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“In organisaties waar het wakker 
liggen goed geregeld is, wordt het 
best geslapen”

Bijna alle onderwijsinstellingen in po, vo, mbo en ho vertonen een combinatie 
van machteloze verticale sturing en vrijblijvende horizontale sturing. 

Dat kan en moet anders.



voorwoord/
Al 50 jaar wordt er geknutseld aan ons onderwijs. Het systeem met 
het Ministerie van OCW als hoofdkantoor met veel (kleine) uitvoe-
ringslocaties is omgevormd tot een veld met veelal grote en veel zelf-
standiger handelende organisaties. De sturingslast op nationaal vlak 
is verminderd en ligt lager in het systeem.  Alle energie is gaan zitten 
in het netjes inrichten van die zelfstandige scholen. De organisatie is 
nu soms belangrijker dan waar die voor is. Middel is doel geworden. 
Het dagelijkse onderwijswerk is belast geraakt met activiteiten, die 
op zijn zachtst gezegd niet direct helpen in het werk van docenten ten 
behoeve van leerlingen.

Gelukkig is er een tegenbeweging ontstaan. Die benadrukt onder an-
dere ‘het waartoe’ van het onderwijs. Dat zouden we kunnen formu-
leren als: onderwijs moet leeromgevingen bieden voor kinderen en 
jong volwassenen, zodat zij zich kunnen kwalificeren voor werk- en 
burgerschapsprocessen, zodat zij sociaal gezien goed passen in de 
verbanden waarin zij (gaan) werken en leven, en zodat zij als volle-
dige en verantwoordelijke personen kunnen functioneren. 

Deze tegenbeweging prijst ook een oplossing aan: geef de leraar de 
ruimte. Daar is veel voor te zeggen. Er moet echter meer gebeuren. 
Het huidige onderwijs richt zich vooral op het individu, op het oplei-
den tot solisten. De aloude basisredenering is: zorg voor goed opge-
leide individuen, daar varen kind en samenleving wel bij. Deze basis-
redenering behoeft aanvulling. Onze jongeren moeten bijvoorbeeld 
ook de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot uitstekende sa-
menwerkers om vraagstukken waar meerdere disciplines of vakken 
bij nodig zijn, te kunnen tackelen. 

Het element samenwerken invlechten in een leeromgeving is niet 
doenlijk voor een individuele docent. Daar is juist ook samenwerking 
van docenten – uit hetzelfde vak én uit andere vakken – voor nodig! 
Ruimte maken voor de leraar moet dus ook betekenen: ruimte ma-



ken voor samenwerken tussen leraren. Wat er op de agenda van die 
samenwerkende leraren komt te staan, kunnen ze grotendeels zelf 
bepalen. Samenwerken gaat niet vanzelf, ook leraren zijn nu vaak so-
listen. Maar dát er samengewerkt wordt, dat moet de schoolorgani-
satie en de schoolleider mogelijk maken en ook uitlokken. Dát is de 
professionaliteit van een moderne onderwijsorganisatie. 

Dit boek laat zien wat scholen en schoolleiders daartoe kunnen doen. 
De gepresenteerde inzichten zijn gebaseerd op kennis, ervaring en 
advieswerk. Het is goed dat de auteur die nu compact bijeenbrengt. 
Paradoxaal genoeg wijst hij naar de structuur. Het gaat hem echter 
niet om de besturing, maar om structurering rond het dagelijkse 
werk. Dáár moet wat gebeuren.

Dit boek is een hele zinvolle inspiratiebron voor schoolleiders en do-
centen om via een paar minimale veranderingen maximale condities 
voor beter onderwijs te creëren. Het is geen recept, het zijn ingrediën-
ten.  Ben volgt de komende jaren via onderzoek hoe het werken met 
deze ingrediënten uitpakt. Ik zal hem samen met mijn collega Her-
man van den Bosch van de Open Universiteit bij dat onderzoek van 
harte ondersteunen. Het onderwijs verdient dit.

Gerhard Smid, 
hoogleraar (em) managementwetenschappen 

aan de Open Universiteit
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Het centrale idee in dit boek is dat schoolleiders niet plan-
nen moeten maken voor onderwijsontwikkeling, niet de 
inhoud moeten willen sturen, maar wel zeer nauwkeu-
rig en gericht de organisatiestructuur moeten inrichten 
en onderhouden (blauwdruk), die de waarschijnlijkheid 
verhoogt dat verbeteringen, veranderingen en innovaties 
‘als vanzelf’ door de professionals in de organisatie be-
dacht en uitgevoerd worden (emergentie).
Er is een krachtige en intelligente verticale sturing nodig 
om een krachtige horizontale sturing tot stand te brengen 
en in stand te houden.

‘Blauwdruk voor de emergente school’ lijkt een titel met een te-
genstrijdigheid in zich en behoeft enige verduidelijking. Het woord 
emergent komt van ‘emergentie’. Emergentie is, in de context van dit 
boek, het verschijnsel dat nieuwe ideeën en nieuwe structuren ‘op-
poppen’ (Engels: ‘to emerge’) vanuit contacten tussen mensen. Het 
geheel is door de interactie meer dan de som der delen, één plus één 
is soms drie. Emergentie is een begrip dat veel gebruikt wordt in de 
complexiteitstheorie of de chaostheorie. In complexe systemen kun-
nen nieuwe structuren ontstaan, die niet voorspeld kunnen worden. 
Wel zijn er omstandigheden die het meer of minder waarschijnlijk 
maken dat emergentie optreedt. In de laatste decennia is het populair 
geworden om de complexiteitstheorie, die haar oorsprong in de fysi-
ca en biologie heeft, ook toe te passen op sociale systemen. De school 
kan opgevat worden als een complex sociaal systeem, waarin acto-
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ren (docenten, leerlingen, etc.) met elkaar - gepland en ongepland 
- interacties aangaan. Al die ontmoetingen leiden – onvoorspelbaar 
- tot nieuwe gedachten en inzichten. Niet via lineaire processen, maar 
iteratief, circulair, bij toeval. Met een emergente school wordt in dit 
boek bedoeld een school waarin de omstandigheden zo zijn dat er 
veel hoogwaardige ontmoetingen plaatsvinden tussen alle actoren, 
waarbij op alle niveaus geleerd wordt en het onderwijs steeds beter 
wordt. Wat er precies geleerd wordt en hoe er verbeterd wordt, is 
niet te voorspellen. Maar de omstandigheden zijn zodanig, oftewel: 
de organisatie is zodanig ingericht, dat het waarschijnlijk is dat er 
zulke hoogwaardige leerprocessen plaatsvinden. Over de inrichting 
van zo’n organisatie gaat het in dit boek. Het rekent af met de illusie 
dat het primaire proces in scholen lineair te sturen is. En het rekent 
af met het vruchteloze en vreugdeloze managementdenken over aan-
sturen en controleren. De drive om het boek te schrijven komt voort 
uit de verbazing dat schoolorganisaties vaak zo slordig zijn ingericht 
en het leiderschap niet in staat is om scholen tot bloeiende, profes-
sionele gemeenschappen te transformeren.

Het boek beoogt inspiratie te geven aan alle betrokkenen in het on-
derwijs, van primair onderwijs tot hoger onderwijs, om de inrichting 
van de organisatiestructuur als zeer waardevol te zien voor de bloei 
van de school. De schoolleider en de bestuurder hebben daarin een 
belangrijke taak, maar de inrichting van de organisatiestructuur is 
te belangrijk om dat alleen aan hen over te laten. Het zou mooi zijn 
wanneer dit boek bijdraagt aan het gesprek in de school: “Hoe heb-
ben wij het hier georganiseerd en kan dat niet beter?”
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Hoe dit boek te lezen of te gebruiken
In het eerste deel wordt een aantal begrippen verhelderd die te ma-
ken hebben met de inrichting van de arbeidsorganisatie op scholen, 
de organisatiestructuur. Waarom zijn scholen ingericht zoals ze zijn 
en welke mentale modellen liggen daaraan ten grondslag. Dat laatste 
is belangrijk, omdat vaak voor de hand liggende veranderingen van 
de organisatiestructuur, die het leren in de school zouden bevorde-
ren, stranden op hardnekkige denkbeelden over de schoolorganisatie 
als bedrijf. Denkbeelden veelal ontleend aan de Angelsaksische ma-
nagementliteratuur. In dit eerste deel worden handvatten aangereikt 
om de eigen huidige schoolorganisatie te analyseren.  

In het tweede deel wordt uitgelegd waarom een teamgecentreerde or-
ganisatiestructuur voor scholen van belang is. En waarom veel scho-
len niet zulke goede ervaringen hebben met het werken in teams. In 
het kort gezegd komt het neer op een onvoldoende consequent door-
denken van een teamstructuur. Een dergelijke structuur vraagt bij-
voorbeeld om een geheel ander leiderschap dan de klassieke school-
organisatie. Het ‘zomaar’ invoeren van een teamstructuur, zonder al 
de consequenties die dat met zich meebrengt te doordenken, heeft 
geleid tot heel wat frustraties en teleurstellingen in met name het 
mbo en het vo. Dit tweede deel geeft input voor het formuleren van 
een visie op de organisatiestructuur in de eigen school. 

In het derde deel worden alle ‘technische’ aspecten van een conse-
quent doorgevoerde teamgecentreerde organisatiestructuur behan-
deld. Soorten teams, teamgrootte, teamsamenstelling en het leren in 
teams komen aan bod, alsmede ook verantwoordelijkheden en be-
voegdheden van teams en teamleiders. Maar ook het belang van de 
organisatiestructuur ‘boven’ de teams en het belang van het vereiste 
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leiderschap komen in dit derde deel aan bod. Dit derde deel geeft 
input voor een gedegen ontwerp van een teamgecentreerde organi-
satiestructuur.
Ten slotte wordt in deel 4 besproken hoe een teamgecentreerde orga-
nisatiestructuur in een school geïmplementeerd kan worden. Hoe be-
gin je eraan? Waar moet je allemaal aan denken? Kan het gefaseerd? 

Lezers die voorlopig alleen geïnteresseerd zijn in het tegen het licht 
houden van de huidige organisatiestructuur in hun school, kunnen 
volstaan met het lezen van deel 1. Lezers die in hun school bekend 
zijn met een teamstructuur, maar daarin tegen problemen aanlopen, 
kunnen in deel 2 en deel 3 onderzoeken wat de oorzaken zouden kun-
nen zijn en hoe deze eventueel kunnen worden weggenomen. Voor 
scholen die een volledige transformatie willen maken naar een team-
gecentreerde organisatiestructuur, biedt deel 4 daarnaast enkele hand-
vatten om te starten. 

De transformatie naar een echte teamstructuur is een ingrijpend pro-
ces voor alle betrokkenen in de school. Het helpt daarbij als allen 
eenzelfde beeld en taal hebben om over die transformatie te praten. 
Het gezamenlijk lezen en (kritisch!) bespreken van dit boek, door alle 
docenten en schoolleiders van een school, kan daarbij helpen. Het 
goed inrichten van de arbeidsorganisatie in een school draagt veel bij 
aan het werkplezier van docenten en de kwaliteit van het onderwijs. 
Een uitdaging voor docenten, schoolleiders en bestuurders.

Over de gebruikte taal en voorbeelden in dit boek
In mijn werk als adviseur, trainer en opleider op het gebied van or-
ganisatieontwikkeling, heb ik het voorrecht om alle sectoren van het 
onderwijs te leren kennen: van de voorschoolse educatie tot en met 
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het hoger onderwijs. Het frappante is dat de problematiek die in dit 
boek aan de orde komt in elke sector precies hetzelfde is, evenals de 
oplossingen. De basisprincipes van de organisatie van de kerntaken 
van de docent zijn geheel onafhankelijk van de sector en de grootte 
van de instelling. Terwijl toch in elke sector de gedachte heerst dat de 
problematiek sectorspecifiek is en de organisatie complexer is dan in 
de andere sectoren. Dit boek richt zich dus op alle onderwijssectoren. 
Probleem daarbij is wel dat de gebruikte taal per sector verschilt, wat 
hinderlijk kan zijn voor de herkenbaarheid en leesbaarheid. 
In dit boek wordt gesproken over schoolleider, daarmee wordt een 
leidinggevende bedoeld in onderwijsinstellingen, dus bijvoorbeeld 
sectordirecteur of opleidingsmanager in het mbo, rector of locatie-
directeur in het vo, faculteitsdirecteur of opleidingsmanager in het 
hbo en (adjunct)directeur in het po. Met school wordt bedoeld een 
onderwijsinstelling. Er wordt gesproken over leerlingen, waarmee 
ook studenten bedoeld worden. Docent staat ook voor leraar en leer-
kracht. Voorbeelden komen uit verschillende sectoren, dus ook dat 
vraagt de lezer soms om vertaling naar de eigen sector. Verder wordt 
voor het leesgemak de mannelijke vorm gebruikt, terwijl er toch meer 
vrouwen dan mannen in het onderwijs werken, behalve in het ma-
nagement. 
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een/
over de organisatiestructuur 
van onderwijsinstellingen en de 
onmacht in de verticale sturing
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Anneloes!
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godsnaam die 
docenten mee?

DIRECTIE
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In dit deel wordt gekeken naar hoe scholen georganiseerd 
zijn en hoe de organisatiestructuur geanalyseerd kan 
worden met behulp van het organogram van de school. 
De meeste scholen kennen teamvorming: welke positie 
nemen die teams in binnen de organisatiestructuur? 
Het werken in een team betekent horizontale sturing, maar 
dat botst met de dominante verticale sturing in schoolorga-
nisaties. Dat leidt tot gebrekkig functionerende teamorga-
nisaties met weinig sturingskracht.

1.1  Organisatiestructuur
Omdat in dit boek de organisatiestructuur van scholen zo centraal 
staat, is het belangrijk om dit begrip goed te definiëren. Wat wordt er 
(in de context van dit boek) wel en niet onder verstaan. 
De organisatiestructuur beschrijft de inrichting van de arbeidsor-
ganisatie. In de school zijn individuele docenten, teamleiders, afde-
lingsleiders, een directeur, vakgroepen, een MR, teams, onderwijson-
dersteunend personeel, etc. We noemen dat actoren. Actoren kunnen 
zowel individuen zijn als groepen, maar we spreken alleen van een 
groep als actor, wanneer deze gezamenlijke verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden heeft. De organisatiestructuur beschrijft hoe die 
actoren zich tot elkaar verhouden, welke hiërarchische verbanden er 
zijn. Maar ook beschrijft de organisatiestructuur de verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden van die afzonderlijke actoren. De organi-
satiestructuur kan beschreven worden zonder dat die nog ingevuld is 
met personen. Stel dat je een nieuwe school gaat beginnen met 800 
leerlingen. Hoeveel docenten heb je dan nodig, werken ze individu-
eel of in teams, zijn er vakgroepen, moet er een directeur zijn, welke 
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ondersteunende diensten zijn nodig, etc. De arbeidsorganisatie moet 
worden ingericht. Over dit soort vragen wordt op een school zelden 
nagedacht. Er is al een bestaande organisatiestructuur en het gebeurt 
slechts heel zelden dat alle betrokkenen in de school zo’n bestaande 
structuur fundamenteel tegen het licht houden en zich afvragen: is 
dit de beste manier om ons werk te organiseren? Kunnen we op deze 
manier de doelen die we met ons onderwijs hebben het beste berei-
ken? Een enkele keer wordt de organisatiestructuur gewijzigd, vaak 
op grond van financiële overwegingen of na het wegvallen van be-
paalde functionarissen. Zelden tref ik scholen aan die een doortim-
merde visie hebben op hoe de organisatie in elkaar moet zitten, waar-
mee je in zulke nieuwe situaties veranderingen kunt onderbouwen. 
Toch is de organisatiestructuur zeer bepalend voor tal van processen 
in de school. Veel medewerkers hebben last van processen in de or-
ganisatie, processen die het gevolg zijn van een bepaalde inrichting 
van de organisatie. Er gaat bijvoorbeeld veel vergadertijd verloren 
omdat niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de besluiten van 
de vergadering. Daarom is het zo jammer dat er betrekkelijk weinig 
aandacht is voor de organisatiestructuur. Temeer daar de cultuur in 
een organisatie in hoge mate wordt beïnvloed door de structuur. In 
mijn werk als organisatieadviseur kom ik nogal wat scholen tegen 
die in hun beleidsplannen reppen over een wenselijke ‘professio-
nele cultuur’, terwijl de inrichting van de organisatie buitengewoon 
onprofessioneel is. Er zijn bijvoorbeeld geen of onduidelijke teams 
met vage verantwoordelijkheden en meestal weinig bevoegdheden. 
In scholen die in hun organisatiestructuur uitgaan van de docent als 
professional (dus met veel verantwoordelijkheden en zeggenschap 
voor groepen professionals) heerst bijna als vanzelf een professio-
nele cultuur. In scholen waar de docenten worden beschouwd als in-
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dividuele uitvoerders van elders gemaakt beleid, waar docenten met 
‘takenplaatjes’ werken en worden ‘aangestuurd’, gaan de meeste do-
centen zich als vanzelf onprofessioneel gedragen. Niet zozeer binnen 
de muren van de klas, als wel daarbuiten. De ambivalentie over of de 
docent een professional is of een ‘cao-medewerker’, wordt dus weer-
spiegeld door een ambivalente organisatiestructuur. 

1.2  Het organogram
Het organogram is een plaatje van de organisatiestructuur. Het geeft 
de verschillende actoren weer (individuen of groepen) met hun on-
derlinge verhoudingen. Het is een zeer waardevol instrument om de 
organisatiestructuur van een school in kaart te brengen en te analy-
seren. In veel scholen heb ik medewerkers, schoolleiders en bestuur-
ders gevraagd het organogram van hun school weer te geven. Het 
is fascinerend om te zien hoeveel moeite het kost om een duidelijk 
organogram te tekenen en om te zien hoe verschillende leden van 
hetzelfde managementteam geheel verschillende beelden hebben van 
hoe de organisatie in elkaar steekt. Waarbij meteen de vraag zich aan-
dient hoe de andere medewerkers in die school de organisatiestruc-
tuur waarnemen. Het gaat daarbij niet om verschillende manieren 
van tekenen van eenzelfde organisatiestructuur, maar om fundamen-
teel verschillende opvattingen over hoe de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden verdeeld zijn. Ik kan niet anders dan concluderen dat 
de meeste onderwijsorganisaties (van primair onderwijs tot en met 
universiteiten) slordig georganiseerd zijn. Veel onduidelijkheden en 
vaagheden, die weerspiegeld worden in onduidelijke processen, frus-

traties en talloze onnodige vergaderingen. 

Mijn vraag om het organogram te tekenen, roept een enkele keer wat 

wrevel op: “Wij doen niet aan harkjes”, wordt wel eens gezegd. In een 
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zeer hiërarchisch ingerichte school weigerde de directeur het orga-
nogram via het lijn-stafmodel te tekenen. “Wij hebben geheel andere 
opvattingen over de organisatie dan zo’n harkje, bij ons staat de 
leerling centraal”, wees hij mij terecht en tekende een cirkel rond het 
woord ‘leerling’. Daarna volgden concentrische cirkels met mento-
ren, docenten, staffunctionarissen en ten slotte in de buitenste ring 
de directie, die “het geheel bij elkaar hield en ondersteunde”. Het zijn 
opvallend vaak leidinggevenden die verhullend taalgebruik bezigen 
als het om de organisatiestructuur gaat. Gelukkig zien de meeste 
mensen in de scholen het wel als een uitdaging om de organisatie-
structuur te ontrafelen in een organogram, om vervolgens naar ver-
betermogelijkheden te kijken. Vaak geeft dat woorden aan al langer 
ervaren ergernissen of verbazing over onduidelijkheden in de struc-
tuur. 

1.3  Het correct tekenen van het organogram
Hoe teken je een organogram van je schoolorganisatie? Het is handig 
voor het gesprek en de analyse erna om een paar regels daarbij in 
acht te nemen. 
t� Gebruik het zogenaamde ‘lijn-stafmodel’. Zie figuur 1.1. In de lijn 

staat de hiërarchie van actoren die te maken hebben met de kern-
activiteit van de instelling, het onderwijs. Teken van boven naar 
beneden de hiërarchische lijn, ook al willen sommige leidingge-
venden wel eens zeggen dat zij onderaan horen te staan, omdat 

“Het zijn opvallend vaak leidinggevenden 
die verhullend taalgebruik bezigen als het 
om de organisatiestructuur gaat”
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het niet om hen maar om de docent gaat (maar als je dan vraagt 
of het met het salaris ook zo moet, keert de lijn weer vanzelf om). 

t� In het organogram verschijnen alleen actoren. Wanneer een team 
echt gemeenschappelijke besluiten neemt, kan het een actor zijn. 
Indien er alleen met elkaar incidenteel overlegd wordt, bijvoor-
beeld in een rapportvergadering, dan is het geen actor en ver-
schijnt het niet in het organogram.

t� Staff uncties zijn ondersteunend aan de lijn. We onderscheiden 
primaire staff uncties, zoals decaan, intern begeleider, ICT-coör-
dinator of curriculum-coördinator en secundaire staff uncties, zo-
als afdeling personeelszaken, fi nanciën of de conciërge. Primaire 

primaire staffunctiesLIJNsecudaire staffuncties
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staffuncties hebben direct met het onderwijs te maken, secundai-
re staffuncties doen dat op een afgeleide manier. De staffuncties 
zijn altijd op een bepaalde plaats met de lijn verbonden. 

t� Het organogram eindigt altijd met de individuele docent. Deze 
voert bijna altijd in zijn eentje de kernactiviteit uit: het lesgeven. 

t� Vermijd in het organogram communicatielijnen te tekenen. Het 
organogram is niet bedoeld om de communicatie weer te geven, 
maar om de grondstructuur van de actoren en hun formele rela-
ties weer te geven.

t� Personen kunnen op meerdere plekken in het organogram zitten. 
Zo kan een directeur een eigen actor zijn, maar ook lid zijn van 
het managementteam. En als hij eventueel nog lesgeeft, komt hij 
ook nog op een andere plaats in het organogram terug.

t� Bedenk wel dat het organogram slechts één element van de orga-
nisatiestructuur is. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
staan er niet in en het is onduidelijk wat een lijn tussen twee acto-
ren precies betekent. Worden er langs die lijn orders uitgedeeld, 
wordt er verantwoording afgelegd of worden er verwachtingen 
uitgewisseld? Kan de bovenste actor de onderste ontslaan? Hoe 
verloopt de communicatie tussen die twee actoren? De gehele be-
schrijving van de organisatiestructuur bevat dus niet alleen het 
organogram, maar ook de beschrijving van verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden van de actoren en de onderlinge wisselwer-
king tussen de actoren.

1.4  De analyse van het organogram
Voor een goede analyse is het zinvol om met een aantal medewerkers 
van een school eerst individueel en later samen het organogram te 
tekenen en daarna te bespreken.
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Het tekenen van het organogram roept vaak vragen op. Is de teamlei-
der onderdeel van het team of moet ik hem ook nog als aparte actor 
opnemen? Zit de vakgroep nu in de lijn of is het een staff unctie? En is 
de vakgroep wel een actor? Waar teken ik de intern begeleider? Deze 
vragen weerspiegelen vaak onduidelijkheden in de organisatiestruc-
tuur en het is dus goed dat ze gesteld worden (én beantwoord!).

Enkele van de meest voorkomende onduidelijkheden, ambiguïteiten 
(of soms ook onjuistheden), die ik tegenkom in de praktijk:

Het MT als actor of als overlegorgaan. 
Er is een groot verschil tussen het linker en het rechter plaatje in fi guur 1.2.

In het linker plaatje vormt de schoolleider samen met drie teamlei-
ders het MT. Het MT neemt besluiten (het is een actor), er is een col-
lectieve verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de school. 
De rol van de schoolleider is het voeden en goed laten verlopen van 
de MT-bijeenkomsten. Wanneer het met een bepaald team niet goed 

MT-overlegMT
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loopt, zijn de andere leden van het MT medeverantwoordelijk voor 
de oplossing. In het rechter plaatje neemt het MT niet de besluiten, 
maar de schoolleider. Het MT komt wel bijeen voor overleg, maar 
de teamleiders zijn strikt genomen alleen verantwoordelijk voor hun 
eigen team. Vaak wordt eerst het rechter plaatje getekend, maar het 
linker bedoeld. Vervolgens blijkt dan bij doorvragen dat de feitelijke 
situatie toch het rechter plaatje is. En ik kom ook tegen dat de team-
leiders denken dat het linker plaatje juist is en dat de schoolleider 
vasthoudt aan het rechter plaatje en een enkele keer ook andersom. 
Vaak maakt het bespreken van casuïstiek duidelijk dat deze onduide-
lijkheid doorwerkt in de processen in het MT, en de sturingskracht in 
de organisatie verzwakt.

Het team als actor of als overlegorgaan
Een soortgelijk probleem als bij het MT doet zich voor bij de teams 
(fi guur 1.3). 

TEAM TEAMoverleg
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Deze onduidelijkheid maakt altijd veel discussie los. En emotie. In 
veel scholen is er op enig moment een teamstructuur ingevoerd zon-
der dat het waarom precies duidelijk was en wat de verantwoorde-
lijkheden en de bevoegdheden van een team zijn. Soms sleept zo’n 
onduidelijkheid zich al jaren voort. Het management denkt bijvoor-
beeld dat het team een actor is, terwijl de docenten zich herkennen 
in het rechter plaatje. Het team komt weleens bij elkaar voor overleg, 
maar de docenten hebben niet het idee dat ze collectief verantwoor-
delijk zijn voor het onderwijs en dat ze echte besluiten nemen. Het 
verschil tussen actor en overlegorgaan komt ook tot uiting in de taal 
die gebruikt wordt: in een team dat als actor opereert worden be-
sluiten genomen, in een team als overlegorgaan worden afspraken 
gemaakt, waarbij het de vraag is of ieder zich daar wel aan houdt (zie 
verder deel 2 en 3).

‘Vergeten’ van de docenten in het organogram
In veel gevallen worden in een organogram de docenten niet gete-
kend. Men volstaat dan met ‘afdeling’ of ‘bovenbouwteam’. Maar de 
docent is een zeer belangrijke actor die voor een heel groot deel van 
zijn werk individueel opereert. Die docent ‘hangt’ onder een team, 
waarmee wordt aangegeven dat hij weliswaar, zoals iedere actor, een 
eigen handelingsvrijheid heeft (die voor docenten heel groot is), maar 
zich daarbij wel houdt aan de besluiten van het team. Omdat dit zo 
cruciaal is voor het functioneren van een teamstructuur, moet de do-
cent dus als belangrijke actor in het organogram worden opgenomen.

Onduidelijke status van vakgroepen
Vooral in vo-scholen wordt vaak door het management gezegd dat 
zij de vakgroepen of secties erg belangrijk vinden voor de ontwikke-
ling en de kwaliteit van het onderwijs. Toch komt het in die gevallen 
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voor dat de secties vergeten worden in het organogram, een vreemde 
plaats daarin innemen of dat er geen verbinding is tussen het ma-
nagement en de secties. Je vraagt je dan af hoe er ‘gestuurd’ wordt. 
Als er ook in teams gewerkt wordt, wordt het plaatje nog ingewik-
kelder. In het hbo en mbo komt dit probleem ook vaak voor. In het 
po doet zich een soortgelijk probleem voor met de plaats van expert-
groepen, werkgroepen (zoals taalgroep en rekengroep) en ontwik-
kelgroepen. In heel veel scholen kom ik de volgende onopgemerkte 

tegenstrijdigheid tegen in het organogram, die de sturingszwakte in 
de organisatie blootlegt (fi guur 1.4).
Het management denkt dat zij sturen via de teams. Er is een sterke 
lijn tussen het MT via de teamleiders naar de teams. Als je dan in 
die school aan docenten vraagt door welke actoren hun werk in de 
klas beïnvloed wordt, geven ze meestal als eerste antwoord: door 
de feedback van leerlingen. Vervolgens geven ze aan dat hun werk 

TEAM

MT
VAKGROEP
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in de klas enigszins beïnvloed wordt door de gesprekken in de vak-
groep. De bijeenkomsten in de teams beïnvloeden op generlei wijze 
hun lesgeven, geven de docenten aan, dat zijn regelvergaderingen. 
Als je vervolgens kijkt welke verbinding er is tussen management en 
vakgroepen, is daar nauwelijks sprake van enigerlei sturing. Deze be-
vindingen, weergegeven in figuur 1.4, laten in één oogopslag zien hoe 
zwak de sturing op het primaire proces dan dus is. Dit veel voorko-
mende voorbeeld laat tevens zien dat er ook flink wat mis kan gaan 
bij het werken in teams, als niet aan allerlei voorwaarden voldaan 
wordt. Welke voorwaarden dat zijn, wordt in deel 3 besproken. 

Zwevende actoren
Soms vereist het wat doorvragen, maar na een eerste schets van het 
organogram, blijken er vaak nog heel wat actoren (functionarissen of 
groepen) in de school te zijn die in eerste instantie niet worden op-
genomen in het plaatje. Wanneer deze actoren geïnventariseerd zijn, 
blijkt bij plaatsing in het organogram menigmaal dat er eigenlijk geen 
duidelijke verbinding is met de lijn. Voorbeelden die ik in de praktijk 
tegenkom zijn: de decaan in het vo, de lob-begeleider in het mbo, de 
intern begeleider in het po, de commissie onderwijs, de kwaliteitsme-
dewerker, de adjunct-directeur in het po, de jaarlaagcoördinator, de 
commissie curriculum in het ho, het vakgroepvoorzittersoverleg, de 
ICT-coördinator, de eindexamensecretaris, de activiteitencommis-
sie, de commissie strategische innovatie, de rekencoördinator, etc. Te 
veel om op te noemen. Het kost vaak moeite om te laten omschrijven 
wat de verantwoordelijkheden zijn van al die personen en groepen, 
wat er van hen verwacht wordt, welke bevoegdheden ze hebben en 
waar hun werk raakt aan de lijn, oftewel wie hun opdrachtgever is. De 
veel voorkomende klacht dat er te veel vergaderd wordt, is dan ook 
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vrijwel altijd terug te voeren op slordigheden in de organisatiestruc-
tuur. De discussie over de werkdruk in het onderwijs hoort zeker ook 
een degelijke analyse van het eigen organogram te omvatten. 

Vermenging staande organisatie en projectorganisatie
De hierboven genoemde analyse van los zwevende actoren leidt vrijwel 
altijd tot het opsporen van onduidelijke, en daarmee erg inefficiënte, 
vermengingen van de staande organisatie met een projectorganisa-
tie. De staande organisatie is de inrichting van de organisatiestruc-
tuur voor de normale uitvoering van het onderwijs en alles wat daar-
voor nodig is. Wanneer er iets veranderd moet worden, bijvoorbeeld 
de invoering van de referentieniveaus rekenen en taal, of het beter 
omgaan met excellente leerlingen, is de bijna ongeconditioneerde re-
flex om een commissie of werkgroep in te stellen. Vaak hebben deze 
werkgroepen een vage opdracht: “verken de mogelijkheden”, “kom 
met een voorstel”, “zorg voor een nieuw rekenprogramma”, “zoek 
eens een nieuwe methode”, enz. Het is niet duidelijk wie de opdracht-
gever is, welke bevoegdheden de werkgroep heeft, welke termijn in 
acht genomen moet worden en wat precies het product is dat ze moe-
ten leveren. Als er wel een verbinding is met de lijn, komt het nogal 
eens voor dat die verbinding conflicteert met de verantwoordelijk-
heden van andere actoren. Ik kom wel eens in scholen waar talloze 
commissies bestaan (vaak niet bij ieder MT-lid bekend), die ooit zijn 
ingericht om iets in te voeren of uit te zoeken, maar daarna een eigen 
leven zijn gaan leiden. De woorden projectgroep, werkgroep en com-
missie worden soms door elkaar gebruikt, zonder enige definiëring. 
Al deze slordigheden, ambivalenties en ambiguïteiten in de organisa-
tiestructuur dragen bij aan de zwakke sturingskracht die de meeste 
onderwijsinstellingen, van po tot en met ho, kenmerkt. Het grootste 
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deel van de innovatie-energie in onderwijsinstellingen gaat daardoor 
volledig verloren. 

1.5  De organisatiestructuur-competentie van   
        schoolleiders en bestuurders   

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen gedrag van de 
schoolleider en leerlingresultaten. Dat onderzoek geeft wat ontmoe-
digende resultaten. Vooral voor Nederland. In de Angelsaksische lan-
den wordt nog enige, zij het zwakke, correlatie gevonden tussen com-
petenties van de schoolleider en de schoolresultaten, in Nederland 
is de bijdrage van schoolleiders en bestuurders aan de leerlingresul-
taten (gemiddeld) praktisch nihil. De bijdrage van docenten is vele 
malen groter. Goede docenten hebben een aanzienlijke meerwaarde 
voor het leren van leerlingen en onbekwame docenten kunnen veel 
verpesten. 

Dat schoolleiders en bestuurders zo weinig invloed hebben op de 
kwaliteit van het onderwijs, correspondeert met de waarneming van 
docenten dat hun gedrag in de klas niet of nauwelijks beïnvloed wordt 
door het management. De sturingskracht van schoolleiders en be-
stuurders gaat blijkbaar tot aan de klassendeur. Ik bezocht een school 
voor vo met 2200 leerlingen. Het management telde 19(!) volledig 
vrijgestelde en hoog ingeschaalde managers: een rector, locatiedirec-
teuren, adjunct-directeuren en afdelingsleiders (in dit geval allemaal 
mannen). Daarnaast waren er ook nog minder vrijgestelde en minder 
betaalde teamleiders en coördinatoren, die zeer veel werk verzetten. 
Die 19 dure managementleden droegen niet bij aan de kwaliteit van 
het lesgeven, maar door de enorme aanslag op het formatiebudget, 
waren de klassen wel erg groot en de docenten overbelast. Men over-
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woog er ‘een managementlaag tussenuit te halen’, maar het wach-
ten was op natuurlijk verloop. Dit is een extreem voorbeeld van het 
ontbreken van de ‘organisatiestructuur-competentie’ van managers 
en het aantal dergelijke voorbeelden is de afgelopen jaren gelukkig 
afgenomen, maar nog steeds zijn er zeer veel onderwijsinstellingen 
waar tamelijk gedachteloos (en in ieder geval visieloos) organisatie-
structuren in elkaar gerommeld worden, die niet bijdragen aan de 
sturingskracht van de organisatie. Er is nog niet veel veranderd sinds 
1948 toen mijn vader benoemd werd tot ‘hoofd der school’ van de 

protestantse lagere school in Grave. Tot dan toe was juffrouw de Jong 
20 jaar lang de enige docente aan de éénklassige school. Het leerlin-
genaantal steeg echter boven de dertig en het kerkbestuur mocht een 
nieuwe docent benoemen. In die tijd was het uitgesloten dat juffrouw 
de Jong directeur werd. Met de komst van mijn vader ontstond er een 
arbeidsorganisatie op de school. De school had opeens een directeur 
en een medewerker. Niemand kwam op het idee om een tweehoof-
dige directie in te stellen of om niemand ‘directeur’ te noemen. Mijn 
vader sprak voortaan met het kerkbestuur, juffrouw de Jong na 20 
jaar niet meer. Ook over de vele alternatieve mogelijkheden van de 
onderwijslogistiek werd niet nagedacht. Mijn vader gaf les aan klas 
4 t/m 6 en juffrouw de Jong uiteraard aan klas 1 t/m 3. Deze van-
zelfsprekendheden worden tot op de dag van vandaag gecontinueerd. 

“Er is nog niet veel veranderd sinds 1948 toen 
mijn vader benoemd werd tot ‘hoofd der school’ 
van de protestantse lagere school in Grave”
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Als school A fuseert met school B komt er automatisch een boven-
schoolse directie (fi guur 1.5). Kort geleden fuseerde een grote mavo-
havo-vwo-school met een kleine mavo in een naburig dorp. Beide 
scholen werden goed geleid door een rector en een directeur. Meteen 
werd een bovenschoolse directeur-bestuurder benoemd, die in een 
villa halverwege ging zitten. Uiteraard ging die na enige tijd wel een 
taak voor zichzelf verzinnen. Op deze onnadenkende wijze zijn de grote 
scholenconcentraties ontstaan, met een even sterk hiërarchische als 
machteloze sturingskracht.
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Nooit komen scholen op het idee om een soort federatie aan te gaan, 
waarbij de beide directeuren samen de baas worden van iemand die 
de bedachte voordelen van de fusie moet verzilveren (fig. 1.6).
Fusies werden en worden vaak gelegitimeerd vanwege de schaalvoor-
delen die er te behalen zouden zijn. Met enig cynisme zou je kunnen 
stellen dat schaalvoordelen vooral de salarisschalen van managers 
betreffen. Meer leerlingen wordt, ook al weer automatisch, gekoppeld 
aan een grotere verantwoordelijkheid. Sommige bestuurders druk-
ken dat graag uit in zinnen als: “Ik ben nu verantwoordelijk voor een 
omzet van 120 miljoen euro, het dubbele van eerst.” Het beheersen 
van de door de schaalvergroting gecreëerde financiële chaos wordt 
vervolgens als een belangrijke taak en verdienste van de bestuurder 
gezien. Hardnekkig is ook de fabel dat fusies minder financieel ri-
sico met zich meebrengen voor de afzonderlijke eenheden. Die fabel 

houdt stand, ook al zijn er recentelijk genoeg voorbeelden die het te-
gendeel bewijzen. 
Bij de vele fusies die hebben geleid tot de grote concentraties in hbo, 
mbo en vo, werden evenzovele managementlagen gecreëerd, die in 
de daaropvolgende jaren moeizaam werden teruggebracht. Veel vi-
sie op de besturing van die grote concentraties was er niet. Meestal 
beperkte die visie zich tot het beheersmatige deel van de organisatie, 
dat is immers gemakkelijker te sturen dan de kernactiviteit: het on-
derwijs. Populair werd de slogan: “Decentraal wat kan, centraal wat 
moet.” Een goed voorbeeld van de blikvernauwing die je krijgt als je 
een onderwijsinstelling alleen van bovenaf beziet. 

“Ik ben nu verantwoordelijk 
voor een omzet van 120 miljoen euro, 
het dubbele van eerst.” 
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1.6  Conflicterende mentale modellen: 
        een wringend kruis
Scholen in hun huidige vorm ontstonden tijdens de Tweede Indus-
triële Revolutie. In zo kort mogelijke tijd, tegen zo gering mogelijke 
kosten, moesten zo veel mogelijk leerlingen een zo hoog mogelijk ni-
veau halen. Dat probleem werd in de omringende industriële wereld 

opgelost door onder andere rationalisatie en standaardisatie van de 
productieprocessen en een sterk hiërarchische inrichting van de fa-
brieken. Het is goed denkbaar dat deze twee mechanismen op deze 
manier als mentale modellen in het onderwijs zijn ingedaald. Het zijn 
m.i. de twee mechanismen die op dit moment de twee grootste belem-
meringen vormen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Ik 
noem het (collectieve) mentale modellen, omdat ze zo diepgeworteld 
zijn en bestand blijken te zijn tegen alle evidentie die aantoont dat er 
andere opvattingen nodig zijn. De sterke roep vanuit de samenleving 
voor meer talentontwikkeling, passend of inclusief onderwijs, onder-
wijs voor excellente leerlingen, maatwerk, omgaan met verschillen 
e.d., leidt tot zeer moeizame, marginale aanpassingen in het onder-
wijs omdat de zucht naar standaardisatie steeds weer overheerst. En 
vrijwel iedereen kan waarnemen dat de hiërarchische sturing, die 
vooral sterk is in het hoger onderwijs en het mbo, in het geheel niet 
bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het welzijn van 
de professionals, maar organisatieveranderingen in die sectoren ver-
lopen uiterst moeizaam. Ook in het vo en po, zij het in iets mindere 

 “...omdat de zucht naar standaardisatie 
steeds weer overheerst.” 
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mate, is sprake van een dominant hiërarchische aansturing, met ook 
hier weinig effect op de kwaliteit van het onderwijs.

Teamvorming
In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de teamvorming in 
het onderwijs op gang, vooral in een poging de inertie in de scholen 
te doorbreken, die vooral zichtbaar werd bij de grootschalige onder-
wijshervormingen in die tijd. Het besef ontstond dat meer samen-
werking tussen docenten nodig was voor het leren met en van elkaar 
en dat dit gepaard moest gaan met het overhevelen van zeggenschap. 
Dat de resultaten van die teamvorming, nu enkele decennia later, 
zo teleurstellend zijn en niet geleid hebben tot meer sturingskracht 
in scholen, heeft alles te maken met het door elkaar lopen van twee 
belangrijke, botsende sturingsopvattingen. Zoals gezegd, is de domi-
nante opvatting de sterk hiërarchische. Ik noem die voor het gemak 
de verticale sturing. Het CvB stuurt de directeuren aan, die de afde-
lingsleiders, die de teamleiders en die de individuele docenten. Je zou 
hem ook kunnen aanduiden met de Angelsaksische sturingsfilosofie. 
Door de fusies en de pseudo-privatisering van de scholen is dit den-
ken versterkt. Scholen moesten vooral bedrijfsmatig gaan opereren, 
waardoor het nog meer voor de hand lag het industriële model van 
leidinggeven te omarmen. Dat ging onder andere gepaard met het 
overnemen van de managementtaal uit de private sector. Dat is niet 
zo verwonderlijk, want CvB’s in het hbo, wo, vo en tegenwoordig ook 
al het po, zijn graag belangrijke klanten geworden van de adviesafde-
lingen van de grotere accountantskantoren. Men leidt immers con-
cerns, met grote financiële risico’s, dat noopt tot strategische posi-
tiebepaling en het afsluiten van managementcontracten waarin kpi’s 

(kritische prestatie-indicatoren) smart geformuleerd worden. Als de 
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consequenties niet zo treurig waren, zou je kunnen glimlachen om 
de kinderlijke gretigheid waarmee de nieuwe grote jongens, om het 
oneerbiedig te zeggen, het KPMG-denken omarmden.
In alle schoolleidersopleidingen wordt zonder enige discussie het 
model van figuur 1.7 uit het bedrijfsleven gekopieerd.

Er worden drie niveaus onderscheiden. Op het strategisch niveau 
(CvB) wordt het langetermijnbeleid van de instelling bepaald, de 
grote lijnen uitgezet, op het tactisch niveau (schoolleiders, locatiedi-
recties) wordt dit beleid vertaald voor de ‘werkvloer’ en op het ope-
rationeel niveau (docenten) wordt dit beleid uitgevoerd. Er kunnen 
duizenden voorbeelden zijn dat de werkelijkheid geheel anders in 
elkaar steekt, (bijvoorbeeld dat docenteninitiatieven leiden tot een 
nieuwe strategische positie van de school), toch blijft dit beeld over-
eind in de hoofden van zeer veel managers in het onderwijs. Zo sterk 
is het mentale model van de verticale sturing blijkbaar. Zelfs docen-
ten spreken gemakkelijk van de ‘werkvloer’ als ze de kernactiviteit, 
het lesgeven, bedoelen. Ik heb in de Gazellefabriek eens de werkvloer 
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gezien, waar mannen in blauwe overalls fietsen in elkaar zetten en in 
het midden een trap leidde naar een glazen hok, waar een man in een 
beige stofjas zat en de werkvloer overzag. Dat is het mentale beeld dat 
hoort bij het model van figuur 1.7. Heel veel managementliteratuur 
en opleidingen voor schoolleiders gaan – uiteraard impliciet – uit 
van dit beeld. Hoe ga je om met die individuen op de werkvloer (hoe 
stuur je ze aan), welke communicatieve eigenschappen zijn daarvoor 
nodig, hoe krijg je ze mee met jouw plannen, hoe krijg ik alle neu-
zen dezelfde kant op, hoe om te gaan met weerstand, etc. Allemaal 
denken vanuit de verticale lijn. In figuur 1.7 is ook de opbouw van de 
stafdiensten, de ondersteunende diensten weergegeven. Die vertoont 
een omgekeerd beeld: de top van de organisatie heeft een zeer uit-

gebreid ondersteuningsapparaat, de 
‘werkvloer’ krijgt geen ondersteuning. 
Het meer horizontale denken (ook 
wel aan te duiden als Rijnlands mo-
del) gaat over de docenten als profes-
sionals die met elkaar samenwerken 
en zich tegenover elkaar verantwoor-
den (horizontale sturing). Die samen 
besluiten nemen, visie en onderwijs 
ontwikkelen, zich professionaliseren 
en collectief én individueel verant-
woordelijkheid nemen voor de resul-
taten. In figuur 1.8 zijn het verticale en 
het horizontale denken in één plaatje 
weergegeven.
Vrijwel alle scholen hebben iets van 
het horizontale model in hun orga-
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nisatievorm opgenomen. In het po heb je zogenaamde ‘bouwen’, in 
het vo afdelingsteams en secties, in het mbo en hbo opleidingsteams. 
Met meer en minder zeggenschap. Maar door het dominante verti-
cale model vind je in vrijwel alle scholen, die pretenderen met teams 
te werken, een zeer ambigue schipperen tussen beide modellen. Deze 
halfwassen mengvormen (die weerspiegeld worden in onduidelijke 
organisatiestructuren) vormen een belangrijke oorzaak van de stu-
ringszwakte in de Nederlandse scholen. Ook in scholen die met teams 

zeggen te werken, is de organisatie vooral gericht op de individuele 
docent (fi guur 1.9).
De ambivalente sturingsfi losofi e leidt ertoe dat docenten binnen de 
klas beschouwd worden als zeer autonoom optredende professionals 
en buiten de klas als medewerkers op de ‘werkvloer’ die ‘aangestuurd’ 
moeten worden. Dat aansturen betreft dan uitsluitend beheersmati-
ge zaken als takenplaatjes, roosters, procedures, registratiesystemen, 
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verlofregelingen en andere cao-achtige zaken. In een zaal vol leiding-
gevenden heb ik eens gevraagd waarom er voor hen geen ‘takenplaat-
jes’ bestonden en voor hun docenten wel. Wat is het verschil tussen 
die twee mensensoorten? Voor de meesten was die vraag geheel 
nieuw. Na enig nadenken kwamen de antwoorden: “Het moet van 
de cao”, “Er zijn docenten die de kantjes er vanaf lopen en op deze 
manier gedwongen worden”, “Sommige docenten moeten tegen 
zichzelf in bescherming genomen worden, anders doen ze te veel” of 
“Ik zou niet weten hoe ik anders de taken eerlijk moet verdelen”. Bij 
elk van deze antwoorden past de niet te beantwoorden wedervraag: 
“En waarom geldt dit niet voor opleidingsmanagers, teamleiders 
en directeuren?” Het meest gangbare sturingsmodel leidt dus tot on-
voldoende sturing van de kernactiviteit (het lesgeven) en verkeerde 
sturing van de aanpalende activiteiten. In roc’s vind je vaak de meest 
treurige uitwassen van deze tweeslachtige sturing. Docenten zijn vaak 

zeer ontevreden over de arbeidsomstandigheden waarin zij moeten 
werken, met steeds weer reorganisaties, overvolle groepen, niet aan-
gepaste huisvesting, tijdrovende bureaucratische procedures en ICT-
systemen en inflexibele roosters. Het cynisme over de organisatie en 
de leidinggevenden is vaak groot. Maar achter de klassendeur wordt 
met hart en ziel gewerkt voor de jonge mensen waar ze het voor doen. 
Er zijn weliswaar teams, maar die zijn in de meeste gevallen te groot 
(het gemiddelde in het mbo is 17), hebben onduidelijke verantwoor-

“Waarom zijn er eigenlijk takenplaatjes 
nodig voor docenten en niet voor hun 
leidinggevenden?”
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delijkheden en ontoereikende bevoegdheden en zijn niet ingericht op 
leren met en van elkaar. Maar ook in de andere onderwijssectoren is 
sprake van vaak schrikbarende sturingszwakte.

1.7  De externe invloeden op de organisatie-
        structuur van scholen

Schaalvergroting
Er zijn diverse factoren in de buitenwereld die de verticale sturing 
van scholen hebben versterkt. Al genoemd is de schaalvergroting. Dat 
leidde vrijwel als vanzelf tot meerdere managementlagen, en meerde-
re lagen werken versterkend op het hiërarchisch denken. Daarnaast 
heeft de grotere beleidsruimte op financieel gebied de beheersmatige 
sturing van scholen erg versterkt. Schaalvergroting en beheersmatig 
denken hebben ruim baan gegeven aan de carrières van mensen die 
graag een bedrijf runnen en minder verstand van en liefde voor het 
onderwijs hebben. Het onderwijs kan worden overgelaten aan lagere 
echelons in de organisatie. Raden van toezicht en besturen koppelen 
hun bestuurlijke aansprakelijkheid vooral aan de financiële risico’s 
die ze lopen en minder aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij be-
noemen dus graag directies en bestuurders waarvan zij verwachten 
dat de financiën bij hen in goede handen zijn. Door ook nog eens 
deze benoemingen over te laten aan een zeer beperkt aantal selectie-
bureaus, kon het gebeuren dat met name veel roc’s opgezadeld zit-
ten met incompetente bestuurders die graag ondernemer spelen met 
gemeenschapsgeld, die lineair-mechanistische opvattingen hebben 
over de aansturing en weinig respect hebben voor de onderwijspro-
fessional. Ook in de andere sectoren is deze ontwikkeling zichtbaar. 
In het po bijvoorbeeld was de invoering van de lumpsum financiering 
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in het begin van deze eeuw, ook aanleiding tot de vorming van grote 
besturenconcentraties met een bovenschools directeur of bestuurder 
en ook hier gaf dat carrièrekansen voor vaak het verkeerde type be-
stuurder. Nog te weinig onderwijsinstellingen onderschrijven de visie 
dat de eindverantwoordelijke van een school uitermate veel verstand 
moet hebben van onderwijs en daarnaast uiteraard in staat moet zijn 
supervisie te geven aan het beheer. In deze zin wordt ook geborgd dat 
het beheer in dienst staat van het onderwijs. Het concerndenken met 
de daarbij passende bestuurders is ook oorzaak geweest van de vele 

onnodige fusies in het onderwijs, die de sturingssterkte nog verder 
verzwakt hebben. In 2006 fuseerde ROC ASA met de ISA vo-scholen-
groep, beide instellingen die op dat moment hun organisatie geheel 
niet op orde hadden, tot de scholengroep Amarantis, met desastreuze 
gevolgen. Politici riepen ach en wee, maar een paar jaar later herhaal-
de zich eenzelfde situatie met het ROC van Amsterdam en dat van 
Flevoland. De bestuurders komen ermee weg door het geen fusie te 
noemen, maar wel verhoogden zij hun salarissen vanwege de nieuwe 
situatie (opnieuw het valse en perverse verband tussen schoolgrootte 
en salaris). In 2015 herhaalt zich eenzelfde situatie: het ROC van Lei-
den gaat door wanbeheer failliet (wanbeheer waar medewerkers en 
studenten al jaren lang last van hadden). Het CvB van het naburige 
roc staat meteen klaar om de failliete boedel over te nemen (zonder 
de schulden) om zo zijn leerlingenaantal te verdubbelen. De minister 
haalt opgelucht adem want ‘er lijkt niet gefraudeerd te zijn’. 

De minister haalt opgelucht adem want 
‘er lijkt niet gefraudeerd te zijn’
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Dit soort catastrofes zal vaker voorkomen in alle sectoren van het 
onderwijs. Het versterken van het verticale sturingsdenken leidt tot 
nog meer autocratisch optreden van topbestuurders. Dat kan niet ge-
compenseerd worden door meer medezeggenschap, zoals de voorbije 
incidenten hebben laten zien. 
De decentralisatie van de huisvesting naar de schoolbesturen, heeft 
in alle sectoren geleid tot onverantwoord gedrag van bestuurders die 
zich projectontwikkelaar waanden, buiten het zicht van medezeggen-
schapsraad en toezichthouders. Terwijl de gevolgen al lang voelbaar 
zijn op de ‘werkvloer’ (bezuinigingen) duurt het lange tijd voordat de 
catastrofe zichtbaar wordt.

Pseudo-privatisering
De pseudo-privatisering van het onderwijs (het is natuurlijk geen 
echte privatisering, maar de mechanismen zijn hetzelfde) heeft nog 
een aantal andere versterkende effecten gehad op de Angelsaksische 
sturing van scholen. Een van de merkwaardige effecten is dat de cao-
onderhandelingen gekopieerd zijn uit de private sector. Er ontstond 
nu een veel beter te identificeren laag van werkgevers, die hun regel-
vrijheid zou kunnen misbruiken voor de onderdrukking van de werk-
nemer. Daarvoor waren de besturen weliswaar in naam de werkgever 
van de docenten, maar de betalende overheid maakte bijna volle-
dig de dienst uit, ook in het bijzonder onderwijs. Het zogenaamde 
Rechtspositiebesluit Onderwijs (RPBO) dat tot 2003 bepalend was 
voor het overgrote deel van de docenten in Nederland (het bijzonder 
onderwijs baseerde zijn arbeidsovereenkomst volledig op het RPBO), 
is vervangen door cao’s voor elke sector. Deze cao’s zijn vele malen 
dikker dan het oorspronkelijke RPBO en worden ieder jaar gedetail-
leerder, onleesbaarder en onuitvoerbaarder. Bovendien, en dat is het 
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meest desastreus, drukken de cao-onderhandelingen tussen de werk-
gevers en de vakbonden de docent steeds meer in de rol van indolente 
werknemer die door de vakbonden beschermd moet worden tegen de 
boze werkgevers, die hele andere belangen zouden hebben. Dit vormt 
een grote belemmering in de ontwikkeling van scholen tot profes-
sionele organisaties (of organisaties van professionals). Daarbij doet 
zich ook het merkwaardige feit voor dat bestuurders en vakbonden 
overleggen over regelingen die vooral schoolleiders in grote uitvoe-
ringsmoeilijkheden brengen, maar die zitten nergens aan tafel. Ook 
niet aan tafel zit de overheid, die wel een afgepaste hoeveelheid vlees 
(het geld) in de arena gooit. Omdat de cao-onderhandelingen beide 
machtsposities (bestuur-werknemer) verscherpen, wordt de verticale 
sturingslijn versterkt. In het nadeel van de docent. In Engeland en de 
Verenigde Staten is goed zichtbaar wat voortzetting van dit Angelsak-
sische model aan schade teweegbrengt aan de professionele status 
van docenten en de kwaliteit van het onderwijs.  

De overheid gaat toch meesturen
Omdat de verticale sturing op de onderwijskwaliteit niet lukt, veel be-
sturen weglopen voor hun verantwoordelijkheid daarvoor en omdat 
de buitenwereld veeleisender en wantrouwiger is geworden ten aan-
zien van de prestaties van scholen, zie je regelmatig dat overheden 
ongeduldig worden en op de stoel van de besturen gaan zitten. Een 
extreem voorbeeld zag je bijvoorbeeld in Amsterdam, waar toenma-
lig wethouder Asscher voor erg veel geld deskundigen rechtstreeks 
de klas instuurde (daar waren de bestuurders nog nooit geweest) om 
leerkrachten in het po te zeggen hoe ze beter les moesten geven. Na 
een aantal jaren is de conclusie dat de miljoenen verslindende ope-
ratie niets heeft opgeleverd, behalve voor de externe bureaus. Leer-
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krachten bleven gedemoraliseerd achter en de besturen hoefden hun 
gedrag niet te veranderen. In 2014 besluit staatssecretaris Dekker, 
achtervolgd door een aantal vervelende gevallen van pesten, niet om 
besturen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een vei-
lig klimaat op hun scholen, maar daarentegen zelf pestprogramma’s 
verplicht voor te schrijven aan het po. Uiteraard gaan die niet werken 
wanneer de professionals niet zelf eigenaar zijn van dit soort pro-
jecten. Machteloze verticale sturing. Het openbaar worden van een 
aantal fraudegevallen in het hbo leidde meteen tot een nog sterkere 
verticale sturing van bureaucratische processen rond toetsing en exa-
minering (met geen enkel effect op de kwaliteit van het onderwijs). 
Er vond geen enkele analyse plaats van de onduidelijke organisatie-
structuur in het hbo met ambivalente verantwoordelijkheidsverde-
lingen, waarbinnen de fraude zich kon afspelen. 

Zo’n klimaat van rendementdenken en opbrengstgericht werken, ge-
voed door een wantrouwende overheid en samenleving, versterkt dus 
de verticale sturing en vormt daardoor een hindernis om de nood-
zakelijke horizontale sturing in onderwijsorganisaties goed vorm te 
geven. Gelukkig zijn er voorbeelden van zeer succesvolle onderwijs-
organisaties waarin (kleine) professionele docententeams met veel 
verantwoordelijkheid en zeggenschap zorgen voor hoogwaardig on-
derwijs in een plezierig werkklimaat. Zonder uitzondering zijn dat 
voorbeelden waarbij leidinggevenden de moed, visie en intelligentie 
hebben om een consequente teamorganisatie in te richten en zich 
dienstbaar daaraan op te stellen. Het zijn ook de organisaties die aan-
trekkelijk zijn voor ondernemende, professionele docenten, wat nog 
extra bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.  
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twee/
de onontkoombaarheid 
van een teamorganisatie
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Veel scholen beginnen aan teamvorming zonder een dui-
delijke visie op het waarom van teams. De schoolleiding 
hoopt op meer betrokkenheid, ‘verantwoordelijkheden 
laag in de organisatie leggen’, kleinschaligheid organi-
seren in grotere verbanden, etc. Een onduidelijke visie 
op teamvorming leidt tot een gebrekkig functionerende 
teamorganisatie.  In dit deel worden zes redenen genoemd 
voor teamvorming, die ontleend zijn aan de aard van het 
beroep en de noodzaak de school te laten functioneren als 
lerende, innovatieve organisatie. Deze argumenten voor 
teamvorming zijn daarom zo belangrijk omdat ze grote 
consequenties hebben voor het vormgeven van de team-
gecentreerde organisatiestructuur in deel 3.   

Het begrip ‘team’
In dit deel worden zes belangrijke argumenten genoemd waarom 
de organisatiestructuur van onderwijsinstellingen teamgecentreerd 
moet worden vormgegeven. Met andere woorden: waarom de ho-
rizontale sturing van het onderwijs onontkoombaar is. Het woord 
team is in het onderwijs niet eenduidig gedefinieerd. Al heel lang 
wordt het woord ‘team’ gebruikt om de gehele groep docenten van 
een school aan te duiden. Ongeacht het aantal. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw kwam teamvorming op scholen op gang, vooral 
in het mbo en vo, waarbij met het woord team bedoeld werd een klei-
ner deel van het totale docentencorps, dat verantwoordelijk was voor 
het onderwijs in een bepaalde afdeling of jaarlaag. Zo werd gespro-
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ken over het onderbouwteam of het mavo-team. Voor een belangrijk 
deel had deze ontwikkeling te maken met de schaalvergroting die in 
die jaren in het onderwijs plaatsvond. En voor een beperkt gedeel-
te werd teamvorming nagestreefd vanuit inhoudelijke argumenten. 
Teamvorming wordt dan gebruikt om de gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid van docenten rond een bepaalde groep leerlingen te 
versterken of hun betrokkenheid te vergroten door aan teams meer 
bevoegdheden toe te kennen. 

Doordat het woord team in het onderwijs verschillende betekenissen 
kreeg, leidde dat tot verwarring wanneer in scholen over teamvor-
ming gesproken werd. Veel schoolleiders zagen teamvorming als een 
antwoord op grootschaligheid en een te grote span of control voor 
één schoolleider. Dus werd de school opgedeeld in afdelingen met ie-
der een eigen team met aan het hoofd een afdelingsleider of teamlei-
der. Vaak was niet precies duidelijk waar het team verantwoordelijk 
voor was en vooral welke bevoegdheden het had. Er werd vaak meer 
tijd gestoken in de functiebeschrijving van de teamleiders dan in de 
functieomschrijving van het team. Deze gang van zaken bij teamvor-
ming werd en wordt nog steeds het meest aangetroffen, vooral in het 
vo. Schoolleiders zijn meestal teleurgesteld in het functioneren van 
dit soort teams en docenten zien de meerwaarde er niet van in. 
Andere schoolleiders bedoelden met het instellen van teams ‘zelfstu-
rende teams’ of ‘resultaatverantwoordelijke teams’. Dat werd vooral 
gangbaar in het mbo. Maar door de extra versterking van de verticale 
sturing, juist in het mbo, en onder andere de veel te grote gemiddelde 
teamomvang, komt er niet al te veel terecht van de zelfsturing.

In dit boek wordt met een teamgecentreerde organisatiestructuur 
bedoeld een organisatie waarbij docenten hun werk verrichten van-
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uit onderwijsteams en expertteams (zie verder), waarbij die teams 
grote verantwoordelijkheden hebben en bijpassende bevoegdheden. 
Een team is dus niet zomaar een (deel)verzameling docenten, waarin 
men vrijblijvend met elkaar kan verkeren, maar een groep docenten 
die een gemeenschappelijke doelstelling heeft en wederzijds afhan-
kelijk is om dat doel te bereiken. Zo’n team neemt besluiten (dus niet: 
maakt afspraken), die voor alle leden van het team en eventuele gast-
docenten bindend zijn (horizontale sturing). Het team is een belang-
rijke actor in het organogram. 
Hieronder volgen de belangrijkste redenen voor het inrichten van een 
organisatie met dergelijke teams. Voor wie deze redenen niet overtui-
gend genoeg zijn, is er een enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens 
beschikbaar, die pleiten voor hechte samenwerking van docenten.

2.1  Samenwerken en samen ontwikkelen  
Docenten zijn op bepaalde gebieden expert. In het vo, mbo en ho is 
dat gekoppeld aan een vak, maar ook in het po kan gesproken worden 
over verschillende expertises, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen 
of taal of bepaalde leerlingenzorg. Een leerling krijgt bij zijn opleiding 
te maken met verschillende experts, die ieder een deelgebied van de 
ontwikkeling van die leerling voor zijn rekening neemt. Naast een 
vakdidactische aanpak is daarbij ook een algemeen didactische en 
een pedagogische aanpak van belang. De resultaten kunnen aanmer-
kelijk versterkt worden wanneer met name die algemeen didactische 
en pedagogische aanpak op elkaar wordt afgestemd. Er is dus samen-
werking vereist om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor is het ook no-
dig om een gemeenschappelijke visie op het onderwijs te ontwikkelen 
en gemeenschappelijk doelen vast te stellen. Je kunt dat vergelijken 
met een voetbalteam: de spelers zijn individueel zeer vaardig en ieder 
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doet zijn uiterste best, maar er is ook samenspel nodig om een mooi 
resultaat te bereiken. In de meeste scholen is de dominante opvatting 
echter dat docenten lid zijn van een tennisteam: wellicht worden er 
afspraken gemaakt over het vervoer naar de volgende uitwedstrijd, 
soms wordt samen getraind, maar de wedstrijd bestaat uit bijvoor-
beeld 5 individuele wedstrijden, waar ieder zijn uiterste best doet om 
te winnen en waarbij de totaalscore de optelsom is van de individuele 
prestaties. Wanneer je echter de effectiviteit van de inbreng van de 
verschillende experts rondom een leerling wilt verhogen, ontkom je 
niet aan de metafoor van het voetbalelftal en is teamvorming noodza-
kelijk. Een team van experts rondom een leerling (of een groep leer-
lingen) wordt in dit boek ‘onderwijsteam’ genoemd. In het po wordt 
teamvorming gehinderd doordat het daar mogelijk is om met één 
docent een klas te bedienen. Hooguit is er een duo-docent vanwege 
het parttime werken. Het werken met meer experts, meer docenten 
bij dezelfde groep leerlingen, betekent in het po dat docenten klas-
overstijgend of klasdoorbrekend gaan werken, dus een ingreep in de 
onderwijslogistiek (zie 3.11). In de meeste po-scholen is dat nog on-
denkbaar, terwijl er toch enkele mooie voorbeelden zijn. 
Samenwerken is dus meer dan afstemmen met elkaar. Het gaat erom 
dat door de samenwerking in het team resultaten gehaald worden 
die meer zijn dan de optelsom van de afzonderlijke individuele in-
spanningen. Het omgaan met hoogbegaafden, passend onderwijs, 
talentontwikkeling, etc., dat alles komt niet van de grond in individu-
gerichte organisaties. 

Naast de samenwerking in een multidisciplinair onderwijsteam, wer-
ken docenten ook samen in, wat in dit boek ‘expertteams’ worden 
genoemd. In het vo, mbo en hbo zijn dat bijvoorbeeld vakgroepen, in 
het po bijvoorbeeld de rekenexperts van de school. 
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2.2  Samen leren
Een tweede reden waarom teamvorming belangrijk is, wordt ont-
leend aan de kennis over hoe docenten leren. Een van de krachtigste 
vormen van leren voor docenten, is het samen met collega’s reflecte-
ren op het werk. Dat kan het beste met collega’s die eenzelfde uitvoe-
ringspraktijk hebben: collectief leren dicht bij de werkplek blijkt het 
meest effectief voor de professionalisering van docenten. Wanneer 
docenten alleen geïsoleerd optreden en niet met anderen over het 
werk praten, bestaat de kans dat de prestaties van de docenten ver-
minderen. Formele bij- of nascholing kan die reflectie niet vervangen. 
Collectief leren over een gemeenschappelijke uitvoeringspraktijk kan 
zowel in een onderwijsteam (de leerlingengroep is gemeenschappe-
lijk), waar het algemeen didactisch en het pedagogisch handelen de 
focus is, alsook in een expertteam (het thema of vak is gemeenschap-
pelijk), waar het vakdidactisch handelen de focus is. Beide soorten 
collectief en individueel leren zijn belangrijk voor de professionele 
ontwikkeling van een docent. Een belangrijke voorwaarde voor een 
kwalitatief goede, lerende dialoog in het team is het ontbreken van 
machtsverschillen in het team. Wanneer docenten op een gelijkwaar-
dige wijze met elkaar verkeren, wordt het meest van elkaar geleerd. 
De oorzaak dat in veel onderwijsinstellingen te weinig van elkaar ge-
leerd wordt, heeft onder andere te maken met het onvermogen om 
‘machtsvrije ruimtes’ in de organisatie te creëren. De versterking van 
de verticale sturing in de laatste jaren, zoals beschreven in deel 1, 
heeft onderwijsorganisaties verder afgebracht van de lerende organi-
satie dan ooit, met name in het mbo en hbo.
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2.3  Professionele verantwoording
Een professionele cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door het 
aanspreken van elkaar, maar door het verantwoording afleggen aan 
elkaar. Het werk van de docent in de klas heeft veel kenmerken van 
het optreden van een professional. In steeds weer nieuwe en onver-
wachte situaties moet een docent handelen. Dat doet hij met alge-
meen didactische, vakdidactische, pedagogische en vakinhoudelijke 
kennis die in een langdurige opleiding vergaard is. Deze kennis is 
toepasbaar gemaakt door oefening in de praktijk als onderdeel van 
een duaal traject en wordt vergroot door verdere ervaringen tijdens 
de beroepsloopbaan. Docenten treden binnen de muren van de klas 
vrijwel geheel autonoom op. Zij laten zich doorgaans niet tot nauwe-
lijks beïnvloeden door leidinggevenden, een (heel) klein beetje door 
vakgenoten en andere collega’s en verder een beetje door de feedback 
van leerlingen en, in het po, ook van ouders. 
Er is dus iets bijzonders aan de hand m.b.t. de professionele status 
van docenten. Zoals in deel 1 al beschreven werd, wordt de docent 
tot aan de klassendeur beschouwd als werknemer, die aangestuurd 
moet worden door een leidinggevende en wiens werkzaamheden ge-
reguleerd en gecontroleerd moeten worden met een normjaartaak 
en een takenformulier. En wiens werknemersbelangen via een cao 
beschermd moeten worden tegen de blijkbaar tegenstrijdige belan-
gen van de managers. Binnen de klassenmuren, waar de corebusi-
ness van de instelling wordt uitgeoefend, wordt hij blijkbaar geheel 
beschouwd als een professional die zelf wel weet wat goed presteren 
is. Het is goed een einde te maken aan deze ambivalentie. Een duide-
lijke keuze voor de docent als professional, binnen én buiten de klas, 
heeft namelijk verhelderende consequenties voor de inrichting van 
de organisatie. 
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Het autonoom optreden van een professional ontslaat hem uiteraard 
niet, of beter gezegd: juist niet, van het verantwoorden van zijn han-
delen. Om die reden worden voor professionals registers ingericht, 
die de professionele status van de geregistreerde leden moet garande-
ren. Dergelijke registers zijn er voor advocaten, artsen, accountants 
en zeer veel andere beroepsgroepen van professionals. Ook voor do-
centen en schoolleiders zijn nu dergelijke landelijke registers inge-
richt (merkwaardigerwijze niet voor bestuurders). Je kunt zeggen dat 
er sprake is van horizontale verantwoording naar beroepsgenoten. 

Dat stoelt op de gedachte dat een individueel lid van de beroepsgroep 
er baat bij heeft dat de professionele status van de gehele beroeps-
groep bewaakt wordt. Ik heb er last van als mijn collega’s niet pro-
fessioneel handelen. Als dat op landelijk niveau al geldt, moet dat 
helemaal gelden voor de collega’s in dezelfde school. Ik heb er last 
van als mijn collega er een potje van maakt, vooral als die met dezelf-
de groep leerlingen werkt als ik. Dus autonoom optreden als docent 
is prima, maar daarbij hoort direct verantwoording t.o.v. de mede-
professionals. Deze zijn als betrokken professionals ook bij uitstek 
in staat om dat handelen te beoordelen. Het professioneel handelen 
buiten de klas houdt dus in dat docenten reflecteren met anderen 
over het eigen optreden, dat ze kennis delen, samenwerken en col-
lega’s ondersteunen. We noemen dat communicatieve autonomie: je 
oefent je autonomie uit in samenspraak met je collega’s. 

“We noemen dat communicatieve 
autonomie: je oefent je autonomie uit 

in samenspraak met je collega’s...”
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Het professioneel handelen van de docent buiten de klas wordt op 
veel scholen beschouwd als iets extra’s. Een gebrek eraan kan gecom-
penseerd worden door goed lesgeven in de klas. “Hij is een ramp om 
mee samen te werken en draagt nergens aan bij, maar zijn resultaten 
zijn steeds goed”, klinkt het dan. Dat paste in een individu-gerichte 
organisatie, maar was en is funest voor de onderwijs- en organisa-
tieontwikkeling. Scholen kunnen en moeten veel duidelijker eisen 
stellen aan het professioneel handelen van docenten in en buiten 
de klas. Waarbij meteen de verplichting hoort om een professionele 
teamorganisatie in te richten die dit gedrag ondersteunt, stimuleert 
en onontkoombaar maakt. Zie verder 3.10.1 voor een uitgebreidere 
beschrijving van het professioneel handelen buiten de klas (“profes-
sioneel handelen type 2”).

2.4  De lerende organisatie
Een van de meest geuite zorgen van schoolleiders in individu-ge-
richte organisaties is “hoe krijg ik de mensen mee”. Het perspectief 
is blijkbaar dat de schoolleider iets moet of wil veranderen wat hij 
noodzakelijk vindt, maar waarvan de urgentie een groot deel van de 
medewerkers ontgaat. Die hebben geen zin in verandering en zijn 
ook in staat om de verandering tegen te werken. Vooral als het echt 
belangrijke veranderingen zijn, namelijk veranderingen die gevolgen 
hebben voor het optreden in de klas. Daar is de docent immers auto-

“Hij is een ramp om mee samen te 
werken en draagt nergens aan bij, 
maar zijn resultaten zijn steeds goed...”



 53

noom en kan gerust alle afspraken en besluiten aan zijn laars lappen. 
Aan de andere kant: als een docent goede redenen ziet om wezenlijke 
veranderingen door te voeren die zijn eigen optreden overstijgen, is 
het onmogelijk om die in zijn eentje door te voeren. In een individu-
eel georganiseerde schoolorganisatie is het vrijwel onbegonnen werk 
om dergelijke veranderingen of verbeteringen te bewerkstelligen. 
Implementatie van veranderingen in dit soort scholen gaat vrijwel 
altijd moeizaam. Echte innovaties vinden nauwelijks plaats. Vanuit 
de theorievorming over lerende organisaties is bekend dat lerende 
teams een cruciale schakel vormen tussen het individueel leren van 
medewerkers en het leren van de totale organisatie. Een docent in de 
klas reageert voortdurend op plotseling veranderende omstandighe-
den in de klas, dat is een belangrijk element van zijn professie. Meer 
persistente veranderingen in de omstandigheden in de klas vragen 
om een collectief optreden van het gehele team, zoals het teruglopen 
van resultaten, wegvallende motivatie, toenemend storend groeps-
gedrag, etc. En sommige veranderingen in de omstandigheden vra-
gen een reactie van de gehele schoolorganisatie, een verandering van 
beleid. Daarnaast zullen sommige veranderingen in de buitenwereld 
vragen om een reactie van de gehele school, die vervolgens vertaald 
moet worden naar een verandering in didactiek of pedagogiek voor 
groepen leerlingen en dus leidt naar verandering van gedrag van de 
individuele docent. Daarbij is een team opnieuw een noodzakelijke 
schakel. Een lerende organisatie bestaat dus uit teams, waardoor 
individueel leren, teamleren en organisatieleren gekoppeld kunnen 
worden. Uiteraard moeten die teams dan wel weer met elkaar gekop-
peld zijn in de organisatiestructuur. Dit is dus de vierde belangrijke 
reden om de school als teamgecentreerde organisatie in te richten. 
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2.5  Samen innoveren
Bij hechte samenwerking met collega’s rond eenzelfde leerlingen-
groep of rond eenzelfde expertise bestaat er meer kans dat ideeën 
opborrelen en door de dialoog met elkaar verder gebracht worden tot 
uitvoerbare nieuwe concepten, dan wanneer men individueel werkt. 
Ideeën krijgen pas bestaansrecht wanneer anderen erop reageren en 
deze verbinden met eigen visie en ideeënrijkdom. Scholen met een 
groot innovatief vermogen worden gekenmerkt door sterke teamvor-
ming.

2.6  De noodzaak voor horizontale sturing
Een professional werkt niet alleen graag samen met zijn collega’s, 
waarmee hij kennis deelt en het onderwijs ontwikkelt, maar laat zich 
ook ‘sturen’ door de groep waarmee hij samenwerkt. Het ‘aansturen’ 
van een professional in een verticale hiërarchische lijn heeft weinig 
zin. Zoals we al zagen ketst die sturing af op de klassendeur, die de 
professional achter zich dichtslaat. Maar een professional laat zich 
wel leiden door de besluiten die hij samen met zijn collega’s in een sa-
menwerkingsteam neemt om het onderwijs te verbeteren. Dus naast 
het verantwoorden als professional naar de collega’s, het leren van 
elkaar en het samen verbeteren en vormgeven van het onderwijs, is 
er een extra functie te onderscheiden: het team stuurt het handelen 
van de professional.  Formeel kan dit worden opgevat als een hiërar-

“Ideeën krijgen pas bestaansrecht 
wanneer anderen erop reageren en 
deze verbinden met eigen visie en 
ideeënrijkdom...”
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chisch sturen van de professional door het team (en zo kan dat wel 
getekend worden in een organogram), maar vanwege de processen in 
het team die aan het besluit voorafgaan en waar de professional zelf 
in stuurt, kan beter gesproken worden van horizontale sturing. De 
professional levert een stukje van de individuele autonomie om het 
team zijn leidende functie te laten vervullen, maar wint tegelijker-
tijd aanzienlijk aan autonomie, omdat hij in het team medestuurder 
wordt van een veel breder proces. Deze autonomie-uitruil vormt de 
essentie van de horizontale sturing. 

2.7  Soorten teamvorming 
Bovenstaande zes redenen voor teamvorming verwijzen ieder op zich 
en samen naar een bepaalde soort of naar soorten teamvorming. Het 
is duidelijk dat dat geen vrijblijvende configuraties kunnen zijn. De in 
het onderwijs nu populaire ‘Professionele Leergroep’ (PLG) en Com-
munity of Practice (CoP), met een grote mate van vrijblijvendheid 
(volgens velen zelfs inbegrepen in de definitie), kunnen bijvoorbeeld 
niet tot de resultaten leiden die een teamgecentreerde organisatie 
zoekt. Enerzijds komt de PLG of CoP wel enigszins tegemoet aan de 
behoefte aan collectief leren, maar de vrijblijvende samenstelling van 
de PLG of CoP, verhindert veelal collectief leren omdat er geen ge-
meenschappelijke uitvoeringspraktijk is. Men praat wel over dezelf-
de professie of dezelfde school, maar niet over dezelfde groep leer-
lingen of dezelfde expertise. De leeropbrengst van een (willekeurig 
samengestelde) PLG is dus niet groot. In zo’n PLG kan meestal niet 
samengewerkt of samen ontwikkeld worden voor een bepaalde groep 
leerlingen, er kunnen geen taken verdeeld worden. 
Om de spaarzame tijd goed te benutten is het dus zaak om de ver-
schillende functies van teams goed samen te laten vallen, door het 
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leren en werken van docenten bij elkaar te voegen en in één team-
structuur te vatten. Als je alle bovenvermelde redenen of de nood-
zaak voor teamvorming bij onderwijsprofessionals samenvat in een 
organisatiestructuur, kom je uit op twee basisteams voor een docent: 

een docent is lid van een multidisciplinair onderwijsteam (samen 
verantwoordelijk voor het gehele onderwijs aan een bepaalde groep 
leerlingen) én hij is lid van een expertteam, een team van docenten 
dat werkt aan eenzelfde expertise of vak. Een onderwijsteam gaat 
over ‘vlees en bloed’, een expertteam gaat over een thema. In beide 
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teams wordt er op een specifieke wijze geleerd en gewerkt.
Er is een klein aantal voorbeelden van onderwijsinstellingen van ba-
sisonderwijs tot gerenommeerde universiteiten die voor een consequen-
te organisatiestructuur zoals in figuur 2.1 hebben gekozen. Consequent 
betekent in dit geval dat ook voldaan wordt aan de inrichtingsvoor-
waarden die in deel 3 worden beschreven en die noodzakelijk zijn om 
de voordelen van een teamstructuur, zoals die in 2.1 t/m 2.6 werden 
beschreven, tot hun recht te laten komen.
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drie/
een teamgecentreerde 
organisatie (TOS) ontwerpen
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De succesvolle werking van een teamorganisatie is zeer 
afhankelijk van een goed ontwerp. Slordigheden daarin 
wreken zich in frustraties en teleurstellingen, die algauw 
leiden tot verzet en regressieverschijnselen in de organi-
satie. Ontwerpen is een ambachtelijk en creatief proces. 
Het ontwerpen van een TOS gaat verder dan alleen het 
inrichten van onderwijsteams en expertteams en het be-
noemen van teamleiders. De gehele organisatie wordt ge-
raakt, ook bijvoorbeeld de stafdiensten en uiteraard ook 
de gehele hiërarchische structuur boven de teams en de 
positie van de individuele docent. In dit deel komen alle 
facetten aan bod. Het kan ook dienen als een checklist 
voor scholen die al langer werken met teams.

3.1  Inleiding
Het inrichten van een teamgecentreerde organisatiestructuur in 
scholen die tot dan toe een individu-gerichte structuur kennen, is een 
ingrijpend proces. Het start met een visie op de organisatie, waarvoor 
deel 2 bouwstenen aandraagt, en een zeer consequent uitgewerkt 
ontwerp (de ‘blauwdruk’) voor de nieuwe organisatiestructuur. Deze 
komt in dit deel aan bod. Hoe deze vervolgens geïmplementeerd kan 
worden, komt ter sprake in deel 4. Het ontwerpen van een goede 
teamstructuur is een ambachtelijk en creatief proces met nogal wat 
technische details over teamgrootte en teamsamenstelling.
De zes belangrijke redenen voor teamvorming in deel 2 hebben ieder 
voor zich én gemeenschappelijk consequenties voor het ontwerp. Een 
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school die al met teams werkt kan het eigen ontwerp vergelijken met 
de uitwerking in dit deel 3. Dat zal ongetwijfeld leiden tot het consta-
teren van discrepanties. Dat biedt vervolgens de gelegenheid om die 
discrepanties voor lief te nemen, dan wel het eigen ontwerp nog te 
versterken of te veranderen. Soms kan het inzicht geven in waarom 
het werken in teams tot nu toe niet oplevert wat ervan verwacht werd. 
In de meeste onderwijsinstellingen werd en wordt de organisatie-
structuur van bovenaf ingericht, vanuit het perspectief van de eind-
verantwoordelijke. De eindverantwoordelijke ziet bijvoorbeeld drie 
gebouwen en benoemt dan drie locatiedirecteuren, daaronder zijn af-
delingen of faculteiten en die moeten weer een eindverantwoordelijke 
manager hebben, etc. Een heel typerende uitwerking van dit kraaien-
nestperspectief is het volgende. Alle bestuurders en directeuren die ik 
in het onderwijs ben tegengekomen, hebben bij het inrichten van de 
organisatie ervoor gezorgd dat zij met niet meer dan zeven personen 
een managementteam vormen. Zij brengen zoveel managementlagen 
aan dat dit aantal niet overschreden wordt. Dreigt dit door de groei 
van de instelling wel te gebeuren, dan worden er regiomanagers, bo-
venschoolse directeuren of andere constructen ingevoegd, of worden 
er eenheden, faculteiten, enz. samengevoegd totdat de baas weer met 
minder dan zeven personen rond de tafel kan zitten. Bewust of (va-
ker) onbewust weet hij dat zeven ongeveer het maximum is om sa-
men verantwoordelijkheid te dragen, samen plezierig te vergaderen, 
ideeën op te doen, kennis te delen, samen te leren. In organisaties 
die zeggen met resultaatverantwoordelijke teams te werken, zoals de 
meeste roc’s, hanteren de managers het principe van kleine teams 
wel voor henzelf, maar daar waar de kernactiviteit van de organisa-
tie wordt uitgevoerd en teams grote verantwoordelijkheden krijgen 
toegedicht, wordt dit principe geheel vergeten en verlaten. De gemid-
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delde grootte van de teams in het roc is ongeveer 16 leden. Er zijn ook 
‘teams’ van meer dan 30 leden. 
In dit deel 3 wordt een ontwerpmethode beschreven die niet aan de 
bovenkant start, maar bij de kernactiviteit: het onderwijs aan leerlin-
gen. Dit wordt ook wel ‘op-organiseren’ genoemd.

3.2  Het gaat om de leerlingen: leerwegeenheden
Vooral voor scholen die de leerling graag centraal stellen, is het aar-
dig wanneer dat ook tot uitdrukking komt in de manier waarop de 
school georganiseerd is. Het eerste wat er dus moet gebeuren, is om 
zodanig groepen leerlingen te identificeren dat deze door een min of 
meer vast team van docenten begeleid kunnen worden. Dat kunnen 
bijvoorbeeld de leerlingen van groep 1 t/m 3 in een basisschool zijn, 
de leerlingen van de bovenbouw havo in het vo, de studenten in de 
opleiding niveau 4 Elektrotechniek jaar 1 en 2 in het mbo of alle stu-
denten van de lerarenopleiding Geschiedenis in het hbo. Zo’n afba-
kening van een groep leerlingen wordt een leerwegeenheid (LWE) 
genoemd. 

De keuze van de LWE’s in een school wordt in eerste instantie ge-
maakt op grond van pedagogische, didactische en onderwijskundige 
gronden (en dus niet op grond van het aantal leerlingen dat een LWE 
bevat). Een LWE heeft een spectrumbreedte (een bepaalde opleiding 
of een bepaald niveau) en een leerweglengte (het aantal leerjaren dat 
een LWE omvat). Vaak zijn er conflicterende argumenten voor de af-
bakening van de LWE. Zo kan het pedagogisch van waarde zijn om 
onderbouwleerlingen in het vo een aantal jaren door hetzelfde team 
te laten begeleiden, maar is het om onderwijskundige redenen be-
langrijk om eerder te determineren, waardoor er andere LWE’s ont-
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staan. Elke indeling van een school in LWE’s heeft voor- en nadelen. 
Het gaat dus om een optimalisatie, die zo nauw mogelijk aansluit bij 
de visie van de school. 

In tweede instantie wordt naar aantallen leerlingen gekeken die een 
LWE bevolken. Op grond van verschillende overwegingen, die later 
aan bod komen (zie bijv. 3.3.2), kan gesteld worden dat een onder-
wijsteam tussen de 50 en 150 leerlingen/studenten kan begeleiden. 
Wanneer de LWE-indeling die in eerste instantie gemaakt is leidt tot 
LWE’s met minder dan 50 leerlingen, worden er voor een onderwijs-
team combinaties van LWE’s gemaakt, die zo veel mogelijk de peda-
gogische, didactische en onderwijskundige uitgangspunten intact la-
ten. Indien het aantal leerlingen/studenten de 150 passeert, kunnen 
twee onderwijsteams binnen de LWE gevormd worden. Wat ik wel 
eens zie gebeuren is dat een school eigenlijk vindt dat de leerlingen 
havo en vwo drie jaar bijeen horen in de onderbouw van het vo (op 
grond van de visie van de school), maar bij grotere aantallen leer-
lingen dan splitsen in havo en vwo onderbouw (in plaats van twee 
gemengde, identiek samengestelde groepen). Vaak wreekt zich dan 
dat de eerder geformuleerde visie op de LWE-indeling blijkbaar niet 
zo sterk ontwikkeld of gedragen was. 
De leerweglengte is natuurlijk sterk gekoppeld aan opvattingen over 
doorgaande leerlijnen en doorgaande begeleiding. Een doorgaande 
leerlijn wordt beter geborgd door een vast team dan door afspraken 
over een doorgaand programma. En de begeleiding van leerlingen is 
gebaat bij vaste begeleiders gedurende enkele jaren, in plaats van het 
doorgeven van dossiers. 
Het curriculum is van belang voor het bepalen van de lengte van de 
leerwegeenheid. Soms wordt echter op grond van pedagogische mo-
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tieven gekozen voor een bepaalde lengte van de leerwegeenheid. Dat 
kan betekenen dat het curriculum, vergeleken met de klassieke op-
bouw, gewijzigd moet worden. Zo was vroeger gebruikelijk (omdat 
het heel vroeger zo was voorgeschreven) dat Natuurkunde, Schei-
kunde en Duits niet in de brugklas van het vo gegeven werden. Maar 
een school kan nu besluiten een of meerdere van die vakken wel in de 
brugklas te geven om een coherent programma voor drie leerjaren te 
bieden, omdat die school besloten heeft dat de lengte van de leerweg-
eenheid drie leerjaren omvat. Dit is een van de voorbeelden waarbij 
de inrichting van de organisatiestructuur ook raakt aan de inrichting 
van de onderwijslogistiek (zie ook 3.10).

3.3  Het onderwijsteam
Het onderwijsteam is het team van docenten, dat collectief ver-
antwoordelijk is voor het onderwijs aan en de begeleiding van een 
groep leerlingen in een leerwegeenheid. Onderwijsteams worden 
onderscheiden van expertteams (zie 3.4): dat zijn teams die verant-
woordelijk zijn voor een bepaalde expertise (bijvoorbeeld een vak). 
Onderwijsteams houden zich direct bezig met een specifieke groep 
leerlingen/studenten, expertteams richten zich op een thema. 

3.3.1  Samenstelling 
Na de keuze van de LWE en het aantal teams is de volgende ontwerp-
vraag: welke docenten zijn er nodig om het onderwijs aan de leerlin-
gen in de LWE te verzorgen? Het antwoord hangt natuurlijk samen 
met het curriculum en de bevoegdheden en bekwaamheden van do-
centen. Een breed curriculum met een laag intellectueel niveau (ba-
sisonderwijs, onderbouw vo) of een smal curriculum met een hoog 
intellectueel of specialistisch niveau (mbo, ho) vraagt om een kleiner 
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multidisciplinair team dan een breed curriculum met een hoog intel-
lectueel of specialistisch niveau (bovenbouw vo). In het laatste geval 
is wel een aantal kernvakken aan te wijzen die het curriculum dragen, 
ofwel vakken die het meest bijdragen aan de kernvaardigheden die 
verworven moeten worden. In de praktijk betekent dit dat vaak een 
team kan worden samengesteld dat alle onderwijs aan een leerweg-
eenheid verzorgt, maar in andere gevallen een onderwijsteam zal 
worden samengesteld dat zelf voor een belangrijk deel het onderwijs 
aan de leerwegeenheid verzorgt en daarnaast gebruik maakt van en-
kele gastdocenten. In zo’n geval spreken we van een kernteam als 
onderwijsteam.

3.3.2  Aantal leden
Over het aantal leden van een onderwijsteam bestaat veel misver-
stand en ik bemerk dat veel van de problemen die zich voordoen in 
teamorganisaties samenhangen met een te groot aantal leden van de 
teams. De gemiddelde grootte in de roc’s is ongeveer 16 leden, hetgeen 
één van de redenen is dat de teamstructuur in het mbo maar matig 
functioneert. 
Om de grootte van een onderwijsteam te bepalen, zijn er twee be-
langrijke aanvliegroutes. In de eerste plaats wordt de samenstelling 
van het onderwijsteam bepaald door de vraag: hoeveel verschillende 
experts (docenten) zijn nodig om het curriculum voor de LWE uit te 
voeren? Het antwoord hangt af van het curriculum en de bekwaam-
heden/bevoegdheden van de docenten. In figuur 3.1 is globaal het 
aantal verschillende experts weergegeven dat per jaar nodig geacht 
wordt voor de ontwikkeling van een vwo-leerling. 
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Opvallend is uiteraard de overgang van basisonderwijs naar voortge-
zet onderwijs. Het kan moeilijk verdedigd worden dat de doorgaande 
ontwikkeling van een leerling plotsklaps na de zomervakantie vorm 
moet worden gegeven door ongeveer 15 experts, terwijl voor de zo-
mervakantie met 1 of 2 kon worden volstaan. Aan beide kanten van 
deze discontinue overgang is er iets mis. In de zevende en achtste 
groep van het basisonderwijs zijn meer verschillende experts nodig 
en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan volstaan wor-
den met minder verschillende experts, die zorg kunnen dragen voor 
een minder versnipperde ontwikkeling.   
In de tweede plaats wordt het aantal docenten in een onderwijsteam 
bepaald door sociaalpsychologische factoren. Met hoeveel personen 
in een team kan er nog sprake zijn van collectieve verantwoordelijk-
heid, kan er intensief geleerd worden, etc. Lange tijd werd aange-
nomen dat een team in het onderwijs een optimale grootte had van 
ongeveer 12 tot 15 leden. Maar daarbij werden impliciet aannames 
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Leden van het team besteden Leden van het team besteden 
minimaal 60% van een fte aan minimaal 60% van een fte aan 

het werk in het team het werk in het team 

Het team geeft ten minste 60% Het team geeft ten minste 60% 
van de lessen aan de leerlingen van de lessen aan de leerlingen 

van het team van het team 

Ten minste 60% van de Ten minste 60% van de 
docenten is lid van een docenten is lid van een 

onderwijsteamonderwijsteam

BETROKKENHEID STURINGSKRACHT
ORGANISATIE

ONTWIKKELING

Ten minste 60% van de leer-Ten minste 60% van de leer-
lingen blijft aan het eind van lingen blijft aan het eind van 

het jaar bij het team het jaar bij het team 

DOORGAANDE
ONTWIKKELLIJN

Aan het einde van een school-Aan het einde van een school-
jaar blijft ten minste 60% jaar blijft ten minste 60% 

van het team intact van het team intact 

CONTINUÏTEIT

DE 60%-REGELS BIJ HET ONTWERPEN VAN EEN TEAMSTRUCTUUR
gedaan over de functie, de verantwoor-
delijkheden en de bevoegdheden van 
het team. Teams die weinig collectieve 
verantwoordelijkheid dragen, waar het 
niet de bedoeling is dat er veel geleerd 
wordt en die ook niet gemeenschappe-
lijk veel bevoegdheden hebben, kunnen 
inderdaad die grootte hebben. Maar 
wanneer een team intensief moet sa-
menwerken vanwege de collectieve ver-
antwoordelijkheid, en de wederzijdse 
afhankelijkheid die daarbij hoort, en 
wanneer binnen het team intensieve 

leerprocessen moeten plaatsvinden, is een aantal van 12 leden veel te 
groot. Sociaalpsychologisch is een aantal van 6 het maximum, even-
tueel 7 of 8 wanneer de leden erg vaardig zijn in het werken in teams.

Het in acht nemen van de regels in deze en de vorige paragraaf bij het 
samenstellen van teams, leidt tot een aantal technische berekenin-
gen over het aantal leerlingen dat bij een team hoort en de beschik-
bare formatie. Zonder deze berekeningen in detail hier te beschrij-
ven, komt het erop neer dat een team van zes docenten, die ieder 
minimaal 60% van hun baan binnen het (kern)team besteden (zodat 
betrokkenheid gewaarborgd is) en waarbij zij gezamenlijk minimaal 
60% van de lessen aan de leerlingen van het team geven (zodat de 
invloed van het team gewaarborgd is), een groep van ongeveer 120 
leerlingen kan begeleiden. Zo zijn er meer ‘60%-regels’ te formuleren 
als technische regels voor de teamsamenstelling (zie kader).
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3.3.3  Verantwoordelijkheden 
Het onderwijsteam heeft een grote verantwoordelijkheid: het team 
is verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding van een specifieke 
groep leerlingen (in een specifieke LWE). Dit is een collectieve ver-
antwoordelijkheid. Dat houdt in dat ieder lid van het team hoofde-
lijk aansprakelijk is voor de resultaten van het onderwijs van iedere 
leerling van de LWE. Deze collectieve verantwoordelijkheid leidt tot 
wederzijdse afhankelijkheid tussen de leden van het team, hetgeen 
bevorderlijk is voor het samenwerken en het samen leren. In een 
individu-gerichte organisatie is het niet nodig elkaar aan te spreken, 
hoe graag het management dat ook wil. In een professioneel onder-
wijsteam wordt het een vanzelfsprekendheid om feedback van de col-
lega’s te vragen en te krijgen. Collectieve verantwoordelijkheid is een 
lastig begrip in onderwijsorganisaties. Enerzijds wordt erg gemak-
kelijk gezegd: “We zijn toch met z’n allen verantwoordelijk voor de 
school of afdeling”, anderzijds worden deelresultaten steevast gekop-
peld aan individuele docenten. Het invoeren van collectieve verant-
woordelijkheid van teams, met alle consequenties, is een zeer ingrij-
pend proces. Maar wel een noodzakelijke en belangrijke pijler van 
een teamgecentreerde organisatiestructuur. 

3.3.4  Bevoegdheden
Bij grote verantwoordelijkheden behoren grote bevoegdheden. De 
kreet “De verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen” wordt 
zelden gevolgd door het mandateren van de daarbij behorende be-
voegdheden. Klassiek is het dat de verantwoordelijkheden laag in de 
onderwijsorganisatie gelegd worden (de docent is overal verantwoor-
delijk voor), de bevoegdheden blijven steken bij een managementlaag 
daarboven en de middelen boven in de organisatie worden beheerd. 
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Als bevoegdheden niet in lijn zijn met de 
verantwoordelijkheden, is dit - naast de te 
grote teams - een belangrijke factor bij het 
mislukken van een teamorganisatie. Het 
past niet in een professionele organisatie 
om te proberen de bevoegdheden limita-
tief te formuleren. Het hoort juist bij vol-
wassen professionele teams, dat deze zelf 
in staat zijn om de bredere consequenties 
van hun besluiten te overzien en daar 
verantwoordelijkheid voor te dragen. Om 
toch enig houvast te geven, zou volstaan 
kunnen worden met een zogenaamd ‘be-

voegdheidskader’, vooral in de startfase. Een voorbeeld hiervan staat 
in het kader.

Mogelijk zal in de praktijk wel eens een interpretatieverschil over de 
besluitvorming optreden tussen de teams, maar dat levert dan goede 
casuïstiek voor het verder leren als organisatie. Bevoegdheden moe-
ten dus ruim zijn, wat ook noodzakelijk is om een team enthousiast 
aan het leren en innoveren te krijgen. Maar vooral ook om de grote 
verantwoordelijkheden voor de resultaten waar te kunnen maken. 

3.3.5  Teamleider
Het is geen vanzelfsprekendheid dat in teams geleerd en samenge-

werkt wordt. Dat zijn ingewikkelde processen (zie ook 3.7). Zelfs in 

zeer ervaren teams van professionals is processturing van belang. Het 

werken als team vraagt vele vaardigheden, zoals methodisch kun-

nen leren, goede besluiten kunnen nemen, casuïstiek lerend kunnen 

VOORBEELD VAN EEN BEVOEGDHEIDSKADER 
VOOR ONDERWIJSTEAMS

Bij het nemen van een besluit vergewist het team zich 
ervan dat dit besluit: 

Met dit laatste wordt bedoeld dat het team zijn besluit 
kan verantwoorden met het oog op waar de leerlingen
vandaan komen en waar de leerlingen na deze LWE 

naar toe gaan.

past binnen de 
visie van de school

past binnen het 
eigen budget

past binnen de 
wettelijke kaders

de werkzaamheden 
van een ander team 

niet in de wielen rijdt 

past binnen de 
ketenverantwoorde-
lijkheid van het team
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bespreken en zorgen dat de horizontale sturing niet vrijblijvend is. 

Voor al deze processen geldt dat het onrealistisch is om te denken dat 

alle leden van het team de nodige procesinterventies kunnen maken, 

tegelijk met de inhoudelijke dialoog en discussie. Natuurlijk moet 
het streven zijn dat ieder teamlid zich hierin bekwaamt en medever-
antwoordelijkheid neemt voor de manier waarop het team werkt en 
leert. Tegelijkertijd is het proces en ook die spreiding van teamleider-
schap, erbij gebaat dat één iemand specifiek de verantwoordelijkheid 
heeft voor het goed laten verlopen van het proces. Deze teamleider 
heeft dus geen extra verantwoordelijkheid voor de resultaten en is ze-

ker niet de leidinggevende van de teamleden. Dat zou immers de ho-
rizontale sturing ambigue maken. Het teamleiderschap zou kunnen 
rouleren onder de teamleden, maar dat brengt risico’s met zich mee. 
Het is namelijk wel erg belangrijk dat het teamleiderschap wordt toe-
gewezen aan een teamlid met veel procesvaardigheden en inhoude-
lijke expertise. Daarbij komt dat continuïteit in het teamleiderschap 
de groei van de professionaliteit van het team als lerende actor bevor-
dert. Dat wordt extra ondersteund wanneer de teamleider een voor-
beeldfunctie vervult in het team bij het vragen en geven van feedback.  
Er is dus een stevig profiel voor de teamleider, waarbij het accent ligt 
op de procesvaardigheden. Zijn verantwoordelijkheid is het dat het 
team zijn verantwoordelijkheid neemt. Bij teamleiders moet dus niet 

“de kreet ‘De verantwoordelijkheden 
laag in de organisatie leggen’ wordt 

zelden gevolgd door het mandateren van 
de daarbij behorende bevoegdheden...”
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gedacht worden aan ‘middenmanagement’, zoals dat in het klassieke 
verticale sturingsmodel voorkomt. De teamleider zorgt er bij uitstek 
voor dat de horizontale sturing in het team, waar hij overigens zelf 
ook deel van uitmaakt, optimaal werkt. Het kan handig zijn dat de 
teamleider tevens de linking pin is met de rest van de organisatie. 
Samen met andere teamleiders en de leidinggevende vormt hij het 
locatieberaad of de schoolleiding of het MT, al naargelang de inrich-
ting van de rest van de organisatie. Het MT probeert op eenzelfde 
manier te functioneren als de onderwijsteams. Dus niet het standaar-
diseren van processen en procedures staat voorop, maar het leren 
van elkaar. Teamleiders ondersteunen elkaar bij hun lastige taak en 
nemen besluiten over zaken die door de onderwijsteams ‘naar boven’ 
zijn gemandateerd. Dat betreft dan zaken die de bevoegdheden van 
het team te boven gaan, bijvoorbeeld wanneer een besluit dat een 
onderwijsteam wil nemen, teamoverstijgende consequenties heeft. 

3.4  Het expertteam
In het vo, mbo en ho is het evident dat onderwijsteams multidiscipli-
nair zijn samengesteld: er zijn diverse expertises nodig voor het on-
derwijs in een bepaalde opleiding. In het po is dat minder zichtbaar, 
maar ook daar wordt in toenemende mate gewerkt met verschillende 
experts in één team (bijvoorbeeld rekenspecialist, taalspecialist, ICT-
specialist, zorgcoördinator, etc.). Onderwijsteams zijn zodanig sa-
mengesteld dat iedere docent, mede door zijn specialisme, een meer-
waarde heeft voor het onderwijs aan de betreffende groep leerlingen. 
Binnen het onderwijsteam wordt dat specialisme niet of nauwelijks 
verder ontwikkeld, daarvoor zijn expertteams nodig: teams van do-
centen met hetzelfde specialisme, afkomstig van andere onderwijs-
teams. In het vo worden dat vaak secties genoemd, in het mbo en hbo 
spreekt men ook wel van vakgroepen. 
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3.4.1  Samenstelling
Iedere docent in het vo, mbo en ho is lid van een expertteam. In het 
po kan het voorkomen dat er gekozen wordt voor slechts enkele spe-
cialismen. In dat geval zal niet iedere docent lid zijn van een expert-
groep. Wel moet er op worden gelet dat vanuit ieder onderwijsteam 
één docent lid is van een expertgroep. 

3.4.2  Aantal leden
Ook voor expertteams geldt dat het dragen van collectieve verant-
woordelijkheid en het collectief leren eisen stelt aan het aantal leden 
van het team. Dus kan de teamgrootte het best liggen tussen 3 en 7 
leden. In kleine po-scholen komt het wel eens voor dat er maar één 
of twee onderwijsteams zijn. Bij expertgroepen met maar één of twee 
leden dreigt het gevaar van te weinig kennisdeling en kenniscreatie. 
De kwaliteit van het onderwijs komt daardoor onder druk te staan. 
In dat geval kan verbinding gezocht worden met expertteams op na-
burige scholen, bijvoorbeeld vallend onder hetzelfde bestuur. Ook in 
vo-scholen doet zich dit verschijnsel wel eens voor bij vakken die niet 
zo veel in het curriculum voorkomen. Ook hier is verbinding met bui-
ten dan een oplossing.

In grotere onderwijsinstellingen komt het voor dat vakgroepen meer 
dan 7 docenten bevatten. In vo-scholen is dat algauw het geval bij de 
secties Nederlands, Engels en Wiskunde. In dat geval is het raadzaam 
om naar kleinere eenheden te zoeken, die gebonden zijn aan één of 
meer leerwegeenheden. Voor uitwisseling of afstemming kunnen dan 
incidenteel, net zoals dat bij onderwijsteams wel eens nuttig is, meer-
dere teams bijeenkomen in conferentievorm. 
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3.4.3  Verantwoordelijkheden 
De (ook hier: collectieve) verantwoordelijkheid van het expertteam 
is om het specialisme te blijven ontwikkelen, de professionaliteit van 
de afzonderlijke leden te verhogen en het specialisme te verbinden 
met de andere expertises, die nodig zijn voor het onderwijs aan de 
verschillende groepen leerlingen. De expertgroep zorgt voor 
up-to-date kennis over het vakgebied. Ook is een belangrijke verant-
woordelijkheid van het expertteam om zorg te dragen voor doorgaan-
de leerlijnen in het vakgebied.

3.4.4  Bevoegdheden
Ook voor de expertteams gelden ruime bevoegdheden, die door de 
professionele teams zelf bewaakt kunnen worden. In de startfase van 
een teamgecentreerde organisatie is het wellicht van belang om te 
benadrukken dat een expertteam niet in de lijn zit, maar een primaire 
staffunctie vormt (zie 3.5). In scholen die een niet al te duidelijk ge-
definieerde teamstructuur hebben, komt wel eens de discussie voor 
“of de onderwijsteams of de vakgroepen het voor het zeggen hebben”. 
Wanneer de – gescheiden – verantwoordelijkheden van beide soor-
ten teams goed gedefinieerd zijn, is dit geen issue. En mocht er een 
keer een competentiekwestie rond dit thema spelen, dan is dat mooie 
casuïstiek voor een lerende organisatie, die ook lerend is met betrek-
king tot haar organisatievorm. 
Ook in de expertteams vindt horizontale sturing plaats. Het expert-
team neemt besluiten die leidend zijn voor de leden van het team. 
Geen vrijblijvende afspraken, waarbij de docent alsnog zijn afwe-
gingen maakt om zich daaraan wel of niet te houden.  Net als in de 
onderwijsteams zijn besluiten meestal het sluitstuk van collectieve 
leerprocessen in het team. 
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3.4.5  Teamleider
Voor de teamleiding in expertteams geldt hetzelfde als bij onderwijs-
teams. De leider van een expertgroep is procesmatig zeer vaardig om 
de processen kennisdeling en kenniscreatie in het team te leiden. En 
ook hier geldt dat vakinhoudelijke expertise bijdraagt aan de leer-
processen in het team. Docenten met het soort competenties dat hen 
geschikt maakt voor teamleider in onderwijsteams of expertteams, 
worden ook wel eens aangeduid met de term ‘teacher leaders’. Zij 
hebben bijvoorbeeld een extra masteropleiding gevolgd voor deze rol 
en scholen zich regelmatig bij op het lastige, maar belangrijke gebied 
van processturing. 

3.5  Het organogram van de TOS
In deel 1 is al aangegeven dat het erg belangrijk is om een organisatie-
structuur in een helder organogram te representeren. Het is een beeld 
dat duidelijk maakt hoe de organisatie in elkaar steekt, een beeld dat 
met allen in de organisatie gedeeld kan worden. Je zou kunnen zeg-
gen dat de hiërarchie in het organogram aangeeft wie wakker moet 
liggen als er iets misloopt. Als de individuele docent niet wakker ligt 
van slechte resultaten, dan moet het team dat doen, doet het team dat 
niet dan moet het MT wakker liggen. 
Als we starten met het tekenen van het organogram van een teamge-
centreerde organisatie, beginnen we met de leerwegeenheden en de 
daarbij behorende onderwijsteams. In figuur 3.2 is de kern van de 
organisatiestructuur weergegeven. 

Figuur 3.2 geeft aan dat het onderwijsteam een leidinggevende actor 
is. Het onderwijsteam geeft leiding aan de docenten die in het team 
zitten en de eventuele gastdocenten die niet in het onderwijsteam zit-
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ten, maar wel onderwijs verzorgen in de betreff ende leerwegeenheid. 
De kern van niet vrijblijvende horizontale sturing is dat docenten 
deze leidende positie van het team erkennen. Zij leveren een stukje 
van hun individuele autonomie in om het team deze leidende functie 
te laten vervullen, maar winnen tegelijkertijd aanzienlijk aan autono-
mie, omdat zij medestuurders zijn in het team dat gaat over het ge-
hele onderwijs aan de desbetreff ende groep leerlingen. In paragraaf 
2.7 is deze autonomie-uitruil de essentie van de horizontale sturing 
in een professionele organisatie genoemd. 

Teamleider
Voor de positie van de teamleider in het organogram zijn er twee 
mogelijkheden. Omdat hij geen hiërarchische positie heeft t.o.v. de 
teamleden, kan hij binnen de teamactor getekend worden. Maar om-
dat hij wel degelijk een extra verantwoordelijkheid heeft voor het 

onderwijsteam

LEERWEGEENHEIDLEERWEGEENHEID

Gastdocent Gastdocent
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goed functioneren van het team, kan hij een eigen plaats in het or-
ganogram innemen. In fi guur 3.3 zijn beide mogelijkheden aange-
geven. Het gevaar van de laatste mogelijkheid is dat er nog andere 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend aan de 
positie van teamleider, zowel door hemzelf als door zijn omgeving. 
Daar is dus grote alertheid geboden. Omdat in een startende team-
structuur de rol van de teamleider extra groot is, wordt in het vervolg 
van dit deel uitgegaan van het rechter plaatje van fi guur 3.3. Met de 
nadrukkelijke aantekening dat met die positie geen inhoudelijke ver-
antwoordelijkheid bij het team wordt weggenomen.

Expertteams
De onderwijsteams hebben een plek in de lijn, zij vormen daarvan 
het hart. Een expertteam is ondersteunend aan die lijn, dat kan wor-
den weergegeven door het expertteam als primaire staff unctie in het 
organogram op te nemen. Primaire staff uncties ondersteunen op di-

TEAM TEAM
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recte wijze het onderwijs, secundaire staff uncties, zoals afdelingen 
fi nanciën of conciërges doen dat op indirecte wijze. Om dezelfde re-
den als bij onderwijsteams kiezen we er hier voor om de teamleider 
van het expertteam een aparte plek in het organogram te geven. Hij is 
verantwoordelijk voor het procesmatig begeleiden van de leerproces-
sen in het expertteam. Het organogram met de expertteams ziet er 
dus uit als in fi guur 3.4.

expert
team

ONDERWIJS
TEAM

ONDERWIJS
TEAM

ONDERWIJS
TEAM

MT

SL
primaire staffuncties SECUNDAIRE staffuncties
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Ook het expertteam is een leidinggevende actor. Het geeft leiding aan 
de leden van het team: besluiten van het expertteam zijn leidend voor 
de docenten die deel uitmaken van het expertteam. Een docent heeft 
dus twee ‘bazen’: het onderwijsteam en het expertteam. Dat past niet 
in het klassieke verticale sturingsmodel, waar het principe geldt dat 
ieder maar één leidinggevende mag hebben en maar één plek in het 
organogram kan innemen. In het model van de horizontale sturing 
wordt het handelen van de docent door twee verschillende actoren 
gestuurd, die ieder een verschillend deel van dat handelen stuurt. 

De docent
De belangrijkste actor is de docent. Het overgrote deel van zijn han-
delen wordt door hemzelf gestuurd. Op grond van opleiding, ervaring 
en professionalisering handelt hij zo adequaat mogelijk in de steeds 
wisselende en onvoorspelbare onderwijsleersituaties. Ook al zijn de 
programma’s soms voorgeschreven en wordt het lesgeven omringd 
met procedures en protocollen, dan nog kent het handelen van de 
docent zeer veel vrijheidsgraden, waardoor gesproken kan worden 
van het handelen van een professional. Een beperkt deel van het han-
delen wordt gestuurd door besluiten in het onderwijsteam en het ex-
pertteam. De natuurkundedocent behandelt de wet van Ohm voort-
aan in de derde klas in plaats van in de tweede, op grond van een 
besluit in het expertteam en richt zijn lessen zo in, op grond van een 
besluit in het onderwijsteam, dat de leerlingen elke les ruime gele-
genheid hebben voor het zelf verwerken van de stof. 

Soms kent het team ook gastdocenten. Dat wil zeggen dat er docenten 
zijn die wel lesgeven aan de betreffende leerwegeenheid, maar door 
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bijvoorbeeld kleine baanomvang, niet lid zijn van het onderwijsteam 
(zie figuur 3.2). Uiteraard is het onderwijsteam ook voor de gastdo-
cent de leidinggevende actor. 

Het MT
De teamleiders van de onderwijsteams werken met de schoolleider 
samen in een managementteam of schoolleiding. Voor het gemak ge-
bruiken we hier de aanduiding MT. Omdat voor het lerend werken in 
het MT en het dragen van collectieve verantwoordelijkheid eveneens 
geldt dat het aantal leden niet meer dan 7 personen moet bedragen, 
komen we op een maximale omvang van de school uit van 6 onder-
wijsteams. Gecombineerd met de berekeningen rond de keuze van 
LWE en teams, zou dat theoretisch tot een maximale schoolgrootte 
van ongeveer 900 leerlingen leiden. Voor kwetsbare leerlingen is dit 
getal uiteraard kleiner. Onder deze berekening zit de aanname dat 
het bovengenoemde MT de leiding heeft over de gehele school. De 
school wordt hier gedefinieerd als de eenheid waarbinnen een samen-
hangend geheel aan opleidingsroutes wordt aangeboden en waarbij 
boven het MT geen sturende actoren zijn voor het onderwijs. Wan-
neer er meer leerlingen zouden zijn en het aantal teams toeneemt, is 
de gebruikelijke oplossing om een managementlaag erbij te maken. 
De schoolleider heet dan afdelingsleider, faculteitsvoorzitter, clus-
terdirecteur, regiodirecteur, locatieleider, etc. Met daarboven weer 
een directie, die ook weer verticaal gaat sturen. Het leerlingenaantal 
mag geen invloed hebben op de basisstructuur van onderwijsteams 
en expertteams. En ook moet het leerlingenaantal niet primair be-
paald worden door financiële overwegingen. Die benadering leidt al-
leen maar tot grotere eenheden en standaardisatie van processen die 
vaak ook het onderwijs raken. Men denkt vaak dat er schaalvoorde-
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len te behalen zijn bij grotere eenheden dan 900 leerlingen, maar die 
worden zeer vaak niet gehaald vanwege toenemende complexiteit. In 
het geval scholen toch meer dan 900 leerlingen bevatten (hetgeen 
meestal het geval is in vo, mbo en ho), dan kan gekozen worden voor 
een netwerkorganisatie zonder extra hiërarchie van afzonderlijke 
eenheden die kleiner zijn dan 900 leerlingen. 

3.6  Leidinggeven in/aan een TOS
Het sturen van de zelfsturing. Voor de leidinggevende is omgaan 
met deze schijnbare paradox een belangrijke uitdaging. Het is geen 
echte paradox, omdat dit boek laat zien dat er een aantal duidelijke 
opdrachten voor de schoolleider liggen, om ervoor te zorgen dat de 
horizontale sturing in de teams optimaal (onontkoombaar) verloopt. 
Die opdrachten liggen op drie verschillende terreinen:
a. ontwerp en implementatie van de teamstructuur
b. onderhoud van de teamstructuur
c. het ‘congruent’ bewegen binnen de teamstructuur

Ad a. Ontwerp en implementatie
De schoolleider geeft leiding aan het proces in de school om tot een 
goed ontwerp van de teamstructuur te komen. Hij is verantwoordelijk 
voor de gemeenschappelijke visie op het werken als professionals in 
teams en voor de kennisdeling over alle facetten van de organisatie-
structuur, zoals die in dit deel de revue passeren. Slordige ontwerpen 
leiden altijd tot verzwakking van de sturingskracht in de organisatie. 

Ad b. Onderhoud van de TOS
Wanneer een teamstructuur eenmaal draait, zullen er steeds weer 
veranderende omstandigheden zijn. Mensen vertrekken, er komen 
nieuwe bij, het leerlingenaantal verandert, er wordt een nieuwe op-
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leiding gestart, etc. De aanpassingen in de structuur en de personele 
invulling vragen grote alertheid van in ieder geval de schoolleider, 
om te zorgen dat de sturingsprincipes overeind blijven. Als bijvoor-
beeld het leerlingenaantal van een team groeit, moet goed gekeken 
worden op welk moment het team gesplitst moet worden. Nieuwe 
teamleiders moeten goed opgeleid en gecoacht worden, nieuwe do-
centen moeten vertrouwd raken met het speciale profiel dat gevraagd 
wordt in een TOS, enz. Ook het regelmatig houden van teamfuncti-
oneringsgesprekken (zie 3.10.4) om samen met de teams te zoeken 
naar verdere optimalisering van het werk in de teams, hoort tot de 
belangrijke onderhoudswerkzaamheden. 

Zeker wanneer docenten eerst geconditioneerd zijn in andere, meest-
al verticaal gestuurde, onderwijsorganisaties, is het niet vanzelfspre-
kend dat docenten meteen goed functioneren in teams met horizon-
tale sturing. Ook al lijkt het voor de meeste docenten aantrekkelijk 
om in een teamgecentreerde organisatie te werken vanwege de grote 
zeggenschap van de teams, het noodzakelijke professionele handelen 
dat daarbij hoort, wordt niet altijd goed begrepen. Vooral bij meer 
spannende situaties in de teams, zoals achterblijvende resultaten 
of druk van buiten, bestaat er kans op regressieverschijnselen. Dan 
kunnen teamleden opeens naar de teamleider of schoolleider gaan 
kijken: zeg jij het maar! Of de schoolleider, die door de buitenwacht 
ter verantwoording wordt geroepen, denkt opeens: nu moet ik gaan 
sturen. Grote alertheid van teams en schoolleider is dus vereist. 

Het ontwerpen, implementeren en onderhouden van de teamstruc-
tuur is ambachtelijk werk. In de populaire managementliteratuur 
over het schoolleiderschap wordt zelden gerept over het ambachtelij-
ke van het beroep. Liever wordt er gesproken over transformationeel 
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leiderschap en gedeeld leiderschap, termen die horen bij het heroïsch 
leiderschap dat zo goed past binnen het paradigma van de verticaal 
sturende schoolleider. 

Bij het onderhoud kan ook gerekend worden het bewaken van de 
waarden die binnen de organisatie worden nagestreefd en waarop de 
organisatiestructuur gebaseerd is. Het succes van de school hangt in 
hoge mate af van het professioneel handelen van de docenten. Als 
een docent de professionaliteit mist om samen te werken in een team 
en ook niet het reflectief vermogen heeft om dit te onderkennen en de 
wil om het samenwerkingsgedrag te verbeteren ontbreekt, dan is er 

geen plaats voor hem in de schoolorganisatie. Horizontale sturing is 
dan niet mogelijk. In de klassieke, individu-gestuurde schoolorgani-
satie, vindt men het ook wel lastig wanneer een docent niet goed sa-
menwerkt in het onderwijsteam of de sectie, maar kan dat blijkbaar 
gecompenseerd worden door ‘goed lesgeven’. Zo’n beperkte opvat-
ting van de professionaliteit (en een organisatievorm die dat mogelijk 
maakt), draagt bij aan het achterblijven van onderwijsinstellingen in 
lerend en innoverend vermogen. Het bewaken van de waarden in de 
organisatie vereist dus moedig optreden van de schoolleider in die 
gevallen waar die waarden met voeten getreden worden. Het is een 
van de noodzakelijke en gelegitimeerde vormen van sterke verticale 
sturing. Dit boek is dus niet een pleidooi tegen hiërarchische verhou-
dingen, alleen moeten die zich niet op het terrein van de professiona-

‘sturen van de zelfsturing’ 
is geen paradox
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liteit van de docent begeven. De juist nu zo vaak machteloze verticale 
sturing moet juist sterker worden, maar zich dan richten op het tot 
stand brengen en onderhouden van een krachtige horizontale stu-
ring. De goede schoolleider weet dat het ‘sturen van de zelfsturing’ 

geen paradox is. 

Ad c. Congruent ‘bewegen’ binnen de structuur
De schoolleider stuurt vooral op structuur en processen die ertoe lei-
den dat onderwijsteams en expertteams voortdurend bezig zijn met 
het verzorgen van hoogwaardig onderwijs. De teams zijn broedplaat-
sen van kennisdeling, onderzoek en innovatie. De schoolleider stuurt 
die innovaties niet inhoudelijk. Ook wanneer bijvoorbeeld overheids-
beleid tot onderwijsveranderingen noopt, leidt dat niet, zoals in veel 
verticaal gestuurde organisaties, tot het ‘stellen van nieuwe kaders’ of 
het ‘verstrekken van opdrachten’ aan de teams. Overheidsbeleid be-
hoort, net als bijvoorbeeld wensen of eisen van het afnemend (werk)
veld of nieuwe ICT-ontwikkelingen, tot de externe input waarmee 
de teams werken. De schoolleider en/of staffunctionarissen kunnen 
helpen om de externe input voor de teams te ontsluiten. Uiteraard 
kan de schoolleider ook een belangrijke rol spelen bij de inhoudelijke 
ontwikkelingen in de teams op grond van zijn deskundigheid en visie. 
Hij doet dat in een adviesrol, niet vanuit hiërarchisch leiderschap. 
Door veel in de teams aanwezig te zijn, kan hij ook een belangrijke 
rol spelen bij het onderling leren van teams. Als er toch een etiket 
geplakt moet worden op het type leiderschap dat hier bedoeld wordt, 
zou het dienstbaar leiderschap kunnen zijn. 
Een belangrijke rol van de schoolleider is het leiden van de school-
leiding of het MT: het team van teamleiders en schoolleider. Ook hier 
moet de schoolleider ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden 
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en bevoegdheden van de teams niet aangetast worden. Nauwkeurig 
moet steeds onderzocht worden waar standaardisatie vereist of ge-
wenst is en waar vooral niet. Teams moeten hun eigen weg kunnen 
gaan en dat betekent dat processen en procedures gaan verschillen 
tussen de teams. Daar moet alle ruimte voor zijn. 

Een belangrijke functie van de schoolleiding is het ondersteunen van 
de teamleiders. Leerprocessen in de schoolleiding richten zich op 
het steeds beter laten functioneren van de teams. Het methodisch 
leren in de schoolleiding is een voorbeeld voor het leren in de teams. 
Een belangrijke vorm van congruent gedrag in de schoolleiding, is de 
collectieve verantwoordelijkheid van de schoolleiding voor het goed 
reilen en zeilen van de gehele school. Zoals de individuele docent in 
het team uitstijgt boven alleen de verantwoordelijkheid voor de eigen 
lessen, zal de teamleider in de schoolleiding uitstijgen boven de be-
moeienissen met alleen het eigen team. Hij helpt de collega-teamlei-
ders bij het oplossen van problemen en neemt verantwoordelijkheid 
voor alle resultaten die de school behaalt. 
Het nastreven van congruentie in de organisatie is een krachtige vorm 
van professionaliseren voor de schoolleiding. Teamleiders ervaren 
zelf de lastigheden van samenwerken en het dragen van collectieve 
verantwoordelijkheid. Continue reflectie daarop in de schoolleiding, 
helpt mee soortgelijke processen in het eigen team te onderkennen 
en te begeleiden. 

De bestuurder c.q. de Raad van Toezicht
De noodzaak voor congruentie in de organisatie strekt zich ook uit 
tot de niveaus van bestuur en Raad van Toezicht. Op deze niveaus 
gaat het nogal eens mis omdat op deze niveaus, nog sterker dan daar-
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onder, het geloof in de verticale sturing onverminderd standhoudt. 
Er zijn nogal wat bestuurders en Raden van Toezicht die het ada-
gium aanhangen dat ze maar met één persoon uit de organisatie te 
maken willen hebben. “Hoe die de organisatie verder inricht is zijn 
zaak, als de resultaten maar behaald worden.” Dit is een grote mis-
vatting, omdat in de eerste plaats het behalen van de resultaten in 
sterke mate afhangt van de sturingskracht in de organisatie en dus 
van de organisatiestructuur. In de tweede plaats hoort de inrichting 
van de arbeidsorganisatie op zich ook een kwaliteitskenmerk van de 
school te zijn. Ook, of juist, in de Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht behoren collectieve verantwoordelijkheid en horizontale 
sturing bekende en doorleefde begrippen te zijn. Dat betekent ook 
dat bestuurders en leden van de Raad van Toezicht zich verhouden 
met de collectieven (of actoren) in de organisatie: in de eerste plaats 
de schoolleiding, maar ook de teams van docenten leveren goede 
feedback voor bestuur en toezicht over de werking van de professio-
nele teamstructuur.  

3.7  Leerprocessen in teams
Een belangrijke reden voor het werken in onderwijsteams en expert-
teams is de rijke leeromgeving die zij kunnen vormen voor de pro-
fessionals. Maar het leren in teams is geen vanzelfsprekende zaak. 
Alleen het formeren van teams en het benoemen van de collectieve 
verantwoordelijkheid zijn niet voldoende om verzekerd te zijn van 
hoogwaardig leren van individuen en van teams. Net zomin als het 
formeren van klassen en het inrichten van een rooster genoeg is voor 
het op gang brengen van intensieve leerprocessen bij leerlingen. Er 
is processturing nodig. Het bespreken van de resultaten in de teams, 
het evalueren van processen en programma’s, het ontwikkelen van 
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nieuwe didactiek: de individuele docent en het team als geheel kun-
nen daar veel van leren, maar dan is de manier waarop met elkaar 
gepraat wordt, erg belangrijk. De traditionele rapportbespreking in 
scholen leidt zelden tot verdere professionalisering van de aanwezige 
docenten. Collectief en individueel leren in teams is niet vanzelfspre-
kend en niet gemakkelijk. Teleurstellingen over teamfunctioneren 
hebben vaak te maken met een gebrek aan goede processturing in de 
teams. 

Methodisch leren in teams
Het leren van professionals is altijd gekoppeld aan de praktijk. Ui-
teraard kan het lezen van een goed boek of artikel bijdragen aan het 
leren, maar daarvóór zitten altijd noties over de praktijk, al of niet be-
wuste observaties en evaluaties, waar de theorie aan gelieerd wordt. 
De praktijk is altijd de start én het (voorlopige) einde van een leer-
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cyclus. Het leren van de professional leidt tot gedragsverandering, 
een verbetering van de performance. Collectief leren in het team gaat 
gepaard met individueel leren van de leden en met gemeenschappe-
lijke kennisvermeerdering. In figuur 3.5 is een mogelijke leercyclus 
weergegeven voor het methodisch leren in een team. 

Het start met een reflectie op de gemeenschappelijke praktijk (het 
onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen, het doen). Om die re-
flectie op een hoger plan te brengen, worden eerst de data over die 
praktijk verzameld. Dat kunnen resultaten zijn, waarnemingen of 
ook gevoelens. ‘Waar hebben we het precies over (data) en wat vin-
den we ervan (reflectie).’ Het onderwijsteam heeft bijvoorbeeld het 
gevoel dat het spijbelen in 4 havo toeneemt. Voor een goed leerpro-
ces is het belangrijk dat de juiste cijfers op tafel liggen. Cijfers die 
in de reflectiefase bijvoorbeeld ook vergeleken kunnen worden met 
landelijke cijfers of cijfers van andere groepen leerlingen. Voordat er 
direct maatregelen worden bedacht om het spijbelen tegen te gaan 
(‘jumping to conclusions’), is er eerst nog een andere belangrijke 

(en vaak overgeslagen) fase in het leerproces: het conceptualiseren. 
Daarmee wordt bedoeld het verbinden van het verschijnsel met lite-
ratuur, elders verricht onderzoek en het plaatsen van het verschijnsel 
in een breder kader. De zaak wordt van alle kanten bekeken, alle ken-

...bijvoorbeeld interviews met 
spijbelende en niet spijbelende leerlingen 
om meer over de motieven te weten 
te komen... 
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nis van alle leden van het team wordt benut, eventueel worden ex-
perts geraadpleegd of komt het team tot de conclusie dat aanvullend 
onderzoek nodig is, bijvoorbeeld interviews met spijbelende en niet 
spijbelende leerlingen om meer over de motieven te weten te komen. 
Deze fase kost uiteraard tijd en die is vaak schaars, maar zeker bij wat 
hardnekkiger problemen is het meer dan de moeite waard om goed 
aandacht aan deze fase te besteden, omdat het de kwaliteit van de 
plannen in de volgende fase verhoogt. De plannen die vervolgens op 
grond van de voorgaande fases gemaakt worden, kunnen het karak-
ter hebben van een verbetering (enkelslag leren), zoals bijvoorbeeld 
het nog vroeger terug laten komen van leerlingen die gespijbeld heb-
ben. Of plannen hebben het karakter van een verandering (dubbel-
slag leren), zoals bijvoorbeeld de schooldag later laten starten voor 
leerlingen van 4 havo. Dit omdat in de conceptualiseringsfase naar 
voren kwam, dat onderzoek uitwijst dat de hersens van pubers pas 
na 10 uur op gang komen en het spijbelen zich bleek te concentreren 
op de eerste lesuren. De derde vorm van veranderen noemen we in-
novatie of drieslag leren. Een innovatie is een fundamentele veran-
dering, waarbij uitgangspunten en visie ter discussie staan. Dit komt 
zelden voor in het onderwijs. In het geval van het spijbelprobleem 
van 4 havo zou dat bijvoorbeeld betekenen dat het gehele curricu-
lum in de eerste helft van het schooljaar overboord wordt gezet en de 
leerlingen zo veel mogelijk buiten de school in leersituaties worden 
geplaatst die hen motiveren en disciplineren. Een dergelijk plan zou 
kunnen ontstaan op grond van diepergaand onderzoek in de concep-
tualiseringsfase naar de werking van het puberbrein.  

Met het plannen maken is de leercyclus nog niet ten einde. Belangrijk 
is het om als team een besluit te nemen over de plannen. Dit gaan we 
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doen (met alle bijhorende uitvoeringsbesluiten, zoals bijvoorbeeld 
wie wat doet en wanneer). Wanneer de cyclus zou eindigen met ‘ei-
genlijk zouden we dit of dat moeten doen met die leerlingen van 4 
havo’, waarna tot de orde van de dag wordt overgegaan, wordt er niet 
echt geleerd, omdat het gedrag niet echt gaat veranderen. Het nemen 
van een besluit versterkt het leren. Hiermee wordt ook het verband 
duidelijk tussen het leren in teams en de organisatiestructuur met 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In veel onderwijsorganisa-
ties worden de verschillende onderdelen van de leercyclus door ver-
schillende actoren in de organisatie uitgevoerd. Daardoor is er geen 
sprake van een leercyclus, want een leercyclus hoort integraal doorlo-
pen te worden door één individu of één team. In sommige onderwijs-
instellingen zijn bepaalde kwaliteitsmedewerkers verantwoordelijk 
voor het verzamelen van de data, bijvoorbeeld resultaten. Vervolgens 
is het het MT dat daarop reflecteert, een denktank die het probleem 
nog eens goed onder de loep neemt, waarna een projectgroep plan-
nen gaat maken en tenslotte ligt de besluitvorming bij het bestuur en 
de MR. Deze gang van zaken vormt een van de belangrijke leerstoor-
nissen in onderwijsorganisaties. 

De conceptualiseringsfase is mede daarom zo belangrijk voor lerende 
teams omdat in die fase ook kennis van buiten benut wordt. Leren-
de teams maken optimaal gebruik van de kennis van ieder teamlid, 
maar daarnaast is input van buiten onontbeerlijk. De boven beschre-
ven leercyclus weerspiegelt ook het onderzoekende karakter van 
goede leerprocessen in teams. Het team onderzoekt zelf, maar weet 
daarnaast ook de verbinding te leggen met onderzoek dat elders is 
verricht. 

Het moge duidelijk zijn dat het begeleiden van een team bij het me-
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thodisch leren een hoge vaardigheid vereist. In een ervaren professi-
oneel team zijn alle leden van het team op de hoogte van de verschil-
lende fases van de leercyclus en kan ieder het leerproces begeleiden. 
Maar ook in dat geval is het handig wanneer één lid het voortouw 
daarin neemt. 

3.8  Congruentie
Hierboven is al gesproken over het ‘congruent bewegen’ van de 
schoolleiding in een teamgecentreerde organisatiestructuur. Hier 
wordt het begrip nog eens apart benoemd omdat voor de robuust-
heid van de teamstructuur congruentie een belangrijk begrip is, dat 
verder strekt dan alleen het congruent bewegen van de schoolleider. 
Veel teamorganisaties in onderwijsinstellingen functioneren slecht 
omdat bepaalde delen van het organogram sterk verticaal georgani-
seerd zijn, terwijl op docentniveau horizontale sturing beoogd wordt. 
Andere vormen van discongruentie doen zich voor wanneer de pro-
cessen in het MT geheel anders verlopen dan beoogd wordt in de do-
cententeams of wanneer collectieve verantwoordelijkheid alleen ge-
definieerd wordt voor docententeams en niet voor de schoolleiding of 
het bestuur. Bij het ontwerpen van een teamstructuur is het dus goed 
om steeds alert te zijn op het criterium van congruentie. 

3.9  Het belang van een sterke visie op onderwijs  
        én op organisatie
Wanneer docenten samenwerken in teams en een grote (collectieve) 
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs of voor een vakge-
bied, is het van belang dat zij een gemeenschappelijke visie ontwik-
kelen op het onderwijs aan de specifieke groep leerlingen waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn of op het vakgebied dat zij als expertteam 
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beheren. Er is een wisselwerking tussen het proces van visieontwik-
keling in de teams en de visieontwikkeling voor de gehele instelling. 
Soms is er al een duidelijke onderwijskundige profilering van de ge-
hele school, zoals montessori, dalton of jenaplan. In dat geval werken 
de teams hun visie voor de specifieke leerlingenpopulatie uit binnen 
het kader van zo’n onderwijskundige profilering. Maar ook in die ge-
vallen zullen de teams bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de 
schoolidentiteit door hun eigen visieontwikkeling. Het traditionele 
model waarbij een bestuur of een schoolleiding een visie ontwikkelt 
voor de gehele school, is niet meer houdbaar voor een TOS. Het hoort 
bij het oude denken dat ‘de schoolleiding de kaders bepaalt, waarbin-
nen de docenten moeten opereren’. In een professionele organisa-
tie worden kaders op verschillende plaatsen bepaald en zijn kaders 
in veel gevallen onnodig voor het handelen van professionals, zeker 
wanneer de horizontale sturing in de teams goed geregeld is. 
Net zo belangrijk als de visieontwikkeling op het onderwijs, is de 
visieontwikkeling op de organisatiestructuur. En vooral ook de sa-

menhang tussen die twee. Het maakt een onderwijsorganisatie sterk 
wanneer de waarden die nagestreefd worden in het onderwijs aan de 
leerlingen, ook expliciet benoemd worden in de visie hoe de profes-
sionals met elkaar samenwerken om dat onderwijs te realiseren. Dit 
is ook een belangrijke vorm van congruentie. 

Het hoort bij het oude denken dat 
‘de schoolleiding de kaders bepaalt, 
waarbinnen de docenten moeten 
opereren’. 
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Conceptdragers
Het is natuurlijk het streven in een onderwijsorganisatie dat alle me-
dewerkers zich zowel de onderwijsvisie eigen hebben gemaakt alsook 
zeer goed begrijpen hoe de organisatie werkt en daarnaar handelen. 
Een medewerker die dat geheel verinnerlijkt heeft en dat in het da-
gelijkse werk steeds uitdraagt, wordt een conceptdrager  genoemd. 
Voor een duurzame ontwikkeling van een school is het nodig dat er 
voldoende conceptdragers1 in de organisatie zijn. Je zou de kritieke 
massa aan conceptdragers kunnen stellen op 60% van het personeel 
(en 100% van de schoolleiding). Onder dat getal liggen verwatering 
van het concept en regressie naar oud gedrag op de loer. 
Het streven naar 100% conceptdragers vraagt om constant onderhoud 
van de teamorganisatiestructuur, veel alertheid van teamleiders en een 
permanente dialoog over de uitgangspunten. In een school waar de 
kritieke massa aan conceptdragers ruim overschreden wordt, zullen 
nieuwkomers zich snel voegen naar het gedrag dat van een professio-
nal verwacht mag worden en zullen niet-conceptdragers min of meer 
gedwongen (of beter: gestimuleerd) worden om ook het gewenste ge-
drag te vertonen.                                                                                                                                            

3.10  Consequenties voor het HRM-beleid
Een belangrijk onderdeel van de blauwdruk (of het ontwerp) voor 
een teamgecentreerde organisatiestructuur wordt gevormd door het 
bijpassende personeelsbeleid. De grotere onderwijsinstellingen ken-
nen vrijwel allemaal een afdeling Personeel & Organisatie, maar zo’n 
afdeling houdt zich vrijwel nooit bezig met de ontwikkeling van de or-
ganisatie. Ook organisaties die zeggen teamvorming erg belangrijk te 
vinden, kennen meestal een personeelsbeleid dat zich richt op de in-
dividuele medewerker. Zo zijn er individuele functioneringsgesprek-

1  Met dank aan Annette van Valkengoed, directeur van Laterna Magica
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ken, individuele ‘normjaartaakplaatjes’ en een individueel gericht 
professionaliseringsbeleid. Hieronder wordt een aantal belangrijke 
consequenties besproken voor het personeelsbeleid wanneer geko-
zen wordt voor een TOS.

3.10.1  Profiel van de professionele docent
Het start met de eisen die gesteld worden aan de individuele docent. 
Het werken in teams stelt bepaalde eisen aan de professionaliteit van 
de docent. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen professionaliteit 
type 1 en type 2, globaal het onderscheid tussen professionaliteit in 
en buiten de klas. Type 1 gaat over professioneel handelen op het ge-
bied van didactiek, pedagogiek en vaktechnische inhoud. 

Type 2 professioneel handelen omvat: 
t� steeds gericht zijn op verbetering van de performance
t� graag en goed samenwerken en kennis delen
t� organisatiebewustzijn (het eigen werk in de context van de orga-

nisatie plaatsen)
t� kunnen en willen bijdragen aan de totale schoolontwikkeling
t� het werk zelfstandig, initiatiefrijk en innovatief kunnen uitvoe-

ren. 

Type 2 professioneel handelen zorgt voor blijvende en groeiende 
kwaliteit van het type 1 professioneel handelen én voor de bloei van 
de organisatie. Wanneer docenten in de loop van hun carrière soms 
achteruitgaan in hun didactische en pedagogische vaardigheden, is 
er vrijwel altijd sprake van gebrek aan type 2 professioneel handelen. 
 
Er is een sterke wisselwerking tussen het type 2 professioneel han-
delen en de werking van een teamgecentreerde organisatiestructuur. 
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Een dergelijke structuur geeft ruimte aan type 2 professioneel han-
delen, lokt het uit, stimuleert dit type gedrag en omgekeerd is voor 
het goed functioneren van de teamorganisatie type 2 professioneel 
handelen vereist. Een school doet er dus goed aan om type 2 profes-
sioneel handelen te eisen van nieuwe medewerkers en niet alleen te 
kijken of iemand goed kan lesgeven. Door een duidelijk profiel op 
te stellen van de docenten, waarin beide typen professionaliteit om-
schreven zijn, spreekt de school een duidelijke verwachting uit over 
het professioneel handelen dat zij wenst. Docenten die nieuw komen 
op school weten dan meteen wat er van hen verwacht wordt. En zullen 
zich daardoor sneller ontwikkelen tot conceptdragers in de school. 

3.10.2  Baanomvang
De gemiddelde baanomvang van docenten in de onderwijssectoren 
po, vo en mbo bedraagt 0,75 fte. Voor vrouwen is dit 0,69 fte en voor 
mannen 0,89 fte. In het po werken veel meer vrouwen dan mannen 
(84%) en ook meer in parttimebanen dan in de andere sectoren, het-
geen betekent dat in het po de gemiddelde baanomvang minder dan 
0,7 bedraagt. Het onderwijs wordt als sector gezien waar je gemak-
kelijk parttime kunt werken. Dat houdt verband met de dominante 
individu-gerichte organisatiestructuur van scholen. De organisatie is 
er vooral op gericht om de lestijd te vullen en dat lukt wel met kleine 
baantjes. Dus zijn er in het po leerkrachten die maar twee dagen per 
week een groep begeleiden en gekoppeld zijn aan een collega die 3 
dagen per week werkt. In het vo en mbo zijn er soms docenten die 
maar 6 uur lesgeven per week. Voor de professionele ontwikkeling 
van de organisatie en voor de professionele ontwikkeling van indi-
viduele docenten, vormen die kleine baantjes een groot obstakel. In 
een goed functionerende teamstructuur is voldoende tijd voor ieder 
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teamlid om te participeren in teamactiviteiten. Daarmee wordt wer-
ken en leren goed verbonden. Dit vraagt om een minimale baanom-
vang van 0.7 fte. Een professionele school zal dan ook in het perso-
neelsbeleid moeten streven naar een minimum baanomvang van 0.7 
fte, ook in het po. Dat kan simpel door het als eis te stellen. 

3.10.3  Teamleiders
Het moge uit bovenstaande duidelijk zijn dat de rol van de teamlei-
ders cruciaal is voor het welslagen van een teamstructuur. De oplei-
ding, selectie en verdere professionalisering van teamleiders dient 
dus een belangrijk bestanddeel te zijn van het HRM-beleid in een 
teamgecentreerde organisatie. Dat geldt niet alleen voor de teamlei-
ders van de onderwijsteams, maar ook voor die van de expertteams. 
Daarbij kan de school ook kiezen voor een gericht beloningsbeleid 
voor teamleiders. Niet zozeer door het creëren van functieniveaus 
met salarisschalen voor het leven, maar door een stelsel van toelagen 
die alleen gelden zolang de functie van teamleider wordt uitgeoefend. 
Dat maakt de doorstroming van talenten gemakkelijker en past meer 
bij een professionele organisatie met een flexibel personeelsbeleid. 

3.10.4  Teamfunctioneringsgesprekken
Omdat het functioneren van de teams zo’n belangrijke bijdrage levert 
aan de kwaliteit van de school, dient er veel aandacht te zijn voor 
het goed functioneren van de onderwijsteams en de expertteams. In 
alle onderwijssectoren wordt momenteel veel energie gestoken in 
individuele functioneringsgesprekken. De opbrengst daarvan is ta-
melijk gering of geheel nihil. In een teamgecentreerde organisatie, 
waar de horizontale sturing binnen de teams van groot belang is voor 
het functioneren van de individuele docent, moet er veel aandacht 
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zijn voor het functioneren van de teams. Veel meer dan de indivi-
duele functioneringsgesprekken, kunnen halfjaarlijkse teamfunctio-
neringsgesprekken een belangrijke bijdrage leveren aan de profes-
sionele ontwikkeling van de school. Teamfunctioneringsgesprekken 
worden door de leidinggevende gehouden met een team, inclusief de 
teamleider, en richten zich op de teamdoelen en de realisering ervan, 
het lerend vermogen van het team, de samenwerking en het werkple-
zier binnen het team en het functioneren van de teamleider. 

3.11  Consequenties voor de onderwijslogistiek
Onderwijslogistiek gaat over roosters en lessentabellen, groepsin-
delingen, dagindeling, periodisering, etc. In Het Leren Organiseren 
(2010) werd de onderwijslogistiek het tweede organisatieniveau ge-
noemd. Het eerste organisatieniveau gaat over het organiseren van 
het leren in de klas: de didactiek. Het derde organisatieniveau is de 
organisatie van de medewerkers, de arbeidsorganisatie, in feite het 
onderwerp van dit boek. In Het Leren Organiseren werd betoogd dat 
de verschillende organisatieniveaus goed op elkaar moeten aanslui-
ten: de logistiek moet de didactiek ondersteunen en de arbeidsorga-
nisatie moet in lijn zijn met de didactiek en de logistiek. 
In paragraaf 3.3.2 kwam al een voorbeeld ter sprake, dat laat zien 
dat een teamgecentreerde organisatie zich lastig verhoudt tot de klas-
sieke opvattingen over de onderwijslogistiek: brugklassers in het vo 
krijgen opeens te maken met 13 of 14 verschillende vakken en vak-
docenten, terwijl zes weken daarvoor slechts 1 of 2 docenten nodig 
waren voor hun intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Zo’n discontinuïteit is alleen vanuit historisch perspectief te verkla-
ren, niet vanuit pedagogisch-didactische inzichten. Teamvorming 
en daardoor een goede, coherente pedagogisch-didactische aanpak 
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in de belangrijke aanvangsfase van het vo, wordt hierdoor bemoei-
lijkt. Het clusteren van vakken in vakgebieden en het meer gefaseerd 
aanbieden van de verschillende vakken maken het mogelijk om het 
onderwijs aan een groep met een kleiner aantal docenten te verzor-
gen en maakt de teamvorming en daardoor de kwaliteit van het on-
derwijs daardoor beter. Er wordt alignment aangebracht tussen di-
dactiek, logistiek en arbeidsorganisatie. Een voorbeeld in het po van 
een dergelijk alignment is dat de verschillende docenten in een on-
derwijsteam (samen verantwoordelijk voor een aantal klassen) een 
logistiek inrichten, waarbij de verschillende expertises benut worden 
door klasdoorbrekende groeperingen voor bijvoorbeeld niveaugroe-
pen in rekenen en taal. Daar zijn mooie voorbeelden van te vinden in 

enkele scholen. De veelal starre toedeling van leerkrachten per klas 
in het po maakt ook de inzet van parttimers lastig (het overgrote deel 
van de docenten is parttimer): vaak wordt gekozen voor een combi-
natie van 0.6 fte en 0,4 fte om een klas te vullen. Teams die met een 
aantal klassen werken, maken een meer flexibele inzet mogelijk. De 
inzet bijvoorbeeld van meerdere docenten in een team met een, zoals 
eerder aangegeven, wenselijker 0,7 fte-aanstelling. 

Hieronder nog een aantal andere voorbeelden van consequenties van 
de inrichting van een TOS voor de onderwijslogistiek: 

“Er wordt alignment aangebracht 
tussen didactiek, logistiek en 
arbeidsorganisatie”
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Parallel roosteren van teamleden en klassen 
Door het parallel roosteren heeft het team de gelegenheid om klas-
doorbrekende groeperingen te maken t.b.v. bijvoorbeeld intensive-
ring van het onderwijs. Teamleden werken zo intensief samen en zien 
elkaar werken.

Ruimtelijke clustering van klassen van één team
De samenwerking in het team wordt bevorderd wanneer de leerlin-
gen die bij een team horen, in hetzelfde gedeelte van het gebouw les-
krijgen. Het wordt zo veel gemakkelijker om bij elkaar binnen te lo-
pen en logistieke veranderingen aan te brengen, zoals het hierboven 
beschreven klasdoorbrekend werken. 

Overlegtijd voor het team
Overlegtijd voor een team is buitengewoon belangrijk, het moet mo-
gelijk zijn elkaar wekelijks te treffen voor overleg. Dit hoeven geen 
lange overlegtijden te zijn, een uur per week is genoeg. Daarnaast zal 
het team geregeld voor wat langere tijd bijeen willen komen, maar 
dat kan buiten de reguliere roosters om geregeld worden. 

3.12  De primaire en secundaire staffuncties
Bij de herinrichting van de organisatiestructuur mogen de primaire 
en secundaire staffuncties niet vergeten worden. Zowel de functies 
zelf, hun posities in het organogram, alsook hun functioneren in de 
nieuwe structuur, moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. 
In grotere onderwijsinstellingen ontstaat vaak de neiging om staf-
diensten te centraliseren. Dat heeft twee belangrijke gevolgen. In de 
eerste plaats wordt de verticale sturing daarmee versterkt en in de 
tweede plaats vindt er een verschuiving plaats van de lijn naar de 
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staf. In fi guur 3.6 a is schematisch het organogram getekend dat vaak 
wordt gehanteerd door grote onderwijsinstellingen. De staff uncties 
worden ongeveer op hetzelfde niveau getekend als het College van 
Bestuur. Ze zijn als het ware ván het CvB en het CvB besteedt contro-
lerende, maar vaak ook sturende functies uit aan ‘hun’ stafdiensten. 
De stafmedewerker onderwijs komt het competentiegericht onder-
wijs invoeren in de afdelingen en de stafmedewerker kwaliteitszorg 
beveelt afdelingsdirecteuren hun data aan te leveren. De schooldirec-
teur wordt op het bestuursbureau bij de stafmedewerker fi nanciën 

ontboden om zijn begroting te verdedigen. Men vindt veel voorbeel-
den van dergelijke ‘stafgestuurde organisaties’ in het mbo en hbo. 
Door de stafdiensten te positioneren als in fi guur 3.6 a (en hen zelfs 
deel uit te laten maken van het MT), zullen deze minder snel hun taak 
zien als dienstverlenend aan de lijn (fi guur 3.6 b). Het is maar een 
klein verschil in tekening, maar een fundamenteel verschil in werk-
wijze en eff ecten. 
Primaire staff uncties
In de TOS behoren onderwijs en begeleiding tot de verantwoorde-
lijkheden van het onderwijsteam. Stafdiensten op die terreinen (be-

A: stafgestuurde 
      organisatie

Cvb STAFDIENSTEN

B: DIEnSTVERLENEDE
      STAFFUNCTIES

Cvb

STAFDIEN
STEN
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leidsmedewerkers onderwijs, kwaliteitsmedewerkers, zorgcoördinato-
ren, interne begeleiders, orthopedagogen, etc.), horen de teams als 
hun opdrachtgever te beschouwen. Wanneer meerdere teams staf-
functies delen, moet de aansluiting van die stafdiensten aan de lijn 
dus net boven de teams plaatsvinden, bijvoorbeeld in het MT. Specia-
le aandacht verdient ook de plek van het roosterbureau of de rooster-
functionaris. Ten onrechte wordt dit wel eens gezien als secundaire 
staffunctie, maar, zoals bij 3.11 al blijkt, is het roosteren een primaire 
staffunctie. Ook bestaat er de neiging om vanwege verkeerd begrepen 
efficiency-redenen het roosteren zo centraal mogelijk te positioneren. 
Het leidt zelden tot een hogere bezettingsgraad van de onderwijs-
ruimtes, maar meestal wel tot slechte en inflexibele roosters, die niet 
ondersteunend zijn voor het werk van de onderwijsteams.

Secundaire staffuncties
Ook de secundaire staffuncties moeten de TOS ondersteunen met 
een adequate dienstverlening. De meer bedrijfsmatige, beheersma-
tige kanten van de schoolorganisatie zijn zeer belangrijk voor de 
kwaliteit van de school. Gebrekkig functionerende secundaire staf-
diensten (personeelszaken, financiën, gebouwbeheer, ICT-beheer, 
etc.) vormen dan ook een bron van veel frustraties in scholen. Er zijn 
nogal wat scholen met een halfwas sturing van de onderwijsprofessi-
onals, parallel lopend aan een halfwas sturing van het bedrijfsmatige 
deel van de organisatie. Het is onvermijdelijk dat er enige spanning is 
tussen het ‘blauwe’ beheersgedeelte van de organisatie en het ‘groen-
witte’ gedeelte van de creatieve leerprocessen in de teams - om met 
de kleurenleer van De Caluwé te spreken -, maar juist in een profes-
sionele organisatie weet men dat verschil over en weer op waarde te 
schatten. 
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vier/
implementeren van een 
teamgecentreerde 
organisatiestructuur
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Vanaf de negentiger jaren zijn veel onderwijsorganisaties 
overgegaan tot teamvorming. Dat gebeurde vooral in het 
vo en het mbo. Een belangrijk motief was het vergroten 
van de betrokkenheid van docenten. Daarnaast speelde 
ook de schaalvergroting een belangrijke rol. 

‘Klein in groot organiseren’ werd een bekende term. Toch heeft de 
teamvorming lang niet opgeleverd van wat met name schoolleiders 
ervan verwachtten. Voor een heel belangrijk deel heeft dat te maken 
met het ontwerp en de manier van invoeren van de teams. Het opde-
len van een grote school in kleine schooltjes, zonder een duidelijke 
visie en het goed doordenken van alle ins en outs van teamvorming, 
leidt steevast tot een teleurstelling. De meest voorkomende ontwerp-
fouten zijn de te grote teams, onduidelijkheid over de collectieve 
verantwoordelijkheid, onduidelijke bevoegdheden, het niet betrek-
ken van docenten bij het hoe en waarom, niet op hun taak voorbe-
reide teamleiders en een schoolleiding die zich niet realiseert dat 
het leiden van een teamorganisatie andere competenties vereist dan 
het leiden van een traditioneel georganiseerde school. De onmacht 
van de verticale sturing werd wel erkend, maar de consequentie, het 
versterken van de horizontale sturing, werd niet gezien. In het mbo 
werd de teamvorming breed ingevoerd en in de cao werden zelfs en-
kele bevoegdheden van de teams opgenomen, maar ook daar lijdt de 
teamvorming onder talloze ontwerpfouten en een intact gebleven en 
zelfs versterkte verticale sturing. Dientengevolge levert de teamvor-
ming in het mbo te weinig op. Bovendien heeft het mbo nog net iets 
meer te lijden van zwakke bestuurders, die zich te gemakkelijk het 
KPMG-denken hebben laten opdringen, waardoor de zeggenschap 
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van teams nog verder uitgehold wordt. 
Een goede visievorming over het waarom van de teams (deel 2) en 
een nauwkeurige uitwerking van het ontwerp, mét al zijn consequen-
ties, (deel 3) zijn beide voorwaarden voor een succesvolle implemen-
tatie van een teamorganisatie. Maar ook over de implementatie zelf 
moet goed worden nagedacht. Daar gaan we in dit laatste gedeelte 
verder op in.

4.1  De start van het ontwikkel/implementatie
        proces: visieontwikkeling in de schoolleiding,      
        bestuur en RvT én in heel de school
Anders dan bij veel andere innovaties, raakt de invoering van een 
teamstructuur direct aan het handelen van de schoolleiding en het 
bestuur zelf. De slogan ‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie 
leggen’ wordt met groot gemak gebezigd door schoolleiders en bestu-
ren, maar dat dit ook betekent dat bevoegdheden herverdeeld moe-
ten worden, wordt vaak niet beseft. De slogan is tamelijk obligaat en 
leeg wanneer niet ook veel macht wordt toegekend aan de teams, in 
lijn met hun grote verantwoordelijkheid. Het is dus zaak dat school-
leiding en bestuur een duidelijke en onderschreven visie ontwikkelen 
op de inrichting van de teamorganisatie, en beseffen dat leidingge-
ven aan een teamorganisatie grote consequenties heeft voor het eigen 
gedrag. Twee zeer belangrijke sturingsmechanismen in de klassieke 
onderwijsorganisatie, te weten controle en standaardisatie, moeten 
worden losgelaten. Dat is voor veel schoolleiders en bestuurders een 
brug te ver, waardoor in het ontwerp van de teamorganisatie de mis-
lukking al ingebouwd wordt. Te vaak wordt een teamstructuur ge-
wenst omdat men hoopt dat daardoor docenten eindelijk gaan doen 
wat schoolleiders tot dan toe niet voor elkaar hebben gekregen. Zo-
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als we ook vaak zelfstandigheid van leerlingen verwarren met braaf 
doen wat wij van hen verlangen. Teams van professionals die vanuit 
een collectieve verantwoordelijkheid voor de resultaten aan de slag 
gaan, zullen onvoorspelbare dingen doen. Zij zullen een eigen visie 
ontwikkelen op het onderwijs aan de leerlingen waarvoor zij verant-
woordelijkheid dragen en van daaruit ontwikkelingen in gang zetten 
die wellicht nog niet vastgelegd zijn in schoolplannen. En teams zul-
len – hopelijk - onderling gaan verschillen, want dat betekent dat zij 
eigen beleid gaan voeren, gericht op hun doelgroep. Een schrikbeeld 
voor schoolleiders die vooral standaardisatie nastreven. “Het kan 
toch niet zo zijn dat het ene team linksaf gaat en het andere team 
rechtsaf, we zijn toch één school?”, klinkt het vaak vertwijfeld bij de 
start van de visievorming over teams in de schoolleiding. Het kramp-
achtig vasthouden aan controle en standaardisatie resulteert in een 
halfslachtig ontwerp van de teamorganisatie, dat wel een hoop ruis, 
maar geen resultaten oplevert. Visievorming in de schoolleiding en 
bestuur moet, evenals dat bij de visievorming bij docenten het geval 
is, eerst losgekoppeld van een mogelijk ontwerp plaatsvinden. 

Het gaat in het begin vooral om met elkaar vast te stellen waarom 
teams nodig zijn, wat men denkt te bereiken, hoe aangekeken wordt 
tegen de professionaliteit van de docent, wat professioneel gedrag in 
en buiten de klas betekent. De docent als lid van een tennisclub of als 
lid van een voetbalteam. 

“Het krampachtig vasthouden aan controle 
en standaardisatie resulteert in een 

halfslachtig ontwerp van de teamorganisatie” 
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Het komt nogal eens voor dat een schoolleiding visie ontwikkelt 
op een teamstructuur, waarna een ontwerp zo in de school gedropt 
wordt. De schoolleiding vergeet dan dat zij een leerproces doorlo-
pen heeft, dat wordt onthouden aan de docenten. Visieontwikkeling 
hoort in de gehele school plaats te vinden, vooral ook bij de docenten 
die de structuur gaan dragen. Vooral onder hen zullen de conceptdra-
gers moeten opstaan. Het implementatieproces van een teamstruc-
tuur start dus al bij het ontwerpen ervan.

4.2 Repareren of opnieuw ontwerpen
“We gaan niet de hele boel weer overhoopgooien”, klinkt het nogal 
eens wanneer een school een teamstructuur wil invoeren. Ook wan-
neer de visieontwikkeling goed verlopen is, kan er toch een behoorlij-
ke weerstand zijn tegen ingrijpende veranderingen. Wanneer dat een 
voorafschaduwend effect heeft op de fase van het ontwerp, bestaat 
het gevaar dat de bestaande situatie als uitgangspunt wordt genomen 
en bijvoorbeeld bestaande afdelingen teams worden genoemd en af-
delingscoördinatoren worden gebombardeerd tot teamleiders. Daar-
mee wordt direct een valse start van de nieuwe structuur gecreëerd 
met frustratie en teleurstelling tot gevolg. 
In de ontwerpfase moet ruimte gecreëerd worden om opnieuw naar 

de organisatiestructuur te kijken en deze (op papier) geheel nieuw in 
te richten. Als we nu met de school zouden beginnen, hoe richten we 
het dan in, gegeven onze uitgangspunten? Zo’n benadering geeft ver-

“We gaan niet de hele 
boel weer overhoopgooien?”
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volgens de richting aan waarin de organisatie zich gaat ontwikkelen, 
zonder dat het eindplaatje meteen gerealiseerd kan of moet worden. 

De start van de ontwerpfase: het kiezen van de leerwegeenheden
De meeste scholen kennen al een indeling in afdelingen of opleidin-
gen, een indeling in onderbouw en bovenbouw, indelingen die vaak 
berusten op getalsverhoudingen of traditionele indelingen in school-
soorten. Daarnaast zijn er vaak al expertgroepen (secties of vakgroe-
pen in vo en mbo). Een aardig begin van het ontwerpproces is het be-
denken van de optimale indeling in leerwegeenheden (zie 3.2). Daar 
kunnen alle medewerkers van de school over nadenken. Vooral wan-
neer geprobeerd wordt deze indeling alleen op didactische, pedago-
gische en onderwijskundige uitgangspunten te baseren (en dus niet 
bijvoorbeeld op leerlingenaantallen), levert dit mooie discussies op. 
En mogelijk nieuwe indelingen. Het moet daarbij voor ieder duidelijk 
zijn dat het indelen in LWE’s een optimaliseringsopgave is: iedere 
indeling heeft nadelen, brengt scheidingen aan, waar andere over-
gangen juist opgelost worden. Hoort groep 1 t/m 3 bij elkaar of moet 
de scheiding toch na groep 2 liggen, maken we in havo/vwo leerwe-
geenheden rond de profielen of toch per jaarlaag of schoolsoort? Ho-
ren studenten BBL en BOL Economie niveau 3/4 in één LWE of is 
scheiding beter? Doorgaande leerlijnen en (grote) gemeenschappe-
lijkheid van curriculum zijn belangrijke uitgangspunten die gehan-
teerd moeten worden. Kan een betrekkelijk klein team van experts 
de leerlingen in deze leerwegeenheid bedienen? In deze exercitie kan 
ook naar voren komen dat de traditionele opbouw van programma’s 
wellicht aan herziening toe is, opdat het curriculum voor een wense-
lijk geachte LWE gelijkgetrokken wordt. 
Nadat de keuze voor de optimale verdeling van LWE’s gemaakt is 
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wordt, op grond van de leerlingenaantallen in de gekozen LWE’s, het 
aantal benodigde teams vastgesteld. Komen er parallelle teams in 
sommige LWE’s of moeten sommige LWE’s juist samengevoegd wor-
den om een voldoende aantal leerlingen voor een team te verkrijgen?

Spelen met de formatie
Wanneer de aard en het aantal teams bekend zijn, is het een aardige 
exercitie om te bekijken hoe het bestaande docentenbestand verdeeld 
zou kunnen worden over deze teams. De ervaring leert dat zo’n inde-
ling verrassend gemakkelijk te maken is. Wel worden dan wat knel-
punten zichtbaar met betrekking tot competenties en bevoegdheden 
van docenten of bijvoorbeeld rond een te groot aantal parttimers, 
vooral wanneer geprobeerd wordt om de 60%-regels (zie 3.3) in acht 
te nemen. De uitkomst van deze oefening geeft ook aan hoe groot de 
kloof is tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie. Wan-
neer het verschil niet zo groot is, kan besloten worden tot een directe 
invoering van de gewenste situatie. Wanneer er een aanzienlijke stap 
gezet moet worden, kan besloten worden om een tussenstation te 
creëren (dat niet voor alle delen van de school hetzelfde hoeft te zijn). 
Besloten kan worden bijvoorbeeld om de 60%-regels eerst maar ge-
deeltelijk in te voeren en ieder jaar daarin een stap verder te zetten. 
Waar niet op ingeleverd kan worden zijn de verantwoordelijkheden 
en de bevoegdheden van de teams. Een ‘strategie van kleine stapjes’ 
kan hier fataal uitpakken. Ook al is de verwachting dat niet alle teams 
goed weten om te gaan met het begrip collectieve verantwoordelijk-
heid en de vergaande bevoegdheden, dan nog moeten die vergaande 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden haarscherp geformuleerd 
worden. ‘Een beetje verantwoordelijk’ en ‘gedeeltelijk bevoegd’ be-
staan niet, daarmee worden belangrijke pijlers van de organisatie-
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structuur meteen onderuitgehaald. Dus van de vele aspecten van deel 
3 zijn ‘collectieve verantwoordelijkheid’ en ‘bevoegdheden’ de items 
waarop niet ingeleverd kan worden. 

4.3  De inrichting van expertteams
In alle scholen vindt men expertteams, al worden die niet vaak als zo-
danig aangeduid. Ze functioneren vaak beter dan de onderwijsteams, 
als die er al zijn. Wanneer scholen een teamstructuur gaan invoe-
ren, komt de meeste aandacht te liggen op de onderwijsteams, omdat 
vormgeving, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vaak nieuwe 
elementen zijn. Daarmee ontstaat het gevaar dat de inrichting van 
de expertise geen of minder aandacht krijgt. De basisschool kent im-
mers al de rekengroep, de taalgroep en veelal nog wat andere expert-
groepen. En de vo-scholen en mbo’s kennen al van oudsher hun sec-
ties of vakgroepen. Dus kan de indruk ontstaan dat expertgroepen in 
het ontwerp minder aandacht behoeven. Maar dat zou jammer zijn. 
Juist omdat er nogal eens verwarring is over de verschillende posities 
van expertteams en onderwijsteams, is het goed om meteen ook de 
expertteams in positie te brengen. Meestal betekent dat een verster-
king van de bestaande expertteams met duidelijker verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden. Het goed in positie brengen van onder-
wijsteams is een lastiger klus dan het versterken van de expertteams, 
maar het goed functioneren van de onderwijsteams is gebaat bij goed 
functionerende expertteams. Vooral moet aandacht besteed worden 
aan goede teamleiders voor de expertteams en de verbinding met de 
schoolleiding of het MT.
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4.4  De start van de teamgecentreerde 
        organisatiestructuur
Het ligt voor de hand om de nieuwe organisatiestructuur te laten star-
ten bij het begin van een nieuw schooljaar. Dat betekent dat de voor-
bereidingen vooral in de tweede helft van het voorgaande schooljaar 
moeten plaatsvinden. Dan moet immers een aantal besluiten rond 
formatie, teamindeling, aanstellingen, etc. al geëffectueerd worden. 
Ook kan bijvoorbeeld training van de teamleiders al plaatsvinden. 
Als een team goed van start wil gaan na de zomervakantie, is het goed 
dat daarvoor al een of meerdere teambijeenkomsten hebben plaats-
gevonden, waarin het team enkele besluiten neemt over de werkwijze 
in het nieuwe jaar (bijvoorbeeld frequentie en aard van teambijeen-
komsten, taakverdeling in het team en de rol van de teamleider). Ook 
kan er een eerste aanzet gegeven worden voor de belangrijke visie-
vorming over het onderwijs aan de desbetreffende groep leerlingen. 
Het team kan bijvoorbeeld al een aantal doelstellingen formuleren 
die het wil behalen in het volgende jaar. Maar vooral is belangrijk dat 
de teamleden met elkaar de verwachtingen delen die zij hebben van 
de nieuwe teamstructuur en ieders rol daarbij.

“...het geeft ruimte aan de professionele 
bezieling en het werkplezier van docenten. 
Dat kun je leerlingen niet onthouden...” 
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4.5  Tot slot
De invoering van een goedwerkende teamstructuur is niet eenvoudig. 
Vooral niet in een bureaucratisch-politieke organisatiestructuur. De 
nieuwe structuur beoogt weliswaar een einde te maken aan de poli-
tieke cultuur, maar de besluitvorming vindt vaak nog met  het oude 
denken plaats. Dat kan frustrerend zijn.  Op lastige momenten is het 
goed te denken aan de noodzaak van een goed vormgegeven TOS. 
Deel 2 geeft daar een aantal belangrijke en onweerlegbare argumen-
ten voor. Maar wellicht het belangrijkste argument voor de invoering 
van de TOS staat daar niet vermeld: het geeft ruimte aan de profes-
sionele bezieling en het werkplezier van docenten. Dat kun je leerlin-
gen niet onthouden. 


