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Belbin	  voor	  studenten	  in	  het	  HBO	  
	  
Gepubliceerd	  in:	  Belbin	  Teamrolmanagement	  (2015)	  pag.	  34	  –	  37.	  Een	  uitgave	  van	  
de	  Teamrol	  Academie	  Nederland	  	  
	  
Door:	  Peter	  Hennevanger	  en	  Ed	  Feijen	  	  
	  
	  
Binnen	  de	  Hogeschool	  Leiden	  wordt	  al	  vele	  jaren	  de	  opleiding	  
Commerciële	  Economie	  verzorgd.	  Naarmate	  de	  opleiding	  groeide	  werd	  
het	  onderwijsprogramma	  volgens	  de	  modernste	  inzichten	  van	  het	  
competentiegericht	  onderwijs	  ontwikkeld	  en	  ingericht.	  Studenten	  
werden	  niet	  alleen	  getoetst	  op	  kennis	  en	  begrip,	  maar	  ook	  (en	  vooral)	  
op	  het	  kunnen	  toepassen	  van	  hun	  kennis,	  houding	  en	  vaardigheden	  in	  
de	  praktijk.	  En	  sinds	  kort	  ook	  op	  het	  kunnen	  toepassen	  van	  ‘Belbin’.	  	  
	  
Werken	  in	  projectgroepen	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  toetsing	  werd	  het	  zogenaamde	  beroepsproduct.	  
Voor	  de	  eerstejaars	  studenten	  was	  dat	  een	  marketingplan	  van	  een	  nieuw	  product	  
dat	  op	  basis	  van	  een	  marktanalyse	  van	  een	  bepaalde	  productgroep	  in	  de	  supermarkt	  
wordt	  verkocht.	  	  
Klassen	  bestonden	  toentertijd	  uit	  zo’n	  dertig	  studenten	  en	  de	  
studieloopbaanbegeleider	  of	  mentor	  van	  de	  klas	  begeleidde	  ook	  de	  studenten	  bij	  het	  
project	  dat	  moest	  leiden	  tot	  het	  beroepsproduct.	  Uiteraard	  kon	  het	  niet	  de	  
bedoeling	  zijn	  dat	  je	  als	  studieloopbaanbegeleider	  tijdens	  de	  kerstvakantie	  zo’n	  
dertig	  marketingplannen	  moest	  nakijken,	  beoordelen	  en	  van	  feedback	  voorzien.	  	  
Misschien	  mede	  daarom	  werd	  het	  gebruikelijk	  dat	  de	  studenten	  de	  opdracht	  en	  
deelopdrachten	  in	  een	  projectgroepje	  van	  zo’n	  vijf	  tot	  zes	  personen	  uitwerkten.	  
Uiteraard	  was	  dit	  onderwijskundig	  wel	  onderbouwd,	  gebaseerd	  op	  de	  leertheorieën	  
uit	  het	  sociaal	  constructivisme	  en	  geïnspireerd	  door	  onderwijskundige	  inzichten	  
zoals	  het	  probleem	  gestuurd	  onderwijs	  en	  een	  meer	  vraaggerichte	  benadering	  van	  
kennisvergaring	  door	  studenten.	  
	  
Het	  was	  voor	  ons,	  docenten,	  die	  als	  referentiekader	  alleen	  hun	  eigen	  studietijd	  
hebben,	  een	  hele	  zoektocht	  naar	  de	  juiste	  invulling	  van	  onze	  rol	  in	  deze	  zich	  snel	  
vernieuwende	  onderwijsomgeving.	  Inhoudelijke	  vakken	  werden	  aangevuld	  met	  
modules	  die	  meer	  ingingen	  op	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  de	  student.	  Thema’s	  
als	  een	  professionele	  houding,	  vaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  leren,	  plannen,	  
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organiseren	  en	  samenwerken,	  maar	  ook	  oriëntatie	  op	  het	  beroepenveld,	  deden	  hun	  
intrede.	  	  
	  
Het	  begeleiden	  van	  een	  projectgroep	  vraagt	  van	  een	  docent	  hele	  andere	  kennis	  en	  
vaardigheden	  dan	  het	  verzorgen	  van	  het	  traditionele	  onderwijs	  in	  de	  vorm	  van	  
klassikale	  lessen	  en	  toetsen	  van	  één	  vak	  of	  vakgebied.	  Wij	  moesten	  in	  ieder	  geval	  
nieuwe	  en	  andere	  competenties	  verwerven	  die	  aansloten	  op	  het	  begeleiden	  van	  
groepsprocessen	  en	  het	  beoordelen	  van	  integrale	  beroepsproducten	  op	  zowel	  
inhoud	  als	  vorm.	  	  
	  
Voor	  ons	  was	  een	  belangrijke	  ervaring	  en	  ontdekking	  dat	  er	  in	  de	  projectgroepjes	  
van	  studenten	  een	  geheel	  nieuwe	  dynamiek	  ontstond.	  Het	  ging	  tijdens	  de	  
bijeenkomsten	  met	  projectgroep	  en	  begeleidend	  docent	  amper	  over	  de	  inhoud.	  Het	  
ging	  over	  plannen,	  het	  maken	  van	  afspraken,	  het	  verdelen	  van	  taken	  en	  -‐	  met	  name	  
–	  over	  het	  beantwoorden	  van	  de	  vraag	  	  waarom	  het	  niet	  was	  gelukt	  om	  zaken	  
volgens	  afspraak	  en	  planning	  uit	  te	  voeren.	  Tussen	  de	  verschillende	  teamleden	  
ontstond	  een	  dynamiek	  die	  moeilijk	  was	  te	  vatten	  voor	  ons	  als	  projectbegeleider.	  	  
De	  ‘technische’	  kant	  van	  het	  werk,	  het	  opzetten	  van	  een	  projectplan,	  het	  formuleren	  
van	  een	  probleem,	  van	  een	  opdracht	  of	  deelopdrachten	  vonden	  we	  op	  zich	  
eenvoudig	  te	  begeleiden.	  Hiervoor	  maakten	  we	  onder	  andere	  gebruik	  van	  het	  boekje	  
“Projectmanagement”	  van	  Roel	  Grit1.	  Maar	  dit	  boekje	  behandelt	  in	  onze	  opinie	  
slechts	  één	  dimensie	  van	  het	  samenwerken	  in	  een	  projectgroep,	  namelijk	  de	  
organisatie	  rond	  het	  project	  van	  begin	  tot	  eind.	  	  
De	  problemen	  die	  wij	  tegen	  kwamen	  hadden	  echter	  vooral	  te	  maken	  met	  de	  
interpersoonlijke	  of	  ‘psychologische’	  kant	  van	  de	  samenwerking;	  en	  die	  werd	  hierin	  
niet	  of	  nauwelijks	  beschreven.	  Een	  zoektocht	  naar	  andere	  literatuur	  over	  onderwijs	  
en	  samenwerken	  in	  projectgroepen	  leverde	  steeds	  dezelfde	  conclusie	  op:	  veel	  
informatie	  en	  materiaal	  over	  de	  structuur	  en	  organisatie	  van	  een	  project,	  maar	  
weinig	  uitgewerkt	  over	  de	  (inter)persoonlijke	  kant	  van	  het	  samenwerken.	  
	  
Op	  zoek	  naar	  bruikbare	  modellen	  
Een	  ander	  praktisch	  boekje	  van	  Roel	  Grit	  dat	  veel	  werd	  gebruikt	  in	  het	  HBO	  was	  het	  
boekje	  “Competentiemanagement”2.	  Hierin	  vonden	  wij	  een	  paar	  bruikbare	  
theorieën	  en	  modellen	  zoals	  de	  leerstijlen	  van	  Kolb3	  of	  het	  model	  over	  
kernkwaliteiten	  van	  Ofman4.	  Ook	  het	  teamrolmodel	  van	  Meredith	  Belbin	  was	  in	  dit	  
boekje	  opgenomen	  met	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  teamrollen.	  Bij	  sommige	  

                                       
1 Roel Grit (2015) Projectmanagement. Noordhoff, Groningen 

 
2 Roel Grit, Roelie Guit en Nico van der Sijde (2012) Competentiemanagement (Persoonlijk 
ontwikkelplan), Noordhoff, Groningen. 
3 David A. Kolb (1976) “Management and the Learning Process”. California Management Review, Vol. 
18, no 3. 
4 Daniël Ofman (2013) Bezieling en Kwaliteit in organisaties. Servire, Utrecht. 
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modellen	  werd	  verwezen	  naar	  een	  testje	  in	  de	  vorm	  van	  een	  vragenlijst	  die	  
studenten	  over	  zichzelf	  konden	  invullen,	  achter	  in	  het	  boekje	  of	  via	  een	  link	  op	  
internet.	  
	  
Tijdens	  de	  module	  Persoonlijke	  Ontwikkeling	  moesten	  de	  studenten	  aan	  de	  slag	  met	  
deze	  theorieën	  en	  testjes.	  De	  module	  werd	  door	  de	  studenten	  dan	  afgerond	  in	  de	  
vorm	  van	  een	  Persoonlijk	  Ontwikkelplan	  waarin	  hen	  werd	  gevraagd	  te	  reflecteren	  op	  
de	  gemaakte	  testjes	  en	  dan	  iets	  te	  schrijven	  over	  hun	  eigen	  leerstijl,	  hun	  
kernkwaliteiten	  en	  bijbehorende	  valkuilen,	  en	  over	  hun	  stijl	  van	  samenwerken	  in	  een	  
team.	  
	  
Dat	  was	  een	  aardige	  eerste	  stap	  wat	  ons	  betreft,	  maar	  het	  gaf	  ons	  toch	  niet	  
voldoende	  om	  een	  vinger	  te	  krijgen	  achter	  die	  extra	  dimensie	  waar	  we	  tegenaan	  
liepen	  in	  de	  communicatie	  en	  interpersoonlijke	  aspecten	  van	  samenwerking	  in	  de	  
projectgroepen.	  Het	  teamrolmodel	  van	  Belbin	  sprak	  ons	  nog	  het	  meeste	  aan.	  Wij	  
concludeerden	  dit	  wel	  eens	  het	  model	  kon	  zijn	  dat	  ons	  verder	  kon	  helpen.	  
	  
Naar	  Cambridge	  en	  weer	  terug….	  
In	  februari	  2009	  zijn	  we	  naar	  Cambridge	  afgereisd	  om	  de	  accreditatiecursus	  te	  
volgen	  bij	  Belbin	  UK.	  We	  leerden	  van	  het	  ontstaan	  van	  het	  model	  van	  Belbin	  en	  de	  
inhoud	  van	  de	  teamrollen.	  We	  maakten	  ons	  de	  theorie	  eigen	  en	  we	  verdiepten	  ons	  
in	  de	  toepassingen	  van	  de	  assessments	  van	  het	  online	  Interplace-‐programma.	  
Uiteraard	  maakten	  we	  kennis	  met	  Meredith	  zelf	  en	  luisterden	  we	  aandachtig	  naar	  
zijn	  verhalen	  en	  ervaringen	  met	  het	  model	  over	  de	  hele	  wereld.	  
	  
Met	  deze	  bagage	  zijn	  we	  aan	  de	  slag	  gegaan	  in	  onze	  eigen	  onderwijspraktijk.	  We	  
startten	  met	  de	  tweedejaars	  studenten	  van	  de	  opleiding	  Commerciële	  Economie,	  die	  
we	  een	  assessment	  aanboden	  via	  Belbin	  UK.	  Zij	  hadden	  een	  variant	  op	  het	  
Interplace-‐programma	  ontwikkeld,	  speciaal	  voor	  studenten,	  onder	  de	  naam	  Getset5.	  
Parallel	  daaraan	  verzorgden	  we	  een	  training	  voor	  onze	  collega’s	  en	  
studieloopbaanbegeleiders	  die	  in	  het	  tweede	  jaar	  de	  studenten	  in	  de	  projectgroepen	  
begeleidden.	  	  
Als	  onderdeel	  van	  het	  programma	  werden	  de	  tweede	  jaars	  studenten	  in	  een	  
driedaags	  programma	  op	  een	  externe	  locatie	  door	  de	  docenten	  ondergedompeld	  in	  
allerlei	  teamwork-‐opdrachten	  waarbij	  gebruik	  werd	  gemaakt	  van	  het	  model	  van	  
Belbin	  (zie	  het	  kader).	  Een	  programma	  dat	  we	  trouwens	  in	  een	  iets	  aangepaste	  
vorm,	  en	  nu	  met	  de	  Nederlandstalige	  Belbintest,	  nog	  steeds	  draaien	  en	  dat	  een	  vast	  
en	  gedegen	  onderdeel	  is	  geworden	  van	  het	  onderwijsprogramma.	  	  
De	  proef	  werd	  een	  verbluffend	  succes.	  De	  ervaringen	  die	  we	  ermee	  opdeden	  
leerden	  ons	  dat	  het	  teamrolmodel	  een	  prima	  instrument	  is	  om	  de	  projectgroepen	  te	  
                                       
5 Getset – Testing for Young People / www.Belbin.com 
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begeleiden	  en	  te	  ondersteunen	  met	  betrekking	  tot	  die	  extra	  dimensie	  op	  het	  vlak	  
van	  persoonlijke	  interactie	  en	  samenwerking.	  Belbin	  geeft	  zowel	  de	  docenten	  als	  de	  
studenten	  een	  taal	  mee	  om	  zaken	  te	  duiden	  en	  met	  elkaar	  te	  bespreken.	  En	  omdat	  
iedereen	  hierdoor	  dezelfde	  taal	  spreekt,	  begrijpt	  men	  elkaar	  ook	  veel	  beter.	  
	  
Enkele	  voorbeelden	  
	  
-‐	  	  “De	  Bedrijfsman	  die	  even	  volliep”	  
Bij	  de	  opleiding	  Commerciële	  Economie	  was	  recentelijk	  een	  projectgroep	  bezig,	  in	  de	  
vorm	  van	  een	  Student	  Company,	  als	  onderdeel	  van	  het	  programma	  van	  de	  stichting	  
Jong	  Ondernemen.	  De	  projectgroep	  bestond	  uit	  zeven	  zeer	  betrokken	  studenten.	  
Van	  deze	  studenten	  hadden	  er	  vijf	  als	  natuurlijke	  teamrol	  de	  rol	  van	  Groepswerker,	  
en	  daarvan	  hadden	  er	  twee	  ook	  de	  rol	  van	  Zorgdrager.	  Twee	  anderen	  hadden	  de	  rol	  
van	  Bedrijfsman	  als	  primaire	  teamrol.	  De	  leiding	  van	  het	  team	  was	  in	  handen	  van	  
één	  de	  twee	  Bedrijfsmannen,	  een	  redelijk	  extraverte	  student	  die	  ook	  kwaliteiten	  van	  
Voorzitter	  en	  Brononderzoeker	  bezat	  en	  de	  taak	  van	  ‘directeur’	  vervulde	  binnen	  het	  
studentenbedrijfje.	  	  
	  
Het	  team	  draaide	  goed.	  Het	  gebrek	  aan	  creativiteit	  werd	  ruimschoots	  
gecompenseerd	  door	  hun	  daadkracht	  en	  vermogen	  om	  zaken	  te	  realiseren	  en	  er	  
heerste	  een	  uitstekende	  sfeer	  in	  het	  team.	  Totdat	  de	  bom	  plotseling	  barste	  en	  de	  
begeleidend	  docent	  werd	  geconfronteerd	  met	  een	  email	  waarin	  werd	  vermeld	  dat	  
de	  groep	  de	  directeur	  met	  onmiddellijke	  ingang	  had	  ontslagen	  wegens	  grof	  
wangedrag!	  (Overigens	  was	  het	  mailtje	  gedateerd	  op	  1	  april	  van	  dat	  jaar…)	  
	  
Op	  de	  woensdag	  na	  het	  mailtje	  volgde	  het	  wekelijkse	  gesprek	  met	  de	  projectgroep,	  
waarbij	  alle	  leden	  aanwezig	  waren.	  De	  non-‐verbale	  communicatie	  van	  de	  
betreffende	  directeur	  liet	  niets	  aan	  onduidelijkheid	  over:	  onweer!	  Zijn	  teamgenoten	  
keken	  vooral	  boos	  en	  teleurgesteld	  en	  een	  beetje	  verdrietig.	  Wat	  was	  er	  loos?	  	  
De	  directeur	  stond	  die	  week	  onder	  zeer	  grote	  druk.	  Naast	  het	  op	  sleeptouw	  nemen	  
van	  het	  team,	  wat	  hij	  het	  hele	  jaar	  al	  deed,	  had	  hij	  op	  donderdag	  een	  behoorlijk	  
lastig	  hertentamen	  uit	  het	  eerste	  jaar.	  Als	  hij	  de	  toets	  niet	  zou	  halen	  betekende	  dit	  
een	  bindend	  studieadvies	  en	  in	  plaats	  van	  een	  propedeusediploma	  in	  ontvangst	  te	  
kunnen	  nemen,	  moest	  hij	  dan	  de	  opleiding	  verlaten.	  
	  
In	  de	  Whats	  App	  groep	  (leve	  de	  digitale	  communicatie)	  was	  dit	  in	  een	  wisseling	  van	  
berichten	  behoorlijk	  geëscaleerd.	  Het	  team	  had	  hem	  een	  aantal	  zaken	  voorgelegd	  en	  
wees	  op	  de	  afgesproken	  deadlines.	  De	  directeur	  had	  kort	  en	  duidelijk	  terug	  ge-‐appt	  
dat	  hij	  die	  week	  andere	  prioriteiten	  had,	  namelijk	  de	  herkansing	  van	  donderdag,	  en	  
dat	  hij	  daarna	  weer	  beschikbaar	  was.	  Uiteraard	  had	  hij	  dat	  gedaan	  op	  de	  kordate	  en	  
zakelijke	  wijze,	  waarop	  een	  Bedrijfsman	  kan	  communiceren	  als	  het	  hem	  allemaal	  
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even	  te	  veel	  wordt.	  De	  verontwaardiging	  bij	  de	  rest	  van	  de	  groep	  (Groepswerkers	  !)	  
over	  de	  wijze	  waarop	  zij	  bejegend	  waren	  door	  hun	  directeur	  was	  grensoverstijgend.	  
Na	  wat	  heen	  en	  weer	  ge-‐app	  waren	  zij	  het	  er	  unaniem	  over	  eens:	  zoveel	  sociale	  
lompigheid	  en	  onbegrip	  van	  hun	  directeur	  ging	  te	  ver.	  Hij	  moest	  eruit.	  
	  
Als	  je	  als	  begeleider	  iets	  weet	  van	  de	  teamrollen	  dan	  is	  dit	  gedrag	  van	  de	  individuele	  
studenten	  heel	  herkenbaar	  en,	  met	  hulp	  van	  de	  teamrollen,	  heel	  goed	  inzichtelijk	  en	  
bespreekbaar	  te	  maken.	  Die	  woensdag	  was	  het	  gesprek	  overigens	  snel	  klaar.	  De	  
directeur	  moest	  direct	  terug	  naar	  zijn	  boeken	  om	  de	  toets	  van	  de	  donderdag	  voor	  te	  
bereiden	  en	  er	  werd	  een	  nieuwe	  afspraak	  gemaakt,	  direct	  voor	  de	  vrijdag	  daarna,	  
want	  dit	  kon	  uiteraard	  geen	  week	  wachten.	  
	  
Die	  vrijdag	  was	  de	  lucht	  eigenlijk	  al	  geklaard	  voordat	  het	  gesprek	  begon.	  De	  toets	  
was	  goed	  gegaan,	  dat	  was	  zichtbaar	  aan	  het	  vrolijke	  en	  opgeruimde	  gezicht	  van	  de	  
directeur;	  de	  Bedrijfsman	  had	  alles	  weer	  volledig	  onder	  controle.	  De	  teamgenoten	  
waren	  één	  en	  al	  begrip	  en	  aan	  alle	  kanten	  was	  de	  opluchting	  groot.	  Uiteraard	  
hebben	  we	  aan	  de	  hand	  van	  de	  teamrollen,	  de	  sterktes	  en	  toelaatbare	  en	  niet-‐
toelaatbare	  zwaktes	  de	  zaak	  uitgebreid	  met	  elkaar	  besproken.	  Gelukkig	  hadden	  de	  
studenten	  zich	  ook	  verdiept	  in	  theorie	  rond	  de	  teamrollen	  en	  spraken	  we	  allemaal	  
dezelfde	  taal.	  
	  

-‐ “The	  country	  club”	  
Een	  ander	  voorbeeld	  is	  een	  Student	  Company	  die	  het	  heel	  gezellig	  met	  elkaar	  had.	  
Hun	  opdracht	  was	  om	  binnen	  vier	  weken	  met	  een	  concept	  te	  komen	  voor	  een	  
nieuwe	  dienst	  of	  een	  nieuw	  product.	  
Inmiddels	  waren	  er	  al	  zeven	  weken	  verstreken	  en	  de	  groep	  had	  nog	  steeds	  geen	  
nieuw	  concept	  gerealiseerd,	  hoewel	  het	  desondanks	  nog	  steeds	  erg	  gezellig	  was.	  
Niet	  tot	  onze	  verrassing	  bleek	  uit	  de	  teamrol-‐analyse,	  dat	  er	  overwegend	  
Groepswerkers	  in	  deze	  Student	  Company	  zaten	  en	  dat	  de	  rollen	  van	  Voorzitter,	  
Vormer	  en	  Plant	  ontbraken.	  
Het	  werd	  hen	  duidelijk	  dat	  het	  voor	  dit	  team	  heel	  moeilijk	  zou	  zijn	  om	  effectief	  te	  
worden	  in	  het	  realiseren	  van	  een	  nieuw	  product	  of	  nieuwe	  dienst.	  Er	  bleken	  echter	  
wel	  een	  Brononderzoeker	  en	  een	  Monitor	  in	  het	  team	  te	  zitten.	  Zij	  besloten	  dat	  de	  
Brononderzoeker	  alle	  andere	  Student	  Companies	  één	  voor	  één	  zou	  afgaan	  om	  de	  bij	  
hen	  	  “afgewezen	  ideeën”	  op	  te	  halen	  en	  dat	  de	  Monitor	  deze	  zou	  beoordelen	  en	  
daar	  een	  keuze	  uit	  zou	  maken,	  om	  te	  gebruiken	  en	  uit	  te	  werken	  in	  hun	  eigen	  
Student	  Company.	  
En	  dat	  werkte…	  
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Belbin	  als	  onderdeel	  van	  het	  onderwijsprogramma	  jaar	  2	  van	  de	  opleiding	  CE	  
	  
Studenten	  werken	  samen	  in	  zogenaamde	  Student	  Companies	  (SC’s)	  van	  zes	  
personen.	  
De	  opdracht	  is	  om	  op	  een	  winstgevende	  wijze	  een	  nieuw	  product	  te	  ontwikkelen	  en	  
te	  vermarkten.	  
Studenten	  werken	  op	  basis	  van	  functionele	  rollen	  in	  het	  team	  van	  de	  SC,	  zoals	  
directeur,	  financieel	  manager,	  marketingmanager,	  inkoopmanager,	  
verkoopmanager	  en	  HR-‐manager.	  
Daarnaast	  maken	  de	  studenten	  gebruik	  van	  hun	  natuurlijke	  rollen	  ofwel	  de	  
teamrollen	  van	  Belbin.	  
Studenten	  doen	  aan	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  het	  volledige	  teamrol	  assessment	  via	  
Interplace,	  bestaande	  uit	  de	  zelfperceptie-‐test	  en	  tenminste	  vier	  observaties	  van	  
medestudenten.	  
Vervolgens	  nemen	  de	  studenten	  deel	  aan	  een	  twee-‐	  of	  driedaags	  programma	  op	  
locatie	  bestaande	  uit	  grofweg	  de	  volgende	  onderdelen:	  
	  

ü 0-‐meting	  gebaseerd	  op	  zelfperceptie	  
ü omgaan	  met	  feedback	  
ü oefening,	  observeren	  van	  gedrag	  binnen	  een	  team	  dat	  een	  probleem	  moet	  

oplossen	  
ü kennismaking	  met	  het	  teamrolmodel	  van	  Belbin	  
ü het	  volledige	  Interplace	  Kandidaatsrapport	  (inclusief	  observatoren)	  
ü verdere	  verdieping	  van	  de	  theorie	  van	  Belbin	  gericht	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  

de	  teamrollen	  en	  de	  bewustwording	  van	  hun	  sterktes	  en	  zwaktes	  	  
ü een	  inventarisatie	  van	  de	  SC	  met	  behulp	  van	  het	  teamroldiagram	  
ü diverse	  teamoefeningen	  outdoor	  
ü feedback	  en	  reflectie	  en	  verdere	  toepassing	  in	  de	  SC	  

	  
Als	  vervolg	  op	  dit	  programma	  gebruiken	  de	  studenten	  hun	  teamrolprofiel	  voor	  hun	  
verdere	  ontwikkeling	  als	  professional,	  met	  name	  binnen	  de	  SC.	  Zij	  stellen	  leerdoelen	  
op	  vanuit	  de	  sterke	  punten	  van	  hun	  natuurlijke	  teamrol(len)	  en	  vragen	  feedback	  van	  
hun	  medestudenten	  op	  de	  mate	  waarin	  het	  is	  gelukt	  zich	  op	  deze	  wijze	  binnen	  het	  
team	  te	  profileren.	  Zo	  leren	  de	  studenten	  gebruik	  te	  maken	  van	  hun	  eigen	  en	  
elkaars	  sterke	  punten	  en	  leren	  zij	  om	  te	  gaan	  met	  hun	  eigen	  en	  elkaars	  zwaktes.	  Dit	  
alles	  om	  de	  samenwerking	  op	  een	  prettige	  en	  natuurlijke	  wijze	  te	  laten	  verlopen	  en	  
te	  komen	  tot	  het	  beste	  resultaat.	  
	  
	  
	  
Tot	  slot	  
Inmiddels	  hebben	  we	  binnen	  de	  Hogeschool	  Leiden	  meerdere	  docententeams	  
getraind	  en	  wordt	  het	  model	  van	  Belbin	  gebruikt	  bij	  meerdere	  opleidingen.	  Dat	  gaat	  
altijd	  met	  hulp	  van	  het	  assessment	  via	  Interplace	  en	  een	  serieuze	  introductie	  en	  
begeleiding	  voor	  de	  studenten,	  als	  onderdeel	  van	  het	  onderwijsprogramma.	  
In	  augustus	  2014	  publiceerden	  wij	  samen	  met	  Rob	  Groen	  en	  André	  Meester	  het	  
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boek	  “Samenwerken	  in	  projecten,	  de	  teamrollen	  van	  Belbin	  voor	  studenten”6,	  
gebaseerd	  op	  onze	  ervaringen	  met	  het	  toepassen	  van	  het	  model	  in	  onze	  
onderwijspraktijk.	  
Nadat	  het	  boek	  verscheen	  is	  er	  ook	  een	  groeiende	  belangstelling	  voor	  een	  training	  
vanuit	  docententeams	  van	  andere	  hogescholen.	  Binnen	  de	  hogeschool	  is	  het	  
Teamrol	  Expertise	  Centrum7	  opgericht.	  Vanuit	  dit	  centrum	  bieden	  wij	  trainingen	  aan	  
voor	  met	  name	  studenten	  en	  docenten	  in	  het	  hoger	  beroepsonderwijs,	  
universiteiten	  en	  middelbaar	  beroepsonderwijs.	  	  
	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  de	  website	  www.hsleiden.nl/teamrollen-‐belbin	  of	  
neem	  contact	  op	  met	  Ed	  Feijen	  of	  Peter	  Hennevanger.	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                       
6 Rob Groen, Ed Feijen, Peter Hennevanger, André Meester (2014) Samenwerken in projecten, de 
teamrollen van Belbin voor studenten, Noordhoff, Groningen. 
7 www.hsleiden.nl/teamrollen-belbin 


