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CENTRALE VRAAG VAN ONZE 
ONDERZOEKSGROEP

Wat bepaalt het handelen van
professionals in teams? En hoe kan het 
handelingsvermogen van teams 
versterkt worden?



OPBOUW

1.Uitgangspunten: teams, 
handelingsvermogen en autonomie

2.Samenwerken – wanneer werkt het, 
wanneer niet en wat bepaalt dat?

3.Van teams van professionals naar 
samenwerkend leren met leerlingen



WAT ZORGT ER VOOR DAT JIJ GOED
SAMENWERKT IN JE TEAM?

- Bespreek met je buurman of buurvrouw (2 minuten)

- Formuleer samen tenminste twee voorwaarden voor goede
samenwerking



Uitgangspunten



Autonomie verwijst zowel naar de ruimte om 
zelf invloed uit te oefenen op doelbepaling en 
de inrichting van het werk, als naar het 
vermogen om die ruimte ook daadwerkelijk in 
te vullen (Kessels 2004). 

De mogelijkheid om de inhoud en structuur van 
het eigen werk te beïnvloeden. Het is de 
professionele ruimte die een docent nodig heeft 
om te beslissen over onderwijskundige inhoud, 
structuur en professionele ontwikkeling 
(Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek 
2014)

1. DE AUTONOME PROFESSIONAL



2. PROFESSIONELE TEAMS



Een goed functionerend 
team is in staat tot 
collectief professioneel 
handelen – het bezit het 
vermogen om te handelen 
en om zelf richting te 
geven aan dat handelen, 
op basis van eigen vrije 
oordelen en beslissingen 
(naar Priestley, Biesta & 
Robinson 2015a p. 19).

3. COLLECTIEF 
HANDELINGSVERMOGEN



HOE KOMT COLLECTIEF 
HANDELINGSVERMOGEN TOT STAND?

Collectief handelingsvermogen wordt bepaald door kenmerken 
van het team zelf (agency), en door de cultuur en structuur 
van de organisatie (Onderwijsraad 2016).

Collectief handelingsvermogen bevindt zich in een constant 
spanningsveld en wordt beïnvloed door vele actoren. De 
ervaren autonomie door docenten wordt beïnvloed door ‘druk 
van boven’, ‘druk van onderen’ en ‘druk van binnen’ (Pelletier
2002, 2009).
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DE PRAKTIJK

• Brede erkenning belang 
autonome teams

• Weinig kennis over wat er ‘nodig 
is’ voor goed functionerende, 
autonome teams

• In het onderwijs: beperkte 
ondersteuning van vanuit de 
organisatie specifiek gericht op 
teamfunctioneren
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PROEFTUINEN 
PROFESSIONELE DOCENTENTEAMS

12

Docententeams krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan 
onderwijsontwikkeling en aan de slag te gaan met vraagstukken rond 
diversiteit en studiesucces.

De teams nemen de ruimte (verantwoordelijkheid) om hier invulling aan te 
geven.

Via een actie-onderzoek worden ze hierin begeleid en 
gemonitord door het lectoraat HRM van de HvA. Waar nodig wordt extra 
expertise ingezet.



AANPAK PROEFTUINEN
PROFESSIONELE DOCENTENTEAMS
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STUDENT ACHIEVEMENT QUALITY EDUCATION
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INVLOED OP COLLECTIEF
HANDELINGSVERMOGEN

1. Het collectieve doel van het team 

2. De teamcultuur en diversiteit in het team 

3. De structuur waarbinnen het team opereert 



1. GEZAMENLIJK DOEL

- Collectief handelen vraagt om een collectief, gedeeld doel

- Dit doel moet voor alle teamleden helder zijn, en de individuele 
teamleden moeten dit gemeenschappelijke doel accepteren en 
dragen

- Dit doel moet ook vertaald worden naar praktische implicaties voor 
het gegeven onderwijs. 



TEAMCULTUUR EN DIVERSITEIT
- Opvattingen en normen in het team beïnvloeden het vermogen tot 

handelen

- Deze teamcultuur is gebaseerd op de (professionele) historie van 
het team en de leden van dat team

- Daarnaast beïnvloedt de diversiteit in het team het 
handelingsvermogen:

- Kennis, vaardigheden en professionele ervaring van de teamleden
- Demografische diversiteit (‘persoonlijke biografie’

- Belangrijk is de mate waarin men op de hoogte is van elkaars
kwaliteiten en de mate waarin men daar ook gebruik van maakt.



STRUCTUUR

Het stelsel van afspraken en regels die worden gemaakt om gedrag te 
sturen. De afspraken en regels kunnen betrekking hebben op de 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op de 
verdeling van macht en zeggenschap, en op de manier van 
communiceren en samenwerken. 

- De ‘professionele ruimte’ van een team wordt bepaald door de 
organisatie waarin het team functioneert, maar ook door 
bijvoorbeeld regels vanuit de overheid

- De structuur kan het handelingsvermogen beperken, maar ook 
vergroten



VOORWAARDEN VOOR
SAMENWERKEND LEREN?

Bediscussieer in groepen van 4 (15 minuten):

1. Wat zijn je ervaringen met samenwerkend leren met leerlingen tot 
nu toe?

2. Wat zijn volgens jou voorwaarden om leerlingen goed
samenwerkend te laten leren?

3. Hoe kan je als docent deze voorwaarden creëren?



VRAGEN?

Meer lezen over proeftuinen professionele teams:
http://tiny.cc/proeftuinenteams

Meer lezen over resultaten:
https://www.researchgate.net/publication/324909348_Working_apart_together_-
_Collectief_handelingsvermogen_in_twee_docententeams_in_het_hbo

Andere vragen:
d.van.middelkoop@hva.nl

http://tiny.cc/proeftuinenteams
https://www.researchgate.net/publication/324909348_Working_apart_together_-_Collectief_handelingsvermogen_in_twee_docententeams_in_het_hbo
mailto:d.van.middelkoop@hva.nl
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