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Inleiding 
en leeswijzer

Hoofdstuk
een

1.1  Waarom dit boek 

In 2015 verscheen het boek Blauwdruk 
voor de emergente school. Dat boek 
is een pleidooi voor een andere inrich-
ting van de organisatiestructuur van de 
school met een hechte teamvorming van 
leraren rond de leerling. In plaats van een 
gefragmenteerde verantwoordelijkheid 
van individuele leraren en mentoren, is 
er een team van leraren collectief ver-
antwoordelijk voor de gehele ontwikke-
ling van een groep leerlingen gedurende 
een aantal jaren. Zo’n team rond leerlin-
gen wordt een onderwijsteam genoemd 
en moet nadrukkelijk onderscheiden 
worden van de teams die doorgaans in 
het voortgezet onderwijs aangetroffen 
worden. Dat zijn vaak grote opleidings-
teams: alle leraren die in een zelfde op-
leiding lesgeven (bijvoorbeeld boven-
bouw havo-vwo), maar niet allemaal aan 
dezelfde leerlingen lesgeven. 

Blauwdruk voor de emergente school 
heeft zijn weg gevonden naar tallo-
ze scholen en opleidingsinstituten. In 
de afgelopen jaren is wetenschappelijk 
(promotie-)onderzoek gedaan naar dit 
teammodel. Daarbij wordt vastgesteld 
dat de geschetste teamstructuur de on-
derwijskwaliteit, de wendbaarheid van 
de school (innovatief vermogen) en het 
werkplezier van docenten in positieve 

zin beïnvloedt. De organisatiestructuur 
heeft dus een zeer grote invloed op hoe 
een school reilt en zeilt en het is daarom 
verwonderlijk dat de organisatiestruc-
tuur zo weinig aandacht krijgt in de op-
leiding van schoolleiders en leraren. Te-
meer daar gevonden is dat vrijwel alle 
scholen slordig zijn ingericht, met meer 
of minder onduidelijkheden en ambiva-
lenties, die leiden tot moeizame proces-
sen in de school.

In het promotieonderzoek (het eerste 
wetenschappelijk onderzoek over de 
organisatiestructuur van scholen in Ne-
derland sinds 1975) wordt duidelijk dat 
de structuurverandering geen geïso-
leerde interventie is in de schoolorgani-
satie, maar dat bij deze verandering de 
inrichting van de gehele arbeidsorgani-
satie aan de orde is. Vandaar dat nu niet 
langer gesproken wordt van de teamge-
richte organisatiestructuur maar van de 
teamgecentreerde arbeidsorganisatie, 
de TAO. De TAO is een organisatiemo-
del, waarbij een klein team van leraren 
de gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid neemt voor de gehele ontwikke-
ling van een groep leerlingen gedurende 
enkele jaren (bijvoorbeeld klas 1 t/m 3 
havo/vwo). De teams hebben vergaan-
de beslissingsbevoegdheid en hebben 
geen hiërarchische leider. De rest van 
de organisatie en het leiderschap in de 
school is geheel gericht op het goed 

Vrijwel alle 
scholen zijn 
slordig ingericht.
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laten functioneren van deze onderwijs-
teams. Bij het advieswerk is duidelijk ge-
worden dat scholen behoefte hebben 
aan een meer specifiek op de sector ge-
richte beschrijving van de TAO en aan-
wijzingen hoe deze in te voeren. Blauw-
druk voor de emergente school biedt wel 
een inspirerend perspectief op een an-
dere manier van organiseren, maar biedt 
te weinig houvast voor het praktisch in-
voeren van de TAO in een bestaande 
vo-school. Dit boek biedt niet alleen een 
verbeterde en wetenschappelijk onder-
bouwde versie van het organisatiemo-
del met de onderwijsteams, maar be-
schrijft ook stapsgewijs het ontwerp- en 
invoeringsproces. Hoewel de TAO toe-
pasbaar is in alle sectoren van het on-
derwijs, richt dit boek zich, vanwege de 
herkenbaarheid en de specifieke situa-
tie van de sector, speciaal op het voort-
gezet onderwijs. Vooral in de hoofdstuk-
ken 5 en 6, waar het ontwerp gemaakt 
wordt voor de teamstructuur, wijkt dit 
boek af van de andere delen in deze se-
rie Teamgericht organiseren, bestemd 
voor de andere sectoren. 

Hoofdstuk 3 geeft een groot aantal re-
denen waarom teamgericht organiseren 
belangrijk is en in feite onontkoombaar is 
voor een school die zich verder wil ont-
wikkelen. Maar wellicht de belangrijkste 
motivatie voor invoering is dat in de TAO 
de ontwikkeling van de leerling centraal 

staat en de TAO tegelijkertijd de profes-
sionaliteit van de leraar (en daarmee het 
werkplezier) maximaal ondersteunt.  

1.2  Relatie met het
 proefschrift

Dit boek maakt gebruik van de resulta-
ten van het bovengenoemd promotieon-
derzoek, neergelegd in het proefschrift 
Teamgericht organiseren in het onder-
wijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid 
en werkplezier (Ben van der Hilst, 2019). 
In de volgende hoofdstukken staan 
hier en daar verwijzingen naar gedeel-
tes in dit proefschrift voor degene die 
meer achtergrondinformatie wil. Via een 
QR-code zijn de betreffende passages 
direct in te zien. Het proefschrift is ook 
gratis te downloaden of als flipbook te 
lezen via https://www.publicatie-onli-
ne.nl/publicaties/ben-van-der-hilst. Dit 
boek kan overigens goed zonder deze 
verwijzingen gelezen worden, afhanke-
lijk van de leerstijl en behoefte van de le-
zer. Voor het gebruik van dit boek in op-
leidingen wordt de combinatie met het 
proefschrift aanbevolen.

Aparte 
boeken voor 

basisonderwijs, 
mbo en hbo.

 1.3 Opzet van het boek

Het boek volgt in grote lijnen het advies-
traject dat een school doorloopt, wan-
neer de school de TAO invoert of over-
weegt. Gestart wordt in hoofdstuk 2 met 
een analyse van de huidige organisatie-
structuur. Enerzijds heeft dit als doel ver-
trouwd te raken met het begrip organisa-
tiestructuur, anderzijds biedt de analyse 
de school de mogelijkheid te onderzoe-
ken wat ‘hinderlijk’ is aan de bestaande 
structuur, zodat ook duidelijk wordt waar-
om een structuurverandering gewenst is. 
Een intermezzo in hoofdstuk 2 biedt ach-
tergrondinformatie over de ontwikkeling 
van de sturingsfilosofie in het onderwijs 
in de laatste decennia. Dit is om beter te 
begrijpen waarom de meeste scholen nu 
georganiseerd zijn zoals ze zijn. In totaal 
biedt hoofdstuk 2 drie verschillende ma-
nieren om de bestaande structuur en de 
mogelijke hindernissen daarin te analy-
seren. In hoofdstuk 3 staat een zevental 
theoretische invalshoeken, alle apart en 
zeker samen een krachtig pleidooi voor 
de invoering van een sterke teamstruc-
tuur. Zeker wanneer het spannend wordt 
bij het invoeren van zo’n ingrijpende or-
ganisatieverandering, is het belangrijk 
om terug te kunnen vallen op goede ar-
gumenten voor het waarom van de ver-
andering. In hoofdstuk 4 worden de drie 
belangrijkste paradigmaveranderingen 
benoemd, waarmee de invoering van de 

TAO gepaard gaat. Het hoofdstuk is be-
doeld om duidelijk te maken dat invoe-
ring van de TAO niet zomaar een instru-
mentele verandering is, maar raakt aan 
de overtuigingen van docenten, school-
leiders en bestuurders.

De hoofdstukken 5 en 6 vormen het hart 
van het boek. Hierin wordt stapsgewijs 
de nieuwe organisatiestructuur voor de 
eigen school ontworpen. Naast het ont-
werp van de onderwijsteams (hoofdstuk 
5), zijn er nog acht andere belangrijke 
bouwstenen van de nieuwe organisa-
tiestructuur. Die passeren de revue in 
hoofdstuk 6. De bedoeling is dat alle ne-
gen bouwstenen onderdeel zijn van het 
ontwerp dat de school maakt en stuk 
voor stuk nauwkeurig door de school 
beschreven worden. Zo ontstaat in de 
school een document dat bijvoorbeeld 
onderdeel wordt van het schoolplan, 
waarin de organisatieontwikkeling voort-
aan een vast onderdeel wordt voor eva-
luatie en planvorming. En ook een docu-
ment waarmee nieuwkomers vertrouwd 
raken met de organisatie.

Hoofdstuk 7 besteedt apart aandacht 
aan de cruciale rol die de schoolleider 
(en bestuurder) speelt bij het invoeren 
en vooral het leiden van een teamgecen-
treerde arbeidsorganisatie. Onderzoek 
toont aan dat deze rol van doorslagge-
vende betekenis is voor het wel of niet 

Lees de samenvatting 
van het proefschrift op 
blz 327 t/m 339
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slagen van de organisatieverandering. 
Tenslotte behandelt hoofdstuk 8 een 
aantal aspecten van het implementatie-
proces van de TAO in de school.

1.4 Suggesties voor het 
 gebruik van het boek

Zoals de ondertitel al suggereert is dit 
een boek om mee aan het werk te gaan. 
Het kan echter geen kwaad om het boek 
eerst in zijn geheel door te lezen, om er 
daarna in een werkgroep mee aan de 
slag te gaan. De opdrachten (groene ka-
ders) zijn ontleend aan de adviesprak-
tijk. Een werkgroep kan bestaan uit de 
schoolleiding en enkele geïnteresseerde 
leraren. Die gaan vervolgens aan de slag 
nadat eerst het gehele docententeam is 
geïnformeerd over de mogelijke organi-
satieverandering. Overigens kan dit boek 
ook goed benut worden zonder de in-
tentie om de TAO in te voeren. Bijvoor-
beeld om meer gefundeerd de organisa-
tiestructuur van de school en de sturing 
van de processen te verbeteren.
Voor het doornemen van het boek, de 
analyse van de huidige organisatiestruc-
tuur en het ontwerp van de TAO dient re-
kening gehouden te worden met onge-
veer 5 of 6 bijeenkomsten van 3 tot 4 uur. 
Een gehele dag met elkaar werken, ze-
ker bij het ontwerp van de nieuwe struc-
tuur, wordt aanbevolen. Van begin af aan 

dienen de vorderingen van de werkgroep 
goed vastgelegd te worden. Als ‘doe-
ners’ zijn we in het onderwijs geneigd 
snel aan de slag te gaan met het ontwerp 
in hoofdstuk 5. Maar het overslaan van 
een goede analyse (hoofdstuk 2 t/m 4) 
wreekt zich waarschijnlijk later in het pro-
ces, wanneer er haperingen optreden bij 
de invoering of werking van de TAO.

1.5 Begeleid of onbegeleid?

Het werkboek is zo samengesteld dat 
een school er zelfstandig mee aan de 
slag kan. Desondanks kan het handig 
zijn om de hulp in te roepen van een 
TAO-adviseur, iemand die opgeleid is 
om scholen te begeleiden bij de invoe-
ring van de TAO. Dat biedt de garantie 
dat alle stappen goed doorlopen wor-
den en heeft als voordeel dat de school-
leider de handen vrij heeft om zelf actief 
te participeren in het proces. Het is vaak 

handig om op weg 
geholpen te worden 
met de blik van de 
buitenstaander.
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Beschrijving en 
analyse van de huidige 
organisatiestructuur

Hoofdstuk
twee

2.1  Het tekenen van een 
 organogram en een
 eerste analyse

Een handig instrument om de organi-
satiestructuur in beeld te brengen is 
het tekenen van het organogram van 
de organisatie. Dit kan eerst ieder voor 
zich of direct gezamenlijk in een werk-
groep ondernomen worden. Het teke-
nen van het organogram en het samen 
bespreken ervan is een mooie start om 
de eigen organisatiestructuur onder de 
loep te nemen. 

• Zeker voor degenen die niet dagelijks bezig zijn met de organisatiestructuur, 
helpt het om meer greep te krijgen op wat met dit begrip bedoeld wordt.

• Door de analyse van het organogram kom je onduidelijkheden of ‘fouten’ in 
het organogram tegen die zorgen voor lastig verlopende processen in de 
school. Ook wordt duidelijk welke problemen met de invoering van de TAO 
opgelost worden.

• Door een duidelijk organogram te tekenen dat de situatie weergeeft voor 
de invoering van de TAO, wordt voor alle betrokkenen in de school straks 
duidelijk wat het verschil is tussen de nieuwe en de oude situatie. 

Er zijn drie belangrijke redenen om met 
het organogram van de organisatie 
aan de slag te gaan:

Een organagram 
maakt het begrip 
‘organisatiestructuur’ 
tastbaar en bespreekbaar.
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LeraarLeraar LeraarLeraarLeraar

Teamleider TeamleiderTeamleider

Secundaire
staffuncties

Directeur

Secundaire
staffuncties

Management-
team
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Figuur 1

Een voorbeeld van 
een organogram 
volgens het lijn-staf 
model

Er zijn verschillende manieren om de 
organisatiestructuur van een school in 
een organogram weer te geven. De hi-
erarchie in verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (de machtsverdeling) 
blijkt zeer bepalend te zijn voor het han-
delen van individuen en groepen (de ac-
toren) in een organisatie. Daarom is het 
klassieke lijn-stafmodel (het ‘harkje’, zie 
figuur 1) zeer geschikt voor de analyse 
van de organisatiestructuur. Het orga-
nogram wordt toegankelijker voor na-
dere analyse en vergelijking wanneer bij 
het hanteren van het lijn-stafmodel ook 
nog een aantal tekenregels in acht wor-
den genomen (zie kader).

Teken het organogram 
van je school (of 
scholengroep) met 
inachtneming van 
de tekenregels. 

In een werkgroep is het handig om 
eerst individueel het organogram te 
tekenen en daarna een gezamen-
lijke versie te maken. Tijdens het 
tekenen doet zich meestal al een 
aantal discussiepunten voor: waar 
moet het bouwteam geplaatst wor-
den, waar de intern begeleider of 
waar deze ontwikkelgroep? 

"De tekenregels 
brengen structuur in 
het tekenen van de 
structuur".
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• In het organogram worden alleen actoren opgenomen: personen (functiona-
rissen) of groepen (teams), die besluiten nemen over grote of kleine (deel)
gebieden in de school. Voorbeelden zijn een leraar, een werkgroep en direc-
teur financiën. Dus geen afdelingen, gebouwen of opleidingen of overleg-
groepen. Een team (bijvoorbeeld het team vmbo onderbouw) wordt alleen in 
het organogram als actor opgenomen wanneer het team een collectieve ver-
antwoordelijkheid heeft en zelfstandig besluiten neemt over hoe die verant-
woordelijkheid wordt waargemaakt. Overlegorganen worden dus niet in het 
organogram opgenomen, behalve als zij besluiten nemen en collectief verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering ervan.   

• De hiërarchie loopt van boven naar beneden. Start bij de Raad van Toezicht, 
dan het CvB, etc. Wanneer er meerdere scholen onder het bestuur vallen, 
geef je dat wel schetsmatig aan, maar je werkt het organogram verder alleen 
uit voor de eigen school. 

• Werk met het lijn-stafmodel en verdeel de staffuncties in primaire staffuncties 
(die direct het onderwijskundige werk binnen de organisatie ondersteunen, 
zoals een decaan en de secundaire staffuncties (die indirect het werk onder-
steunen, zoals het hoofd personeelszaken). Staffuncties zijn, als het goed is, 
ergens gekoppeld aan de centrale lijn. Het hoofd personeelszaken is bijvoor-
beeld gekoppeld aan de bestuurder, de decaan bijvoorbeeld aan de school-
leider.

• Personen kunnen op meerdere plekken in het organogram zitten. Een di-
recteur kan bijvoorbeeld een aparte actor zijn en tevens onderdeel van het 
managementteam zijn. En bijvoorbeeld ook lid zijn van het team bovenbouw 
havo/vwo als de directeur ook nog lesgeeft.

• Eindig het organogram altijd met de individuele docent. De individueel ac-
terende leraar is immers een belangrijke actor in de school. Dus eindig niet 
met: alle docenten of team havo 4.

• Werk eventueel met aparte kleuren en/of vormen voor de verschillende  
soorten actoren.

Tekenregels

Het valt niet 
mee om de 
tekenregels 

te volgen.

Het volgen van de tekenregels kost in 
het begin wellicht wat moeite. De prak-
tijk leert echter dat daarmee veel duide-
lijker de ambivalenties en onduidelijkhe-
den kunnen worden opgespoord dan in 
de organogrammen die doorgaans in be-
leidsplannen of op websites van scholen 
gevonden worden. Het zelf tekenen van 
het organogram is een goede start om 
greep te krijgen op het begrip organisa-
tiestructuur en is een goede opstap naar 
de verdere analyses. Voor veel school-
leiders en leraren is de organisatiestruc-
tuur een diffuus begrip en zelden onder-
werp van discussie binnen scholen. De 
volgende moeilijkheden doen zich tij-
dens het tekenen vaak voor:

1. Tekenregels 
Het zuiver toepassen van de tekenregels. 
Heeft een actor een primaire of een se-
cundaire staffunctie? Waar moeten com-
missies, ontwikkelgroepen e.d. geplaatst 
worden? Is het bovenbouwteam mavo 
wel een echte actor of stemmen ze alleen 
maar zaken onderling af? Enzovoort.

2. Alle actoren geplaatst? 
Er worden actoren over het hoofd ge-
zien. Zijn alle staffuncties, commissies, 
projectgroepen etc. geplaatst?

3. Resterende vraagtekens
Als de tekenregels goed gevolgd zijn 
en het organogram volledig is gemaakt 
(alle actoren zijn geplaatst), doen zich 
vaak toch nog onduidelijkheden voor. 
Dat zijn dan onduidelijkheden die op dat 
moment inherent zijn aan de organisa-
tiestructuur van de betreffende school. 
Een bekende onduidelijkheid is of een 
team (bijvoorbeeld een onderbouw-
team of een managementteam) alleen 
als overlegorgaan gekenschetst moet 
worden (en dus niet in het organogram 
geplaatst wordt) of dat het team wel de-
gelijk een actor is met een collectieve 
verantwoordelijkheid en beslissingsbe-
voegdheid en dus een plaats heeft in 
het organogram. 

DIR
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Uitvoering van deze opdrachten kost 
meestal nogal wat moeite en tijd. En 
gaat, indien uitgevoerd met meerdere 
personen uit de organisatie, altijd ge-
paard met waardevolle discussies. De 
verleiding is dan groot om al in oplos-
singen te denken voor geconstateerde 
onduidelijkheden of merkwaardighe-
den, maar het is goed te bedenken dat 
er nu pas een bruikbaar organogram 
ligt voor verdere analyse. En ook dat 
die analyse noodzakelijk is voor een 
herontwerp dat verder gaat dan een 
enkele reparatie.

Een eerste analyse 
De analyse van de organisatie-
structuur gaat langs twee wegen:

1. In de eerste plaats kijk je naar de 
onduidelijkheden of merkwaardig-
heden die je bent tegengekomen 
bij het tekenen. Ga die onduidelijk-
heden systematisch na en probeer, 
liefst aan de hand van casuïstiek, 
deze onduidelijkheden te relateren 
aan processen in de school. Wie 
heeft last van deze onduidelijkhe-
den? Of heeft niemand er last van 
omdat in de dagelijkse praktijk een 
manier gevonden is om de onduide-
lijkheid te omzeilen? 

Dit kan het best 
gedaan worden met 
meerdere mensen uit de 
organisatie, inclusief het 
managementteam.

Zijn de tekenregels goed 
toegepast?

Is het organogram volledig?

Geeft het organogram de 
feitelijke situatie weer?

Markeer eventueel over-
blijvende onduidelijkheden  
(dus onduidelijkheden die 
ingebakken zijn in de huidige  
structuur) met vraagtekens  
in het organogram.

Voer de volgende checks 
uit bij het getekende 
organogram. 

1.   

2.  

3.   

4.  

2. In de tweede benadering doe je 
het omgekeerde: met welke proces-
sen in de organisatie ben je ontevre-
den omdat ze moeizaam verlopen 
(vaak zijn dat veranderprocessen)? 
Kun je deze processen relateren aan 
het getekende organogram? Bij deze 
processen moet je denken aan het 
maken van plannen (waar gebeurt 
dat in het organogram?) en de weg 
die een plan doorloopt (is deze aan 

te wijzen in het organogram?) tot het 
tot uitvoer komt ‘op de werkvloer’. 
Ook het verlies aan kwaliteit in een 
bepaald deel van de school kan zo’n 
proces zijn dat je probeert te koppe-
len aan het organogram. Wie is ver-
antwoordelijk voor dit kwaliteitsver-
lies in het organogram?

Analyseren van de organisatiestructuur

Bekijk alle onduidelijkheden in het getekende organogram en ga bij iedere 
onduidelijkheid na of er in de dagelijkse praktijk van de school processen 
zijn die gerelateerd kunnen worden aan de betreffende onduidelijkheid in 
het organogram. 

Identificeer in de school lastige of moeizame processen, bijvoorbeeld 
kwaliteitsverlies of stokkende veranderprocessen en probeer deze te  
relateren aan het organogram. 

Formuleer conclusies n.a.v. deze eerste analyse.

1.   

2.  

3.   

Moeizame 
processen in de 
school hebben 
heel vaak te 
maken met 
onduidelijkheden 
in het 
organogram.

Lees de bevindingen m.b.t. 
het organogram tekenen 
op blz 129 t/m 141
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2.2  Slordige organisatie-  
 structuur door vier 
 ambiguïteiten 

Bij de analyse van een groot aantal 
scholen in alle sectoren aan de hand van 
het organogram kwamen bij alle scholen 
onduidelijkheden en slordigheden in de 
organisatiestructuur naar voren. In de 
meeste gevallen konden die ook gerela-
teerd worden aan moeizaam verlopen-
de (verander)processen in de school. 
Nadere analyse leert dat de slordighe-
den en onduidelijkheden in de organisa-
tiestructuur samenhangen met vier veel 
voorkomende ambiguïteiten (dubbelzin-
nigheden) bij bestuurders en schoollei-
ders. Het betreft hier opvattingen over 
het beroep van leraar, die in de organi-
satiestructuur anders tot uiting komen 
dan in woord en geschrift beleden wor-
den. De organisatiestructuur hinkt dan 
op twee gedachten, die vervolgens bei-
de niet goed uit de verf komen. De vier 
ambiguïteiten kunnen in vraagvorm wor-
den weergegeven: 

1. Vinden we dat de leraar een profes-
sional is of is de leraar een ‘cao-me-
dewerker’?

(Met dit laatste wordt bedoeld een aan 
te sturen medewerker waarvan het werk 
geregeld moet worden via vastgelegde 
rechten en plichten).
Het vrijwel door iedereen gewenste ant-
woord is natuurlijk dat het leraarschap 
een professioneel beroep is. Maar in de 
praktijk tref je een uitgebreide command 
and control structuur aan met bijvoor-
beeld een gedetailleerde normjaartaak-
beschrijving (die wel voor leraren, maar 
niet voor schoolleiders gebruikt wordt). 
Leraren worden ‘aangestuurd’ en via een 
gesprekscyclus moet gecontroleerd 
worden of zij hun werk wel doen. De or-
ganisatiestructuur is zo ingericht alsof 
leraren uitvoerders zijn van beleid dat 
boven in het besturingssysteem wordt 
bedacht en via het middenmanagement 
de werkvloer bereikt.

2. Vinden we het leraarschap een col-
lectief beroep, d.w.z. uitgevoerd vanuit 
samenwerking met collega’s of zien 
we het als een individueel beroep, 
waarbij samenwerking op prijs ge-
steld wordt? Is het voetbal of tennis? 

Ook hier geven schoolleiders en in min-
dere mate leraren aan dat de collectiviteit 
van het beroep belangrijk is, maar consta-

teren tegelijkertijd dat de werkelijkheid 
meer de individueel opererende docent 
laat zien. Schoolleiders geven daarbij aan 
dat het bereiken van de autonoom ope-
rerende leraar (de ‘koning of keizer in het 
klaslokaal’) het grootste obstakel vormt 
voor schoolontwikkeling. De organisatie-
structuur van scholen faciliteert in belang-
rijke mate het autonoom optreden van de 
individuele leraar en institutionaliseert 
maar in zeer geringe mate de samenwer-
king van leraren. Wanneer er sprake is van 
teams in de organisatiestructuur, betreft 
dit veelal groepen die zwak gedefinieerd 
zijn waar het gaat om verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden. De samenwerking 
wordt gekenmerkt door vrijblijvendheid.

3. Wordt het gedrag van leraren be-
invloed door verticale (aansturing) of 
door horizontale sturing (in contact 
met collega’s)? 

Uit eigen ervaring en uit observatie we-
ten de meeste schoolleiders dat leraren 
zich weinig gelegen laten liggen aan van 
boven opgelegde sturing van hun gedrag. 
Verbetering van het onderwijs houdt vrij-
wel altijd verandering in van het gedrag 
van leraren. Leraren zijn veel eerder ge-
neigd om hun gedrag te veranderen in 
overleg met collega’s (denk bijvoorbeeld 
aan een vakgroep) dan via oekazes van 
boven. De commandostructuur van scho-
len suggereert juist dit laatste. 

4. Staat de leerling of staat het sys-
teem centraal?

Vrijwel alle scholen uiten de wens om 
de leerling centraal te stellen en nemen 
deze wens op in hun pr-uitingen. De or-
ganisatiestructuur van scholen is echter 
gericht op het zo goed mogelijk inrichten 
van het productieproces (de onderwijs-
organisatie) met als belangrijk kenmerk 
standaardisatie van dat proces voor zo 
veel mogelijk leerlingen. Uiteraard met 
de wens dat leerlingen door de inrichting 
van het systeem zo veel mogelijk onder-
steund worden in hun ontwikkeling. Dus 
hoewel scholen bij hun productdefinitie 
graag de gehele ontwikkeling van een 
leerling centraal stellen, verraadt de in-
richting van de organisatiestructuur het 
inrichten van het productiesysteem als 
productdefinitie. Scholen voor voort-
gezet onderwijs richten een systeem in 
met veel verschillende leraren (en een 
mentor), dat ieder jaar weer verandert 
en waarbij leraren alleen voor een klein 
deel van de ontwikkeling verantwoorde-
lijk zijn. 

De organisatiestructuur 
van een school hinkt 
meestal op verschillende 
gedachten.
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2.3  Intermezzo: de 
 ontwikkeling van de 
 organisatiestructuur  
 van scholen in de 
 laatste decennia

Als je in een school gaat werken, be-
kommer je je meestal niet om de orga-
nisatiestructuur. Je beschouwt die als 
een vanzelfsprekend gegeven. In de op-
leiding van leraren, maar zelfs ook in de 
opleidingen en trainingen van schoollei-
ders, wordt vrijwel nooit aandacht be-
steed aan de school als arbeidsorgani-
satie. Laat staan als een aspect van de 
school dat veranderd kan worden. Uit 
het promotieonderzoek blijkt dat in veel 
scholen de organisatiestructuur een 
hindernis vormt voor de schoolontwik-
keling, zonder dat de leraren en school-
leiding deze oorzaak van de moeizame 
processen herkennen of onderkennen. 
Leraren voelen zich vaak geen eigenaar 
van veranderingen die de schoolleider 
of het bestuur wenselijk acht. School-
leiders en teamleiders volgen cursus-
sen verandermanagement of omgaan 
met weerstand en krijgen in trainingen 
te horen dat onderwijskundig leider-
schap of gedeeld leiderschap de oplos-
sing is. Terwijl de oplossing ligt bij het 
anders inrichten van de organisatie-
structuur. Om meer inzicht te krijgen in 
de organisatiestructuur en waarom die 
in de meeste scholen niet bevorderlijk 

Welke antwoorden leven er in 
de school op bovenstaande 
vier vragen? 
 
Worden die antwoorden 
ergens expliciet vermeld?  

Geven leraren hetzelfde 
antwoord als schoolleiders?  

Noem voorbeelden waaruit 
blijkt dat het wenselijke ant-
woord ook in de werkelijkheid 
weerspiegeld wordt. En noem 
voorbeelden waarbij dit niet 
het geval is. 
 
Hoe worden de ambiguïteiten in 
het organogram weerspiegeld? 

Tot welke conclusies leidt 
deze exercitie?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.

Een tweede analyse van 
de huidige organisatie-
structuur: onderzoek de 
vier ambiguïteiten in de 
eigen organisatie.

is voor de schoolontwikkeling (en het 
werkplezier van leraren), is deze para-
graaf. Hierin zien we de ontwikkelingen 
die in de afgelopen decennia hebben 
geleid tot de organisatiestructuur die we 
in de meeste scholen aantreffen.

De invloed van het new public 
management
De organisatiestructuur van scholen ziet 
er tot plusminus 1980 voor alle onder-
wijssectoren ongeveer hetzelfde uit. Er is 
een directeur, wellicht een adjunct-direc-
teur voor de wat grotere scholen en er 
zijn leraren. Een ondersteunende staf is 
er nauwelijks, mogelijk een secretaresse 
en een conciërge (figuur 2, linker plaatje).

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
ontstaat in de westerse wereld een po-
litiek-economische beweging die la-
ter de naam new public management 
(npm) krijgt. Om de stagnerende eco-
nomie weer op de rails te krijgen moet 
de publieke sector grondig hervormd 
worden. Het overheidsapparaat is veel 
te log en te bureaucratisch om de eco-
nomie goed te ondersteunen en de pu-
blieke diensten presteren ondermaats, 
zeker gezien de hoge kosten die zorgen 
voor een hoge collectieve lastendruk. Er 
zijn lange wachtlijsten in de zorg en het 
onderwijs ondersteunt onvoldoende de 
arbeidsmarkt. Als belangrijk middel om 
uit de economische malaise te komen, 

propageert de OECD, de club van rijke 
westerse landen, om de publieke sector 
grondig te hervormen. Het overheids-
apparaat moet kleiner door diensten 
te privatiseren (zoals in Nederland met 
de post en de spoorwegen gebeurt) of 
meer op afstand van de overheid te zet-
ten, zoals met de zorg en het onderwijs 
gebeurt. Daarvoor is het wel nodig dat 
er robuustere eenheden gevormd wor-
den (schaalvergroting door fusies) om 
de financiële risico’s te minimaliseren. 

Manageralisme
Maar bovenal is sterk management no-
dig om efficiënter en effectiever te kun-
nen werken. Dat management moet 
daarbij, net als in de private sector, ook 
de nodige vrijheid krijgen: de overheid 
moet minder gedetailleerd sturen. Sterk 
management is nodig om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren en en-
kele grote hervormingen door te voeren, 
zoals de invoering van de basisvorming, 
herziening van de tweede fase van havo 
en vwo en de invoering van het vmbo. In 
de jaren tachtig en negentig heerst een 
sterke overtuiging dat alle problemen 
opgelost kunnen worden door sterk ma-
nagement. Dit optimistische geloof in 

Arbeidsdeling: 
iedere leraar 
doet zijn of 
haar ding en de 
leerling telt het 
(hopelijk) op.

Bevindingen m.b.t. de 
ambiguïteiten vind je 
op blz 201 t/m 207

Lees over de invloed van het 
new public management op 
het onderwijs op blz 33 t/m 38 
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de kracht van goed management wordt 
aangeduid met manageralisme. Het ma-
nageralisme is weer verbonden met 
het Taylorisme: het door de manager 
op wetenschappelijke wijze vormgeven 
van het productieproces voor het opti-
maliseren van effectiviteit en efficiëntie. 
Kenmerk hiervan is een sterke arbeids-
deling: ieder voert een gespecialiseerd 
deel van het productieproces uit en het 
management coördineert en contro-
leert dat. Er is een sterke scheiding tus-
sen het productiesysteem (daar waar 
het echte werk gebeurt) en het bestu-
ringssysteem (daar waar het werk ge-
stuurd wordt). Dus naast de horizonta-
le arbeidsdeling op de werkvloer is er 
ook een verticale arbeidsdeling (tussen 
uitvoerenden en stuurder). De eenvou-
dige organisatiestructuur van de kleine 
school verandert na de fusies ingrijpend. 
(Ook de scholen voor mbo en hbo zijn 
tot 1980 betrekkelijk klein, er werken 
zelden meer dan 40 leraren.) Er komen 
voor het eerst meerdere management-
lagen en de ondersteunende diensten 
(het stafbureau) breiden erg uit. Deze 
ondersteunende diensten zijn er ten be-
hoeve van het management, zoals de 
afdelingen personeelszaken, financiën, 
kwaliteitszorg en onderwijsbeleid.

Een onveranderd productiesysteem
Opmerkelijk is echter dat het productie-
systeem onveranderd blijft bij deze ingrij-
pende organisatieverandering. Dat blijft 
bestaan uit naast elkaar opererende in-
dividuele leraren. Zij moeten ieder rede-
lijk autonoom een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van een leerling. Iedere 
leraar is alleen verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van een leerling in het eigen 
vak en vaak maar gedurende een enkel 
jaar. Deze arbeidsdeling die al als zodanig 
bestaat voordat het npm-gedachtegoed 
zijn intrede doet, past goed bij het Taylo-
risme waarop het manageralisme steunt. 
De arbeidsdeling neemt zelfs verder toe 
door het aanstellen van een mentor, het 
formeren van werk- en projectgroepen 
en het inrichten van een zorgsysteem. 
De ontwikkeling van het curriculum vindt 
doorgaans buiten de school plaats. Ook 
de grote bloei die adviesbureaus door-
maken kan gezien worden als onderdeel 
van toenemende arbeidsdeling. 

De sterke uitbreiding van het bestu-
ringssysteem en het daarbij horende on-
dersteuningssysteem heeft er niet toe 
geleid dat het nu gemakkelijker wordt 
om het gedrag van leraren te verande-
ren. In de geest van het manageralisme 
worden leraren gezien als uitvoerders 
van elders ontwikkeld beleid, dat via het 
middenmanagement tot hen komt. Zo is 
de organisatiestructuur ook ingericht. 

‘Werkvloer’ is 
een veelzeggende, 

denigrerende 
term voor 

het werk van 
professionals.

In menige opleiding voor schoolleiders 
wordt nog steeds geleerd dat het be-
stuur het strategisch beleid ontwikkelt 
dat door het middenmanagement (het 
tactisch niveau) vertaald wordt naar het 
operationeel niveau, de werkvloer. Hoe-
wel nu vrijwel iedereen weet dat het zo 
niet werkt, is dat nog geen aanleiding 
geweest om de hierbij horende organi-
satiestructuur te herzien. Waarschijnlijk 
omdat het mentale model achter deze 
structuur onveranderd is gebleven. Om-
dat de staande organisatie redelijk im-
muun is voor veranderprocessen, wordt 
er door scholen meestal een projector-
ganisatie opgezet om veranderingen te 
bewerkstellingen. Het grootste deel van 
de innovatie-energie in scholen gaat 
echter verloren omdat ook bij een pro-
jectorganisatie, net als in de staande or-
ganisatie het eigenaarschap van docen-
ten onvoldoende geborgd is. 

Verdere verticalisering van het 
besturingssysteem
Terwijl het uitvoeringssysteem ongewij-
zigd blijft (de hoofdzakelijk individueel, 
naast elkaar opererende leraren) zor-
gen twee ontwikkelingen voor nog ver-
dere verticalisering van het besturings-
systeem. Het bestuur, dat zich eerder 
buiten de school bevond, daalt nu in 
de school en wordt onderdeel van het 
management. Daarnaast vindt er team-
vorming plaats om de individuele leraar 

beter te bereiken en wordt massaal in-
gezet op teamleiders in het vo. In figuur 
2 is de verandering van de organisatie-
structuur weergegeven. 

Voor het verdere begrip van het model 
dat in dit boek wordt gepresenteerd (de 
TAO), is het van groot belang om in te 
zien dat deze teams onderdeel uitma-
ken van het besturingssysteem en niet 
het productiesysteem. Teams hebben 
een belangrijke functie om onderling 
af te stemmen (te standaardiseren) en 
als doorgeefplatform voor beleid ‘van 
boven’. We maken hier onderscheid 
tussen opleidingsteams en onderwijs-
teams. In een opleidingsteam, zoals 
het onderbouwteam of het team vmbo 
bovenbouw, zijn leraren bijeen om sa-
men het onderwijssysteem in de school 
of in de bouw vorm te geven. Er wordt 
bijvoorbeeld overlegd over een nieu-
we methode, over de inrichting van ge-
meenschappelijke lokalen of over de 
jaarindeling. Daarmee wordt indirect ge-
werkt aan de ontwikkeling van een leer-
ling. In een onderwijsteam zitten leraren 
rond de tafel die samen (collectief) ver-
antwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 
van een groep leerlingen, bijvoorbeeld 
de leerlingen van groep 1 t/m 3. Zij wer-
ken samen om die ontwikkeling zo goed 
mogelijk te laten verlopen. In een onder-
wijsteam wordt dus vooral veel gespro-
ken over individuele leerlingen. Het on-

Een fikse 
uitbreiding van 
de besturings-
structuur!
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Figuur 2

Ontwikkeling van de 
organisatiestructuur van 
scholen onder in vloed 
van het npm denken
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derwijs wordt vanuit een team gegeven, 
het onderwijsteam hoort bij het produc-
tiesysteem. Er is maar een erg klein aan-
tal scholen waar onderwijsteams met de 
hier gegeven definitie (collectieve ver-
antwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van leerlingen gedurende een aantal ja-
ren) bestaan. 

2.4 Sturingszwakte: 
 zwakke koppelingen
 in het organogram

De organisatiestructuur van scholen 
moet ervoor zorgen dat de processen in 
de school goed verlopen. Om dat te be-
reiken worden actoren in het organogram 
(meestal hiërarchisch) gekoppeld. Via die 
koppelingen wordt informatie uitgewis-
seld en vindt beïnvloeding plaats. Een hi-
erarchische koppeling impliceert dat de 
hogere actor verantwoordelijk is voor het 
functioneren van de lagere actor. De la-
gere actor wordt door de hogere actor 
‘aangestuurd’. In andere woorden: de 
hogere actor beïnvloedt het gedrag van 
de lagere actor. Het bestuur draagt het 
middenmanagement op ervoor te zor-
gen dat het door het bestuur vastge-
stelde schoolbeleid door de werkvloer 
wordt uitgevoerd. In scholen is dat vaak 
een moeizaam proces, ondanks dat het 
uitgebreide besturingssysteem in het or-
ganogram een sterke sturing suggereert. 

Zwakke koppelingen
Dat scholen gekenschetst moeten wor-
den als ‘sturingszwakke’ organisaties, 
heeft te maken met een groot aantal 
zwakke koppelingen in de organisatie-
structuur. Een zwakke koppeling is een 
verbinding in het organogram waarbij 
de beoogde beïnvloeding niet of moei-
zaam verloopt. In figuur 3 is het vereen-
voudigde organogram van de schoolor-
ganisatie na 1990 uit figuur 2 opnieuw 
getekend. 

Bekijk figuur 3 
op de volgende 
pagina.

Scholen zijn 
sturingszwakke 
organisaties.Bestuur

Directie

Productiestructuur

Individuele
leraar
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Besturingsstructuur

Productiestructuur

Individuele
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College van 
bestuur

Opleidingsteam

Onder-
steunings-
structuur
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Directie

Teamleider
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Figuur 3

Zwakke koppelingen 
in de organisatie-
structuur.

De volgende zwakke koppelingen 
worden aangetroffen in scholen 
(nummers verwijzen naar figuur 3):

1. Besturen willen graag sturen via stra-
tegisch beleid. Het middenmanage-
ment (directie en de teamleiders) is in 
het werk veel bezig met de dagelijkse 
praktijk. De plannen van het bestuur 
sluiten vaak niet aan bij deze dagelijkse 
praktijk. Bovendien is het middenma-
nagement alert om geen ‘dirty contract’ 
aan te gaan: instemmen met plannen 
waarvan verwacht wordt dat het door-
geven daarvan op problemen stuit met 
de leraren Ook is vaak onduidelijk wat 
de verzameling van directeuren van de 
verschillende scholen die onder een-
zelfde bestuur vallen, betekent als de 
directeuren met de bestuurder aan ta-
fel zitten. Is er een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor alle scholen 
of zit iedere directeur er als vertegen-
woordiger van de eigen school? Neemt 
deze groep besluiten of adviseert deze 
groep slechts de bestuurder? 

2. De meeste scholen 
kennen een manage-
mentteam (een term die 
voortkomt uit het mana-
geralisme). In het ma-
nagementteam zitten 
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wel als adviseur mt-vergaderingen 
bijwonen, maar niet als lid. Wanneer 
de teamleiders in het mt zitten sug-
gereert dat een hiërarchische posi-
tie ten opzichte van de teams en de 
leraren daarin, maar soms blijven 
de directieleden de direct leiding-
gevenden van de leraren. Daar-
naast is de vraag wat de status van 
het mt precies is: worden daar be-
sluiten genomen over het onderwijs 
of worden daar adviezen gegeven 
aan de directie?

3. Verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs impliceert vrijwel al-
tijd gedragsverandering van leraren. 
Zij moeten anders gaan handelen 
in het onderwijsleerproces. De in-
richting van het besturingssysteem 
suggereert dat de teamleider in op-
dracht van het hogere management 
deze gedragsverandering van de 
individuele leraar tot stand brengt 
via het opleidingsteam. De moeilijk-
ste taak in het besturingssysteem, 
namelijk het tot stand brengen van 
gedragsverandering bij leraren, 
moet dan worden uitgevoerd door 
de minst machtige in de besturings-
kolom. De teamleider heeft daarbij 
vaak ook nog een onduidelijke defi-
niëring van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. 

4. De aangetroffen opleidingsteams 
(bijvoorbeeld bovenbouwteam 
havo/vwo) zijn vrijwel altijd zwak 
gedefinieerd qua verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden. De taak 
van het team is om de gehele op-
leiding of het onderwijs in de bouw 
vorm te geven, niet om samen de 
verantwoordelijkheid te nemen voor 

de ontwikkeling van een specifieke 
groep leerlingen. Vanwege het ont-
breken van een collectieve verant-
woordelijkheid is de wederzijdse af-
hankelijkheid tussen de teamleden 
gering. De leden zijn zwak gekop-
peld met elkaar, de samenwerking 
kent een grote mate van vrijblijvend-
heid. De teamleider kan daardoor 
de grote verantwoordelijkheden 
voor de onderwijskwaliteit niet goed 
doormandateren naar het team, 
hetgeen leidt tot het ‘sandwich’ ge-
voel van veel teamleiders.

5. Het is niet vanzelfsprekend dat 
besluiten van het team leidend zijn 
voor de individuele leraar. De indi-
viduele leraar maakt vaak nog een 
eigen afweging om zich wel of niet 
te houden aan de afspraken die in 
het team zijn gemaakt.

6. Vaak opereren expertteams, zo-
als secties, maar ook werkgroepen, 
bijna geheel onafhankelijk van het 
management van de school. 

7. De verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (en de precieze op-
dracht) van een expertteam blijven 
vaak onduidelijk. Gaat de onder-
wijsverandering via de secties of via 
de teams? Gaat een werkgroep iets 
implementeren of bereiden ze al-
leen maar een advies voor? En wie 
is eigenlijk de opdrachtgever? Zijn 
secties verantwoordelijk voor de re-
sultaten of is het team dat?
8. Het is niet vanzelfsprekend dat 
expertteams met elkaar samenwer-
ken, zodat bijvoorbeeld systeem-
scheiding optreedt in de didactiek 
van het taalonderwijs en het onder-

wijs in de zaakvakken. Of de ene 
werkgroep werkt aan een vernieu-
wing die niet past bij wat een ande-
re werkgroep doet.

9. Ook besluiten van een vakgroep 
zijn niet altijd vanzelfsprekend 
leidend voor de individuele leden 
van de vakgroep. Ook hier worden 
soms eigen afwegingen gemaakt 
en besluiten genegeerd.

10. De samenwerking tussen de le-
raren die betrokken zijn bij eenzelf-
de groep leerlingen bij de uitvoering 
van het onderwijs (samen ontwik-
kelen, samen lesgeven, elkaar hel-
pen met observaties, een gemeen-
schappelijke aanpak afspreken, 
etc.), is vaak zwak ontwikkeld.

11. De individuele docent voelt zich 
meestal alleen verantwoordelijk 
voor het eigen vak en gedurende 
het jaar dat de leerling bij de docent 
in de klas zit. De koppeling met de 
gehele ontwikkeling van de leerling 
is daardoor zwak. Een mentor wordt 
geacht meer oog te hebben voor 
de gehele ontwikkeling, maar heeft 
geen coördinerende bevoegdheden 
naar de vakdocenten.

12. Verstoringen in het onder-
wijsleerproces, zoals achteruitgang 
van leerresultaten of het niet langer 
aansluiten bij de veranderende leer-
vraag van leerlingen, leiden pas via 
een trage feedbackloop tot bijstel-
ling van het beleid op bestuurs- en 
schoolniveau. En voordat dat beleid 
dan weer leidt tot nieuw handelen 
van leraren (als dat al lukt!), is er 
nog meer tijd verstreken.
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Bestuur

Directie

MT

Teamleider

Ontwikkeling
van leerling

Besturings-
systeem

Productie-
systeem

Product

12

L L L

Zeer vaak worden alle 12 
zwakke koppelingen in een 
school aangetroffen.

1

5

2

3

4

Opleidings-
team

6

8

10

11

9 meestal de directeur/rector, de team-
leiders en een enkele staffunctionaris. 
Daarbij doet zich een aantal onduide-
lijkheden voor die als zwakke scha-
kel beschouwd kunnen worden in de 
sturing van de school. De staffunctio-
naris, heeft geen leidinggevende ver-
antwoordelijkheden ten aanzien van 
de leraren. Dat geeft onduidelijkheden 
in de contacten tussen stafdiensten 
en docenten. Een staffunctionaris kan 

Expert-
team

Andere
expert-
teams7
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1.   

2.  

3.   

Identificeer aan de hand van figuur 3 de zwakke koppelingen in de 
eigen organisatie. Kijk daarbij naar het eigen organogram dat in hoofd-
stuk 2 getekend is. Spoor eventuele andere zwakke koppelingen op, 
denk daarbij aan werk- en projectgroepen.

Illustreer telkens zoveel mogelijk met (recente) casuïstiek.

Formuleer je conclusies.

Een derde manier van analyseren van 
de huidige organisatiestructuur. 

"De verticale denkwijze 
bij het sturen in 
scholen belemmert 
de zeer noodzakelijke 
ontwikkeling van 
sterke horizontale 
verbanden".
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De organisatiestructuur van de school 
kan gezien worden als het skelet 
van een organisme: een belangrijke 
basis voor het goed laten functioneren 
van de organen, de bloedsomloop, het 
zenuwstelsel, etc. Gebrekkigheden 
in het skelet werken door in het 
functioneren van het geheel.

Lees over de ontwikkeling van de 
organisatiestructuur onder invloed 
van het npm op blz 56 t/m 68
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Waarom sterke teamvorming 
(rond leerlingen) zo 
belangrijk is

Hoofdstuk
drie

Belangrijke conclusies
De analyse van de organisatiestructuur 
volgens de drie methoden in het vorige 
hoofdstuk (tekenen van de huidige orga-
nisatiestructuur, bespreken van de vier 
ambiguïteiten en herkennen van mogelij-
ke zwakke koppelingen) leidt in de mees-
te scholen tot drie belangrijke conclusies:

1. Er bestaat een discrepantie tussen 
de uitgebreidheid en inspanningen 
van het besturingssysteem en de ef-
fecten ervan op de kwaliteit van het 
primaire proces, de wendbaarheid 
van de organisatie en het werkplezier 
van de leraren. 

2. Hoewel samenwerking tussen le-
raren als erg belangrijk wordt gezien 
door schoolleiders en leraren, worden 
de meeste samenwerkingsverbanden 
(teams) in de school gekenmerkt door 
onduidelijke definiëring van verant-
woordelijkheden en bevoegdheden, 
met vrijblijvendheid tot gevolg. 

3. Hoewel alle betrokkenen eigenaar-
schap van leraren bij onderwijsver-
nieuwingen cruciaal vinden voor het 
succes ervan, gaat de organisatie-
structuur ervan uit dat leraren slechts 
uitvoerders (en niet bedenkers of be-
slissers) zijn van plannen die in het 
besturingssysteem bedacht worden. 

Invoering van de teamgecentreerde ar-
beidsorganisatie (TAO) biedt aan deze 
problematische conclusies het hoofd. 
De kern van de TAO wordt gevormd 
door het formeren van een klein hecht 
team van leraren rond een groep leerlin-
gen, waarbij aan dat team grote verant-
woordelijkheden en bevoegdheden zijn 
gemandateerd: de teamleden zijn col-
lectief verantwoordelijk voor de gehele 
ontwikkeling van een leerling gedurende 
(een deel van) een opleiding. De school-
leider mandateert ruime bevoegdheden 
om deze verantwoordelijkheid waar te 
kunnen maken. Voordat we in de vol-
gende hoofdstukken de invoering van 
de TAO stap voor stap bespreken, zet-
ten we hier nog op een rij waarom de in-
voering van de TAO de belangrijke op-
lossing is voor de sturingsproblematiek 
in scholen. We doen dat omdat bij een 
ingrijpende verandering het voortdu-
rend voor ogen hebben van het waarom 
bij alle betrokkenen een belangrijke suc-
cesfactor voor die verandering is. Zeker 
wanneer onderweg lastigheden opdui-
ken bij de implementatie. 

Ondanks de 
sturingsdrang 
van bestuurders 
en schoolleiders 
is hun invloed 
op de kwaliteit 
vaak gering.
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Twee typen professioneel 
handelen van de leraar
In het promotieonderzoek dat leid-
de tot Teamgericht organiseren in het 
onderwijs wordt aangetoond dat in-
voering van de TAO leidt tot verho-
ging van de kwaliteit van het onderwijs 
doordat deze organisatiestructuur het 
professioneel handelen van de leraar 
ondersteunt en mogelijk maakt. Het 
proefschrift onderscheidt bij het pro-
fessioneel handelen van de leraar pro-
fessioneel handelen type 1 (in de on-
derwijsleersituatie) en type 2 (‘buiten 
de klas’). De kwaliteit van het onderwijs 
is in hoge mate afhankelijk van het pro-
fessioneel handelen type1, maar om dit 
op peil te houden of te verbeteren is 
ook professioneel handelen buiten de 
klas nodig. In het onderwijsleerproces 
(type 1) gaat het professioneel hande-
len over pedagogisch, didactisch en 
onderwijsinhoudelijk goed handelen. 
Het proefschrift onderscheidt vijf ken-
merken van het professioneel hande-
len type 2 (dus ‘buiten de klas’). 

• is steeds gericht op verbetering 
van de performance via reflec-
tie, samenwerking, coaching, 
cursussen en andere professio-
naliserings-activiteiten.  

• werkt graag en vaardig  
samen met collega’s. 

• is organisatiebewust, weet het 
werk in het breder kader van 
de school te plaatsen. 

• draagt graag bij aan de  
verdere ontwikkeling van de 
gehele school (de professio-
nele leraar heeft de ambitie 
om in een uitstekende school 
te werken). 

• voert het werk initiatiefrijk, 
innovatief en zelfstandig uit. 

De professionele 
leraar

Het promotieonderzoek toont aan dat 
de kwaliteit van het onderwijs door de 
TAO verbetert omdat de organisatie-
structuur bovenstaande kenmerken 
van professioneel handelen type 2 sti-
muleert en onontkoombaar maakt. De 
structuur nodigt leraren uit tot professi-
oneel handelen.

Het werk in kleine hechte teams met veel 
verantwoordelijkheid en regelmogelijk-
heden nodigt ook uit tot innovatief ge-
drag van teams en maakt het daardoor 
gemakkelijker grotere, schoolbrede in-
novaties te adapteren, vooral omdat de 
teams bij externe innovatie-impulsen ei-
genaar blijven van de verandering. 

Tenslotte wijst het onderzoek uit dat 
het werkplezier van leraren toeneemt 
bij het invoeren van de TAO: het is ple-
zierig wanneer de volle professionaliteit 
kan worden ingezet en er veel regelmo-
gelijkheden zijn om het onderwijs samen 
met collega’s vorm te geven. 

Hoewel niet eerder onderzoek is ge-
daan naar specifiek de TAO, is er vanuit 
de wetenschap een rijk palet aan onder-
steunende literatuur voor bovenstaande 
bevindingen over het effect van de TAO 
op kwaliteit, wendbaarheid en werkple-
zier. Hieronder volgt een (niet uitputten-
de) lijst van gefundeerde argumenten 
voor invoering van de TAO. 

1. Lerende organisatie
Uit de literatuur over de lerende orga-
nisatie is bekend dat teamleren een 
belangrijke schakel vormt tussen het 
individueel leren en het leren van de 
organisatie als geheel. Dat veronder-
stelt wel hechte, kleine teams met 
een duidelijke gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het ontbre-
ken van dit soort teams in de meeste 
scholen is waarschijnlijk een belang-
rijke oorzaak van het lage innovatie-
vermogen in het onderwijs. 

Dit type 2 professioneel 
handelen wordt ook wel 

organisatieprofessionaliteit 
genoemd.

De interacties in een 
team worden voor een 
belangrijk deel bepaald door 
structuurkenmerken (grootte, 
verantwoordelijk-heden, 
bevoegdheden, etc.).
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2. Moderne sociotechniek
De literatuur over de moderne socio-
techniek laat zien dat het tegengaan 
van arbeidsdeling op de werkvloer 
door het inrichten van volledige taak-
teams met veel eigen regelmogelijk-
heden bijdraagt aan de kwaliteit van 
het productieproces. Dat komt voor-
al omdat er eerder op verstoringen 
gereageerd kan worden. Daarnaast 
neemt de kwaliteit van de arbeids-
verhoudingen toe en verhoogt een 
dergelijke inrichting van de organi-
satie het welbevinden van medewer-
kers. Ook beoogt de moderne socio-
techniek via een herontwerp van de 
organisatie met volledige taakteams 
de organisatiestructuur minder com-
plex te maken om juist complexere 
taken aan te kunnen. Dat is tegen-
overgesteld aan bureaucratische or-
ganisaties (zoals scholen), waarin de 
steeds complexer wordende opgave 
van scholen beantwoord wordt met 
het complexer maken van de orga-
nisatie. Denk bijvoorbeeld aan het 
complexer maken van de zorgsyste-
men of het steeds ingewikkelder ma-
ken van het rooster om aan de meer 
individuele leervraag van leerlingen 
te voldoen.  

3. Professionalisering
Uit de overstelpende hoeveelheid 
onderzoek naar de professionalise-
ring van leraren blijkt telkens weer 
dat het samen leren rond de werk-
plek de krachtigste leeromgeving 
voor leraren vormt, meer dan externe 
trainingen en cursussen. Het onder-
wijsteam in de TAO vormt een ideaal 
platform voor het samen leren, mede 
omdat de collectieve verantwoorde-
lijkheid voor alle resultaten zorgt voor 
wederzijdse afhankelijkheid. Leren 
en werken gaan binnen de TAO hand 
in hand.

4. Gedeeld leiderschap
De al jaren populaire literatuur over 
gedeeld leiderschap laat zien dat le-
raren professioneler handelen wan-
neer zij op grond van hun expertise 
de leiding kunnen nemen bij onder-
wijsverbeteringen. In de TAO is dat 
inherent aan de ruime verantwoorde-
lijkheden en het ruime mandaat van 
het onderwijsteam. Gedeeld leider-
schap is in de organisatiestructuur 
geïnstitutionaliseerd en niet afhanke-
lijk van het uitdelen door de school-
leider. 

5. Bundeling van expertise
Wanneer meerdere experts zich bui-
gen over een probleem is de kans 
op een goede oplossing groter dan 
wanneer maar één of twee leraren 
zich bezighouden met bijvoorbeeld 
een probleem van een leerling. Meer-
dere experts leveren meerdere per-
spectieven.

6. Motivatie
De zelfdeterminatietheorie van Ryan 
en Deci geeft aan dat intrinsieke mo-
tivatie voor het werk drie pijlers kent: 
er wordt een beroep gedaan op je 
competenties, je voert het werk in 
een sociaal verband uit en je hebt 
veel regelmogelijkheden om het 
werk uit te voeren (eigenaarschap). 
De TAO ondersteunt deze drie pij-
lers, zodat het niet verwonderlijk is 
dat het promotieonderzoek aantoont 
dat invoering van de TAO tot meer 
werkplezier leidt. 

 

7. Emergentie
Een wat bijzondere manier om naar 
organisaties te kijken biedt de theo-
rie van de sociaal complex adaptieve 
systemen. De talloze, geplande en 
ongeplande, interacties tussen de 
actoren in de school (leerlingen, ou-
ders, leraren, schoolleider, stafme-
dewerkers, etc) en met de buitenwe-
reld, leiden op onvoorspelbare wijze 
tot nieuw gedrag van de organisa-
tie als geheel (bijvoorbeeld nieuw 
schoolbeleid). Dit verschijnsel heet 
emergentie. De school past zich aan 
aan nieuwe omstandigheden. Maar 
wanneer die interacties willekeurig 
zijn, vrijblijvend of weinig voorkomen, 
heb je kans dat het systeem cha-
otisch is en niet meer adaptief. De 
school past zich dan niet of slecht 
aan aan nieuwe omstandigheden. 
Het promotieonderzoek concludeert 
dat de meeste scholen als chaotisch 
systemen moeten worden opge-
vat en dus niet adaptief zijn. De vele 
zwakke koppelingen (zie paragraaf 
2.4) maken dat ideeën die ergens op-
poppen (emerge), niet verder tot ont-
wikkeling worden gebracht. Er is een 
onvoldoende sterk netwerk van acto-
ren om de informatie door de orga-
nisatie te laten stromen. Daarom zijn 
de meeste scholen weinig wendbaar: 
het kost erg veel moeite om verande-
ringen in te voeren. 

Voor literatuurverwijzingen 
over deze argumenten wordt 
verwezen naar hoofdstuk 7 
van het proefschrift.
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Naast deze verschillende theoretische 
invalshoeken, die de TAO ondersteu-
nen, is er nog een tweetal andere rede-
nen die pleiten voor de invoering van de 
TAO. De TAO ondersteunt twee belang-
rijke onderwijskundige trends. Scholen 
streven ernaar om meer maatwerk te 
leveren (bijvoorbeeld gepersonaliseerd 
leren) en scholen willen meer integratie 
van de drie kernopgaven van het onder-
wijs: kwalificatie, socialisatie en personi-
ficatie (persoonsvorming). 

8. Maatwerk
Omdat scholen hun focus hebben 
op de inrichting van de onderwijsor-
ganisatie, vertalen scholen de vraag 
naar meer maatwerk in een meer 
complexe onderwijsorganisatie zoals 
keuzevakken, keuzewerktijd en flexi-
bele leerwegen. Die meer ingewik-
kelde onderwijsorganisatie leidt vaak 
tot nog meer arbeidsdeling: de leer-
ling krijgt met nog meer leraren te 
maken en het curriculum wordt nog 
meer versnipperd. Een onderwijs-
team, dicht om de leerling heen kan 
samen met de leerling zeer gericht 
maatwerk ontwerpen. Omdat alle 
leden van het team de betreffende 
leerling kennen, kan het team nauw 
aansluiten bij de leerbehoefte van de 
leerling en meehelpen een geëigen-
de leerroute te ontwerpen, gebruik 
makend ook van de verschillende 
talenten van de leraren in het on-
derwijsteam. De behoefte aan meer 
maatwerk blijft groeien en de gren-
zen aan het verwerken daarvan in 
een ingewikkelde onderwijsorganisa-
tie heeft zijn grenzen al bereikt of zal 
dat snel doen. Een hechte relatie tus-
sen het onderwijsteam en de leerling 
levert meer mogelijkheden tot maat-
werk op dan een ingewikkeld sys-
teem van keuzevakken en leerroutes. 

Noteer in volgorde de voor 
jou vijf belangrijkste redenen 
voor invoering van de TAO. 
Kies daarbij uit bovenstaande 
opsomming van negen rede-
nen en vul die eventueel aan 
met zelf bedachte motieven.

Wat zullen de belangrijkste 
redenen voor het team van 
jouw school zijn?

Beschrijf wat het jullie leerlin-
gen zal opleveren als de TAO 
wordt ingevoerd. 

Formuleer je conclusies.

1.   

2.  

3.   

4.  

9. Integratie
Een tweede onderwijskundige 
trend is om de verschillende doe-
len van het onderwijs meer te in-
tegreren in de dagelijkse praktijk. 
Niet burgerschapsvorming als een 
apart vak, geen sterke scheiding 
tussen kwalificatie en bildung. Dat 
kan alleen wanneer de leraren van 
een leerling sterk met elkaar sa-
menwerken gedurende een aantal 
jaren, zoals in de onderwijsteams 
van de TAO.

Hiermee zijn negen belangrijke rede-
nen bijeengebracht, die alle de invoe-
ring van de TAO ondersteunen. 

Maatwerk voor leerlingen 
ontstaat veel beter in de 
interactie met de leerling 
dan via andere inrichting van 
de onderwijsorganisatie. 

Lees over de onder-bouwing van 
de TAO vanuit diverse theoretische 
invalshoeken blz 225 t/m 254
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Drie paradigmaveranderingen 
bij het invoeren van de 
teamgecentreerde 
arbeidsorganisatie

Hoofdstuk
vier

De teamgecentreerde arbeidsorganisatie, de TAO, is op zichzelf niet 
een ingewikkeld organisatiemodel. Het beoogt zelfs een vereenvou-
diging van de ‘normale’ organisatiestructuur te zijn. In de praktijk blijkt 
echter dat er, ondanks de vele argumenten voor invoering van de TAO 
in hoofdstuk 3, vooral bij schoolleiders en bestuurders aarzeling is. 
Dat komt onder andere doordat invoering van de TAO drie paradig-
maveranderingen behelst. In dit hoofdstuk worden deze beknopt be-
noemd. Een paradigma is een zienswijze, die men als zeer vanzelf-
sprekend en logisch is gaan beschouwen. Die je niet snel zelf ter 
discussie stelt, ook omdat je je er vaak niet bewust van bent. En die 
daardoor niet gemakkelijk te veranderen is. Paradigmaveranderingen 
zijn obstakels die niet gemakkelijk te nemen zijn. Maar het helpt wan-
neer ze eerst herkend en (vooral) erkend worden. Daarom behande-
len we in dit hoofdstuk de drie paradigmaveranderingen die bij invoe-
ring van de TAO aan de orde zijn.

4.1 Van systeem centraal
 naar leerling centraal

Onderwijsorganisatie en 
schoolorganisatie
Scholen zijn ingericht om op een effi-
ciënte en kosteneffectieve wijze grote 
aantallen leerlingen te onderwijzen. Om 
dit te bereiken richt de school gestan-
daardiseerde systemen in (jaarklassen, 
roosters, methoden, toetsen, leerlijnen, 
leerdoelen, etc.), in de verwachting dat 
deze systemen het leren van de leerling 
het beste ondersteunen. De primaire fo-
cus van vrijwel alle scholen is om deze 
systemen zo goed mogelijk in te rich-
ten. Deze systemen samen worden de 
onderwijsorganisatie genoemd. De on-

derwijsorganisatie moet worden onder-
scheiden van de schoolorganisatie: de 
manier waarop de arbeidsorganisatie is 
ingericht. Scholen zijn dus vooral gericht 
op het inrichten van de onderwijsorga-
nisatie. Als scholen het onderwijs willen 
verbeteren, is de onderwijsorganisatie 
vrijwel altijd het aangrijpingspunt. Me-
thoden worden vervangen, laptops geïn-
troduceerd, het toetssyteem veranderd, 
lestijden verlengd, keuzewerktijd of pro-
jectmiddagen ingevoerd, etc. De men-
tor helpt de leerling zijn weg te vinden 
door het onderwijssysteem. Hoewel er 
veel nadruk gelegd wordt op het inrich-
ten van het onderwijssysteem, zullen le-
raren de onderwijsorganisatie toch niet 
direct als leidend ervaren voor hun han

40

Teamgericht organiseren
Voortgezet onderwijs



43

Hoofdstuk vier
Paradigmaveranderingen

42

Teamgericht organiseren
Voortgezet onderwijs

delen. Dat is een van de redenen dat on-
derwijsvernieuwingen veel minder effect 
hebben op de onderwijskwaliteit dan 
verwacht. 

Het systeem is leidend
Graag afficheren scholen dat zij de leer-
ling centraal stellen. Maar bij nadere 
analyse blijken de systemen toch lei-
dend. Het jaarklassensysteem dat veel 
scholen hanteren, gecombineerd met 
een versnipperd curriculum (soms wel 
twaalf verschillende vakken) heeft tot 
gevolg dat de leerweg van de leerling 
erg gefragmenteerd is. Met ook een ge-
fragmenteerde verantwoordelijkheid van 
veel leraren voor steeds een stukje van 
de gehele ontwikkeling. De doorgaande 
leerlijnen worden via het systeem na-
gestreefd, terwijl die natuurlijk het best 
gewaarborgd wordt wanneer de ont-
wikkeling van de leerling een aantal ja-
ren door hetzelfde team leraren wordt 
ondersteund. Het feitelijke product dat 
de school levert is een optimale onder-
wijsorganisatie (in de hoop dat een leer-
ling daar maximaal van profiteert). Bij 
de TAO verschuift de productdefinitie 
naar: de optimale, gehele ontwikkeling 
van de leerling. De onderwijsorganisatie 
wordt daarbij gezien als een belangrijk 
hulpmiddel, maar de ontwikkeling van 
de leerling is leidend. Steeds is er de re-
flectie of de onderwijsorganisatie wer-
kelijk die ontwikkeling ondersteunt. Er 

zal altijd een spanningsveld blijven be-
staan tussen enerzijds de noodzaak van 
enige standaardisatie om het onderwijs 
hanteerbaar, betaalbaar en maatschap-
pelijk verantwoord te houden via de in-
richting van een onderwijssyteem en an-
derzijds de specifieke behoefte van de 
individuele leerling. In het voortgezet on-
derwijs is er geen actor aan te wijzen die 
de verantwoordelijkheid neemt (en kan 
nemen) voor de gehele ontwikkeling van 
de leerling gedurende een of meerdere 
jaren vanwege de inrichting van de orga-
nisatiestructuur. 

Een lastige paradigmaverandering
Er zijn nog twee redenen waarom deze 
paradigmaverandering lastig is, zeker 
voor schoolleiders. Schoolleiders willen 
graag de school verder ontwikkelen. Hun 
primaire focus daarbij is het aanbrengen 
van veranderingen in de onderwijsorga-
nisatie (zie de eerder genoemde voor-
beelden). Het veranderingsproces ein-
digt voor de schoolleider dan wanneer 
het gelukt is om een bepaalde verande-
ring in te voeren en niet wanneer de ont-
wikkeling van de leerling beter verloopt. 
Hoewel dat uiteraard wel (meestal) de 
bedoeling van de schoolleider is. 

De andere reden waarom de paradig-
maverandering lastig is, ligt in het feit 
dat, wanneer de focus ligt op de gehe-
le ontwikkeling van de leerling, dit een 
groot beroep doet op de professionali-
teit van de leraar. Het raakt de kern van 
deze professionaliteit: de leraar maakt 
op grond van eerder vergaarde kennis, 
ervaring, vaardigheden en persoonlijke 
kwaliteiten een inschatting van wat de 
meest wenselijke interventie is om de 
ontwikkeling van een bepaalde leer-
ling verder te brengen. Dat is meestal 
niet het toepassen van een standaard 
recept of protocol. Het vertrouwen in 
de professionaliteit van de leraar is 
echter in de laatste decennia afgeno-
men, waardoor de leraar steeds meer 
gezien (en in de organisatiestructuur 
vastgelegd) wordt als uitvoerder van 
elders bedacht beleid. En dat beleid 
richt zich nu eenmaal op de onderwijs-
organisatie. 

De interactie tussen leraar en 
leerling zijn bepalender voor 

de onderwijskwaliteit dan het 
onderwijssysteem.

Is deze paradigmaverandering 
herkenbaar voor jouw school?

Zijn er recente voorbeelden 
van ingrepen in de onder-
wijsorganisatie die het doel 
hebben om de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren? 
Waar kwam het initiatief voor 
deze ingrepen vandaan? Is al 
zichtbaar wat het resultaat is 
op leerlingniveau?

Noem enkele recente voor-
beelden in de school waar de 
kwaliteit van het onderwijs 
voor een bepaalde leerling of 
een groep leerlingen zichtbaar 
toenam door interventies van 
een leraar of een groep lera-
ren? Waar kwam het initiatief 
vandaan? Leren ook andere 
leraren dan de betreffende le-
raren van deze interventies?

Welke moeilijkheden levert 
deze paradigmaverandering 
op in jouw school?

1.   

2.  

3.   

4.  
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4.2 Van een individueel 
 beroep naar werken
 vanuit een collectief

Er zijn heel veel redenen om het beroep 
van leraar niet meer als een individueel 
beroep te beschouwen. Het beroep is 
complexer geworden en de kwaliteit van 
de begeleiding van een leerling is ge-
baat bij meerdere experts (leraren) die 
samen die begeleiding vormgeven. Ze-
ker wanneer dit niet slechts één leer-
jaar omvat, maar meerdere jaren. Het 
samen leren rond de werkplek is bo-
vendien de meest krachtige leeromge-
ving voor verdere professionalisering 
van leraren, vooral als die werkplek een 
gemeenschappelijke uitvoeringspraktijk 
behelst, dus wanneer samengewerkt 
wordt rondom dezelfde leerlingen. De 
meeste scholen kennen wel de indeling 
in teams (feitelijk afdelingen), maar daar 
is meestal geen sprake van een collec-
tieve verantwoordelijkheid voor de leer-
lingen in de afdeling. Iedere leraar heeft 
een eigen vak en geeft dat meestal aan 
een deel van de leerlingen in de afdeling. 
Het overleg in het team gaat dus niet 
over leerlingen maar over de onderwijs-
organisatie, het is een opleidingsteam. 
In de TAO is er een onderwijsteam van 
4 tot 7 leraren samen verantwoorde-
lijk voor een groep leerlingen geduren-
de enkele leerjaren (bijvoorbeeld profiel 
NT/NG bovenbouw atheneum). In het 

onderwijsteam is sprake van een taak-
verdeling, samenhangend met de ver-
schillende expertises. Maar dat doet 
niets af aan de collectieve verantwoor-
delijkheid van het team: ieder teamlid is 
aanspreekbaar op alle resultaten van alle 
leerlingen van de gehele groep leerlin-
gen die bij het team hoort. In hoofdstuk 
3 zijn belangrijke argumenten op een rij 
gezet waarom het zo belangrijk is dat 
leraren hecht samenwerken. Met deze 
tweede paradigmaverandering wordt 
bedoeld dat die niet-vrijblijvende samen-
werking onderdeel uitmaakt van het be-
roepsprofiel. Leraar zijn is geen individu-
eel beroep waarbij er toevallig ook af en 
toe samengewerkt moet worden. Leraar 
zijn betekent lid zijn van het team rond-
om de leerling. Deze paradigmaverande-
ring kan ook gezien worden als logisch 
voortvloeiend uit de eerste paradigma-
verandering. 

De samenwerking van 
leraren rond de leerling 
moet de meest hechte 
samenwerking bnnen de 
school zijn.

Om de ontwikkeling van een leerling 
meerdere jaren te ondersteunen door 
eenzelfde actor, moeten de verschil-
lende docenten die nodig zijn voor 
deze ontwikkeling wel samen een ac-
tor vormen: een onderwijsteam met 
collectieve verantwoordelijkheid voor 
de gehele ontwikkeling van iedere 
leerling gedurende meerdere jaren. 
Want pas dan is er een actor aanwijs-
baar die de verantwoordelijkheid heeft 
voor de gehele ontwikkeling geduren-
de een aantal jaren. Er is dan niet lan-
ger meer sprake van gefragmenteer-
de verantwoordelijkheid. 

Er is een belangrijk 
verschil tussen 
gemeenschappelijke 
en collectieve 
verantwoordelijkheid.

Zijn er voorbeelden in de 
school waar leraren 
gemeenschappelijk verant-
woordelijkheid nemen voor 
een bepaalde taak? 

Voldoet die gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid aan 
de definitie van collectieve 
verantwoordelijkheid: ieder 
lid is aanspreekbaar op het 
gehele resultaat?

Is er sprake van collectieve 
verantwoordelijkheid in het 
managementteam?

Is er sprake van collectieve 
verantwoordelijkheid boven-
schools?

Zal het in jouw school 
moeilijk zijn om collectieve 
verantwoordelijkheid te 
introduceren? 

1.   

2.  

3.   

4.  

5.  
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4.3 Van aansturen van
 individuen naar 
 ondersteunen
 van teams

Deze derde paradigmaverandering be-
treft vooral de schoolleider. In hoofdstuk 
2 is al kort aangegeven hoe het mana-
geralisme, onderdeel van het new public 
management denken, zijn intrede deed 
in het onderwijs. En hoe in dat denken 
ook de sterke arbeidsdeling paste, die je 
in het onderwijs terugziet: naast elkaar 
werkende vakdocenten. En daarnaast 
een mentor voor de begeleiding. Naast 
deze horizontale arbeidsdeling kwam 
er in het onderwijs ook een verticale ar-
beidsdeling: besturen ontwikkelen stra-
tegisch beleid, schoolleiders of locatie-
leiders vormen het tactisch niveau en de 
leraar hoort bij het operationele niveau, 
de uitvoerders van het beleid. Schoollei-
ders worden hiermee opgevoed in hun 
opleiding en hebben dat zelf ervaren als 
leraar. Zij leren de daarbij horende taal: 
zij sturen leraren aan, houden (individu-
ele) functionerings- en beoordelingsge-
sprekken, implementeren beleid, initiëren 
veranderprocessen, monitoren de kwali-
teit, enz. In de TAO is de primaire focus 
van de schoolleider echter het goed la-
ten functioneren van de onderwijsteams. 
De schoolleider beseft dat de kwali-
teit van het onderwijs in zeer belangrij-
ke mate afhangt van het goed functio-

neren van de onderwijsteams en is dus 
constant bezig dat functioneren te on-
dersteunen. Dat betekent niet: op je han-
den zitten of loslaten (typische termen 
uit het manageralisme), maar belang-
stellend en dienstbaar in nauw contact 
staan met de teams, met respect voor 
de uitgebreide bevoegdheden en het ei-
genaarschap van de teams. We noemen 
dit Teamgecentreerd Leiderschap. Dit is 
een vorm van Nabij Leiderschap en ver-
tegenwoordigt een wezenlijk ander pa-
radigma dan het manageralisme.

Een uitgebreide 
analyse van de huidige 
organisatiestructuur 
tezamen met 
onderbouwde 
argumenten 
voor een hechte 
teamstructuur vormen 
de opmaat voor het 
ontwerpproces.
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Zijn er voorbeelden van het 
handelen van de schoolleider 
in de school die duiden op het 
manageralisme-paradigma?

Neem een van deze voor-
beelden en bedenk hoe dat 
handelen eruit zou zien in het 
paradigma van het team-
gecentreerd leiderschap.

Is de huidige schoolleiding 
in staat om zich deze paradig-
maveranderingen eigen 
te maken?

1.   

2.  

3.   



 Over dit boek

Hechte samenwerking van leraren rond eenzelfde groep 

leerlingen vormt de meest krachtige leeromgeving voor 

professionals en is de sleutel tot kwaliteitsverbetering, 

innovatie en werkplezier in het onderwijs. Dit boek biedt 

schoolleiders en leraren een heldere handleiding om de 

teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) stap voor 

stap in hun school in te voeren. Het boek is een prak-

tische vertaling voor het basisonderwijs van het proef-

schrift Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen 

op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier, waarop Ben 

van der Hilst in december 2019 promoveerde aan de 

Open Universiteit. Dit werkboek geeft via QR-codes in 

de tekst toegang tot relevante delen van het proefschrift 

voor degenen die prijsstellen op meer achtergrondinfor-

matie, maar het boek kan ook prima als zelfstandig boek 

gelezen en gebruikt worden. Teamgericht organiseren in 

het voortgezet onderwijs is de meer praktische opvol-

ger van het succesvolle Blauwdruk voor de emergente 

school, dat in 2015 verscheen en sindsdien 11 herdruk-

ken beleefde. Het heeft vele bestuurders, schoolleiders 

en leraren geïnspireerd om de organisatiestructuur van 

hun school onder de loep te nemen. 

Opvolger van 
'Blauwdruk voor de 
emergente school'

Streepjescode




