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Wat bepaalt het handelen van professionals in teams? 

Hoe kan het handelingsvermogen van teams versterkt worden?



Onderzoeksvraag:
Welke effect  heeft een train the trainer aanpak op de 
impact van de  experimental learning labs binnen een 
buitenlandse instelling van Hoger onderwijs ? 
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•KENMERKEN COLLECTIEF 
HANDELINGSVERMOGEN:

§ COLLECTIEVE DOEL VAN HET TEAM

§ DE TEAMCULTUUR EN DIVERSITEIT

§ STRUCTUUR WAARBINNEN HET TEAM OPEREERT

Bron: Priestley, Biesta en Robinson (2015)



Aanpak Experimental Learning Labs

Fase 1: Stip aan de horizon
Het team formuleert een gezamenlijke doelstelling voor
(versterking van) het eigen onderwijsprogramma
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Fase 2: Interventies
Het team ontwikkelt interventies om het onderwijs te 
verbeteren en voert deze uit

Fase 3: Evalueren
Het team stelt de resultaten van de interventies vast 
en formuleert vervolgacties



Kenmerken Train the Trainer aanpak
Train

Instrueer

Leid discussie

Luister

Observeer

Ondersteun



§ Longitudinaal actieonderzoek (18 maanden) 
bij een multidisciplinaire Master “Barrierefreie
Systeme” binnen Frankfurt Universtity waarbij 
drie faculteiten Social Work, Architectuur en 
Informatica samenwerken

§ Universiteit Frankfurt Vraag: Hoe kan 
professionele dialoog tussen de faculteiten 
bijdragen aan de uitrol van de Master 
Barrierefreie Systeme? 

§ Hoe kunnen intern actie onderzoekers worden 
opgeleid om de professionele dialoog ook in 
andere Frankfurt trajecten te begeleiden?
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ELL Frankfurt



Diagnosefase
§ TEAMCULTUUR: Veel verschillende manieren binnen het team om projecten vorm te 

geven binnen de Master. Deze worden weinig gedeeld. Geen cultuur van elkaar 
aanspreken/opzoeken op inhoud.

§ TEAMSTRUCTUUR: Bestaande overlegstructuur kent erg weinig afstemmomenten 
tussen de professoren van de verschillende faculteiten. Grote hiërarchische afstand 
tussen docenten en professoren zorgde o.a. voor disbalans tussen onderwerpen in de 
Master. Wens om meer balans te vinden wat op welk niveau moet worden afgestemd.

§ PERSOONLIJK/ROL: docenten die aangesteld werden voelden binnen de Master 
veel druk en hadden het gevoel er alleen voor te staan.



Diagnose rol Train the Trainer
§ Voor het traject: Methodiek proeftuinen doorgenomen met train the trainers.

§ Individuele intake interviews, eerst als observator en daarna zelfstandig in duo’s 
de interviews afgenomen

§ Opbrengsten: Door voertaal Engels vielen de normale hiërarchische 
spreekvormen (Frau dr. professor..) plots weg en sprak iedereen elkaar bij de 
voornaam aan. Dat had ook voor de train the trainers een groot effect (veel meer 
variëteit en openheid)



Interventies uit de groepsgesprekken

§ Vorming van themagroepen die uit de groepsgesprekken naar voren kwamen. Spil is 
de professor en leden zijn docenten die betrokken zijn bij dit thema. 

§ Hierdoor meer mogelijkheid om inhoudelijke professionele dialoog te voeren.

§ Richting beslismomenten wordt deze dialoog door het lectoraat en de interne trainers 
begeleid.



Resultaten
§ TEAMCULTUUR: Inhoudelijke afstemming rondom de Master ligt meer bij de 

docenten binnen de Master. 

§ STRUCTUUR: De Master is anders gepositioneerd (“Inclusive Design”) en heeft een 
duidelijke agenda voor de toekomst. Werving wordt integraal door het team van 
professoren ondernomen.

§ PERSOONLIJK: Professoren zoeken elkaar meer op en er zijn ook gezamenlijke 
teambuilding activiteiten ondernomen.  Minder hiërarchie, interne trainers worden 
gezien als meerwaarde voor de dialoog. Docenten zien meerwaarde van 
interdisciplinair werken binnen leereenheden en benoemen dat. 
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Reflectie

Pre ELL
(+) Briefing met de 

professoren 
FU

(+) Briefing met 
management 
FU

(-) Train the
trainers 
late start 

ELL
(+) Delen opzet 

sessie en 
doorspreken en 
fine tune per 
sessie

(+) Handige manier 
voor vragen 
stellen

(-) Meer theoretische 
duiding

Post ELL 
Experience Sharing
(+) Alle docenten vonden het 

nuttig
(+) Co-creatie content door 

delen
(+) Nieuwe positionering 

Master
(-) Blended Learning 

platform nodig voor 
zinvolle samenwerking
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Dank u!


