SAMENWERKEN AAN EFFECTIEVE TEAMS
TEAMONTWIKKELTRAJECT VOOR MBO-TEAMS
JE WERKT MET OF IN EEN DOCENTENTEAM EN JULLIE WILLEN SAMEN AAN DE SLAG
MET TEAM- EN ONDERWIJSONTWIKKELING
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Bij dit teamontwikkeltraject gaat het altijd om maatwerk. De unieke kenmerken en de beoogde
doelstelling van het docententeam bepalen hoe het ontwikkeltraject eruit komt te zien. De looptijd is 1
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OPBOUW
►

Fase 1: Gemeenschappelijk doel formuleren

Het docententeam kijkt naar de huidige samenwerking en de kwaliteiten in het team. Daarna formuleert
het team een gemeenschappelijke doelstelling over de gewenste onderwijsontwikkeling en/of
teamontwikkeling. Deze wordt besproken met leidinggevenden en ondersteunende afdelingen zoals
P&O en teamondersteuners.
►

Fase 2: Interventies bedenken en uitvoeren

Het docententeam heeft een gemeenschappelijk doel en gaat aan de slag. Teamleden bedenken
interventies om de gewenste onderwijs- ontwikkeling en/of teamontwikkeling te realiseren en voeren
deze uit in samenwerking met leidinggevenden en ondersteunende afdelingen.
►

Fase 3: Resultaten evalueren

Het team, leidinggevenden en ondersteunende afdelingen blikken terug op de uitgevoerde interventies.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Wat hebben ze geleerd? En wat gaan ze anders doen in
de toekomst? Het team formuleert op basis van de evaluatie vervolgacties.

BEGELEIDING
Actie-onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht begeleiden het
docententeam gedurende het hele traject en betrekken leidinggevenden en ondersteunende afdelingen
hierbij. Indien gewenst betrekken we ook andere experts met specifieke kennis op het gebied van
onderwijs- en teamontwikkeling in het teamontwikkeltraject tijdens fase 2.
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WAT VRAGEN WE VAN DEELNEMENDE TEAMS?
►

Deelnemende teams zijn betrokken en gecommiteerd

►

Deelname wordt gefaciliteerd vanuit het management

WAT LEVERT HET OP?
Door deelname aan dit praktijkgerichte onderwijsonderzoek professionaliseert de manier waarop de
deelnemende mbo-instellingen werken aan teamontwikkeling. Onze ervaringen met eerdere
teamontwikkeltrajecten laten de volgende mogelijke resultaten zien:
►

Het team versterkt de kwaliteit van het eigen onderwijs

►

Het team laat het eigen onderwijs beter aansluiten op wat de onderwijsomgeving vraagt

►

Het team werkt beter samen

►

Het team krijgt inzicht in waar het nu staat en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn

►

Het team is in staat om zelfstandig een professionele dialoog te voeren

►

Het team ontwikkelt gedeelde gemeenschappelijke doelstellingen

►

Het team krijgt meer inzicht in de rollen en kwaliteiten van teamleden

ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK
Het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is een teamopgave en collectief
handelingsvermogen is een voorwaarde voor die opgave. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe
docententeams, ondersteunende diensten en leidinggevenden in het mbo het collectief
handelingsvermogen van teams kunnen versterken, om zo verbeteringen in de onderwijspraktijk te
realiseren. Voortbouwend op eerder NRO-onderzoek staan condities voor de totstandkoming van
collectief handelingsvermogen en de doorwerking in de onderwijspraktijk centraal. Begeleid door de
onderzoeksgroep Teamprofessionalisering (Hogeschool van Amsterdam) en het lectoraat
Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht) werken docententeams, leidinggevenden en ondersteunende
diensten in mbo-instellingen als ‘reflective practitioners’ aan versterkte samenwerkingscondities en een
verbeterde onderwijspraktijk.
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