
Teams aan zet en de gevolgen voor de ondersteuning

Workshop VH jaarcongres 09052019 



Programma workshop 

1. Toelichting thema (15 min)

2. Casus 1: Avans Hogeschool (15 min)

3. Casus 2: Hogeschool Rotterdam (15 min)

4. Gesprek in subgroepen (30 min)

5. Lessen en succesvoorwaarden (15 min)
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Toelichting thema



Twee ontwikkelingen 

• “Teams aan zet”:

– Verantwoordelijkheid van teams voor kwaliteit onderwijs (kwaliteitscultuur)

– Inspelen op beroepspraktijk en behoeften studenten (flexibilisering, LLO)

– Vergroten wendbaarheid

– Versterken sturingsmogelijkheden onderwijsteams

• Binnen bedrijfsvoerring ontwikkeling naar standaardisatie, mede door 
digitalisering 
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“Different worlds”

• Onderwijs en ondersteuning zijn 
Verschillende werelden met eigen 
taken, rollen, belangen, focus, 
oriëntatie en veranderstrategie

• Te weinig betrokkenheid bij en 
herkenning in elkaars processen en 
de uitkomsten van vernieuwing van 
beide werelden

• Opgave: verbinden van beide 
werelden en spanning productief 
maken
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Drie basismodellen ondersteuning 
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Perspectief 
gebruiker

Harmoniseren
,

Efficiency MaatwerkHybride

Centraal

Decentraal
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Inrichting 
onder-

steuning

Taak 

Contextueel organiseren 1 



Contextueel organiseren 2

Organisatiestructuur
Functiegericht of  procesgericht
Centraal, hybride of decentraal

Processen en systemen
Standaardisatie versus differentiatie 

Sturing en leiderschap
Taakgericht versus ketengericht
Aanbodsturing versus vraagsturing
Overlegmodel versus escalatiemodel
Hiërarchisch versus participatief 

Cultuur
Integratie of differentiatie 
High trust versus low trust
Samenwerkingsgericht versus 
competitief 
Ontwikkelingsgericht versus 
prestatiegericht 
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Bouwstenen voor contextueel organiseren 1 

• Bepaal wat bedoeld wordt met “teams aan zet”

• Het ideale model bestaat niet. Hoe verhoudt “teams aan zet” zich tot 
organisatiestructuur, sturing, systemen en processen en cultuur?

• Voer een dialoog tussen onderwijs, ondersteuning en bestuur over verschillende 
perspectieven en dilemma’s 

• Zorg voor gedeelde ervaringen en een gedeeld referentiekader
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Bouwstenen voor contextueel organiseren 2 

• Expliciteer a. gedeelde waarden en b. sturingsprincipes 

• Expliciteer: wat standaardiseren, waar vrijheid voor teams

• Optimaliseer processen vanuit perspectief gebruikers (customer journey)

• Werk aan concrete vraagstukken en besteed daarbij aandacht aan processen, 
rollen, samenwerking, gedrag en communicatie

• Doen en leren van ervaringen
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Avans
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Hogeschool Rotterdam
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Subgroepen
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Inrichting 
onder-

steuning

Taak 

Vragen aan subgroepen

1. Hoe zou je willen dat de  
ondersteuning is vormgegeven 
(zowel vanuit het perspectief 
van het onderwijs als vanuit het 
perspectief van de 
ondersteuning)?

2. Wat is er nodig om de gewenste 
situatie te realiseren? 



Plenaire terugkoppeling
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Plenaire terugkoppeling 
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• Hoe zou je willen dat de ondersteuning is vormgegeven? 

• Wat is daarvoor nodig?


