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De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Het lijkt 

een open deur, immers er zijn sinds het Actieplan Leerkracht uit 2007 geleidelijk 

aan steeds meer financiële middelen en plannen beschikbaar gekomen voor de 

verdere professionalisering van docenten. 

Toch staat in het middelbaar beroepsonderwijs de professie van docenten pas betrek-

kelijk kort op het netvlies van beleidsmakers en schoolleiders. Bij de innovaties in 

het mbo was de focus lange tijd gericht op de invoering van nieuwe opleidings-

concepten. Wat dit vraagt van docenten werd daarbij min of meer over het hoofd 

gezien. Pas de laatste tijd zijn er enkele kritische studies verschenen die meer direct 

het verband leggen tussen bijvoorbeeld de kwaliteit van het werk in het onderwijs 

en leerresultaten (McDaniel, 2010).

Het zou verder een misverstand zijn te denken dat de bijdrage van docenten in 

verschillende vormen en niveaus van onderwijs dezelfde is. Uit eerder onderzoek 

van José Hermanussen en Trudy Moerkamp naar de professionele identiteit van 

docenten in het middelbaar beroepsonderwijs komt naar voren dat er in het mbo 

verschillende typen identiteiten zijn. De docent is tegelijkertijd leermeester, didacticus 

en pedagoog, identiteiten die zich naast elkaar ontwikkelen (Moerkamp & Hermanussen, 

2011). 

In voorliggende publicatie worden twee van deze drie identiteiten verder toegelicht 

aan de hand van een specifieke methode die de professionele ontwikkeling van 

docenten probeert te bevorderen. Professionaliseringsinitiatieven die geen ruimte 

bieden aan een door de organisatie en professional gedragen visie op leren en 

onderwijs, blijken niet erg vruchtbaar. Docenten moeten zich gestimuleerd voelen de 

eigen professionele ontwikkeling vorm te geven. Er zijn ook voldoende aanwijzingen 

Woord vooraf
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dat de ontwikkeling van professionaliteit een professionele dialoog vereist tussen 

schoolleiding en docenten.

In deze publicatie worden de contouren van een dergelijke professionele dialoog 

verkend in groepsgesprekken met teams van opleiders op het terrein van Motor-

voertuigen en van Zorg & welzijn. De twee casussen illustreren de bovenliggende 

identiteit van respectievelijk de leermeester en de pedagoog in de twee teams. In 

vier gesprekken met de teamleiders en de opleidingsteams werden de specifieke 

onderlinge omgangsvormen en leercultuur benoemd. 

De gesprekken werden in het voorjaar van 2012 gehouden met een team van 14 

onderwijsmedewerkers op vier functieniveaus in de motorbranche: senior docent, 

docent, senior instructeur, instructeur, en met een team van 30 onderwijsmedewerkers 

voor het beroep Helpende zorg/welzijn op drie functieniveaus op drie locaties: 

seniordocent, docent, instructeur.

In de gesprekken bleek dat de professionele identiteit van mbo-docenten een bruik-

baar aanknopingspunt vormt voor analyse. De identiteit bevat het persoonlijk referen-

tiekader (drijfveren, opvattingen) van waaruit een docent zijn handelen stuurt en 

waardeert. De studie laat tevens zien dat de drie professionele oriëntaties een goede 

basis vormen voor een zorgvuldig gesprek binnen het team over de onderwijsdoelen 

en te stellen normen en professionele standaarden. Tegelijkertijd blijkt dat de 

voorwaarden voor een goede dialoog ook aspecten als gelijkwaardigheid, veiligheid 

en vertrouwen veronderstellen, zowel bij de gespreksleider, de teamleider en de 

leden van het team. 

Nadere experimenten met een dergelijke professionele dialoog kunnen als 

interventietechniek worden ingezet en geëvalueerd bij de ontwikkeling van teams 

en van de professionele identiteit van de teamleden. 

Marc van der Meer

Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Innovaties in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn ingrijpend en raken niet 

alleen de inhoud en organisatie van onderwijs, maar ook het beeld van wat een goede 

docent is. Zo wordt in beleidsdocumenten en in literatuur veelvuldig benadrukt dat 

de vernieuwingen andere rollen en professionele routines van onderwijspersoneel 

vragen.1 Ook de onderwijsinstellingen worstelen met de vraag wat de moderne profes-

sionaliteit zou moeten inhouden en onder welke condities die het beste ontwikkeld 

kan worden. 

Uit diverse studies2 blijkt dat docenten innovaties verschillend waarderen en dat 

hun houding ten opzichte van innovaties voor een groot deel wordt bepaald door de 

mate waarin zij de innovatie als een bedreiging dan wel ondersteuning zien van hun 

professionele identiteit: de opvattingen van docenten over ‘wie ben ik als docent 

en aan welke standaarden moet voor mij mijn beroepsuitoefening voldoen?’. Het 

onderwijsbeleid van de afgelopen tien jaar lijkt de professionele identiteit negatief te 

beïnvloeden doordat de onderwijsvernieuwingen een sterke uniformeringstendens 

hebben: alle docenten worden geacht dezelfde kant op te gaan.

Uit onderzoek dat ecbo verrichtte naar de professionele identiteit van docenten in 

het mbo (PID-onderzoek) komt naar voren dat er in het mbo verschillende typen 

identiteiten zijn. In het onderzoek zijn er drie onderscheiden: de leermeester, de 

didacticus en de pedagoog (Moerkamp & Hermanussen, 2011). De professionele 

identiteit van de leermeester kenmerkt zich door een sterke oriëntatie op de 

beroepspraktijk, de drijfveer om van leerlingen goede vakmensen te maken en 

leerlingen te coachen bij het ingroeien in het beroep. De didacticus kenmerkt zich 

door een sterke oriëntatie te ontwikkelen op onderwijs, de drijfveer om leerlingen te 

stimuleren in hun (cognitieve) ontwikkeling. De pedagoog kenmerkt zich door een 

sterke oriëntatie op de leerlingen en de drijfveer om leerlingen te helpen in hun

1 Zie beleidsnotities: Prof 2010, MBO Raad, ‘De strategische HRM-agenda van de bve-sector tot 2010’. Zie 
onderzoeksrapporten: Hermanussen, Teurlings & Van der Neut, 2007; Nieuwenhuis e.a., 2006, 2009.
2 Beijaard e.a., 2004; Hargreaves, 2005; Van Veen, 2005; Van Veen & Sleegers, 2006, Moerkamp & Hermanussen, 2011.

Inleiding 1
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(persoonlijke) ontwikkeling, uitval te voorkomen en leerlingen te ondersteunen bij 

het opgroeien.3

Uit het PID-onderzoek blijkt ook dat, doordat docenten verschillende oriëntaties 

hebben en verschillende doelen nastreven, ze ook verschillende verwachtingen en 

behoeften hebben ten aanzien van de organisatie. De leermeesters verwachten 

bijvoorbeeld een sterke gerichtheid op het werkveld; zij willen met collega’s nieuwe 

ontwikkelingen in het beroep bespreken, ze verwachten dat collega’s en teamleiders 

proberen ‘up to date’ te blijven, en willen waardering voor hun praktijkkennis van 

collega’s en management. De didactici willen ruimte om goed onderwijs te ontwik-

kelen, verwachten waardering voor hun deskundigheid daarin en willen niet te veel 

van bovenaf ‘gestuurd’ worden; ze willen kunnen experimenteren met vernieuwingen 

en tijd en ruimte krijgen voor eigen bijstellingen. De pedagogen willen ruimte om 

individuele aandacht aan leerlingen te besteden; ze willen de zorg voor leerlingen 

delen met hun collega’s en willen tijd en ruimte krijgen om leerlingen goed te kunnen 

ondersteunen bij hun beroepskeuze en persoonlijke problemen. 

Identiteiten komen tot stand in relatie tot de omgeving en ontwikkelen zich. Anders 

gezegd: identiteiten ontwikkelen zich ‘in gesprek’ met anderen of met het andere.4 

Hier wordt niet per se een letterlijk tweegesprek bedoeld; het kan ook gaan om een 

‘innerlijk gesprek’. In het PID-onderzoek werd aan docenten bijvoorbeeld de vraag 

gesteld: ‘wie kijkt er over je schouder mee?’. Deze vraag was bedoeld om aan 

docenten te ontlokken wie in hun denken en handelen hun referentiekader is. 

Voor de ‘leermeesters’ zijn dit bijvoorbeeld in belangrijke mate de beroepspraktijk 

en de beroepsbeoefenaren die daar werkzaam zijn (zonder dat men direct met de 

beroepsbeoefenaren in gesprek is). 

Veel auteurs benadrukken het ontwikkelingskarakter van de identiteit van docenten 

gedurende hun loopbaan van beginnend naar ervaren docent (zie bijvoorbeeld 

Akkerman & Meijer, 2010). Theoretisch gezien is dit correct. Aan de andere kant 

moeten we ons realiseren dat veel docenten in het beroepsonderwijs, hun identiteit 

als professional in ieder geval mede ontlenen aan hun ervaringen in de beroeps-

praktijk, als verpleegkundige, monteur, kok, boekhouder, enzovoort. Hoewel natuurlijk 

niemand als onbeschreven blad het onderwijs inkomt, al is het alleen al omdat men 

zelf onderwijs heeft genoten, is de ontwikkeling van novice tot expert voor een jonge 

3 De drie verschillende identiteiten zijn uitersten. De identiteit van veel docenten is gemixt, maar vaak wel met het 
accent op een van de drie identiteiten.
4 Met ‘anderen’ of het ‘andere’ bedoelen we dat het zowel kan gaan om personen, maar ook om situaties waartoe je je 
moet verhouden, zoals bijvoorbeeld in het geval van mbo-docenten de beroepspraktijk.



9

leraar die net van de opleiding in het onderwijs start een andere, dan die van een 

elektrotechnicus die zijn loopbaan in het onderwijs wil vervolgen. Je kunt je voor-

stellen dat een team bestaande uit bijvoorbeeld vier elektrotechnici, drie docenten 

die een technische lerarenopleiding hebben gedaan en een docent tweedegraads 

natuur-wiskunde, veel met elkaar te bespreken heeft. Dit zal anders zijn in een 

team in het voortgezet onderwijs. Dit is dan ook de reden geweest om de drie 

identiteiten te onderscheiden. Niet zozeer om docenten in een identiteit te ‘vangen’, 

maar wel om aan te geven dat men zich tot de verschillende oriëntaties moet 

verhouden. In de praktijk blijken docenten, zo bleek uit het PID-onderzoek, dit te 

herkennen. 
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In dit essay verkennen we de ‘ruimte voor gesprek’. Als het zo is dat identiteiten 

ontstaan en zich ontwikkelen in ‘gesprek’ met anderen of het andere, hoe vindt dit 

gesprek dan plaats, met wie, en is zo’n gesprek ook te organiseren?

We bespreken het vraagstuk aan de hand van interviews die gehouden zijn met 

teamleiders en teams over professionele identiteit in relatie tot de teamdoelen. Deze 

gesprekken vonden in 2011 plaats bij twee regionale opleidingencentra (roc’s).

De laatste tijd worden vaak de begrippen ‘dialoog’ en ‘professionele dialoog’ gebruikt 

om het gesprek tussen professionals aan te duiden. De nadruk op het belang 

van ‘dialoog’ wordt door diverse auteurs vanuit verschillende wetenschappelijke 

disciplines beargumenteerd. 

Jacobs (2010, p. 16) spreekt in haar lectorale rede van “de omgang met onzekerheid 

in educatieve praktijken door middel van een kritische dialoog over professionele 

waarden.” Zij is op zoek naar de sociale ruimte waarin een professional de eigen 

kennis en ervaringen onder woorden brengt en onderzoekt, maar ook openstaat 

voor die van anderen en bereid is samen op zoek te gaan naar gemeenschappelijke 

betekenissen. Ze plaatst daarbij de kanttekening dat we geen al te romantisch beeld 

moeten hebben van de dialoog. Er zal niet altijd consensus kunnen zijn, er is sprake 

van machtsverschillen tussen deelnemers en van positieve en negatieve emoties. 

Op deze processen dient expliciet gereflecteerd te worden. “Een kritische dialoog 

houdt met andere woorden in dat men tijdens en na de dialoog bedacht is op de 

werking van in- en uitsluitingsprocessen. Het gaat daarbij zowel om de relatie met 

de concrete ander (externe dialoog) als het toelaten van het andere in zichzelf 

(interne dialoog)” (Jacobs, 2010, p. 30).

Ruimte voor gesprek 2
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Wassink (2011) heeft de professionele dialoog tot centraal thema van zijn werk 

gemaakt. Hij heeft een instrument ontworpen om de professionele dialoog te 

bestuderen. Op basis van literatuurstudie komt hij tot een aantal belangrijke 

kenmerken van ‘dialoog’:

• narratief in plaats van argumentatie;

• begrijpen in plaats van overtuigen;

• proces belangrijker dan doel;

• verschillen opzoeken in plaats van oplossen.

Ook Hulsbos, Andersen, Kessels en Wassink (2012) zien het werken met narratieven 

als een belangrijke methode om de dialoog op gang te brengen. Via narratieven, 

concrete tijd- en plaatsgebonden verhalen, worden persoonlijke standpunten weer-

gegeven en de subjectieve interpretatie die de verteller geeft aan een gebeurtenis. 

Leeferink, Sleegers en Geijsel (2004) zien de professionele dialoog als middel om 

de interactie tussen docenten te stimuleren. Zij onderscheiden vier principes om 

dit interactieproces tot stand te brengen. Ten eerste het principe van meervoudige 

perspectieven. Pluriformiteit dient te worden gerespecteerd en verschillende per-

spectieven en betekenissen worden zoveel mogelijk bij elkaar gebracht. In de tweede 

plaats wordt het perspectief van collectieve dialoog genoemd. Deze dialoog dient 

volgens de auteurs uiteindelijk te leiden tot een collectief bewustwordingsproces en 

reductie van complexiteit. Het derde principe betreft validiteit en gelijkwaardigheid. 

De interactie tussen de deelnemers moet worden gekenmerkt door wederzijds 

respect en vertrouwen. Tot slot is er het principe van co-creatie. De interactie moet 

voor de deelnemers de mogelijkheid creëren om nieuwe kennis en inzichten te 

ontwikkelen.

Waar Leeferink e.a. veel nadruk leggen op de interactie tussen docenten, benadruk-

ken Broos en Korte (2007) de rol van de leidinggevende. Zij zien de professionele 

dialoog vooral als een gesprek dat tussen een docent en de leidinggevende plaats-

vindt. Die dialoog is nodig om de docent te ondersteunen zich professioneel te ont-

wikkelen. Een op dialoog gerichte houding van een leidinggevende kenmerkt zich 

door onderzoeken, vragen en luisteren.

In de volgende paragrafen beschrijven we twee casussen. Daarna komen we terug 

op de verschillende kenmerken van de dialoog in relatie tot de casussen.
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Casus 1 is een team van docenten en instructeurs van de opleiding Motorvoertuigen. 

In termen van de eerdergenoemde professionele identiteiten, ziet de meerderheid 

van de docenten zichzelf als ‘leermeester’. De kern van het verhaal van dit team over 

hun belangrijkste taak is: wij leiden jongens op voor de werkplaats in de garage. 

Een van de docenten Algemene vakken omschrijft het als volgt: Ik merk de voorliefde 

voor het beroep. Er zijn veel mensen die er zelf ook nog wat in doen. Ze willen onze 

leerlingen klaarstomen voor het beroep. Ze komen uit die cultuur, ze weten wat die 

cultuur is en zo ga je hier op school ook met de leerlingen om. Dat is wat ik heel 

duidelijk zie op de afdeling.

Ook tijdens het teamgesprek dat ten behoeve van het onderzoek gehouden is, lijkt 

een ‘garagecultuur’ dominant. Er worden veel grappen gemaakt, de praktijkdocenten 

met veel ervaring in de beroepspraktijk zijn dominant. Docenten die serieus in 

gesprek willen gaan, worden op de hak genomen. 

In gesprek over de doelen
Hoewel er dus een sterke op het beroep gerichte houding is bij een meerderheid 

van de docenten, is men het er ook over eens dat deze houding niet altijd voldoet. 

Er zijn twee momenten waarop ‘de school’, of misschien moeten we zeggen ‘het 

onderwijs’, doordringt in de werkplaats. Ten eerste: men werkt met jongeren die 

nog in ontwikkeling zijn. Ten tweede: het onderwijs kent ook andere doelen dan 

alleen voorbereiding op het beroep. 

Casus 1: Een gesprek  
over de garage 3
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Het eerste vraagstuk is voor de docenten het meest pregnant. We illustreren dit 

met een stukje uit het gesprek.

Docent A: Als we een leerling bespreken, dan zitten we met een stel vak-

idioten bij elkaar. 

Docent B: Ik denk dat A daar gelijk in heeft, dat dat onze zwakte is. Wij zijn 

af en toe tekort door de bocht met het afrekenen van de student. 

Docent C: Dat is wat ik ook bedoelde met bedrijfscultuur van de garage zelf. 

Dat dat in de benadering van het onderwijs gewoon doorsijpelt. Daar gebeurt 

dat ook, denk ik. Je komt uit het vak en dan wil je hier meteen laten zien hoe 

dat werkt. 

Docent A: Terwijl ik denk: er mag ook een gewenning, een leerproces zijn. 

Docent C: Ik denk ook dat het daadwerkelijk zo is. Wij leiden hier op voor 

een beroep. We moeten de leerlingen toch met de cultuur van het auto-

bedrijf kennis laten maken. Meestal is het zo dat als ze hier uitvallen, ze dan 

niet geschikt zijn voor het autovak. Dan kunnen we wel proberen te zorgen 

dat ze bij een andere opleiding hun ziel vinden. 

Docent A: Bij sommige leerlingen is het duidelijk. Maar het gaat om die 

groep waarvan je denkt: wanneer neem je het besluit dat het genoeg is 

en heb je dan genoeg gedaan? Wat is leerbaarheid en uit wat voor gezin 

kom je? Geef je iemand de tijd om te leren studeren? Doen wij er voldoende 

aan om ze dat te leren? En hebben we die vermogens zelf goed genoeg 

ontwikkeld om ze dat aan te leren?

Er is bij de docenten twijfel over hun doelstelling: leiden we op voor het beroep en 

trekken we daar dan ook de (vaak harde) consequenties uit? Docent A spreekt deze 

twijfel het duidelijkste uit. Hij vraagt zich af of je leerlingen niet meer tijd moet geven 

en hoeveel tijd dat dan is. Het team voelt zich ook onvoldoende toegerust om in dit 

dilemma duidelijke keuzes te maken. 

Docent A: Wat wij nu niet hebben in het team is iemand die tips geeft over 

hoe we een bepaalde jongen moeten behandelen. Hoe je hem te woord

moet staan of hoe je ermee om moet gaan dat hij een bepaalde beperking
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heeft. Iemand die zegt: het is zijn beperking, maar zo kun je zo’n jongen 

toch op z’n plek krijgen. Niet afrekenen, maar gewoon dat iemand zegt: hij 

heeft dit of dat, dus als je er zo of zo mee omgaat, dan kun je er veel beter

mee werken. Dat hebben we nu niet. 

Soms laten we leerlingen los omdat we er zelf geen raad mee weten. Je kunt 

soms de fout maken dat je een leerling categoriseert als hij niet geschikt is 

voor het vak, maar dat heeft misschien ook wel te maken met dat wij niet 

weten hoe we met die leerling om moeten gaan. Ik hoor wel eens van: ze 

zijn in de werkplaats hartstikke goed en er is niets aan de hand op de werk-

plek, maar op school. Die discrepantie zit er soms.

Hoewel de meeste docenten het eens zijn dat ze hierin tekort schieten, vindt 

een docent die zichzelf als een van de weinigen als ‘didacticus’ ziet dat zijn 

‘leermeester’-collega’s hierin zelf een grotere rol kunnen spelen.

Docent D: Ik denk dat als wij de kaders bekijken, dat het heel vaak het 

kwalificatiedossier is waar je aan moet voldoen en aan wat het bedrijfsleven wil. 

Ik denk dat vanuit dit team te weinig gekeken wordt naar de motivatie van 

de leerling en hoe die motivatie bij de leerling aangewakkerd kan worden. 

Het is mooi, 80% loopt met die groep mee, alleen het ‘triggeren’ van eentje 

die sneller loopt of eentje die langzamer is, dat zie ik niet terug in ons 

onderwijsconcept. 

Veel van de andere docenten zijn het niet met hem eens en vinden dat ze wel degelijk 

didactisch bezig zijn. Maar veelal zit deze didactiek verborgen in het lesmateriaal 

dat van het betreffende kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven komt. 

Een van de docenten vat dit als volgt samen:

Docent E: Ik denk dat de didactiek er wel inzit, maar dat deze er meer 

van buitenaf ingedragen wordt, door de manier waarop het in boeken en 

leerstijlen vastligt. Terwijl als je zelf een pedagogische achtergrond in je 

opleiding hebt, dan zet je meer van binnenuit een eigen stempel.
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Een docent Nederlands geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor een bredere 

opleiding. 

Docent F: Ik geef een algemeen vak, in die zin heb je toch een andere positie. 

Ik probeer dat vak ook richting hun beroepsrichting te geven. Tegelijkertijd 

moet je oppassen dat we niet met zijn allen alleen maar dat als richtpunt 

nemen. Ik wil ook een totaal mens afleveren en niet alleen een monteur. 

De leermeesters die wij hebben, de mensen die daaraan voldoen, pakken 

eigenlijk alleen puur dat stukje techniek van de auto en niet het maatschap-

pelijke erom heen.

Ten aanzien van het gesprek over de doelen kunnen we concluderen dat de drie 

onderscheiden ‘identiteiten’ een goede aanzet kunnen zijn voor een fundamenteel 

gesprek over de doelen van de opleiding en van het team.

De teamcoördinator over de doelen
De teamcoördinator was ook bij het gesprek tussen de teamleden aanwezig, maar 

nam aan het gesprek nauwelijks deel. Voorafgaand aan het teamgesprek hebben 

wij hem apart geïnterviewd. De coördinator heeft in het team de rol van ‘meewerkend 

voorman’. Voor 40% van zijn tijd vervult hij onderwijstaken en voor 60% coördinatietaken.

De teamcoördinator omschrijft zijn team als tamelijk homogeen.

Teamcoördinator: Alle jongens komen in principe uit de garage. De instruc-

teurs, maar ook de docenten. De achtergrond van iedereen is eigenlijk zo’n 

beetje hetzelfde.

De teamcoördinator heeft bij het aannemen van nieuwe mensen ook expliciet 

gezocht naar meer diversiteit, geen technische mensen. Volgens hem denken 

de technische mensen te zwart-wit en hebben ze onvoldoende geduld voor de 

leerlingen. 
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Teamcoördinator: De passie voor de techniek is de belangrijkste reden 

dat de mensen hier werken. Ik wil niet zeggen dat ze geen liefde voor de 

jongens hebben, maar het geduld is minder. Dan zijn ze wel heel goede 

leermeesters, maar dan hebben ze de klik niet meer met die jongens. 

De omschrijving die de coördinator geeft van zijn team, komt erg overeen met wat 

er in het teamgesprek naar voren komt. De meeste teamleden zijn sterk gericht op 

het afleveren van vakmensen. 

Teamcoördinator: Als ik kijk naar mijn collega’s, is het: we willen gewoon 

een goede vakbroeder maken. Dat is de drijfveer en dat is eigenlijk ook wat 

wij verstaan onder de jongens goed onderwijs bieden. Dus op het juiste 

niveau in de branche brengen.

Hij onderschrijft deze doelstelling. Of zoals hij het zelf zegt: het is het doel van 

ons bestaan. De diversiteit die hij in het team zoekt, moet vooral de onderlinge 

communicatie bevorderen. 

Teamcoördinator: Als iemand puur lesboer is en zich volledig op een heel 

klein detail richt, kan hij niet meer communiceren met iemand die, gechar-

geerd gezegd, aan de kant van de sandalen zit. Iemand die het overdreven 

softe heeft en iemand die het hele exacte heeft. Dan kunnen ze niet met 

elkaar overweg en hebben ze geen begrip meer voor elkaars situatie. Dus er 

zal toch altijd een mix zijn. Dat de ene meer in de techniek zit en de andere 

meer op begeleiding zit, dat is eigenlijk wel een beetje natuurlijk ontstaan.

Het is volgens de teamcoördinator moeilijk om met het team tot een goed gesprek 

te komen over de doelen. Het onderling vertrouwen is in het team niet heel groot. 

Er is wrevel over inschaling en taakverdeling. Hij ziet dit als een belemmering voor 

een open gesprek. 
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Teamcoördinator: De wrevel die ik net heb beschreven tussen mensen 

onstaat omdat ze zich tekort gedaan voelen. Sommige mensen moeten 

kritisch naar zichzelf kijken: ik zeg eigenlijk wel dat hij zo weinig doet, maar 

is dat ook wel zo? Andersom zijn er ook mensen die misschien niet te weinig 

doen, maar zich zouden moeten afvragen: doe ik het wel goed?

De coördinator geeft ook aan dat de manier van praten in het team en de omgangs-

vormen niet uitnodigen tot een diepgaand gesprek over de doelen. In het team-

gesprek bleek dit ook. Wij hebben dat omschreven als de cultuur van de garage: 

veel grappen, niet al te serieus en zo nu en dan mensen op de hak nemen.

In de volgende paragraaf gaan we in op het proces. 

Het gesprek als proces
In deze paragraaf zoomen we in op de wijze waarop gesprekken in het team gevoerd 

worden. We gaven al aan dat het moeilijk was om een serieus gesprek te voeren. 

Er is een ongemakkelijke sfeer, waarin een aantal docenten zich vooral sceptisch 

uitlaat of probeert de lachers op de hand te krijgen. De teamcoördinator ervaart de 

‘lacherige sfeer’ al langer als een probleem.

Teamcoördinator: Er komt wel een beetje beweging in, maar heel vaak gaat 

het lacherig, waardoor je af en toe niet weet of het serieus bedoeld wordt. 

Ook de docenten onderkennen dit. Een van de docenten maakt daarover een 

kritische opmerking.

Docent D: Op een lollige manier wordt vaak een boodschap overgebracht. 

We benoemen zaken niet altijd op een professionele manier. Wij kunnen 

wel zeggen dat we dit zijn of dat zijn, maar in de wandelgangen horen we 

ook uitspraken van elkaar als: ‘die snapt er geen bal van’. Dat soort facetten 

zouden we wat meer met elkaar kunnen bespreken en daardoor ook meer 

voor elkaar open kunnen staan. Ik denk dat we daar nog wel een groei 

kunnen maken. Of ben ik nu te kritisch?
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Andere docenten accepteren deze opmerking wel en geven aan het er mee eens 

te zijn. Verschillende docenten merken op het prettig te vinden over doelen en 

opvattingen met elkaar in gesprek te zijn, omdat dat er meestal niet van komt. 
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Casus 2 bestaat uit een team van docenten en instructeurs van de opleiding 

Helpende en Zorg & welzijn. Het is een grote club mensen, voornamelijk vrouwen 

van middelbare leeftijd met een paar collega’s ertussen die de gemiddelde leeftijd 

sterk naar beneden trekken. Het team verzorgt lessen op drie locaties in de regio. 

De meerderheid van de docenten herkent zichzelf, in termen van de eerdergenoemde 

identiteiten, het sterkst in de pedagoog.

Het team ziet het als zijn belangrijkste taak een complexe groep leerlingen (met 

relatief veel leerproblemen, gedragsproblemen en/of persoonlijke problemen) leer-

plezier bij te brengen, zodat ze binnenboord blijven en voldoende (algemene) 

vaardigheden ontwikkelen om zich staande te houden in de samenleving en op de 

arbeidsmarkt.

Een docent verwoordt het als volgt: Mijn belangrijkste doel is dat ik goed contact 

heb met de leerlingen, dat ze mijn lessen leuk vinden en tevreden naar huis gaan. 

Dat voel je, dat proef je aan de sfeer in de klas. Als de sfeer goed is merk ik dat ze 

openstaan om te leren en om hard te werken.

In gesprek over de doelen
De docenten leggen vooral het accent op de pedagogische relatie met de leerlingen 

en halen daar ook veel voldoening uit. Een goed contact met de deelnemer is 

volgens hen essentieel om met de doelgroep te kunnen werken. In de woorden 

van een docent: Je moet eerst een vertrouwensband met de leerlingen opbouwen 

voordat je aan het overdragen van kennis, (sociale) vaardigheden en beroepshouding 

kunt toekomen. Je moet leerlingen het gevoel geven dat je naast hen staat, iemand 

bent bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Doe je dat niet… dan raak je ze echt kwijt.

Casus 2: Een gesprek over goed 
opleiden op mbo niveau 1 en 2 4
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De nadruk op de pedagogische relatie is tegelijkertijd ook een belangrijk punt van 

discussie binnen het team. We illustreren dit met het volgende fragment.

Docent A: Er is zoveel aan de hand met onze leerlingen. Taalachterstanden, 

gedrags- en leerproblemen, gedoe thuis, noem maar op. Dat kost bergen 

tijd. Al zou je het willen, je komt niet veel verder dan pedagoog zijn. 

Docent B: Dat is maar hoe je het bekijkt. Binnen ons roc zijn er duidelijke 

verschillen, dat is onderzocht. Het bleek dat wij als sector Gezondheidszorg 

heel weinig doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk en het 

zorgadviesteam. Ook in ons team, dat geeft natuurlijk te denken. Is het 

niet zo dat mensen te lang in die rol van pedagoog blijven hangen en dan 

eigenlijk over professionele en persoonlijke grenzen heen gaan?

Docent C: Ik ben het daar niet mee eens. Jij hebt het over een stukje 

frustratie uit het verleden. Ik denk dat er momenteel heel goed wordt 

doorverwezen. Wij hebben een goede studiedag gehad en weten de weg 

best te vinden. Misschien wel ingegeven door de angst voor de inspectie 

verwijzen we nu verdraaid snel door, terwijl we vroeger gezegd zouden 

hebben: ‘we geven je nog één kans’.

Docent A: Is dat dan de goede weg? Willen we dat? 

Docent D: Op zich wel. Natuurlijk wil ik het weten als er problemen zijn, maar 

ik ben geen maatschappelijk werker. Als er vergaande problemen zijn, wil ik 

graag dat een ander die voor mij oppakt. Je moet uiteraard wel weten naar wie 

je het beste kunt doorverwijzen. Maar daarvoor hebben we die scholing gehad.

Gaandeweg het gesprek merken steeds meer aanwezigen op dat in het docenten-

team alle oriëntaties goed vertegenwoordigd zouden moeten zijn, dus niet alleen 

een accent op de pedagoog maar ook op de didacticus en leermeester. Eigenlijk zou 

elke docent over deze oriëntaties moeten beschikken, menen verschillende 

docenten.

Zo wordt ingebracht dat de leermeesterrol meer uit de verf zou moeten komen. De 

toerusting op de beroepspraktijk en arbeidsmarkt kan beter, en dat is zeker ook in 

het belang van de leerling.
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Docent A: Op alle niveaus moet je inhoudelijke kwaliteit leveren, of het nu 

niveau 1,2, 3 of 4 is. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Deze wereld vraagt 

om een degelijke opleiding en degelijke diploma’s. Als je daarover niet 

beschikt, maak je geen schijn van kans.

Het actualiseren van de vakkennis schiet vaak tekort omdat er simpelweg te weinig 

tijd voor is of men denkt dat er geen tijd voor is (de meningen waren hierover 

verdeeld). 

Docent A: Aan de inhoud van de lessen – wat  we de leerlingen willen 

meegeven – valt nog veel te verbeteren, in mijn perceptie. Ik zou me er 

graag meer mee  willen bezighouden. Maar helaas, daar heb ik – zeg maar 

– even geen tijd voor.

Docent B: We hebben geen tijd omdat we ons heel vaak verliezen in de 

waan van de dag. Onze leerlingen zijn wanen van de dag. Die roepen en 

schreeuwen en wij gaan er meteen op in, hoewel we steeds met elkaar 

afspreken dat we prioriteiten moeten stellen. Op de een of andere manier 

raken we dat steeds heel snel kwijt. 

De meeste docenten vinden dat de organisatie het actualiseren van praktijkkennis 

onvoldoende faciliteert. Of zoals een docent samenvat: Het directe werk met de 

leerling gaat altijd voor. Op docentenstage gaan (of simpelweg een praktijkdag ‘nemen’) 

betekent altijd dat anderen dan jouw werkzaamheden moeten overnemen; maar je 

wilt anderen daarmee niet belasten’. 

Er zijn ook echter ook kritische tegengeluiden.

Docent C: Het heeft te maken met zelfmanagement en persoonlijke hygiëne. 

Als je jezelf nog steeds als sluitpost op de begroting ziet, zo van: ‘Ik mag 

pas op docentstage gaan of ik mag pas naar een vergadering gaan als alle 

studenten er lekker bij zitten, als alle lessen kloppen.’ Dan kom je geen 

steek verder.
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Het is goed om even uit de hectiek van alledag te stappen, om een moment 

te scheppen voor bewustwording, uitwisseling, inspiratie en vernieuwing. 

Daar wil ik wel voor gaan. Vooral omdat ik denk dat we uiteindelijk de 

leerlingen daar nog veel meer mee helpen. Je kan pas goed voor een ander 

zijn als je goed voor jezelf zorgt. 

In de discussie geven verschillende mensen aan dat het team er uiteindelijk ook 

iets aan heeft als docenten op stage gaan. Men vindt dat afspraken hierover (nut 

van de stage, enzovoort) op teamniveau, zouden kunnen helpen meer ruimte te 

maken voor het actualiseren van de vakkennis in het team. 

Over het algemeen zijn docenten het erover eens dat op didactisch terrein nog een 

wereld te winnen is.

De behoefte aan een breder didactisch handelingsrepertoire om maatwerk te 

kunnen leveren, is groot. Maar men beseft ook dat men in het team op dit gebied 

veel aan elkaar kan hebben door samen te werken.

Docent A: Ik vind het erg lastig om een grote groep leerlingen te bedienen 

met uiteenlopende achtergronden en kenmerken. Ik heb een groep zorg-

hulpen waarin er een stuk of vier zitten die nauwelijks Nederlands spreken. 

Dan weet ik het soms gewoon niet meer.  Zo kreeg ik iemand het woord 

‘behang’ niet uitgelegd. ‘Papier tegen de muur’. Vond ik zelf wel helder. 

Maar de leerling niet. Die zat met zijn Arabisch woordenboekje te zoeken 

naar papier. En dan zitten er nog drie, die hebben het woord behang niet 

eens gehoord, die begrijpen het woord ook niet. En die willen ook mijn 

aandacht.

Docent B: Ik herken dat. Ik vraag me regelmatig af hoe ik op verschillende 

niveaus hetzelfde onderwerp kan brengen. Ik heb eigenlijk maar één 

pakketje. Ik heb maar één les en als ik ‘ik’ zeg, bedoel ik onze vakgroep. We 

maken een les over een onderwerp en dat is een gemiddelde les, terwijl we 

met heel verschillende leerlingen hebben te maken.
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Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat de docenten in het algemeen vinden dat 

ze al goed op weg zijn als team en erg hun best doen. Door de vele veranderingen 

in de laatste jaren (ze zijn pas sinds twee jaar een team), komen ze nu pas 

langzamerhand toe aan echt inhoudelijk overleg. 

Ten aanzien van het gesprek over de doelen kunnen we concluderen dat de drie 

onderscheiden ‘identiteiten’ een goede aanzet kunnen zijn voor een fundamenteel 

gesprek over de doelen van de opleiding en de (benodigde) kwaliteiten van het team.

De teammanager over de doelen
De teammanager was bij het gesprek met de teamleden aanwezig, maar deed 

alleen luisterend mee (één keer uitgezonderd, toen ze op een vriendelijke manier 

een feitelijke correctie gaf). Voorafgaand aan het teamgesprek is zij apart geïnterviewd. 

De teammanager is fulltime leidinggevend en vervult geen directe onderwijstaken. 

Zij heeft voorheen in de gezondheidszorg gewerkt.

De teammanager omschrijft haar team als tamelijk heterogeen. Sommigen zijn zij- 

instromers vanuit het werkveld, anderen komen van de lerarenopleiding of hebben 

een meer algemeen vormende achtergrond. Het team bestaat uit seniordocenten, 

docenten, instructeurs. Qua leeftijd en geslacht is het team wel behoorlijk homogeen, 

voornamelijk vrouwen van middelbare leeftijd. De leidinggevende vindt dat het team 

aangaande bepaalde kwaliteiten wat eenzijdig is samengesteld. Daarom heeft zij 

bij het aannemen van nieuwe mensen expliciet gezocht naar meer differentiatie, 

passend bij de teamopdracht.

Teammanager: Ik ben gericht op vakspecifieke kwaliteiten en teamcompetenties. 

En daar dan een mooie combinatie in zien te vinden. Je solliciteert natuurlijk 

op een functie bij niveau 1 en 2, dus dat vraagt ook bepaalde flexibiliteit en 

creativiteit van docenten. Als je een ontzettende vakidioot bent die het heel 

belangrijk vindt om zijn vak over te dragen en je hebt geen oog voor het 

proces en de groepsdynamiek, dan kun je maar beter naar een ander 

opleidingsteam gaan. Je moet ook heel erg geïnteresseerd zijn in de doel-

groep en daar een balans vinden tussen kennisoverdracht, dingen aanleren 

en wat er in zo’n groep gebeurt. Daar let ik ook altijd heel erg op. Ik ben er- 

achter gekomen dat ik niet op leeftijd let. De laatste collega die ik aange-
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nomen heb bleek 60 te zijn, maar die indruk had zij absoluut niet op mij 

gemaakt. Ik nam haar aan omdat zij innovatief is, sprankelend, energiek, 

flexibel, maar ook tegelijkertijd heel duidelijk. Het was iemand die met name 

blauw en geel in haar kleurenprofiel* had zitten waarvan ik dacht, dat is een 

mooie aanvulling op wat wij als team nodig hebben.

* Blauw staat voor plannen, organiseren, analyseren en geel voor innovatie. 

De omschrijving die de teammanager geeft van de teamopdracht/teamdoelen ligt 

behoorlijk in lijn met wat het team zelf noemt. Het valt op dat zij ook de rol van 

pedagoog benadrukt en later in het gesprek constateert zij dat de rollen van didac-

ticus en leermeester versterkt zouden mogen worden. Verder legt zij sterk het 

accent op de teamcompetenties in relatie tot zelfsturende teams. De teamleden 

spraken hier meer zijdelings over.

Het gesprek als proces
In deze paragraaf zoomen we in op de wijze waarop het gesprek in het team 

gevoerd is.

Voor aanvang van het gesprek vertelde de teammanager dat op die dag een van 

de teamleden te horen had gekregen dat haar contract niet zou worden verlengd. 

Ze zei dat daardoor enige onrust was ontstaan en dit op de stemming zou kunnen 

drukken. 

De deelnemers maakten tijdens het hele gesprek een geconcentreerde indruk en 

er werd na aanvang van de bijeenkomst bijna niet onderling gepraat. De sfeer was 

vriendelijk, mensen lieten elkaar uitpraten en waren respectvol naar elkaar. 

Iedereen bleef tijdens de gehele bijeenkomst rustig zitten en luisterde geïnteresseerd 

naar de ander. Hoewel de deelnemers in feite leden van drie deelteams zijn, was 

aan het gedrag niet te merken welke deelnemers uit hetzelfde deelteam afkomstig 

waren. Sommigen zeiden meer dan anderen, maar iedereen nam uiteindelijk ten 

minste een keer het woord. 



27

Tijdens de presentatie van de gespreksleider over het vooronderzoek leken de 

deelnemers aanvankelijk afwachtend. Vanaf het moment dat de verschillende 

oriëntaties aan de orde kwamen, was duidelijk te merken dat de deelnemers echt 

geïnteresseerd waren en knikten sommigen af en toe instemmend (vooral toen 'de 

pedagoog' en 'de didacticus' aan de orde kwamen, knikten sommigen heftig). 

De drie oriëntaties werkten goed voor de deelnemers om hun eigen identiteit en 

doelstellingen in beeld te brengen. Het leek erop dat iedereen vrij gemakkelijk kon 

aangeven hoe zij zichzelf zagen; de jongeren wel iets minder gemakkelijk dan de 

ouderen. 
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In de inleiding verwezen we naar het onderzoek naar professionele identiteit 

(Moerkamp & Hermanussen, 2011), waarin drie oriëntaties van docenten in het 

beroepsonderwijs kunnen worden onderscheiden. In die oriëntaties zijn de belang-

rijkste doelen, drijfveren en normen van docenten ‘gevat’. Het doel van het onder-

zoek was te kijken of deze oriëntaties een aanknopingspunt kunnen zijn voor het 

gesprek tussen docenten in een team. We hebben daarbij het begrip ‘professionele 

dialoog’ geïntroduceerd. In alle besproken publicaties rond de professionele dialoog 

wordt, zij het in diverse bewoordingen, het belang benadrukt van pluriformiteit. 

Jacobs (2010) spreekt van ‘openstaan’ voor kennis en ervaring van anderen. 

Wassink (2011) ziet ‘verschillen opzoeken’ en ‘begrijpen’ als belangrijke kenmerken 

van een dialoog. Leeferink e.a. (2004) onderscheiden meervoudige perspectieven 

en gelijkwaardigheid als belangrijke principes voor interactie. 

Met het onderscheiden van de drie professionele oriëntaties hebben we 

geprobeerd 

de perspectieven die, naar onze mening, zwaar wegen in het beroepsonderwijs, 

inhoud te geven. Op deze manier werd de pluriformiteit gereduceerd en daarmee 

hanteerbaar in een gesprek. Uiteraard verschillen docenten op veel meer punten van 

elkaar, maar we kunnen stellen dat niet alle verschillen er in dezelfde mate toe doen. 

Uit de twee casussen blijkt dat de drie oriëntaties een goede basis vormen voor (het 

begin van) een gesprek over doelen, normen, drijfveren. Het blijkt mogelijk om vrij 

snel diepte te geven aan het gesprek. Uit de casussen blijkt echter ook dat een aantal 

andere voorwaarden voor een goede dialoog in het team nog niet gerealiseerd zijn. 

Kenmerken of principes als ‘gelijkwaardigheid’, ‘vertrouwen’, ‘veiligheid’ waren niet 

altijd aanwezig, zeker niet in het team van de opleiding Motorvoertuigen. 

Machtsverschillen en processen van uitsluiting (Jacobs, 2010) waren hier duidelijk 

zichtbaar. Deels kan dit het gevolg zijn geweest van de, misschien geforceerde, 

onderzoekssituatie. Maar de teamleiders geven aan deze processen ook in andere 

Evaluatie 5
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teambijeenkomsten te herkennen. Het beter toerusten van teamleiders voor het 

voeren van een professionele dialoog, zou een eerste stap kunnen zijn om de 

negatieve processen te keren. Daarbij staat nog wel de vraag open hoe de meer 

algemene kenmerken en principes van een professionele dialoog kunnen aan-

sluiten bij de specifieke beroepscultuur in de verschillende opleidingsteams in het 

beroepsonderwijs. Het is vermoedelijk niet toevallig dat het gesprek in het team van 

Zorg & welzijn meer karaktertrekken van een professionele dialoog vertoonde, dan 

het gesprek in het team motorvoertuigen. Het zou een uitdaging zijn om, zonder 

afbreuk te doen aan de meer mannelijke, ‘hands on’-mentaliteit in bijvoorbeeld een 

team Motorvoertuigen, ook daar een open professionele dialoog te initiëren. 
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De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. 

Het lijkt een open deur, maar de professie van docenten in het middelbaar 

beroepsonderwijs staat pas betrekkelijk kort op het netvlies van beleidsmakers 

en schoolleiders. Terwijl er toch een direct verband lijkt te zijn tussen de 

kwaliteit van het werk in het onderwijs en de leerresultaten van studenten.

Tegelijkertijd is er niet één type docent in het middelbaar beroepsonderwijs. 

De docent is zowel leermeester, didacticus, als pedagoog. Professionele 

identiteiten die zich naast elkaar ontwikkelen en in de verschillende vormen 

en niveaus van het mbo in meer of mindere mate naar voren komen. 

De publicatie In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit verkent 

de mogelijkheden van de professionele dialoog: een gespreksmethodiek 

voor de professionele ontwikkeling van docenten die rekening houdt met de 

verschillende identiteiten van de docent in mbo. Een goed uitgangspunt voor 

een teamgesprek over onderwijsdoelen en professionele standaarden!

In gesprek over teamdoelen en 
professionele identiteit

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is het landelijk expertise

centrum van en voorz r beroepsonderwijs en volwassenen educatie. 

Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en verspreiden van 

wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant is voor de sector 

en de samenleving.


