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Working Apart Together
Gedeeld leiderschap binnen teams & teamprofessionalisering



Eerst even voorstellen

• 30+ teams begeleid
• Meer dan 37 groepsgesprekken en 221 interviews 

afgenomen
• Mbo, hbo, nationaal, internationaal en de energiesector
• Looptijd tussen de 6 maanden – 18 maanden, gemiddeld 12+ 

maanden

Unieke kenmerken van Proeftuin Professionele Teams aanpak
1. Ontwikkeld voor de begeleiding van professionals
2. Langlopende aanpak en intensieve begeleiding van teams
3. Maatwerk onze aanpak passen we aan a.d.h.v. de 

vraagstukken en situatie van het team
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Teams

Wat houdt jou bezig als je denkt aan teams?
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Halen & brengen

Wat kom je vanmiddag halen en brengen?
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Hoe is het nu georganiseerd?
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Inxk`Individu

Team

Organisatie



Organisatie 6



Organisatie(?) 7



De organisatiestructuur is niet de realiteit,
maar een afbeelding van de werkelijkheid
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Individu



Elk organisatielid neemt waar vanuit zijn/haar
eigen realiteit
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Individu



Zo kan het ook
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Leidinggevende Docent
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Experimental Learning Labs
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Collective 
agency

Faciliteren van 
substructuur

(Tijd & ruimte)

Creeëren van 
subcultuur

(Coachen in 
professionele 

dialoog)



Professionele docententeams
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Focus op het team Tijd en ondersteuning

Individueel handelingsvermogen

Handelingsvermogen team

Prestaties van student Kwaliteit van onderwijs
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Wat bepaalt het handelen van professionals in teams? 

En hoe kan het handelingsvermogen van teams versterkt worden?

Centraal bij de onderzoeksgroep 
teamprofessionalisering



Collectief handelingsvermogen
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• Collectieve doel van het team

• De teamcultuur en diversiteit

• Structuur waarbinnen het team opereert



Aanpak Proeftuinen professionele teams

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



Opbrengsten

Doelen: Teams ontwikkelden een gezamenlijk visie op 
onderwijs en maakten de vertaalslag van deze visie naar 
activiteiten in hun lessen en in de invulling van het 
curriculum.

Verantwoordelijkheid: Er kwam meer gedeelde 
verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap in teams.

Interventies: Teams implementeerden een aantal 
zelfgekozen interventies, bijvoorbeeld gefocust op het 
verbeteren van het onderwijsprogramma of het 
teamfunctioneren. 

Kwaliteit van onderwijs: Teams verbeterden zowel de 
inhoud als de didactiek van onderwijsprogramma’s.

Agency: Teams werden proactiever and bespraken 
regelmatig hoe ze het onderwijs konden verbeteren, 
gebaseerd op hun teamdoelen. Teamleden kennen en 
maken gebruik van elkaars kwaliteiten. 17

Betekenis

Actie

Begrijpen



Teamresultaten
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Meer weten?
Working apart together: Collectief handelingsvermogen 
in twee docententeams in het hbo

Onderzoeksgroep teamprofessionalisering

19

https://www.researchgate.net/publication/324909348_Working_apart_together_-_Collectief_handelingsvermogen_in_twee_docententeams_in_het_hbo
http://www.hva.nl/carem/gedeelde-content/lectoraten/onderzoeksgroep-teamprofessionalisering/teamprofessionalisering-in-veranderende-organisaties.html?origin=KNHXUB/cRJu2MNYRxmyAMw


Onderzoeksgroep teamprofessionalisering
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