het managementteam is het primair van belang om vooral 
leiderschap te tonen waarbij de ontwikkeling van visie en strategie de basis vormt voor 
het inzetten van de veranderingsstrategie. Effectieve transformaties komen immers voor 
70-90% tot stand door middel van leiderschap in plaats van management (10-30%), aldus 
Kotter. Voor het tot stand komen van een veranderingsproces is het van belang de richting 
en strategie duidelijk te maken voor de onderwijsteams, zodat deze begrepen en 
geaccepteerd worden. Bovendien is het van belang de onderwijsteams niet alleen te 
betrekken bij het ontwikkelen van de visie en strategie, maar ook bij de besluitvorming, 
omdat de participatie van de (onderwijs)teams bij de besluitvorming de acceptatie en de 
kwaliteit van de besluitvorming positief beïnvloedt (Oldham & Cummings, 1996; Nutt, 
2002). Om de continuïteit te kunnen garanderen, is het voor het managementteam van 
belang deze processen bottom-up te organiseren en te borgen. Het is dus aan het 
managementteam om nu vooral het leiderschap in te vullen door de juiste dingen te doen 
en een visie en strategie te ontwikkelen en daarmee de richting te bepalen als het 
vertrekpunt voor de veranderingsaanpak. Het is van belang om eerst het leiderschap in te 
vullen met ontwikkeling van visie en strategie, om vervolgens de processen te kunnen 
managen; eerst leiderschap en dan management (Covey, 2008). 

Het leiderschap van het managementteam moet vooral gericht zijn op de resultaten op de 
lange termijn waarbij de gezamenlijke visie en strategie de basis vormen. Er zou volop 
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aandacht moeten zijn voor het lerend vermogen van de organisatie en de ontwikkeling 
van de onderwijsteams en de individuele medewerkers (docenten/coördinatoren). De 
organisatie zou niet afhankelijk mogen zijn of worden van het managementteam. Kennis 
en innovatie dienen breed geborgd te worden in de organisatie om ruimte geven aan de 
zelfstandigheid van de onderwijsteams. Dit zou bovendien moeten leiden tot een situatie 
waarbij de onderwijsteams op basis van een gezamenlijke visie en strategie zelfstandig in 
staat zijn om beslissingen te nemen. 

Van het managementteam wordt leiderschap verwacht dat veel ruimte geeft aan de 
onderwijsteams en oog heeft voor de ontwikkeling van de teams. Transformationeel 
leiderschap heeft typische kenmerken die het belang van de organisatie vooropstelt, 
ruimte geeft aan de ontwikkeling van het team en bovendien de focus richt op de lange 
termijn. Transformationele leiders zijn vasthoudend met hun gerichtheid op de 
langetermijndoelstelling. Transformationele leiders zijn bekwame individuele teamleden, 
bijdragende teamleden maar ook competente managers en effectieve leiders en 
onderscheiden zich vooral door hun bescheidenheid en een enorme wil en 
doorzettingsvermogen om de langetermijndoelstellingen te realiseren (Collins, 2001). 
Innovatie en het creëren van een lerende cultuur in de organisatie staan ook centraal bij 
transformationeel leiderschap. Deze leiders activeren anderen om innovatief te zijn en tot 
nieuwe ideeën en oplossingen te komen (Bass, 1985). Transformationele leiders hebben 
een positieve invloed op het team en het vergroten van het vertrouwen in de eigen 
prestaties van het team (Bass & Riggio, 2006) door de volgende kernkwaliteiten: 
inspirational motivation (inspireren en motiveren), intellectual stimulation (intellectueel 
stimuleren), individualized consideration (persoonlijke aandacht) en idealized influence 
(waardering en invloed). Voor de 21e-eeuwse vraagstukken zal een verandering van het 
management moeten plaatsvinden naar een vernieuwende en creërende kracht, waar 
verantwoording wordt genomen vanuit een gedeelde visie en waar men durft te 
experimenteren, aldus Aardema (2004). De 21e eeuw vraagt om een integraal leiderschap 
waarbij mensgericht, omgevingsgericht, organisatiegericht en resultaatgericht handelen 
belangrijke uitgangspunten zijn (Quinn et al., 2003a; Aardema, 2004). 

De organisatiecultuur mag niet onderschat worden. Het hebben van inzicht in en een 
duidelijk beeld hebben van de organisatiecultuur van de afdeling Zorg en Leeuwenborgh 
Opleidingen als geheel, vormen de basis voor structurele veranderingen in de organisatie. 
Het analyseren van de organisatiecultuur kan veel informatie en inzichten opleveren over 
het type leiderschap, effectiviteitscriteria en managementtheorieën (Cameron & Quinn, 
2005). Om te kunnen vaststellen welke leiderschapsstijl de meest beste aanpak is om de 
effectiviteit van het managementteam te optimaliseren, is het dan ook wenselijk een 
analyse uit te voeren om de cultuur van de afdeling Zorg en Leeuwenborgh Opleidingen in 
beeld te brengen. Zelfs na de analyse zal niet eenduidig te benoemen zijn welke 
leiderschapsstijl te prevaleren is. Leiderschapsstijlen hebben immers vaak met hun 
leiderschapsactiviteiten een koppeling met de verschillende kwadranten (mensgericht, 
omgevingsgericht, organisatiegericht en resultaatgericht), waarbij een leider of organisatie 
nooit volledig in één patroon past. Er altijd sprake is van een mix van verschillende 
culturen en leiderschapsstijlen waarbij meestal wel een dominant patroon overheerst 
(Quinn et al., 2003a). Bovendien verdient het aandacht om met een analyse van de 
organisatiecultuur te kijken naar de mate van productiviteit, kwaliteit, doelmatigheid en 
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effectiviteit vraagt een samenwerking die bottom-up moet worden vormgegeven, waarbij 
de inbreng van de onderwijsteams geoptimaliseerd moet worden om voeding te geven 
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Tot slot is er weinig aandacht voor het lerend vermogen van de organisatie 
(managementteam en onderwijsteams), goede communicatie en ook de invulling van het 
continu verbeteren van de organisatie (PDCA-cyclus); dit alles vraagt de nodige 
ontwikkeling en aanpassing vanuit het managementteam. 
Het managementteam wordt dus geconfronteerd met een toenemende complexiteit 
zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast zal de samenwerking met de 
onderwijsteams en het structureel verbeteren van de organisatie een nieuwe en andere 
aansturing (leiderschap en management) vragen van het managementteam.  

In fase 1 van het onderzoek is regelmatig naar voren gekomen dat participatief 
leiderschap een passende leiderschapsstijl zou kunnen zijn en groepscohesie zou 
versterken. De vraag is hierbij ontstaan welke leiderschapsstijl een goede aansluiting geeft 
bij de complexe vraagstukken waarmee het managementteam wordt geconfronteerd. 
Kortom, welke leiderschapsstijl is wenselijk bij het optimaliseren van de effectiviteit van 
het managementteam. 

Het managementteam, maar ook de onderwijsteams, heeft behoefte aan een duidelijke 
visie gericht op de toekomst. De organisatievisie, zoals opgenomen in het jaarverslag over 
2013 van Leeuwenborgh Opleidingen (2014a), is te diffuus om een praktische vertaling te 
kunnen maken van speerpunten en belangen naar de werkvloer. Voor het 
managementteam is het dan ook van belang om in samenwerking met de onderwijsteams 
een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen en daarmee bottom-up-invulling te geven 
aan toekomstscenario's. Het is van belang dat de strategie een duidelijke richting en 
zichtbare invulling geeft aan de veranderingen, die leiden tot het realiseren van de visie 
(Kotter, 2008). Voor het managementteam is het primair van belang om vooral 
leiderschap te tonen waarbij de ontwikkeling van visie en strategie de basis vormt voor 
het inzetten van de veranderingsstrategie. Effectieve transformaties komen immers voor 
70-90% tot stand door middel van leiderschap in plaats van management (10-30%), aldus 
Kotter. Voor het tot stand komen van een veranderingsproces is het van belang de richting 
en strategie duidelijk te maken voor de onderwijsteams, zodat deze begrepen en 
geaccepteerd worden. Bovendien is het van belang de onderwijsteams niet alleen te 
betrekken bij het ontwikkelen van de visie en strategie, maar ook bij de besluitvorming, 
omdat de participatie van de (onderwijs)teams bij de besluitvorming de acceptatie en de 
kwaliteit van de besluitvorming positief beïnvloedt (Oldham & Cummings, 1996; Nutt, 
2002). Om de continuïteit te kunnen garanderen, is het voor het managementteam van 
belang deze processen bottom-up te organiseren en te borgen. Het is dus aan het 
managementteam om nu vooral het leiderschap in te vullen door de juiste dingen te doen 
en een visie en strategie te ontwikkelen en daarmee de richting te bepalen als het 
vertrekpunt voor de veranderingsaanpak. Het is van belang om eerst het leiderschap in te 
vullen met ontwikkeling van visie en strategie, om vervolgens de processen te kunnen 
managen; eerst leiderschap en dan management (Covey, 2008). 

Het leiderschap van het managementteam moet vooral gericht zijn op de resultaten op de 
lange termijn waarbij de gezamenlijke visie en strategie de basis vormen. Er zou volop 
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aandacht moeten zijn voor het lerend vermogen van de organisatie en de ontwikkeling 
van de onderwijsteams en de individuele medewerkers (docenten/coördinatoren). De 
organisatie zou niet afhankelijk mogen zijn of worden van het managementteam. Kennis 
en innovatie dienen breed geborgd te worden in de organisatie om ruimte geven aan de 
zelfstandigheid van de onderwijsteams. Dit zou bovendien moeten leiden tot een situatie 
waarbij de onderwijsteams op basis van een gezamenlijke visie en strategie zelfstandig in 
staat zijn om beslissingen te nemen. 

Van het managementteam wordt leiderschap verwacht dat veel ruimte geeft aan de 
onderwijsteams en oog heeft voor de ontwikkeling van de teams. Transformationeel 
leiderschap heeft typische kenmerken die het belang van de organisatie vooropstelt, 
ruimte geeft aan de ontwikkeling van het team en bovendien de focus richt op de lange 
termijn. Transformationele leiders zijn vasthoudend met hun gerichtheid op de 
langetermijndoelstelling. Transformationele leiders zijn bekwame individuele teamleden, 
bijdragende teamleden maar ook competente managers en effectieve leiders en 
onderscheiden zich vooral door hun bescheidenheid en een enorme wil en 
doorzettingsvermogen om de langetermijndoelstellingen te realiseren (Collins, 2001). 
Innovatie en het creëren van een lerende cultuur in de organisatie staan ook centraal bij 
transformationeel leiderschap. Deze leiders activeren anderen om innovatief te zijn en tot 
nieuwe ideeën en oplossingen te komen (Bass, 1985). Transformationele leiders hebben 
een positieve invloed op het team en het vergroten van het vertrouwen in de eigen 
prestaties van het team (Bass & Riggio, 2006) door de volgende kernkwaliteiten: 
inspirational motivation (inspireren en motiveren), intellectual stimulation (intellectueel 
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ethiek. Veranderingsinterventies dienen aan te sluiten en geïntegreerd te worden in de 
voorgaande aspecten omdat deze anders tot mislukken gedoemd zijn (Cameron & Quinn, 
2005). Voor het managementteam liggen hierin aspecten van productiviteit en 
doelmatigheid die een koppeling hebben met het optimaliseren van de effectiviteit van 
het managementteam. De aspecten kwaliteit en ethiek zijn vooral te koppelen aan het 
ontwikkelen en realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, als uitgangspunt voor 
het primaire onderwijsproces. 

Het leiderschap van de 21e eeuw met de daarbij behorende toenemende complexiteit, 
kent een verschuiving van leader-centric naar community-centric. Met deze ontwikkeling is 
een voorkeur ontstaan voor een combinatie van de transformationele, contextgevoelige, 
verbindende en dienende leider. Ook het horizontale leiderschap met de collectieve, 
distributieve benadering sluit aan bij de complexiteit van de 21e eeuw (De Ruijter, 2011). 

De dynamiek en turbulentie in de organisatie vragen om een leiderschapsstijl die op een 
adequate manier kan inspelen op de snelle veranderingen van omgeving en in staat is om 
het leren, ontwikkelen en innoveren centraal te stellen door gebruik te maken van 
collectieve kennis, vaardigheden en creativiteit van alle medewerkers. Vooral 
kennisintensieve organisaties zijn gebaat bij een leiderschapsstijl die creatieve 
probleemoplossingen, interdisciplinaire samenwerking en permanent (team)leren 
stimuleert, maar ook ruimte geeft aan de hoogopgeleide medewerkers en aan hun 
behoefte naar persoonlijke ontwikkeling en groei, en hen op basis van persoonlijke 
betrokkenheid ondersteunt en coacht (Bass et al., 2003). Transformationeel leiderschap 
geeft invulling aan deze aspecten en sluit daarmee aan bij de kennisomgeving van het 
managementteam en de complexiteit van de vraagstukken waarmee men wordt 
geconfronteerd. Bovendien worden de creativiteit en de interdisciplinaire samenwerking 
tussen de verschillende teams gestimuleerd en is er aandacht voor innovatie en het 
continu leren en ontwikkelen van de medewerkers. Het leren als collectief (team), maar 
ook individueel, is in een kennisorganisatie een voorwaarde om veranderinterventies 
succesvol te maken (Senge et al., 2001). 

Het managementteam zou zich niet primair moeten richten op een bepaalde 
leiderschapsstijl als panacee voor alle vraagstukken. Het is belangrijker om een 
dynamische leiderschapsstijl organisch te laten ontstaan door een onderwijsvisie te 
ontwikkelen gericht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een managementvisie 
gericht op een effectieve onderwijsorganisatie. Met deze dynamische visies zouden de 
kenmerken van het transformationeel leiderschap als meetlat (kaderstellend) kunnen 
dienen voor de invulling van de gewenste leiderschapsstijl en de leiderschapsactiviteiten. 
Er zal daarbij aandacht moeten zijn voor een concrete invulling van de volgende 
leiderschapskenmerken:  

• Inspirational motivation: door middel van een heldere visie op onderwijs en 
effectiviteit, met een duidelijke communicatie en overtuiging, concrete beelden 
en toekomstscenario’s zichtbaar maken naar de toekomst.  

• Intellectual stimulation: door het intellectueel stimuleren van het 
managementteam en de onderwijsteams en het bewust maken van de 
repeterende problemen. Vanuit een nieuw perspectief creatieve oplossingen 

 

163 

vinden en initiëren voor duurzame interventies en daarmee het attention deficit-
syndroom elimineren.  

• Individualized consideration: door het vormgeven van persoonlijke aandacht, 
betrokkenheid en het coachen van de docenten/coördinatoren en daarmee het 
lerend vermogen van de organisatie structureel in te vullen en de zelfsturing van 
de onderwijsteams verder te vergroten, ook op het gebied van besluitvorming.  

• Idealized influence: door invloed te gebruiken gericht op het realiseren van de 
toekomstscenario’s de wegen vrij maken voor de onderwijsteams om de 
noodzakelijke prioriteiten te kunnen stellen en tijd vrij te maken voor de leidende 
coalitie (projectteam). 

Daarnaast zal ook de persoonlijke waardering voor de inbreng en prestaties van de 
onderwijsteams een duidelijke vorm moeten krijgen, zowel op persoonlijk niveau als op 
teamniveau. 

8.4 Reflectie 
Met de aanbevelingen zoals gedaan in fase 1 van dit onderzoek lijkt er voor het 
managementteam een richtinggevend kader te liggen om structureel de effectiviteit van 
de afdeling Zorg te verbeteren. In fase 2 van het onderzoek laten alle geïnterviewden 
weten dat zij deze aanbevelingen zien als een goede oplossing en aanpak van bestaande 
problemen, waarmee processen en werkwijzen efficiënter zullen worden, doelen 
effectiever (beter en sneller) behaald worden en er meer tijd zal ontstaan voor het 
primaire onderwijsproces. Merkwaardig is echter dat er na het opleveren van de 
onderzoeksresultaten van fase 1 van het onderzoek geen concrete, zichtbare interventies 
hebben plaatsgevonden gericht op het initiëren en implementeren van de aanbevelingen. 
Tijdens de interviews in fase 2 van het onderzoek, wordt met name door de 
onderwijsteams aangegeven dat zij in de tussenliggende periode van het eerste en het 
tweede interview, geen ontwikkelingen hebben gezien of ervaren, die duiden op het 
initiëren of implementeren van de eerder genoemde aanbevelingen. Sterker nog, de 
onderwijsteams verwachten niet dat de komende drie jaar de aanbevelingen worden 
geïmplementeerd en zien daarmee geen verandering of verbetering van hun omgeving 
voor de komende jaren. Het managementteam daarentegen ziet de toekomst 
rooskleuriger en verwacht de aanbevelingen te kunnen implementeren, maar voorziet 
daarbij wel de nodige blokkades. 
De organisatie is hiermee in een impasse beland, waarbij de nodige blokkades voor 
veranderinterventies (verbetertrajecten) deze positie verstevigen en dreigen te laten 
stollen tot een comfortabele status-quo. 

De professionals, het managementteam en de onderwijsteams, hebben een hoge mate 
van zelfstandigheid en zelfsturing gebaseerd op een hoog kennis- en ontwikkelingsniveau. 
Het recente onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, de Staat van de instelling 
(Inspectie van het Onderwijs, 2014), bevestigt deze constatering van zelfstandigheid en 
zelfsturing, maar ook het hoge kennisniveau van de onderwijsteams en voegt hier nog aan 
toe dat de opleidingsmanager een goede visie heeft op het onderwijs en de kwaliteitszorg. 
Hiermee zijn de basisingrediënten aanwezig om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te 
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verzorgen en de organisatie op een effectieve manier in te richten om zoveel mogelijk tijd 
en aandacht te kunnen vrijmaken voor het primaire onderwijsproces. 

De docenten, die vaak al op jonge leeftijd bewust hebben gekozen voor het docentschap, 
vinden hun zingeving in de bevlogenheid voor het onderwijs en vooral het beste uit hun 
leerlingen te halen. Bevlogenheid is de meest onderschatte eigenschap van een goede 
docent (Konermann, 2012) en is een belangrijke bron van energie in het werk van de 
docenten, maar ook de basis voor de trots die de docenten ontlenen aan hun werk.  
De grootste bedreiging voor deze bevlogenheid zijn volgens Konermann de 
leidinggevenden. Zij sturen nog vaak op de verkeerde dingen en hebben daarbij 
onvoldoende aandacht voor het primaire onderwijsproces, waarbij het contact met de 
leerlingen centraal staat en daarmee de intrinsieke motivatie vormt voor de docenten. 
Naarmate de motivatie van de docenten intrinsieker is, en dus minder gestuurd wordt 
door externe aspecten als belonen en straffen, ervaren de docent minder stress en zijn zij 
tevredener met hun werk (Davis & Wilson, 2010). Het presteren van docenten wordt 
verder nog positief beïnvloed door te voldoen aan de basisbehoeften van competentie 
(het gevoel iets zinvols te doen), autonomie (geen continue controle) en sociale 
verbondenheid (het gevoel van vertrouwen in personen in hun directe werkomgeving) 
(Baard et al., 2004). 

Het managementteam wordt net als de onderwijsteams geconfronteerd met een stroom 
aan opdrachten en activiteiten. Vanuit de leiderschapsrol probeert het managementteam 
sturing te geven aan de opdrachten en activiteiten om zodoende de effectiviteit met het 
realiseren van de doelstellingen te vergroten. Het is de primaire taak van het 
managementteam er voor te zorgen dat de primaire processen functioneren en de 
afdelingsdoelstellingen worden gerealiseerd. De realiteit is echter dat het 
managementteam van de ene kwestie naar de andere kwestie holt en door gebrek aan 
aandacht tot fragmentarische oplossingen komt voor de meeste problemen (Senge et al., 
2001). Het managementteam zou zich in eerste instantie moeten richten op het 
leiderschap door een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het primaire onderwijsproces. 
Leiderschap refereert immers aan het primaire proces en het beïnvloeden van de daarbij 
betrokken medewerkers op het gebied van motivatie, kennis, vaardigheden en uitvoering 
(Spillane, 2005). 

De motivatie van de onderwijsteams bestaat primair uit de zingeving om kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te bieden en daarmee leerlingen maximaal te ondersteunen bij 
hun (professionele) ontwikkeling en voorbereiding op de beroepspraktijk. Het 
managementteam heeft te maken met verschillende prioriteiten zoals de terugloop van 
het aantal leerlingen, vraagstukken van het Ministerie van OCW en de MBO Raad, diverse 
activiteiten en acties van de interne organisatie. Veel van deze activiteiten zijn verwoord 
in het sectorplan met een enorme hoeveelheid activiteiten en acties. Het 
managementteam bevindt zich continu in een conflictsituatie waarbij keuzes gemaakt 
moeten worden tussen het primaire proces, en daarmee kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, en het organiseren en managen van de processen en de effectiviteit die men 
daarmee nastreeft. De vicieuze cirkel bestaat uit het organiseren en managen van 
processen om de dagelijkse continuïteit van het onderwijs te realiseren en te borgen. 
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Hiermee dreigt het managementteam de inhoud van het primaire proces, de 
betrokkenheid van docenten, en daarmee de zingeving, uit het oog te verliezen. 

Om deze vicieuze cirkel en impasse te doorbreken zal het managementteam tot effectieve 
interventies moeten komen bij de beleidsvorming en de bepaling van de strategie, 
waarmee de samenwerking tussen het managementteam en de onderwijsteams een 
stevige basis krijgt. Met deze aanpak kan de bottom-up-structuur voor beleidsvorming 
ingevuld worden, waarbij het primaire onderwijsproces centraal staat. Het is dan ook 
logisch om hiervoor in eerste instantie, in samenspraak met de onderwijsteams, een 
gezamenlijke (onderwijs) visie te ontwikkelen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
hoe deze visie te realiseren. Maar ook een (management) visie te ontwikkelen op effectief 
onderwijs, waarmee wordt omschreven hoe de processen en werkwijzen eruit moeten 
zien om de effectiviteit van het managementteam in positieve zin te beïnvloeden. Voor 
het managementteam ligt hier een uitdaging omdat het ook van hen een verandering 
vraagt, omdat ook zij deel uitmaken van de impasse. De valkuil is wel dat managers best 
willen veranderen en zich willen committeren aan veranderingen, mits zijzelf daarvan 
maar geen gevolgen ondervinden. Maar in zichzelf veranderen zijn ze minder goed, aldus 
Senge (2001). Voor het managementteam en de onderwijsteams ligt er de uitdaging om 
met elkaar aan de slag te gaan en consensus te vinden met steekhoudende visies op 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en effectief onderwijs en deze als uitgangspunt te 
hanteren voor vervolgstappen bij het optimaliseren van de effectiviteit van het 
managementteam. 

De aanbevelingen zoals gedaan in fase 1 van het onderzoek, zijn net zo instrumenteel van 
aard als de invulling van het sectorplan. Het is dan ook een illusie te denken dat deze 
aanbevelingen zondermeer een structurele oplossing vormen voor de bestaande 
problematiek. Wanneer er geen aandacht wordt geschonken aan de zingeving van de 
interventies in relatie tot het primaire onderwijsproces zal er geen voortgang geboekt 
worden en blijft de impasse bestaan en zal deze uiteindelijk leiden tot een status-quo.  

Bovendien vragen de toenemende externe en interne complexiteit het aanspreken van de 
intellectuele, emotionele ofwel de sociale vermogens van de leiders. Naast deze 
cognitieve competenties is een morele opstelling in houding en gedrag van de leiders 
vereist, waarbij kleine alledaagse deugden voorzien in een praktisch en zingevend 
houvast. Hiermee ontstaat dan ook de kracht van het goede en inspirerende voorbeeld 
van de leiders (De Ruijter, 2011). Buiten de aanbevelingen en de blokkades zal het 
managementteam dus ook aandacht moeten hebben voor hun houding en gedrag, als 
voorbeeld voor de onderwijsteams, maar ook voor de inspiratie en zingeving die voor de 
onderwijsteams zo belangrijk zijn.  

Wanneer een visie wordt opgesteld waarbij de toegevoegde waarde en inbreng van de 
docenten centraal staan, en daarmee de zingeving voor de onderwijsteams wordt 
gestimuleerd, ontstaat daarmee een transparante basis als uitgangspunt voor het 
managementteam en de onderwijsteams. Hiermee kunnen daadwerkelijk prioriteiten 
gesteld worden en keuzes gemaakt worden, al dan niet op basis van de oorspronkelijke 
aanbevelingen, om de organisatie structureel te verbeteren. Deze verbeteringen zullen 
dan ook moeten leiden tot het oplossen van de echte oorzaken in plaats van een 
structurele symptoombestrijding. 
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Hiermee dreigt het managementteam de inhoud van het primaire proces, de 
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waarmee de samenwerking tussen het managementteam en de onderwijsteams een 
stevige basis krijgt. Met deze aanpak kan de bottom-up-structuur voor beleidsvorming 
ingevuld worden, waarbij het primaire onderwijsproces centraal staat. Het is dan ook 
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gestimuleerd, ontstaat daarmee een transparante basis als uitgangspunt voor het 
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De conclusie is dan ook, dat het sturen op resultaat zal moeten veranderen naar het 
overwegend sturen op condities, waarbij de zingeving van interventies, in relatie tot het 
primaire (onderwijs)proces, centraal staat en daarmee tevens inhoud geeft aan het 
motivatieproces voor de onderwijsteams. 

8.5 Aanbevelingen 
In aanvulling op de aanbevelingen van fase 1 van het onderzoek, worden de onderstaande 
aanbevelingen toegevoegd die een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van het 
managementteam en mogelijke blokkades kunnen wegnemen voor de implementatie van 
de aanbevelingen van fase 1 van het onderzoek. De eerste aanbeveling is het analyseren 
van de organisatiecultuur van Leeuwenborgh Opleidingen om daarmee een bijdrage te 
kunnen leveren aan het in kaart brengen van de bestaande cultuur, de wenselijke cultuur 
en de daarbij behorende leiderschapsstijl.  
Verder is er een conceptueel raamwerk ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn voor het 
managementteam bij het ontwikkelen en uitvoeren van verbeterinterventies. Het 
conceptueel raamwerk is bedoeld als een dynamisch instrument dat verdere invulling en 
aanpassing vraagt van het managementteam en de onderwijsteams, dit om structureel 
aan de veranderende actualiteit en toenemende complexiteit van de omgeving te kunnen 
blijven voldoen. 

8.5.1 Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) 

Het verdient aanbeveling om de organisatiecultuur nader te onderzoeken en te 
analyseren. De invloed van de organisatiecultuur wordt veelal onderschat, maar heeft een 
krachtig effect op de prestaties en effectiviteit van organisaties op de lange termijn. De 
organisatiecultuur heeft ook impact op de individuele werknemers, waarbij onder andere 
de productiviteit, motivatie, overtuiging, betrokkenheid, fysiek en emotioneel 
welbevinden en resultaat een rol spelen. Bovendien is de organisatiecultuur bepalend 
voor de mate waarin veranderinterventies succesvol zijn (Cameron & Quinn, 2005). Het 
analyseren van de organisatiecultuur kan bovendien een bijdrage leveren aan het 
transparant maken van de gewenste leiderschapsstijl en de bijbehorende 
leiderschapsactiviteiten.  

Het analyseren van de organisatiecultuur van Leeuwenborgh Opleidingen met behulp van 
het Organization Culture Assessment Instrument, kan als nulmeting dienen om met het 
managementteam en de onderwijsteams de huidige situatie te bespreken en te evalueren 
om vervolgens de gewenste situatie in beeld te brengen. De gezamenlijke aanpak 
(bottom-up) biedt de mogelijkheid om voor een krachtige veranderstrategie consensus en 
draagvlak te creëren. 

Het Organization Culture Assessment Instrument is gebaseerd op het model van de 
concurrerende waarden van Cameron en Quinn (2005), waarmee de verschillende 
cultuurtypen in beeld worden gebracht (familiecultuur, adhocratiecultuur, marktcultuur en 
hiërarchiecultuur). Het Organization Culture Assessment Instrument is een professioneel 
en effectief instrument dat reeds in meer dan 10.000 organisaties wereldwijd succesvol is 
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ingezet om de organisatiecultuur te meten en daarmee veranderstrategieën te 
ontwikkelen. 

8.5.2 Conceptueel raamwerk voor continu verbeteren 

Het managementteam wordt dagelijks geconfronteerd verschillende opdrachten en 
activiteiten die effect hebben op het primaire onderwijsproces. Uit het onderzoek blijkt 
dat de motivatie van de onderwijsteams om te veranderen een relatie heeft met 
zingevingsaspecten die gekoppeld zijn aan het primaire onderwijsproces. De 
besluitvorming over de inhoud en uitvoering van opdrachten en activiteiten is voor de 
onderwijsteams veelal diffuus. Een transparante besluitvorming met een actieve 
deelname van het managementteam en de onderwijsteams, beïnvloedt de kwaliteit van 
de besluitvorming in positieve zin en leidt tot meer draagkracht. 

Bovendien wordt het managementteam geconfronteerd met verschillende 
contingentiefactoren en omgevingsfactoren die de (werk)druk alleen maar verder 
opvoeren. Het sectorplan met de vele activiteiten en acties maakt het prioriteren en de 
besluitvorming omtrent de ontwikkeling en uitvoering moeizaam en onoverzichtelijk. 

Dit conceptueel raamwerk voor continu verbeteren biedt het managementteam een 
overzicht en structuur die behulpzaam kunnen zijn bij de besluitvorming ten aanzien van 
opdrachten en activiteiten en de daarmee verbonden uitvoering. Het conceptueel 
raamwerk kan een (mogelijke) bijdrage leveren aan het genereren van oplossingen voor 
de bestaande problematiek, door opdrachten en activiteiten te toetsen aan de 
toegevoegde waarde voor het primaire onderwijsproces en het verhogen van de 
effectiviteit van het managementteam. Het betreft een dynamisch concept raamwerk, dat 
is gebaseerd op bevindingen van het onderzoek in fase 1 en fase 2, en moet dan ook als 
een dynamisch model worden gezien dat, waar nodig of wenselijk, aangepast kan worden 
door het managementteam en de onderwijsteams. 

Het conceptueel raamwerk bestaat uit de hierna volgende dimensies. 

Hart van het onderwijs 
De eerste dimensie is het hart van het onderwijs en betreft de directe omgeving van de 
onderwijsteams. Hier vindt het primaire onderwijsproces plaats waarbij onderwijs wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. De primaire actoren zijn de docenten/coördinatoren en 
praktijkopleiders18 die onderwijs verzorgen voor de leerlingen (primaire klanten van de 
onderwijsinstelling). Belangrijkste motivatoren voor deze actoren zijn het ontwikkelen en 
uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en geven daarmee invulling aan de 
zingeving van de onderwijsteams. 

Centrale gedachte: Ontwikkeling van de leerling staat centraal. 

Periferie van het onderwijs 
De tweede dimensie is de periferie van het onderwijs en betreft de directe omgeving van 
het managementteam. Hier vinden de planning en organisatie van het primaire 
                                                                 
18 Praktijkopleiders zijn bij het (stage)bedrijf verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen op 
de werkvloer. 
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onderwijsproces plaats maar ook andere activiteiten die niet direct verbonden zijn met 
het primaire onderwijsproces. De primaire actoren zijn opleidingsmanagers die de 
planning en organisatie verzorgen voor de uitvoering van het primaire onderwijsproces. 
Naast deze activiteiten zijn zij ook betrokken bij projecten en eventueel commerciële 
activiteiten. De belangrijkste motivatoren voor deze actoren zijn het effectief organiseren 
van het primaire onderwijsproces en het realiseren van efficiënte procedures en 
werkwijzen.  

Centrale gedachte: Goed georganiseerd onderwijs. 

Macht van het onderwijs 
De derde dimensie is de macht van het onderwijs en betreft de directe omgeving van de 
directie en het college van bestuur. Hier vinden de formele (be)sturing en de controle van 
de onderwijsinstelling plaats. Primaire actoren zijn de (sector) directeuren en de voorzitter 
en leden van het college van bestuur. De belangrijkste motivatoren voor deze actoren zijn 
de continuïteit en innovatie van de onderwijsinstelling. 

Centrale gedachte: Sturend en controlerend.  

Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingsprocessen vinden op alle niveaus plaats maar beperken zich hier tot het 
hart van het onderwijs (primaire besluitvorming door de onderwijsteams) en de periferie 
van het onderwijs (primaire besluitvorming door het managementteam). De 
besluitvormingsprocessen worden beïnvloed door de volgende aspecten: 

Schil van weerstand 
De schil van weerstand is de primaire schil die invloed heeft op de besluitvorming 
over (nieuwe) opdrachten/activiteiten, zowel in het hart van het onderwijs als in de 
periferie van het onderwijs. Deze schil bestaat uit een weerstand die wordt gevoed 
door de demotivatoren die een rol kunnen spelen bij de verschillende actoren. (Hoe 
meer demotivatoren aan de besluitvorming worden toegevoegd, hoe meer 
weerstand er ontstaat). 

Schil van acceptatie 
De schil van acceptatie is de secundaire schil die invloed heeft op de besluitvorming 
over (nieuwe) opdrachten/activiteiten, zowel in het hart van het onderwijs als in de 
periferie van het onderwijs. Deze schil bestaat uit een acceptatie die wordt gevoed 
door de motivatoren die een rol kunnen spelen bij de verschillende actoren. (Hoe 
meer motivatoren aan de besluitvorming worden toegevoegd hoe meer acceptatie 
er ontstaat). 

Actoren 
Dit zijn de primaire en secundaire uitvoerders of deelnemers aan de activiteiten die 
plaatsvinden in het hart van het onderwijs, de periferie van het onderwijs en de macht van 
het onderwijs. 

Bronnen 
Dit is de gemeenschappelijke visie die leidend is voor de strategie en uitvoering van de 
activiteiten en moet leiden tot het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen. 
De bronnen zijn aan de verschillende dimensies toegevoegd (hart van het onderwijs, 
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periferie van het onderwijs en de macht van het onderwijs) De verschillende bronnen 
(visiedocumenten) kunnen ook gebundeld worden tot één visiedocument of strategisch 
plan. 

1. Onderwijsvisie (hart van het onderwijs): Hierin is de visie verwoord waaruit 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs (goed onderwijs) bestaat en de strategie hoe 
deze te realiseren. 

2. Managementvisie (periferie van het onderwijs): Hierin is de visie verwoord 
waaruit de organisatie van het onderwijs en de effectiviteit van de organisatie 
van het onderwijs bestaan en de strategie hoe deze te realiseren (goed 
georganiseerd onderwijs). Bovendien zal deze visie ook moeten benoemen wat 
de wenselijke effecten van de effectiviteitaanpak zijn en wat te doen met de 
voorlopige effecten (vrijkomen van tijd en middelen door een hogere effectiviteit 
van de inzet van mensen en middelen). 

3. Leiderschapsvisie (macht van het onderwijs): Hierin is de visie verwoord waaruit 
de langetermijnkoers, innovatie en ontwikkeling van de onderwijsinstelling 
bestaan en de strategie hoe de verschillende onderwijssectoren de doelstellingen 
kunnen realiseren (onderwijscontinuïteit en innovatie). Deze visie zal buiten de 
algemene organisatie-aspecten ook een duidelijk beeld moeten scheppen van de 
specifieke onderwijssectoren en bedrijfstakken die daarmee verbonden zijn 
(bijvoorbeeld de zorgsector). Het is van belang dat de onderwijsteams en het 
managementteam ook worden betrokken bij de ontwikkeling van de 
leiderschapsvisie, omdat daarmee de effectiviteit van de visie in sterke mate 
positief wordt beïnvloed en de draagkracht toeneemt. Ook voor de onderwijsvisie 
en de managementvisie is het van belang dat deze bottom-up worden 
vormgegeven. Door het management wordt te weinig van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om (revolutionaire) medewerkers te bevragen en te betrekken 
bij de ontwikkeling van de (organisatie)strategie en mist daarmee innovatie en 
een sterke marktpositie (Hamel, 1996). 

Demotivatoren 
Dit zijn de negatieve aspecten die bij de onderwijsteams leiden tot een verstoring van de 
kwaliteit van het primaire onderwijsproces. Bij het managementteam leiden deze tot een 
verstoring van de effectiviteit van de organisatie van het onderwijs en ook mogelijk tot 
een verstoring van de kwaliteit van het primaire onderwijsproces. 

Motivatoren 
Dit zijn de (positieve) drijfveren die de onderwijsteams stimuleren om tot kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te komen en het managementteam stimuleren om tot een 
effectieve organisatie van het onderwijs te komen. 

Verstoring van kwaliteit en effectiviteit 
Besluitvorming die in sterke mate wordt gedomineerd en beïnvloed door demotivatoren 
zal in het hart van het onderwijs leiden tot een verstoring van de kwaliteit van het 
primaire onderwijsproces. In de periferie van het onderwijs leidt deze negatieve 
besluitvorming tot een verstoring van de effectiviteit van de onderwijsorganisatie en 
mogelijk ook tot een verstoring van de kwaliteit van het primaire onderwijsproces. 
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De bronnen zijn aan de verschillende dimensies toegevoegd (hart van het onderwijs, 

 

169 

periferie van het onderwijs en de macht van het onderwijs) De verschillende bronnen 
(visiedocumenten) kunnen ook gebundeld worden tot één visiedocument of strategisch 
plan. 

1. Onderwijsvisie (hart van het onderwijs): Hierin is de visie verwoord waaruit 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs (goed onderwijs) bestaat en de strategie hoe 
deze te realiseren. 

2. Managementvisie (periferie van het onderwijs): Hierin is de visie verwoord 
waaruit de organisatie van het onderwijs en de effectiviteit van de organisatie 
van het onderwijs bestaan en de strategie hoe deze te realiseren (goed 
georganiseerd onderwijs). Bovendien zal deze visie ook moeten benoemen wat 
de wenselijke effecten van de effectiviteitaanpak zijn en wat te doen met de 
voorlopige effecten (vrijkomen van tijd en middelen door een hogere effectiviteit 
van de inzet van mensen en middelen). 

3. Leiderschapsvisie (macht van het onderwijs): Hierin is de visie verwoord waaruit 
de langetermijnkoers, innovatie en ontwikkeling van de onderwijsinstelling 
bestaan en de strategie hoe de verschillende onderwijssectoren de doelstellingen 
kunnen realiseren (onderwijscontinuïteit en innovatie). Deze visie zal buiten de 
algemene organisatie-aspecten ook een duidelijk beeld moeten scheppen van de 
specifieke onderwijssectoren en bedrijfstakken die daarmee verbonden zijn 
(bijvoorbeeld de zorgsector). Het is van belang dat de onderwijsteams en het 
managementteam ook worden betrokken bij de ontwikkeling van de 
leiderschapsvisie, omdat daarmee de effectiviteit van de visie in sterke mate 
positief wordt beïnvloed en de draagkracht toeneemt. Ook voor de onderwijsvisie 
en de managementvisie is het van belang dat deze bottom-up worden 
vormgegeven. Door het management wordt te weinig van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om (revolutionaire) medewerkers te bevragen en te betrekken 
bij de ontwikkeling van de (organisatie)strategie en mist daarmee innovatie en 
een sterke marktpositie (Hamel, 1996). 

Demotivatoren 
Dit zijn de negatieve aspecten die bij de onderwijsteams leiden tot een verstoring van de 
kwaliteit van het primaire onderwijsproces. Bij het managementteam leiden deze tot een 
verstoring van de effectiviteit van de organisatie van het onderwijs en ook mogelijk tot 
een verstoring van de kwaliteit van het primaire onderwijsproces. 

Motivatoren 
Dit zijn de (positieve) drijfveren die de onderwijsteams stimuleren om tot kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te komen en het managementteam stimuleren om tot een 
effectieve organisatie van het onderwijs te komen. 

Verstoring van kwaliteit en effectiviteit 
Besluitvorming die in sterke mate wordt gedomineerd en beïnvloed door demotivatoren 
zal in het hart van het onderwijs leiden tot een verstoring van de kwaliteit van het 
primaire onderwijsproces. In de periferie van het onderwijs leidt deze negatieve 
besluitvorming tot een verstoring van de effectiviteit van de onderwijsorganisatie en 
mogelijk ook tot een verstoring van de kwaliteit van het primaire onderwijsproces. 
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Noodzakelijke condities 
Bij positieve besluitvorming, daar waar de motivatoren in sterke mate domineren, zullen 
de condities benoemd moeten worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en borging 
van de activiteiten en acties. De condities zijn omschreven bij de aanbevelingen van fase 1 
van het onderzoek en geven het managementteam de mogelijkheid om meer op condities 
te sturen dan alleen op harde resultaten. Condities: 

- Visie: gezamenlijk ontwikkelen en vaststellen van de visie met zingeving door 
eenheid van doel en een collectief gevoel van verantwoordelijkheden. 

- Doelstellingen en strategie: bottom-up toetsen aan de gezamenlijke visie, het 
sectorplan en de afdelingsplannen, de juiste activiteiten en acties prioriteren en 
goed doen. 

- Samenwerken: aandacht voor collectief en individueel leren, bottom-up-aanpak 
en PDCA-cyclus vormgeven.  

- Teambuilding: probleemoplossende en motiverende interventies en coaching. 
- Communicatie: reflectieve dialoog en elkaar op de hoogte houden over de 

voortgang, effectieve overlegstructuren en transparante besluitvorming. 
- Kwaliteitscirkels: innovatie en borging van kwaliteit, openstaan voor 

verbeteringen en expertise in de organisatie vertrouwen en respecteren. 
- Stap-voor-stapaanpak: beheersbaarheid en effectiviteit van de 

veranderinterventies. 

Lerend vermogen van de organisatie 
Het lerend vermogen van het managementteam en de onderwijsteams wordt versterkt 
door een effectieve invulling van de overlegstructuren (het overleg van de 
onderwijsteams, het managementteam en de directie). Deze overlegstructuren moeten 
een structurele koppeling hebben met een PDCA-cyclus, waarmee de activiteiten getoetst 
worden aan de oorspronkelijke visie en strategie en de voortgang waar noodzakelijk 
bijgestuurd wordt. Om te kunnen leren van de bevindingen, en waar nodig aanpassingen 
te kunnen doen, zal de evaluatie van dit proces altijd met de onderwijsteams en het 
managementteam moeten plaatsvinden. 

Toelichting bij het conceptueel raamwerk 
Het uitgangspunt bij het conceptueel raamwerk is het hart van het onderwijs, het primaire 
onderwijsproces staat centraal bij alle keuzes en beslissingen die het onderwijs en de 
procesgang rondom het onderwijs betreffen. Om deze reden is het hart van het onderwijs 
centraal gesteld in het conceptueel raamwerk en zijn de periferie van het onderwijs en de 
macht van het onderwijs er rechts van geplaatst. 

Het conceptueel raamwerk laat zich dus bottom-up lezen, waarbij het primaire 
onderwijsproces (uitvoering)altijd centraal staat gevolgd door de periferie van het 
onderwijs (organisatie) daarna gevolgd door de macht van het onderwijs (besturing en 
control). Met deze afwijkende keuze komt bovendien de nadruk te liggen op het lerend 
vermogen van de organisatie. Vanuit het hart van het onderwijs is de leer- en 
innovatiecyclus vormgegeven die door middel van het onderwijsteamoverleg, 
managementteamoverleg en directieoverleg een structuur biedt, om opdrachten en 
activiteiten structureel te kunnen evalueren en bijstellen, gericht op het realiseren van 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het borgen van de effectiviteit met het behalen van 
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de doelstellingen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de leercyclus met dubbele lus 
(Senge, 2001) te hanteren om de repeterende complexe problemen (attention deficit-
syndroom) structureel te kunnen aanpakken. 

De opdrachtenstroom loopt van rechts naar links (vanuit de macht van het onderwijs, via 
de periferie van het onderwijs naar het hart van het onderwijs) en heeft een koppeling 
met de leer- en innovatiecyclus. Opdrachten worden in eerste instantie geconfronteerd 
met de schil van weerstand, waarbij de demotivatoren een rol spelen die de 
besluitvorming in negatieve zin kunnen beïnvloeden en vervolgens met de schil van 
acceptatie waarbij de motivatoren een rol spelen die de besluitvorming in positieve zin 
kunnen beïnvloeden.  

Bij het besluitvormingsproces dat in het model ook van rechts naar links loopt (parallel aan 
de opdrachtenstroom), wordt in de periferie de vraag gesteld of de opdrachten een 
bijdrage leveren aan goed onderwijs en effectief onderwijs. Als dit positief beantwoord 
kan worden zullen de organisatorische condities (aanbevelingen uit fase 1 van het 
onderzoek) ingevuld moeten worden waaronder de opdrachten gerealiseerd kunnen 
worden. Opdrachten die niet leiden tot goed onderwijs en een effectieve organisatie 
daarvan, verstoren de kwaliteit van het onderwijs en de effectiviteit met het behalen van 
de doelstellingen.  

Opdrachten die in de periferie van het onderwijs zijn geaccepteerd, doorlopen dezelfde 
structuur binnen het hart van het onderwijs. Ook hier zal het managementteam oog 
moeten hebben voor het elimineren van demotivatoren en vooral voor het stimuleren van 
de motivatoren om voldoende draagkracht en zingeving te creëren binnen de 
onderwijsteams. Naarmate het managementteam sterker stuurt op het elimineren van de 
demotivatoren en het stimuleren van de motivatoren in periferie van het onderwijs, zal 
het steeds eenvoudiger worden om ook de schil van weerstand en acceptatie in het hart 
van het onderwijs in positieve zin te beïnvloeden en vervolgens conditioneel te 
ondersteunen, er is immers al een eerste afweging gemaakt in de besluitvorming, waarbij 
de bottom-up vormgegeven onderwijsvisie en managementvisie als uitgangspunt zijn 
gebruikt. 
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Figuur 16: Conceptueel raamwerk voor continu verbeteren. 
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Figuur 16: Conceptueel raamwerk voor continu verbeteren. 
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Figuur 17: Legenda conceptueel raamwerk voor continu verbeteren. 
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9 Samenvatting 

Het huidige middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft in 1996 vorm gekregen door de 
samenvoeging van verschillende (streek)scholen tot grotere organisaties. Bij deze 
schaalvergroting zijn de huidige Regionale Opleidingscentra (ROC’s) ontstaan. Door de 
samenvoeging heeft een versmelting moeten plaatsvinden van procedures, werkwijzen, 
protocollen, systemen, mensen en culturen.  
De praktijk is dat deze enorme operatie dusdanig complex was dat deze 
onderwijsinstellingen nog steeds niet optimaal functioneren. Systemen en procedures zijn 
vaak niet transparant, of moeilijk toegankelijk, maar ook het ontbreken van een 
gemeenschappelijke en vooral een eenduidige visie leidt tot veel onduidelijkheid in de 
uitvoering. 
De toenemende druk vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(Ministerie van OCW), in de vorm van onderwijsvernieuwing en regelgeving, en het 
toezichtkader vanuit de Inspectie van het Onderwijs leiden tot veel additionele taken op 
de werkvloer van de mbo-instellingen. Een constatering van de pedagogische academies 
basisonderwijs dat hun studenten een onvoldoende niveau van Nederlands en Rekenen 
hebben, leidt direct tot formele aanpassingen (referentieniveaus) in de 
onderwijsprogrammering van onder andere de mbo-instellingen. Buiten de traditionele 
didactische taak is ook steeds meer een maatschappelijke ontwikkeling waarneembaar 
waarbij pedagogische aspecten naar het onderwijs worden verschoven. 

Toenemende eisen vanuit de overheid en het bedrijfsleven, kritische leerlingen, beperkte 
middelen en de noodzaak tot het leveren van onderwijs van goede kwaliteit zijn 
vraagstukken waarmee Regionale Opleidingscentra dagelijks worden geconfronteerd. 
Deze ontwikkelingen hebben de nodige gevolgen voor de managementteams van de mbo-
instellingen. Naast de dagelijkse zorg voor het leveren van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs zal het onderwijsmanagement het hoofd moeten bieden aan eerder genoemde 
ontwikkelingen. In deze context is de effectiviteit van het managementteam een 
belangrijke schakel om aan de vanuit de organisatie gestelde doelstellingen te kunnen 
voldoen. Vanuit deze achtergrond is binnen Leeuwenborgh Opleidingen de vraag ontstaan 
om te onderzoeken op welke wijze het managementteam effectiever kan functioneren.  

Concreet is de vraagstelling van deze dissertatie: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden?

De vraagstelling wordt onderzocht aan de hand van drie deelvragen: 

1: Wat zijn de succes- en faalfactoren van het managementteam? 

2: Welke omgevings- en contingentiefactoren spelen in het mbo en hebben een 
belangrijke invloed op het functioneren van het managementteam? 

3: Welke (organisatorische) condities in het mbo spelen een rol bij het functioneren 
van het managementteam? 
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9    Samenvatting
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Fase 1 van het onderzoek 

Aan de hand van deze vraagstelling heeft er literatuuronderzoek plaatsgevonden gericht 
op de macro-, meso- en micro-omgeving van de mbo-instelling (Leeuwenborgh 
Opleidingen). Het literatuuronderzoek richtte zich ook op de omgevings- en 
contingentiefactoren, die een rol spelen bij Regionale Opleidingscentra, en de condities 
die bepalend zijn bij het succes of falen van (High Performance) teams. Daarnaast heeft 
het literatuuronderzoek zich gericht op de context en de cultuur in het mbo alsook van 
Leeuwenborgh Opleidingen als organisatie. 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat met name conditionele aspecten 
(voorwaarden) een belangrijke basis vormen voor het succesvol functioneren van teams. 
Aan de hand van deze eerste bevindingen, zijn er vragen opgesteld voor de interviews in 
fase 1 van het onderzoek met de managementteamleden van de afdeling Zorg (onderdeel 
van de sector Zorg en Welzijn) van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht en de daaraan 
verbonden onderwijsteams (docenten/coördinatoren). De interviews zijn vooral gericht op 
de condities zoals doelstellingen, besluitvorming, communicatie en betrokkenheid. Bij de 
omgevings- en contingentiefactoren is de focus gericht op systemen, werkwijzen, 
protocollen en de relaties buiten de afdeling Zorg. Verder is er onderzocht in welke mate 
binnen het managementteam en de onderwijsteams succes en falen worden ervaren in 
relatie tot het behalen van de doelstellingen uit het sectorplan. 

Het onderzoek in fase 1 heeft aangetoond dat de omgevings- en contingentiefactoren, in 
de vorm van een continu veranderende regelgeving vanuit het Ministerie van OCW (onder 
andere competentiegericht onderwijs, Focus op vakmanschap, passend onderwijs en 
Nederlands en Rekenen), maar ook het toepassen van het toezichtkader van de Inspectie 
van het Onderwijs, een behoorlijk gevoel van (werk)druk opleveren bij het 
managementteam en de onderwijsteams. Daarnaast is gebleken dat er zo veel 
doelstellingen zijn geformuleerd in het sectorplan en de afdelingsplannen dat deze qua 
omvang niet haalbaar zijn. Bovendien zijn ze sterk ingegeven door resultaten van eerdere 
onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en missen ze daarmee een eigen visie en 
koers. Als het gaat om de condities die bepalend zijn bij het realiseren van de 
doelstellingen blijkt dat de plannen een onvoldoende inhoudelijke invulling kennen. 
Besluitvorming en communicatie zijn voor de docenten/coördinatoren op de werkvloer 
niet altijd transparant en toegankelijk. Het gevolg hiervan is dat onderwijsteams zich vaak 
niet herkennen in de verschillende doelstellingen en prioriteiten en zich daar ook niet op 
alle fronten aan committeren. Er wordt een grote behoefte aangegeven voor het 
gezamenlijk vaststellen van doelen (doelstellingen) en de daaraan gekoppelde 
besluitvorming. De zingeving van de opdrachten, gekoppeld aan het ontwikkelen en 
realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, vraagt alle aandacht. De 
onderwijsteams ervaren bij veel opdrachten geen directe koppeling van de activiteiten 
met het primaire onderwijsproces of een toegevoegde waarde voor dit proces. De 
rationele plannen (sectorplan en teamplannen) gecombineerd met een op output gerichte 
sturing, sluiten niet optimaal aan bij de kennisomgeving die kenmerkend is voor het 
beroepsonderwijs.  
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Uit het onderzoek blijkt dat het managementteam sterk resultaatgericht is met een 
realistische blik op de praktijk. De druk die men ervaart door het sectorplan en de vele 
maar ook vaak wisselende opdrachten vanuit de (directe) omgeving (onder andere het 
Ministerie van OCW, de MBO Raad, de Inspectie van het Onderwijs en interne afdelingen), 
leiden tot een onoverzichtelijke prioritering van opdrachten en uiteindelijk het niet 
realiseren van alle doelstellingen. Bovendien blijkt dat individuele leden van het 
managementteam vaak een eigen koers kiezen en andere prioriteiten stellen om zo de 
vigerende vraagstukken binnen hun afdeling op te lossen. Door de druk die men ervaart, 
wordt niet meer de aandacht geschonken en de tijd genomen om vraagstukken te 
analyseren en daarmee de oorzaak van de problematieken in kaart te brengen. Het gevolg 
hiervan is dat er veel oplossingen worden gegenereerd die niet de oorzaak van de 
problematiek wegnemen maar slechts symptomen bestrijden hetgeen vervolgens leidt tot 
het structureel herhalen van problematieken vraagstukken. Deze situatie wordt aangeduid 
als het attention deficit-syndroom. 

De conclusie van fase 1 van het onderzoek is dan ook dat de aansturing vanuit het 
managementteam, die nu vooral is gericht op output (resultaat), vertaald zal moeten 
worden naar een aansturing die is gericht op de condities die bepalend 
(voorwaardenscheppend) zijn voor het succes van het managementteam en de 
onderwijsteams. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor het bijstellen van de 
doelstellingen en het gezamenlijk bottom-up in plaats van top-down prioriteren en 
vaststellen van het sectorplan en de teamplannen. Deze aanpak zal ook de zingeving voor 
het managementteam en de onderwijsteams vergroten en daadwerkelijk leiden tot het 
realiseren van de doelstellingen met juiste prioriteiten en ondersteuning en facilitering 
door de organisatie. 

Met de aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek worden diverse stappen benoemd die 
een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de effectiviteit van het 
managementteam. Het geniet de voorkeur niet te veel veranderingen in één keer in te 
zetten, maar er vooral voor te kiezen om vanuit een organische groei de ontwikkelingen 
tot stand te laten komen. Men dient daarbij te monitoren op de interne communicatie en 
afstemming waarbij het snel, maar vooral effectief en duurzaam, oplossen van problemen 
en vraagstukken centraal staat. Het is van belang om gezamenlijk te werken aan 
doelstellingen die herkenbaar zijn en die leiden tot een structurele verbetering van het 
primaire onderwijsproces. 

De aanbevelingen vanuit fase 1 van het onderzoek, gericht op het optimaliseren van de 
effectiviteit van het managementteam, bestaan uit de volgende kaders: 

• Het bottom-up ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie voor het
managementteam en de onderwijsteams.

• Het toetsen (en bijstellen)van de doelstellingen van het sectorplan en de
teamplannen aan de gemeenschappelijke visie en de toegevoegde waarde voor
het primaire proces.

• Het activeren en stimuleren van de samenwerking tussen het managementteam
onderling en de onderwijsteams en het vormgeven van een PDCA-cyclus.

• Het vormgeven van de teambuilding op de werkvloer voor het managementteam
en de onderwijsteams.
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• Het stimuleren van een gerichte communicatie en uitwisseling van informatie
tussen het managementteam en onderwijsteams en het creëren van een
transparante besluitvorming.

• Het initiëren van kwaliteitscirkels gericht op het creëren van duurzame
interventies en oplossingen.

• Het zorgvuldig implementeren van de aanbevelingen, stap voor stap, gericht op
een maximale acceptatie van de (verander)interventies door de onderwijsteams.

Fase 2 van het onderzoek 

In deze fase zijn de resultaten (conclusies en aanbevelingen) uit fase 1 van het onderzoek 
getoetst bij het managementteam en de onderwijsteams. De managementteamleden van 
de afdeling Welzijn hebben ook deelgenomen aan dit onderzoek. Voorafgaand aan de 
tweede ronde interviews hebben verschillende presentaties van de onderzoeksresultaten 
van fase 1 van het onderzoek plaatsgevonden, voor zowel het managementteam als de 
onderwijsteams. Deze presentaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het 
verkrijgen van een totaalbeeld van het onderzoek en de daarbij behorende conclusies en 
aanbevelingen.  

De onderzoeksresultaten worden door alle geïnterviewden als herkenbaar (een reële 
weergave van hun werkomgeving) ervaren en geven een goed beeld van de verschillende 
vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd. Alle geïnterviewden zien de 
aanbevelingen uit fase 1 van het onderzoek als structurele verbetertrajecten die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de effectiviteit van het 
managementteam. Daarnaast zijn het managementteam en de onderwijsteams van 
mening dat de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd niet uniek is, het speelt 
bij veel mbo-instellingen. 

De conclusie, van met name de onderwijsteams, is echter dat de aanbevelingen nog 
steeds niet geïmplementeerd zijn. Het managementteam is daarentegen van mening dat 
de eerste stappen zijn gezet met de implementatie van de aanbevelingen.  

Bij het managementteam en de onderwijsteams is vooral een bewustwording ontstaan 
van de problematiek die speelt binnen de sector Zorg en Welzijn. Daarmee is dan ook de 
noodzaak en urgentie van de veranderinterventies (aanbevelingen) duidelijk geworden, 
waarmee draagvlak gecreëerd kan worden voor de daadwerkelijke uitvoering van de 
verbetertrajecten. De eerste stappen die zijn ondernomen door het managementteam 
bevinden zich in het stadium van het creëren van draagvlak. Hierbij ontbreekt echter nog 
het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie (managementteam en 
onderwijsteams), die vooral bottom-up tot stand moet komen. Het gevolg hiervan is dat 
de onderwijsteams de door het managementteam ondernomen veranderinterventies niet 
herkennen. Het ontbreekt aan een eenduidige visie of toekomstscenario's waarmee de 
onderwijsteams zich kunnen identificeren en een beeld kunnen vormen van de toekomst. 
Het managementteam zal een focus en structuur moeten ontwikkelen om de 
veranderinterventies (aanbevelingen) te kunnen initiëren en implementeren. Hierbij zal 
aandacht moeten bestaan voor het creëren van een veranderingsklimaat, het betrekken 
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van mensen en het op gang brengen van de organisatie, het implementeren en het 
ondersteunen van de veranderingsprocessen. 

De onderwijsteams zijn in het verleden al vaker geconfronteerd met veranderinterventies. 
Veel van deze interventies hebben geen zichtbare bijdrage geleverd aan het verbeteren 
van het primaire onderwijsproces. Er bestaat dan ook een gereserveerde houding bij de 
onderwijsteams wanneer veranderinterventies een onvoldoende en vooral niet zichtbare 
bijdrage leveren aan het primaire onderwijsproces. Door het ontbreken van een 
gemeenschappelijke visie gericht op het primaire onderwijsproces, waardoor de focus van 
de verschillende trajecten een onvoldoende, en vooral niet zichtbare, relatie heeft met de 
werkvloer en het primaire onderwijsproces, ervaren de onderwijsteams niet altijd de 
context en de toegevoegde waarde van de verschillende verbetertrajecten. Ook lijkt de 
aanbeveling om de doelstellingen van de verschillende (sector- en team)plannen in eerste 
instantie te evalueren en te toetsen aan de visie, een stap die niet of te snel wordt 
genomen. Als gevolg van het ontbreken van voorgaande stappen worden de 
mogelijkheden om een duidelijke en herkenbare koppeling te maken met het primaire 
onderwijsproces, en dit ook met elkaar inzichtelijk te maken, onvoldoende benut. Het 
gevolg hiervan is dat de zingeving voor de onderwijsteams onvoldoende wordt verbreed 
en daarmee de draagkracht voor de verbetertrajecten onvoldoende tot stand komt.  

De toenemende complexiteit van de vraagstukken waarmee het managementteam wordt 
geconfronteerd, vraagt om nieuwe vaardigheden en vooral een structurele samenwerking 
met de onderwijsteams. Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van het lerend 
vermogen in de organisatie. Een structurele PDCA-cyclus ontbreekt waardoor 
verbetertrajecten onvoldoende worden geëvalueerd en geanalyseerd om vervolgens 
effectief bijgestuurd te kunnen worden. Voor de toekomst is het van belang dat zowel het 
managementteam als de onderwijsteams vaardigheden en een communicatiestructuur 
ontwikkelen waarmee ze de PDCA-cyclus kunnen invullen. Daarmee kan dan structureel 
inhoud geven worden aan de ontwikkeling van een lerende organisatie, wordt er 
structureel gewerkt aan verbetertrajecten en aan het voorkomen van repeterende 
vraagstukken (het attention deficit-syndroom). 

Omgevings- en contingentiefactoren spelen een belangrijke rol bij de prioritering van 
activiteiten en opdrachten van het managementteam. Het managementteam wordt niet 
alleen geconfronteerd met veel en vooral verschillende opdrachten van interne afdelingen 
(onder andere het Loopbaanportaal), maar ook met verschillende externe opdrachten 
afkomstig van het Ministerie van OCW. Deze opdrachten vragen veel flexibiliteit van het 
managementteam en lijken soms te prevaleren als het gaat om het prioriteren van de 
dagelijkse werkzaamheden. Ook de resultaten (rapportages) vanuit het toezichtkader en 
bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs, zijn in sterke mate bepalend voor de koers 
van het managementteam en vormen dan ook in grote lijnen de inhoud van het 
sectorplan. De sturing door het managementteam mist een directe verbinding met het 
primaire onderwijsproces op de werkvloer doordat het in grote lijnen wordt bepaald door 
de omgevings- en contingentiefactoren. Activiteiten zijn te weinig bottom-up tot stand 
gekomen waardoor de herkenning bij de onderwijsteams onvoldoende is en dus de 
zingeving onder druk komt te staan. De vertaling van het sectorplan naar de teamplannen 
laat dit duidelijk zien. De onderwijsteams ervaren daardoor weinig toegevoegde waarde 
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en zijn van mening dat er onvoldoende aandacht en tijd wordt besteed aan de dagelijkse 
problemen op de werkvloer.  

De veel gebruikte top-down benadering bij plannen, beleid, processen en opdrachten 
zorgt voor onvoldoende zingeving bij de onderwijsteams bij het creëren van kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs. Juist het continu verbeteren van het primaire onderwijsproces 
geeft invulling aan de zingeving en versterkt de motivatie bij de onderwijsteams. Door de 
druk die binnen het managementteam wordt ervaren komt men te weinig toe aan de 
vraagstukken die spelen bij het primaire onderwijsproces. Het gevolg hiervan is dat de 
vraagstukken die daar spelen, vaak zonder goede analyses en evaluaties, tijdelijk of ad hoc 
worden opgelost zonder daarbij de echte oorzaak van de problematiek weg te nemen. Dit 
leidt tot het in stand houden van de repeterende vraagstukken (het attention deficit-
syndroom) en uiteindelijk tot een demotivatieproces bij de onderwijsteams waarbij de 
zingeving onder druk blijft staat. 

Het managementteam wordt daarnaast geconfronteerd met regionale ontgroening en 
vergrijzing waardoor het aantal leerlingen sterk afneemt. Bovendien zijn de commerciële 
activiteiten beëindigd waardoor het leerlingenaantal ook al verder is teruggelopen. Deze 
ontwikkelingen vragen van het managementteam een slagvaardige aanpak om het 
leerlingenaantal te stabiliseren en waar mogelijk te laten groeien. Andere aanbieders in de 
regio (mbo-instellingen) zijn zich ook bewust van de eerder genoemde demografische 
ontwikkelingen en kiezen ervoor hun focus te richten op kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs om de concurrentie in de regio aan te kunnen. Voor het managementteam is dit 
een indicatie om de visie en strategie van de sector Zorg en Welzijn te richten op het 
primaire onderwijsproces met daarbij een focus op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
een sterke onderwijsorganisatie (goed onderwijs, goed georganiseerd) om zoveel mogelijk 
onderscheidend te kunnen zijn in de regio. Het organiseren (conditioneel ondersteunen) 
van efficiënte processen en werkwijzen moet de basis vormen voor het optimaliseren van 
de effectiviteit van het managementteam.  

Om de vraagstelling van de dissertatie te kunnen beantwoorden: 

Op welke wijze kan de effectiviteit van het managementteam van de afdeling Zorg 
van Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht geoptimaliseerd worden?

Zal het managementteam inhoud en uitvoering moeten geven aan de hierna volgende 
aspecten: 

Er is een bewustwordingsproces op gang gebracht, dat vertaald dient te worden naar een 
veranderingsstrategie en -aanpak. Als basis hiervoor dient een gemeenschappelijke visie 
ontwikkeld te worden gericht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en effectiviteit van 
het onderwijsmanagement. Deze visies dienen bottom-up (onderwijsteams en 
managementteam) ontwikkeld te worden, waarmee de inbreng van de onderwijsteams 
gemaximaliseerd wordt en er prioriteit kan worden gegeven aan het primaire 
onderwijsproces. Invulling geven aan de ontwikkeling van het primaire onderwijsproces 
moet de zingeving voor de onderwijsteams in sterke mate stimuleren. De gezamenlijke 
visie op het onderwijs en de procesgang moet leiden tot een transparante ontwikkeling en 
invulling van het sectorplan en bijdragen aan een transparante besluitvorming van de te 
ondernemen acties en activiteiten.  
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De repeterende vraagstukken als gevolg van het attention deficit-syndroom dienen 
aangepakt te worden door een goede communicatie en een structurele invulling van de 
PDCA-cyclus. Door het initiëren en activeren van een evaluatiestructuur (als onderdeel van 
de PDCA-cyclus) kan een lerende organisatie worden vormgegeven waarmee de 
repeterende vraagstukken geëlimineerd kunnen worden. Deze aanpak zal ook een sterke 
stimulans voor de onderwijsteams zijn omdat zij als resultaat van deze aanpak vooral 
zullen ervaren dat de vraagstukken op de werkvloer daadwerkelijk structureel en vooral 
duurzaam worden opgelost.  

Om tot een goede en een structurele oplossing van (het voorkomen van) het attention 
deficit-syndroom te komen, is een constructieve samenwerking tussen managementteam 
en onderwijsteams essentieel. De complexiteit van de vraagstukken is sterk toegenomen 
en vraagt om een multidisciplinaire samenwerking, waarbij vertrouwen en samenwerking 
tussen de teams van essentieel belang is. Een constructieve samenwerking met ruimte 
voor evaluatie en reflectie zal ook het kader moeten vormen voor de lerende organisatie. 
Het managementteam en de onderwijsteams zullen nieuwe (21e-eeuwse) vaardigheden 
moeten ontwikkelen om vanuit de multidisciplinaire samenwerking de toenemende 
complexiteit van de vraagstukken te kunnen sturen en de onderliggende vraagstukken te 
kunnen oplossen. 

Voor het managementteam is geen eenduidige leiderschapsstijl als panacee voor alle 
vraagstukken te benoemen. Het managementteam zal vooral de kaders vanuit het 
transformationeel leiderschap moeten benutten om inhoud te geven aan een effectieve 
leiderschapsstijl. Voor de preferente leiderschapsstijl is het vooral van belang om ruimte 
te geven aan de professionals (docenten/coördinatoren) om binnen de transparante en 
gezamenlijk geformuleerde kaders veel ruimte te creëren voor het primaire 
onderwijsproces en de innovatie van onderwijs. Het ontwikkelen van een gezamenlijke 
visie gericht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een effectieve onderwijsorganisatie 
staan hierbij centraal. 

Cultuur is een belangrijk aspect om tot effectieve veranderinterventies te komen. Het 
verdient dan ook aanbeveling om de organisatiecultuur nader te onderzoeken en te 
analyseren. De invloed van de organisatiecultuur heeft een krachtig effect op de prestaties 
en effectiviteit van de organisatie. De organisatiecultuur heeft bovendien invloed op de 
individuele werknemers (productiviteit, motivatie, overtuiging, betrokkenheid, fysiek en 
emotioneel welbevinden en resultaat). De aanbeveling wordt dan ook gedaan om, met 
behulp van het Organization Culture Assessment Instrument, een nulmeting uit te voeren 
en de huidige situatie te bespreken en te evalueren om daarmee de gewenste situatie in 
beeld te kunnen brengen. Deze gezamenlijke aanpak (bottom-up) biedt de mogelijkheid 
om consensus en draagvlak te creëren voor een krachtige veranderstrategie. 

Tot slot is er een conceptueel raamwerk ontwikkeld dat door het managementteam en de 
onderwijsteams gebruikt kan worden bij de verdere ontwikkeling van 
besluitvormingsprocessen en bijdraagt aan een continue reflectie, gericht op het primaire 
onderwijsproces en een effectieve onderwijsorganisatie. Met dit conceptueel raamwerk, 
en de eerder genoemde reflectie op de zingeving van de verschillende activiteiten voor de 
onderwijsteams en het managementteam, ontstaat een continue evaluatie bij de verdere 
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ontwikkeling van beleid, strategie en de vertaling daarvan naar het sectorplan en de 
teamplannen. 

De conclusie is dan ook, dat het sturen op resultaat vanuit het managementteam zal 
moeten veranderen naar het overwegend sturen op condities. De zingeving van 
interventies, in relatie tot het primaire onderwijsproces, moet daarbij centraal staan en 
daarmee vooral inhoud geven aan het motivatieproces voor de onderwijsteams en 
voorwaarden creëren voor succesvolle interventies. Wanneer de zingeving voor de 
veranderinterventies achterwege blijft, zal de motivatie vanuit de onderwijsteams om te 
participeren sterk afnemen. Bovendien zal dan op termijn het vertrouwen afnemen en de 
kans op demotivatie van de onderwijsteams toenemen. 

Het managementteam wordt enerzijds geconfronteerd met de rationele (technische) 
benadering, gericht op het realiseren van effectiviteit, en anderzijds met een 
noodzakelijke conditionele aansturing. Hierbij vormt zingeving de basis voor duurzame 
interventies die in sterke mate bijdragen aan het verbeteren van het primaire 
onderwijsproces en draagkracht binnen de onderwijsteams. De uitdaging voor het 
managementteam bestaat uiteindelijk uit het vinden van een goede balans tussen de 
resultaatgerichtheid en de conditionele sturing om de effectiviteit te kunnen 
optimaliseren. De conditionele sturing vanuit het managementteam zal de duurzaamheid 
van de interventies en de resultaten op lange termijn in positieve zin beïnvloeden. 
Daarnaast zal door de conditionele sturing de zingeving voor de veranderinterventies een 
structurele vorm krijgen en bijdragen aan de motivatie van de onderwijsteams. Het lijkt of 
effectiviteit en zingeving tegenstrijdige begrippen zijn, waarbij effectiviteit al snel wordt 
gekoppeld aan het realiseren van doelen terwijl zingeving vaak wordt gezien als een 
zachte aanpak die meer is gericht op de inhoud dan op het realiseren van resultaten. Uit 
het onderzoek blijkt echter dat zingeving een cruciale schakel voor de onderwijsteams is 
om de effectiviteit van het managementteam in positieve zin te beïnvloeden. Het 
optimaliseren van de effectiviteit van het managementteam bestaat dan ook uit een 
paradoxale binding tussen effectiviteit en zingeving. 

183 

10 Summary 

The current secondary Vocational Education and Training (VET) (MBO in its Dutch 
classification) system came into being in 1996 through the amalgamation of various 
(regional) schools into larger organisations. This increase in scale created the current VET 
colleges (ROC’s in Dutch). The amalgamation meant procedures, working methods, 
protocols, systems, people and cultures had to blend.  

In practice this enormous operation was so complex that the educational institutions 
involved are still not functioning optimally. Systems and procedures are often not 
transparent, or are not easily accessible, but the lack of a communal and, in particular, an 
unequivocal vision also leads to a great deal of vagueness in the execution. 

Increasing pressure from the Ministry of Education, Cultural Affairs and Science 
(Ministerie van OCW in Dutch), in the form of teaching innovation and regulations, and 
the supervisory role by the Dutch Inspectorate of Education have imposed additional 
duties on the shop floor at the VET institutions. An observation by the pedagogical 
academies for basic education that their students display an inadequate level of Dutch and 
Arithmetic immediately led to formal modifications (reference levels) to the teaching 
programming of, among others, the VET institutions. Outside their traditional didactic 
task, an increasingly social development is apparent where pedagogical aspects are shifted 
to teaching. 

Future demands from the government and the corporate world, critical students, limited 
resources and the need to deliver good-quality teaching are issues facing the VET colleges 
daily. These developments entail the expected consequences for the VET institutions’ 
management teams. Alongside their daily concerns to deliver high-quality education, 
teaching organisations also have to master the aforementioned developments. In this 
context the effectiveness of the management team is an important link to be able to meet 
the objectives set by the organisation. From this background, VET college Leeuwenborgh 
Opleidingen commissioned research into how the management team could function more 
effectively.  

In concrete terms this dissertation’s topic is: 

In what way can the effectiveness of the management team of the Care 
department of Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht be optimised?

The issue is investigated on the basis of three sectional queries: 

1: What are the success and failure factors for the management team? 

2: What environmental and contingency factors are present in the VET and 
exercise a significant influence on the management team’s operations? 

3: What (organisational) conditions in the VET play a role in the management 
team’s operations? 
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10   Summary
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Phase 1 of the investigation 

A literature investigation was conducted on the basis of this issue into the macro, meso 
and micro environments of the VET institution (Leeuwenborgh Opleidingen). The 
literature investigation also focused on the environmental and contingency factors which 
play a role in VET colleges, and the conditions which determine the success or failure of 
(High Performance) teams. The literature investigation also considered the context and 
culture in the VET, as well as Leeuwenborgh Opleidingen as an organisation. 

It became apparent from the literature research that conditional aspects (conditions) 
make up a particularly important basis for teams to function successfully. Based on these 
initial findings, questions were drawn up for the interviews in phase 1 of the research with 
the management team members of the Care department (part of the Care and Welfare 
sector) of Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht and the teaching teams associated with 
it (teachers/coordinators). The interviews were aimed mainly at conditions like objectives, 
decision-making, communication and involvement. For the environmental and 
contingency factors, the focus was on systems, working methods, protocols and relations 
outside the Care department. There was also investigation of the degree to which success 
and failure is perceived within the management and teaching teams in relation to 
achieving the objectives of the sector plan. 

The research in phase 1 indicated that the environmental and contingency factors, in the 
shape of constantly changing regulations from the Ministry of Education, Cultural Affairs 
and Science (among others competence-oriented teaching, Focus on skills, inclusive 
education and Dutch and Arithmetic), but also applying the supervisory framework of the 
Inspectorate of Education, all produce a sense of (work) pressure on the management and 
teaching teams. It also appeared that so many objectives had been formulated in the 
sector and departmental plans, that they were not feasible in terms of their extent. They 
were also strongly inspired by results from previous investigations by the Inspectorate of 
Education and thus lacked their own vision and course. For conditions which would 
determine realising the objectives, it appeared that the plans had insufficient intrinsic 
content. Decision-making and communication were not always transparent and accessible 
for teachers/coordinators on the shop floor. The consequence was that teaching teams 
could often not identify with the various objectives and priorities, and that they also did 
not commit themselves to them on all fronts. A major need was indicated for the joint 
determination of targets (objectives) and the decision-making associated with this. 
Interpretation of the tasks, linked to developing and achieving high-quality teaching, 
demands complete attention. For many tasks the teaching teams perceived no direct link 
between the activities and the primary teaching process, or an added value for this 
process. The rational plans (sector and team plans) combined with a direction oriented 
towards output did not fit optimally with the knowledge environment which characterises 
vocational training.  

The research showed that the management team is highly results-oriented, with a realistic 
view of the practice. The pressure they experience from the sector plan and the many but 
also frequently changing assignments from the (immediate) environs (among others the 
Ministry of Education, Cultural Affairs and Science, the Netherlands Association of VET 
Colleges [MBO Raad in Dutch], the Inspectorate of Education and internal departments) 
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lead to a cluttered prioritisation of tasks and ultimately to not all objectives being 
achieved. It also appears that individual members of the management team often choose 
their own direction and set other priorities as a way of resolving the prevailing issues in 
their department. Because of the pressure they experience, attention is no longer 
devoted, and time is not taken, to analyse issues and thus to map out the cause of the 
problems. The consequence of this is that many solutions are generated which do not 
remove the causes of the problems, but only combat symptoms, which then leads to an 
inherent repetition of problem issues. This situation is characterised as the attention 
deficit syndrome. 

The conclusion of phase 1 of the study is thus that direction from the management team, 
which is now mainly aimed at output (results), needs to be translated into a direction 
aimed at the conditions which determine (as enablers) the success of the management 
and teaching teams. Attention also needs to be devoted to adjusting the objectives and 
jointly prioritising and establishing the sector and team plans – but bottom-up rather than 
top-down. This approach will also enhance the sense of purpose for the management and 
teaching teams and will actually lead to realising the objectives with the right priorities 
and support and facilitation from the organisation. 

With the recommendations from phase 1 of the research, various steps are named which 
could make a contribution to optimising the effectiveness of the management team. It 
would not be preferable to introduce too many changes at once, but rather to opt to let 
the developments come about through an organic growth. Internal communications and 
coordination should also be monitored here, with the quick, but mainly effective and 
sustainable, resolution of problems and issues being made central. It is important to work 
jointly on objectives which are recognisable and which will lead to a structural 
improvement in the primary teaching process. 

The recommendations from phase 1 of the research, aimed at optimising the effectiveness 
of the management team, consist of the following frameworks: 

• The bottom-up development of a joint vision for the management and teaching 
teams. 

• Testing (and adjusting) the objectives of the sector and team plans against the 
joint vision and the added value for the primary process. 

• Activating and stimulating collaboration between the management team 
mutually and the teaching teams, and giving shape to a PDCA cycle. 

• Giving shape to team-building on the shop floor for the management and 
teaching teams. 

• Stimulating focused communication and the exchange of information between 
the management and teaching teams, and creating transparent decision-making. 

• Initiating quality circles aimed at creating sustainable interventions and solutions. 
• The careful implementation of recommendations, step by step, aimed at 

maximum acceptance of the (change) interventions by the teaching teams. 
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Phase 2 of the research 

In this phase the results (conclusions and recommendations) from phase 1 of the 
investigation were tested with the management and teaching teams. The management 
team members from the Welfare department also took part in this research. Prior to the 
second round of interviews, various presentations of the research results from phase 1 of 
the investigation took place, for both the management and teaching teams. These 
presentations played a significant role in acquiring an overall picture of the investigation 
and its associated conclusions and recommendations.  

The research results were perceived by all those interviewed as being recognisable (a 
realistic depiction of their working environment) and provided a good picture of the 
various issues which they face. All those interviewed view the recommendations from 
phase 1 of the research as structural improvement trajectories which could make a 
contribution to optimising the effectiveness of the management team. The management 
and teaching teams also believe that the problems they face are not unique, and that they 
occur for many VET institutions. 

However, the conclusion, particularly from the teaching teams, is that the 
recommendations have still not been implemented. By contrast the management team 
believes the first steps towards implementation of the recommendations have been 
taken.  

A particular awareness has arisen in the management and teaching teams of the problems 
affecting the Care and Welfare sector. The necessity and urgency of the change 
interventions (recommendations) have also become clear, so that support can be created 
for the actual implementation of the change trajectories. The first steps undertaken by the 
management team are in the context of creating support. However, the development of a 
communal vision (management and teaching teams) is still lacking here, and needs to 
come about mainly from the bottom-up. The consequence is that the teaching teams do 
not recognise the change interventions undertaken by the management team. An 
unequivocal vision or future scenarios, with which the teaching teams could identify and 
form an image of the future, are lacking. The management team needs to develop a focus 
and structure to be able to initiate and implement the change interventions 
(recommendations). Attention here needs to be devoted to creating a change climate, 
involving people and taking care of the necessary arrangements, and implementing and 
supporting the change processes. 

The teaching teams have been faced with change interventions several times in the past. 
Many of these interventions have not delivered any visible contribution to improving the 
primary teaching process. The teaching teams also have a reserved attitude when change 
interventions deliver an insufficient and in particular a non-visible contribution to the 
primary teaching process. The lack of a communal vision oriented towards the primary 
teaching process, whereby the focus of the various trajectories has an insufficient and in 
particular a non-visible relationship with what’s happening on the shop floor and the 
primary teaching process, means the teaching teams do not always perceive the context 
and the added value of the various improvement trajectories. The recommendation to 
initially evaluate and test the objectives of the various (sector and team) plans against the 
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vision also appears to be a step which is not being taken, or has been taken too quickly. As 
a consequence of the lack of the aforementioned steps, the possibility of making a clear 
and recognisable link with the primary teaching process, and also of providing a joint 
insight, has been insufficiently used. The result of this is that the sense of purpose has 
been insufficiently widened for the teaching teams, and thus insufficient support has been 
created for the improvement trajectories.  

The growing complexity of the issues facing the management team demands new skills, 
and in particular a structural collaboration with the teaching teams. Insufficient use is still 
being made of the organisation’s learning capacity. A structural PDCA cycle is lacking, so 
that improvement trajectories are insufficiently evaluated and analysed, so as to be able 
to make effective adjustments thereafter. For the future it is important that both the 
management and the teaching teams develop skills and a communications structure with 
which they can interpret the PDCA cycle. This will enable structural content to be 
accorded to the development of a learning organisation, while structural work will be 
done on improvement trajectories and on preventing any repetitive issues (the attention 
deficit syndrome). 

Environmental and contingency factors play a vital role in the prioritisation of activities 
and assignments by the management team. Not only does the management team face 
many and largely differing assignments from internal departments (including the Career 
portal [Loopbaanportaal in Dutch]), but also a number of external tasks arising from the 
Ministry of Education, Cultural Affairs and Science. These tasks require a great deal of 
flexibility on the part of the management team, and sometimes appear to prevail in terms 
of the prioritisation of the daily duties. The results (reports) in the supervisory context and 
visits from the Inspectorate of Education also strongly appear to determine the course of 
the management team, and thus in broad outline make up the content of the sector plan. 
Direction by the management team lacks a direct connection with the primary teaching 
process on the shop floor, because in broad outline it is determined by the environmental 
and contingency factors. Activities have been created too little bottom-up, so that 
recognition among the teaching teams is insufficient and the sense of purpose is thus put 
under pressure. The translation of the sector plan into the team plans shows this clearly. 
This means the teaching teams perceive little added value, and believe that insufficient 
attention and time is being devoted to the day-to-day problems on the shop floor.  

The much-used top-down approach to planning, policy, processes and tasks creates 
insufficient sense of purpose among the teaching teams in creating high-quality teaching. 
It is in fact the ongoing improvement of the primary teaching process which provides 
fulfilment of the sense of purpose and strengthens the motivation among the teaching 
teams. Because of the pressure experienced within the management team, the issues 
concerning the primary teaching process are not properly addressed. The consequence of 
this is that the issues involved in this, often without good analyses and evaluations, are 
often resolved temporarily or ad-hoc, without actually removing the real cause of the 
problem. This leads to maintaining the repetitive issues (the attention deficit syndrome) 
and ultimately to a demotivation process among the teaching teams, so that the sense of 
purpose remains under pressure. 
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The management team also faces regional ageing (greying), so that the number of pupils is 
declining markedly. The commercial activities have also been ended, so that the pupil 
numbers have declined even further. These developments require a decisive approach 
from the management team to stabilise the numbers of pupils and to let them grow 
where possible. Other providers in the region (VET institutions) are also aware of the 
aforementioned demographic developments, and thus opt to focus on high-quality 
teaching to cope with competition in the region. For the management team this is an 
indication that the vision and strategy of the Care and Welfare sector should be focused 
on the primary teaching process, along with a focus on high-quality teaching and a strong 
educational organisation (good teaching, well organised) to be able to stand out to the 
fullest in the region. Organising (conditionally supporting) efficient processes and working 
methods must form the basis for optimising the management team’s effectiveness.  

To be able to answer the dissertation’s question: 

In what way can the effectiveness of the management team of the Care 
department of Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht be optimised?

the management team will need to provide content and execution to the following 
aspects: 

An awareness process has been launched which needs to be translated into a change 
strategy and approach. As a basis for this, a joint vision needs to be developed focused on 
high-quality teaching and effectiveness of the educational management. These visions 
need to be developed bottom-up (teaching teams and management team), where the 
input of the teaching teams is maximised and priority can be given to the primary teaching 
process. Providing interpretation to the development of the primary teaching process 
must be able to stimulate a sense of purpose for the teaching teams to a significant 
degree. The joint vision of the teaching and the course of the process must lead to a 
transparent development and detailing of the sector plan, and must contribute to 
transparent decision-making on the actions and activities to be undertaken.  

The repetitive issues arising from the attention deficit syndrome must be tackled through 
good communication and a structural interpretation of the PDCA cycle. By initiating and 
activating an evaluation structure (as part of the PDCA cycle), a learning organisation can 
take shape whereby the repetitive issues can be eliminated. This approach will also 
constitute a strong stimulus for the teaching teams, because as a result of the approach 
they will perceive that the issues on the shop floor are actually being resolved both 
structurally and, mainly, sustainably.  

To achieve a good and structural resolution for (preventing) attention deficit syndrome, 
constructive collaboration is essential between the management team and the teaching 
teams. The complexity of the issues has grown significantly and demands multidisciplinary 
collaboration, where trust and cooperation between the teams is vitally important. 
Constructive collaboration with scope for evaluation and reflection also needs to be a 
framework for the learning organisation. The management team and teaching teams will 
need to develop new (21st-century) skills to be able to direct the increasing complexity of 
the issues from the multidisciplinary collaboration and to be able to resolve the underlying 
issues. 
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For the management team, an unequivocal leadership style cannot be named as a 
panacea for all issues. The management team will need in particular to use the 
frameworks from the transformational leadership to provide content for an effective 
leadership style. For the preferred leadership style, it is particularly important to give 
scope to the professionals (teachers/coordinators) to be able to create plenty of scope 
within the transparent and jointly formulated frameworks for the primary teaching 
process and teaching innovation. The development of a joint vision aimed at high-quality 
teaching and an effective educational organisation are central here. 

Culture is an important aspect for achieving effective change interventions. It is thus also 
recommended that the organisational culture be researched and analysed further. The 
influence of the organisational culture exercises a powerful effect on the organisation’s 
performance and effectiveness. The organisational culture also influences the individual 
employees (productivity, motivation, conviction, involvement, physical and emotional 
wellbeing and results). This recommendation is also made so that, with the help of the 
Organisation Culture Assessment Instrument, a baseline can be established and the 
current situation can be discussed and evaluated in order to bring the desired situation 
into view. This joint approach (bottom-up) offers the ability to create consensus and 
support for a powerful change strategy. 

Finally a conceptual framework has been developed which can be used by the 
management team and teaching teams for the further development of decision-making 
processes and which contributes to an ongoing reflection, focused on the primary 
teaching process and an effective educational organisation. With this conceptual 
framework, and the reflection on the sense of purpose of the various activities for the 
teaching and management teams mentioned earlier, an ongoing evaluation will come 
about for the further development of policy, strategy and its interpretation for the sector 
and team plans. 

The conclusion is therefore that management directing on the basis of results will need to 
change to directing predominantly on the basis of conditions. The sense of purpose of 
interventions in relation to the primary teaching process must be central here, and in 
particular must provide interpretation to the motivation process for the teaching teams, 
creating conditions for successful interventions. If there is no sense of purpose for the 
change interventions, motivation for participation among the teaching teams will decline 
markedly. Confidence will also decline over time, with an increasing possibility of 
demotivation among the teaching teams. 

On the one hand the management team faces the rational (technical) approach, aimed at 
realising effectiveness, while on the other there is a necessary conditional direction. Here 
a sense of purpose forms the basis for sustainable interventions which contribute to a 
significant degree to improving the primary teaching process and support among the 
teaching teams. Ultimately the challenge for the management team is to strike a good 
balance between the results-oriented or conditional direction to be able to optimise 
effectiveness. Conditional direction by the management team will influence the 
sustainability of the interventions and the results positively over the longer term. 
Conditional direction will also give the sense of purpose for the change interventions a 
structural form, and will contribute to the motivation of the teaching teams. It appears as 
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though effectiveness and a sense of purpose are contradictory concepts, where 
effectiveness is quickly linked to achieving objectives, while a sense of purpose is often 
regarded as a soft approach focused more on the content than on achieving results. 
However, the study has shown that a sense of purpose is a crucial link for the teaching 
teams to influence the effectiveness of the management team in a positive sense. 
Optimising the effectiveness of the management team also comprises a paradoxical 
connection between effectiveness and a sense of purpose.  
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11 Noten 

                                                                 
i Het begrip uitdrijvende cirkels wordt hier gebruikt om aan te duiden dat de micro-omgeving van 
Leeuwenborgh Opleidingen, als kern, (continu) in verbinding staat en een wisselwerking heeft met 
de meso- en macro-omgeving van de onderwijsinstelling. Het zijn vaak diffuse patronen die een 
complexe structuur kennen en waarbij de mogelijkheden tot beïnvloeding door de 
onderwijsinstelling veelal niet helder zijn. Bovendien is het arbitrair om expliciet te benoemen welke 
actoren tot welke specifieke omgeving behoren. Met de uitdrijvende cirkels wordt dan ook bedoeld 
dat Leeuwenborgh Opleidingen vanuit haar micro-omgeving een wisselwerking heeft met andere 
omgevingen en daardoor ook een rol kan spelen en (vanuit een relatieve autonomie) invloed kan 
uitoefenen op de (traditionele) actoren die met name behoren tot de meso-omgeving als eerste 
contactcirkel volgend op de micro-omgeving (Leeuwenborgh Opleidingen). Een voorbeeld van het 
diffuse karakter van de plaatsing van actoren in de specifieke omgevingen is de rol van de leerling. 
Enerzijds kan de leerling gezien worden als onderdeel van de micro-omgeving waarbij deze is 
ingeschreven bij Leeuwenborgh Opleidingen, aan het onderwijsproces deelneemt en waarvan 
bovendien de directe belangen zijn geborgd door middel van een leerlingenraad. Anderzijds kan de 
leerling als potentiële of bestaande klant/afnemer worden gezien als onderdeel van de meso-
omgeving, waarbij deze nog een keuze kan maken tussen de verschillende onderwijsinstellingen. De 
laatste variant maakt vooral de positie van de leerling als klant voor alle partijen transparant. 
ii Zie de primaire mechanismen voor inbedding van cultuur en de secundaire mechanismen voor 
cultuurarticulatie van Schein (2000). 
iii Gebaseerd op het cultuurmodel van Schein (2000) (artefacten en symbolen, waarden en normen 
en veronderstellingen) omschrijven Hofstede (1991) en Sanders en Neuijen (1992) het ui-model, 
bestaande uit verschillende lagen die verschillende cultuurelementen beschrijven. Hierbij zijn de 
cultuurelementen in de buitenste schil relatief het eenvoudigst zijn te veranderen. Naarmate men 
meer naar de kern komt wordt het steeds lastiger om veranderingen door te voeren, omdat daar de 
cultuurelementen sterker verankerd zijn in de organisatie. Vanaf de buitenkant gezien bestaat het 
model uit de volgende schillen: symbolen, helden, rituelen en (kern)waarden. 
iv Homan (2005) noemt dit werkelijkheidsconstructies. Zingeving gaat volgens Homan dieper; hierbij 
gaat het om het formuleren van zin, nut of motief van een activiteit. 
v Artefacten en symbolen: zichtbare organisatiestructuren en processen. Waarden en normen: 
strategieën, doelstellingen en filosofieën. Veronderstellingen: onbewuste als vanzelfsprekend 
aangenomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens (Schein, 2000). 
vi De Caluwé en Vermaak (2004) geven middels het geeldruk-, blauwdruk-, rooddruk-, groendruk- en 
witdrukdenken verschillende manieren weer van het denken over veranderingen van personen, 
groepen en organisaties. Onderwijsinstellingen (kennisomgeving) zijn kenmerkend door hun 
groendrukdenken, waarbij scholing en coaching centraal staan met een sterke mate van reflectie op 
de prestatie. De uitkomst met veranderingen bij het groendrukdenken laat zich moeilijk voorspellen, 
omdat deze sterk afhankelijk is van de mate en aard van het leren van mensen. Dit is weer 
afhankelijk van hun leervermogen en de effectiviteit van leerprocessen. De weg er naar toe wordt 
gekenmerkt door het creëren van leersituaties waardoor mensen en organisaties kunnen leren. 
Monitoring heeft geen functie in het kader van bijsturing, maar wel voor de planning van het 
vervolg. Het afdwingen van de verandering is contraproductief, het is zaak om mensen gemotiveerd 
in leersituaties te brengen. Het veranderingstraject kost veel tijd: het is afleren en aanleren en vallen 
en opstaan. Veranderinterventies die bij het groendrukdenken passen zijn: coachen, intensieve 
clinics en feedbackgesprekken/spiegelen (op individueel niveau), teambuilding, gaming en intervisie 
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(op groepsniveau), en open systems-planning, parallelle leerstructuren en kwaliteitscirkels (op 
organisatie niveau). 
vii Problemen in organisaties worden door De Wit en Meyer (2010) in vier verschillende typologieën 
van problemen onderscheiden: 1) Puzzle: een bekend probleem waarbij optimale oplossingen 
mogelijk zijn. 2) Dilemma: een weerbarstig probleem met een keuze voor twee oplossingen, waarbij 
beide geen optimale oplossing bieden. 3) Trade-off: een probleem waarbij veel mogelijke 
oplossingen bestaan, waarbij de uitruil van positieve en negatieve effecten tot een balans leiden. De 
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Bijlage A. Organigram Leeuwenborgh Opleidingen 
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Bijlage B. Vragenlijst interview fase 1 

1. Introductie: 

• Terugkoppeling naar de uitnodigingsbrief. 
• Uitleg over het onderzoek en de aanpak. 
• Vertrouwelijkheid van het onderzoek en de interviewgegevens. 
• Wat is de functie en afdeling van de geïnterviewde? 

2. Succes en falen: 

Waar ben je trots op als het gaat om je functioneren binnen de organisatie? 

• Wat gaat er echt goed in het dagelijks werk en waarom? 
• Wat ervaar je als knelpunt in de organisatie en waarom? 
• Welke kansen of bedreigingen zie je in je omgeving (intern en extern)? 

3. Doelstellingen: 

Op welke wijze ontvang je doelstellingen en instructies voor het uitvoeren van je taak, 
en hoe ervaar je die? 

• Waar zijn je doelstellingen te vinden, en op welke manier zijn die toegankelijk? 
• Op welke wijze zijn de doelstellingen gerubriceerd en ingevuld? 
• Welke prioriteiten zijn vastgesteld? 
• Welke doelstellingen heeft je leidinggevende? 
• Sluiten de doelstellingen van je leidinggevende (sectorplan) aan op jouw 

doelstellingen (teamplan)? 
• Op welke wijze heb je input geleverd bij het formuleren en vaststellen van de 

doelstellingen? 

4. Welke condities (voorwaarden) spelen een rol bij het functioneren van het team? En 
in welke mate word je hierin geëquipeerd (toegerust)? 

4.1 Besluitvorming: 

• Waaruit blijkt dat teamleden onderling dezelfde doelstellingen hebben? 
• Is besluitvorming effectief, zo ja/neen, waar blijkt dat uit? 
• Welke beslissingen kunnen door het team genomen worden? 
• Welke invloed kan je uitoefenen op de besluitvorming? 
• Op welke wijze ziet het management de resultaten van jouw werk, hebben zij daar 

zicht op? 
• Op welke resultaten word je afgerekend? 
• Op welke manier kan je een (werk)relatie opbouwen met teamgenoten? 
• Waaruit blijkt dat je creatieve oplossingen mag toepassen op vraagstukken in je 

werk? 
 

4.2 Communicatie: 

• Op welke wijze word je geïnformeerd over ontwikkelingen en opdrachten? 
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• Waar vandaan of van wie komt de informatie die je nodig hebt? 
• Hoe deel je kennis binnen de organisatie? 

 

4.3 Systemen, processen en procedures: 

• Op welke wijze word je toegerust met hardware- en softwaresystemen 
(instrumenten)? 

• Welke ondersteuning ervaar je van de hardware- en softwaresystemen? 
• Op welke wijze zijn processen en procedures inzichtelijk?  
• Voldoen de systemen en procedures en waarom wel of niet? 
• In welke mate ben je afhankelijk van andere afdelingen en welke processen, 

procedures of systemenspelen daarin een rol? 
• Met welke processen, procedures of systemen loop je vast en waarom? 

 

4.4 Betrokkenheid: 

• Waaruit blijkt dat er vertrouwen is om open met elkaar te communiceren? 
• Waaruit blijkt dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan? 
• Op welke wijze heeft jouw leidinggevende oog voor jou en waaruit blijkt dat 

hij/zij jou ondersteunt? 
• Op welke onderdelen zou je meer kennis of vaardigheden willen hebben? 
• Op welke wijze word je binnen de organisatie gewaardeerd en hoe ervaar je dat? 
• Welke ambitie(s) heb je? 

 

5. Afsluiting: 

• Doornemen van de verdere verwerking van het onderzoek. 
• Wil je nog ergens op terugkomen of toevoegen? 

 

 

  

202

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   202 13-04-15   09:49



 

202 

Bijlage B. Vragenlijst interview fase 1 

1. Introductie: 

• Terugkoppeling naar de uitnodigingsbrief. 
• Uitleg over het onderzoek en de aanpak. 
• Vertrouwelijkheid van het onderzoek en de interviewgegevens. 
• Wat is de functie en afdeling van de geïnterviewde? 

2. Succes en falen: 

Waar ben je trots op als het gaat om je functioneren binnen de organisatie? 

• Wat gaat er echt goed in het dagelijks werk en waarom? 
• Wat ervaar je als knelpunt in de organisatie en waarom? 
• Welke kansen of bedreigingen zie je in je omgeving (intern en extern)? 

3. Doelstellingen: 

Op welke wijze ontvang je doelstellingen en instructies voor het uitvoeren van je taak, 
en hoe ervaar je die? 

• Waar zijn je doelstellingen te vinden, en op welke manier zijn die toegankelijk? 
• Op welke wijze zijn de doelstellingen gerubriceerd en ingevuld? 
• Welke prioriteiten zijn vastgesteld? 
• Welke doelstellingen heeft je leidinggevende? 
• Sluiten de doelstellingen van je leidinggevende (sectorplan) aan op jouw 

doelstellingen (teamplan)? 
• Op welke wijze heb je input geleverd bij het formuleren en vaststellen van de 

doelstellingen? 

4. Welke condities (voorwaarden) spelen een rol bij het functioneren van het team? En 
in welke mate word je hierin geëquipeerd (toegerust)? 

4.1 Besluitvorming: 

• Waaruit blijkt dat teamleden onderling dezelfde doelstellingen hebben? 
• Is besluitvorming effectief, zo ja/neen, waar blijkt dat uit? 
• Welke beslissingen kunnen door het team genomen worden? 
• Welke invloed kan je uitoefenen op de besluitvorming? 
• Op welke wijze ziet het management de resultaten van jouw werk, hebben zij daar 

zicht op? 
• Op welke resultaten word je afgerekend? 
• Op welke manier kan je een (werk)relatie opbouwen met teamgenoten? 
• Waaruit blijkt dat je creatieve oplossingen mag toepassen op vraagstukken in je 

werk? 
 

4.2 Communicatie: 

• Op welke wijze word je geïnformeerd over ontwikkelingen en opdrachten? 

 

203 

• Waar vandaan of van wie komt de informatie die je nodig hebt? 
• Hoe deel je kennis binnen de organisatie? 

 

4.3 Systemen, processen en procedures: 

• Op welke wijze word je toegerust met hardware- en softwaresystemen 
(instrumenten)? 

• Welke ondersteuning ervaar je van de hardware- en softwaresystemen? 
• Op welke wijze zijn processen en procedures inzichtelijk?  
• Voldoen de systemen en procedures en waarom wel of niet? 
• In welke mate ben je afhankelijk van andere afdelingen en welke processen, 

procedures of systemenspelen daarin een rol? 
• Met welke processen, procedures of systemen loop je vast en waarom? 

 

4.4 Betrokkenheid: 

• Waaruit blijkt dat er vertrouwen is om open met elkaar te communiceren? 
• Waaruit blijkt dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan? 
• Op welke wijze heeft jouw leidinggevende oog voor jou en waaruit blijkt dat 

hij/zij jou ondersteunt? 
• Op welke onderdelen zou je meer kennis of vaardigheden willen hebben? 
• Op welke wijze word je binnen de organisatie gewaardeerd en hoe ervaar je dat? 
• Welke ambitie(s) heb je? 

 

5. Afsluiting: 

• Doornemen van de verdere verwerking van het onderzoek. 
• Wil je nog ergens op terugkomen of toevoegen? 

 

 

  

203

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   203 13-04-15   09:49



 

204 

Bijlage C. Relatie interviewvragen met de onderzoeksvraag 

N.B. De volgorde van de vragen en de onderliggende vragen is gelijk aan de vragenlijst voor de 
interviews (bijlage B). Met deelvraag 1-3 wordt aangegeven of de interviewvraag een relatie 
heeft met deelvraag 1-3 van de onderzoeksvraag. Legenda: 1 is gekoppeld aan succes- en falen, 
2 is gekoppeld aan contingentiefactoren en 3 is gekoppeld aan (organisatorische) condities. 

  

Vragenlijst interview Deelvraag 1 

Succes en falen 

Deelvraag 2 

Contingentiefactoren 

Deelvraag 3 

(Organisatorische) 
Condities 

Succes en falen hoofdvraag x X x 
1e onderliggende vraag Succes en falen x x x 
2e onderliggende vraag Succes en falen x x x 
3e onderliggende vraag Succes en falen x x X 
Doelen hoofdvraag x  x 
1e onderliggende vraag doelen   x 
2e onderliggende vraag doelen   x 
3e onderliggende vraag doelen x  x 
4e onderliggende vraag doelen   x 
5e onderliggende vraag doelen x  x 
6e onderliggende vraag doelen   x 
Organisatorisch condities hoofdvraag x  x 
1e onderliggende vraag besluitvorming   x 
2e onderliggende vraag besluitvorming x  x 
3e onderliggende vraag besluitvorming   x x 
4e onderliggende vraag besluitvorming  x x 
5e onderliggende vraag besluitvorming   x 
6e onderliggende vraag besluitvorming x  x 
7e onderliggende vraag besluitvorming   x 
8e onderliggende vraag besluitvorming   x 
1e onderliggende vraag communicatie   x 
2e onderliggende vraag communicatie   x 
3e onderliggende vraag communicatie   x 
1e onderliggende vraag systemen  x x 
2e onderliggende vraag systemen  x  
3e onderliggende vraag systemen  x x 
4e onderliggende vraag systemen x x  
5e onderliggende vraag systemen  x  
6e onderliggende vraag systemen  x  
1e onderliggende vraag betrokkenheid x  x 
2e onderliggende vraag betrokkenheid x  x 
3e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
4e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
5e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
6e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
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Bijlage D. Vragenlijst interview fase 2 

1. Introductie  
• Terugkoppeling uitnodiging via e-mail. 
• Uitleg over het onderzoek en de aanpak.  
• Status van de conclusies en aanbevelingen. 
• Vertrouwelijkheid van het onderzoek en de interviewgegevens. 

2. Heb je de onderzoeksrapportage gelezen en wat is je indruk hiervan? 
3. Welke resultaten uit de onderzoeksrapportage zijn je specifiek opgevallen en 

waarom? 
4. Op welke onderdelen geeft het onderzoek een reëel beeld van je werkomgeving 

(organisatie en contingentiefactoren)? 
5. Welk beeld heb je bij de conclusie dat er een vertaalslag gemaakt moet worden 

van sturen op resultaat naar sturen op condities? 
6. Welke aanbevelingen leiden volgens jou tot een hogere effectiviteit van het MT 

waardoor doelen beter en sneller bereikt worden en waarom (visie, 
doelstellingen sectorplan/teamplannen, samenwerking, teambuilding, 
communicatie, kwaliteitscirkel en stap voor stap)? 
- Visie gezamenlijk ontwikkelen en scherp stellen (core business). 
- Doelstellingen analyseren en toetsten aan core business, bottom-up vertalen 

naar sectorplan/teamplannen. 
- Samenwerking, gezamenlijk aan de slag, gemeenschappelijke belangen 

helder en structuur koppelen aan managementteamoverleg en 
overlegstructuur (PDCA-cyclus). 

- Teambuilding, samenwerken en structureel stilleggen van activiteiten om 
gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen. 

- Communicatie, agenda koppelen aan doelstellingen, inhoudelijke discussie 
en transparante besluitvorming, nieuwsbrief en Fronter als instrument. 

- Kwaliteitscirkel als verbeterinstrument voor/naar ondersteunende 
afdelingen (bijvoorbeeld Loopbaanportaal). 

- Stap voor stap, haalbare keuzes maken die op draagkracht kunnen rekenen 
binnen de teams. 

7. Welke onderdelen of activiteiten ontbreken in de onderzoeksrapportage die 
relevant zouden kunnen zijn voor de effectiviteit van het managementteam? 

8. Waaruit blijkt dat het attention deficit-syndroom speelt binnen de organisatie? (Is 
het herkenbaar dat er te weinig gewerkt wordt aan structurele oplossingen 
omdat de hectiek van de dag erg veel tijd en aandacht vraagt?) 

9. Op welke wijze worden de doelstellingen vanuit het sectorplan/teamplannen 
ervaren als het gaat om duidelijkheid, bijdrage aan de core business (primaire 
onderwijsproces) en haalbaarheid? 

10. Welke toegevoegde waarde verwacht je vanuit gezamenlijke leersituaties waarbij 
bewustwording en als team werken aan nieuwe uitdagingen de basis vormen 
voor interventies (verbeteracties)? 

11. In welke mate ervaar je de problematiek binnen de afdeling als complex (niet 
eenzijdig of eenvoudig oplosbare knelpunten)? 
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Bijlage C. Relatie interviewvragen met de onderzoeksvraag 

N.B. De volgorde van de vragen en de onderliggende vragen is gelijk aan de vragenlijst voor de 
interviews (bijlage B). Met deelvraag 1-3 wordt aangegeven of de interviewvraag een relatie 
heeft met deelvraag 1-3 van de onderzoeksvraag. Legenda: 1 is gekoppeld aan succes- en falen, 
2 is gekoppeld aan contingentiefactoren en 3 is gekoppeld aan (organisatorische) condities. 

  

Vragenlijst interview Deelvraag 1 

Succes en falen 

Deelvraag 2 

Contingentiefactoren 

Deelvraag 3 

(Organisatorische) 
Condities 

Succes en falen hoofdvraag x X x 
1e onderliggende vraag Succes en falen x x x 
2e onderliggende vraag Succes en falen x x x 
3e onderliggende vraag Succes en falen x x X 
Doelen hoofdvraag x  x 
1e onderliggende vraag doelen   x 
2e onderliggende vraag doelen   x 
3e onderliggende vraag doelen x  x 
4e onderliggende vraag doelen   x 
5e onderliggende vraag doelen x  x 
6e onderliggende vraag doelen   x 
Organisatorisch condities hoofdvraag x  x 
1e onderliggende vraag besluitvorming   x 
2e onderliggende vraag besluitvorming x  x 
3e onderliggende vraag besluitvorming   x x 
4e onderliggende vraag besluitvorming  x x 
5e onderliggende vraag besluitvorming   x 
6e onderliggende vraag besluitvorming x  x 
7e onderliggende vraag besluitvorming   x 
8e onderliggende vraag besluitvorming   x 
1e onderliggende vraag communicatie   x 
2e onderliggende vraag communicatie   x 
3e onderliggende vraag communicatie   x 
1e onderliggende vraag systemen  x x 
2e onderliggende vraag systemen  x  
3e onderliggende vraag systemen  x x 
4e onderliggende vraag systemen x x  
5e onderliggende vraag systemen  x  
6e onderliggende vraag systemen  x  
1e onderliggende vraag betrokkenheid x  x 
2e onderliggende vraag betrokkenheid x  x 
3e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
4e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
5e onderliggende vraag betrokkenheid   x 
6e onderliggende vraag betrokkenheid   x 

 

205 

Bijlage D. Vragenlijst interview fase 2 

1. Introductie  
• Terugkoppeling uitnodiging via e-mail. 
• Uitleg over het onderzoek en de aanpak.  
• Status van de conclusies en aanbevelingen. 
• Vertrouwelijkheid van het onderzoek en de interviewgegevens. 

2. Heb je de onderzoeksrapportage gelezen en wat is je indruk hiervan? 
3. Welke resultaten uit de onderzoeksrapportage zijn je specifiek opgevallen en 

waarom? 
4. Op welke onderdelen geeft het onderzoek een reëel beeld van je werkomgeving 

(organisatie en contingentiefactoren)? 
5. Welk beeld heb je bij de conclusie dat er een vertaalslag gemaakt moet worden 

van sturen op resultaat naar sturen op condities? 
6. Welke aanbevelingen leiden volgens jou tot een hogere effectiviteit van het MT 

waardoor doelen beter en sneller bereikt worden en waarom (visie, 
doelstellingen sectorplan/teamplannen, samenwerking, teambuilding, 
communicatie, kwaliteitscirkel en stap voor stap)? 
- Visie gezamenlijk ontwikkelen en scherp stellen (core business). 
- Doelstellingen analyseren en toetsten aan core business, bottom-up vertalen 

naar sectorplan/teamplannen. 
- Samenwerking, gezamenlijk aan de slag, gemeenschappelijke belangen 

helder en structuur koppelen aan managementteamoverleg en 
overlegstructuur (PDCA-cyclus). 

- Teambuilding, samenwerken en structureel stilleggen van activiteiten om 
gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen. 

- Communicatie, agenda koppelen aan doelstellingen, inhoudelijke discussie 
en transparante besluitvorming, nieuwsbrief en Fronter als instrument. 

- Kwaliteitscirkel als verbeterinstrument voor/naar ondersteunende 
afdelingen (bijvoorbeeld Loopbaanportaal). 

- Stap voor stap, haalbare keuzes maken die op draagkracht kunnen rekenen 
binnen de teams. 

7. Welke onderdelen of activiteiten ontbreken in de onderzoeksrapportage die 
relevant zouden kunnen zijn voor de effectiviteit van het managementteam? 

8. Waaruit blijkt dat het attention deficit-syndroom speelt binnen de organisatie? (Is 
het herkenbaar dat er te weinig gewerkt wordt aan structurele oplossingen 
omdat de hectiek van de dag erg veel tijd en aandacht vraagt?) 

9. Op welke wijze worden de doelstellingen vanuit het sectorplan/teamplannen 
ervaren als het gaat om duidelijkheid, bijdrage aan de core business (primaire 
onderwijsproces) en haalbaarheid? 

10. Welke toegevoegde waarde verwacht je vanuit gezamenlijke leersituaties waarbij 
bewustwording en als team werken aan nieuwe uitdagingen de basis vormen 
voor interventies (verbeteracties)? 

11. In welke mate ervaar je de problematiek binnen de afdeling als complex (niet 
eenzijdig of eenvoudig oplosbare knelpunten)? 

205

99679_Proefschrift_Onderwijsmanagement_BW.indd   205 13-04-15   09:49



 

206 

12. In welke mate kan een sterke samenwerking met de verschillende teams een 
bijdrage leveren aan oplossingen voor complexe problemen? 

13. Hoe zie je de organisatie over drie jaar en welke verbeteringen zijn er dan 
doorgevoerd? 

14. Welke knelpunten zie je als blokkade bij de verbeterplannen voor de komende 
jaren? 

15. Hoe ga je met problemen om die je ervaart met het werken naar de 
doelstellingen, waar vindt je oplossingen en hoe ga je te werk? 

16. Welke ondersteuning verwacht je van je leidinggevende? 
17. Welke leidinggevende en/of coachende aspecten vind je van belang bij de 

leidinggevende en waarom? Bijvoorbeeld voorkeuren voor en waarom deze 
voorkeur: 
- Sturend (leiden of delegeren); 
- Ondersteunend (steunen of begeleiden); 
- Mensgericht of taakgericht. 

18. Welke invloed zou je willen uitoefenen in de organisatie? (bijvoorbeeld: 
ontwikkelen, koers bepalen, vormen, besluiten nemen) 

19. Welke motivatie en bereidheid is er is er om met elkaar samen te werken? 
20. Welke motivatie en bereidheid is er is er om kennis en expertise met elkaar te 

delen? 
21. Welke motivatie en bereidheid is er is er om hulp te vragen? 
22. In welke mate is het van belang om een eigen koers te kunnen varen en wat zijn 

daarbij de vertrekpunten? 
23. Op welke wijze zou je verantwoording aan je leidinggevende willen afleggen? 
24. Afsluiting van het interview 

• Doornemen van de verdere verwerking van het onderzoek. 
• Wil je nog ergens op terugkomen of iets toevoegen? 
• Aangeven dat het interview in een later stadium schriftelijk wordt 

voorgelegd ter goedkeuring. 
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Bijlage E. Lijst van gebruikte afkortingen 

 

ACOA Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 
ActiZ werkgeversorganisatie van de zorgsector  
bve beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
CESRT Comparative European Social Research and Theory 
CPB Centraal Plan Bureau 
Crebo Centraal Register Beroepsopleidingen 
DAL-wet Deregulering en administratieve lastenverlichting, deze wet behelst 

aanpassingen van de WEB 
EC Europese Commissie 
fte fulltime-equivalent 
hbo hoger beroepsonderwijs 
HRM Human Resource Management 
mbo middelbaar beroepsonderwijs 
OCAI Organizational Culture Assessment Instrument 
Ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
pabo pedagogische academie basisonderwijs 
PDCA-cyclus Plan, Do, Check, Act-cyclus 
ROC Regionaal Opleidingscentrum 
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau 
SER Sociaal Economische Raad 
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
Wet BIO Wet op de Beroepen In het Onderwijs 
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