
Casestudies Teams aan zet en de gevolgen voor ondersteuning 
 
Het programma Goed Georganiseerde School gaat de komende maanden casestudies uitvoeren naar 
de vraag wat ‘teams aan zet’ (het geven van ruimte en sturingsmogelijkheden aan onderwijsteams) 
betekent voor de ondersteuning. Hoe kan de ondersteuning enerzijds afgestemd worden op de 
toenemende variëteit in de behoeften van onderwijsteams en anderzijds organiseerbaar en 
betaalbaar blijven?   
 
Aandachtspunten zijn onder meer: 
- De wijze waarop hogescholen ruime en sturingsmogelijkheden geven aan onderwijsteams en de 

motieven die zij daarvoor hebben. 
- De wijze waarop de ondersteuning is vormgegeven, inclusief de balans tussen centrale en 

decentrale ondersteuning. 
- De verhouding tussen standaardisatie en maatwerk in de ondersteuning. 
- De samenhang tussen de positionering van de onderwijsteams en de inrichting van de 

ondersteuning. 
- De wijze waarop de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning is vormgegeven. 
- De veranderaanpakken die hogescholen hanteren bij het ontwikkelen van meer ruimte en 

sturingsmogelijkheden voor onderwijsteams en het afstemmen van de ondersteuning daarop. 
- Knelpunten en dilemma’s en succes- en faalfactoren in dit proces.  
 
Er wordt zowel gekeken naar visie en beleid (hoe denken hogescholen over de gewenste verhouding 
tussen onderwijsteams en ondersteuning en welke afwegingen spelen hierbij een rol) als naar de 
manier waarop de rolverdeling en samenwerking tussen onderwijsteams in de praktijk zijn 
vormgegeven. 
  
Het onderzoek richt zich op 6-8 hogescholen. Per hogeschool worden twee onderwijsteams en een of 
twee domeinen in de ondersteuning (gedacht wordt aan onderwijslogistiek en/of ICT) onderzocht. 
Het onderzoek bestaat uit deskresearch, interviews met directeuren, managers en enkele 
medewerkers van de betreffende teams en een enquête onder alle medewerkers van deze teams. De 
uitkomsten van het onderzoek worden besproken tijdens een workshop met de betrokken teams, 
waarin gezamenlijk conclusies worden getrokken over: 
- De gewenste inrichting van de ondersteuning en de stappen die nodig zijn om die te realiseren. 
- Succes- en faalfactoren en de manier waarop kan worden omgegaan met knelpunten en 

dilemma’s.  
- (Criteria voor) een passende veranderaanpak. 
 
Op basis van de casestudies worden ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes geformuleerd 
voor het afstemmen van de ondersteuning op de behoeften van de onderwijsteams op een 
organiseerbare en betaalbare wijze.  
 
Het onderzoek vindt plaats in de maanden maart-mei. 
 
  



Wat betekent deelname aan het onderzoek? 
 
Voor hogescholen betekent deelname aan het onderzoek het volgende. 
 
Deelname aan interviews. Per hogeschool worden de directeuren, managers en enkele medewerkers 
van twee onderwijsteams en een of twee domeinen in de ondersteuning geïnterviewd. In totaal 
worden per hogeschool tussen de 15 en 20 interviews van een uur gehouden. Deelnemers aan de 
interviews krijgen vooraf een gespreksnotitie met vragen toegestuurd. 
  
Schriftelijke informatie. Deelnemende hogescholen wordt verzocht relevante schriftelijk informatie 
aan te leveren, zodat de onderzoekers zich voorafgaand aan de interviews een beeld kunnen vormen 
van de organisatie, de sturing, de organisatie van de ondersteuning en de ontwikkelingen op het 
gebied van de positionering en (zelf)organisatie van de onderwijsteams en de inrichting van de 
ondersteuning. 
 
Enquête. Na afname van de interviews verspreiden we een online vragenlijst onder alle medewerkers 
van de onderzochte onderwijsteams en de teams binnen de ondersteuning. Het invullen van deze 
vragenlijst duurt maximaal een kwartier. 
 
Deelname aan workshop. Voor de deelnemers aan het onderzoek wordt een workshop van 2 tot 3 
uur georganiseerd over de uitkomsten van het onderzoek en mogelijke vervolgstappen die de 
hogeschool kan nemen. Deelname aan de werksessie is vrijwillig. 
 
Wat levert het op? 
 
Deelname aan het onderzoek levert inzicht op in patronen binnen de eigen instelling en mogelijke 
vervolgstappen die de hogeschool kan nemen.   
 
Daarnaast zullen op basis van de casestudies ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes worden 
geformuleerd voor het afstemmen van de ondersteuning op de toenemende variëteit in de behoefte 
van onderwijsteams op een organiseerbare en betaalbare wijze. Tijdens een landelijke werkplaats 
worden de ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes besproken en toegepast op vraagstukken 
van hogescholen. 
 


