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OPLEIDEN IN EEN TEAMORGANISATIE
GRAAFSCHAP COLLEGE, DOETINCHEM

“Wij willen als roc een lerende organisatie zijn. Dat 
is noodzakelijk, want we willen beroepsonderwijs 
geven dat gericht is op de beroepen van de toe-
komst. Dat doe je door goed om je heen te kijken 
wat de ontwikkelingen zijn. En dat doe je met heel 
goede docenten. Het is dus belangrijk docenten te 
steunen in hun behoefte zich verder te ontwikkelen. 
Wetenschap heeft aangetoond dat het opleidingsni-
veau van docenten weldegelijk van invloed is op de 
prestaties van studenten. Ook een onderzoekende 
houding draagt bij aan een hoog niveau.” 

NETWERKORGANISATIE
“Bij onze professionaliseringsimpuls hebben alle ver-
schillende doelgroepen aandacht gehad. Maar de 
kwaliteit van het onderwijs wordt als eerste bepaald 
door de docent. We zijn begonnen met een docen-
tenteamscan. De scan was bedoeld als aanzet voor 
de daarop volgende professionalisering, maar dat 
heeft niet zo goed gewerkt. Men pakte het niet op, het 
kwam te vroeg. We hebben vervolgens een onder-
zoek gedaan naar de teamorganisatie. Het positieve 
resultaat van het onderzoek was dat de teamorganisa-
tie als goed wordt ervaren, maar er wel dringend be-
hoefte is aan duidelijkheid over teams en organisatie. 
Dat heeft ertoe geleid dat we hebben nagedacht over 
sturing en organisatie. We realiseerden ons dat een 
roc steeds meer een netwerkorganisatie is. We heb-
ben erg geworsteld met hoe die netwerkorganisatie 
zich verhoudt tot de hiërarchische lijnorganisatie. We 
konden moeilijk afstand nemen van de lijnorganisatie, 
omdat de verantwoording over wat je doet zo geor-
ganiseerd is. Die verantwoording was heel moeilijk in 
een netwerkorganisatie vorm te geven. Toen kwam 
het inzicht dat we een netwerkorganisatie naast de 
lijnorganisatie kunnen opzetten! Uit deze principes 
hebben we de professionalisering gericht op teams 
en op netwerken.”

Graafschap College heeft bijna 9.000 studenten en ruim 800 medewerkers. Het roc heeft 

dertien verschillende locaties en een sterke regionale functie voor de Achterhoek en de 

Liemers, maar ook daarbuiten. In de professionaliseringsaanpak staan zowel ontwikke-

ling van de individuele professionals als van de teams centraal.

EVELIEN VAN BAAREN Diensthoofd P&OA
SARIEN SHKOLNIK Lid college van bestuur
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VANUIT DE INHOUD
“Teamprofessionalisering is maatwerk, want het is 
heel verschillend in wat voor ontwikkelingsstadium 
een team zit. Je moet het vanuit de inhoud oppakken 
en vertalen naar het teamniveau. Dat is een intensief 
proces dat ook de nodige kwaliteit vraagt.  Een unifor-
me aanpak werkt hierbij niet.”

VRAAG ACHTER DE VRAAG
“We hebben de Graafschap Academie opgericht om 
de vele vragen uit de organisatie met een goede kwa-
liteit te kunnen beantwoorden. Als er bij de Academie 
een vraag binnenkomt, gaat de Academie in gesprek 
met het team over wat ze nu echt nodig hebben. Op 
zoek naar de vraag achter de vraag. Daardoor is een 
groot draagvlak ontstaan. De Academie heeft een 
keuzepalet voor teams ontwikkeld met onderwerpen 
die op maat kunnen worden uitgevoerd, maar ook 
met trainingen over collegiale consultatie. Kennisde-
ling heeft een duidelijke inhoudelijke meerwaarde. 
Het informele leren is eigenlijk laaghangend fruit als je 
het koppelt aan passie en plezier. We hebben door de 
werkwijze van de Academie ook kennis opgebouwd 
over de vragen van docenten en teams. We weten nu 
beter wat de behoefte is. De Graafschap Academie 
hebben we bewust gepositioneerd bij de dienst P&O 

die nauw samenwerkt met Onderwijs & Innovatie. Op 
deze manier kan je direct de ondersteuning aanbie-
den op het beleid dat je net hebt ontwikkeld.”

TEAMONTWIKKELPROCES ERVAREN
“Als je inzet op teams en netwerken, moet je veel aan-
dacht besteden aan leiderschap. Alle leidinggevenden 
hebben een ontwikkelassessment gedaan en een 
ontwikkelplan voor zichzelf gemaakt, met zowel indi-
viduele als gezamenlijke activiteiten. We komen zeven 
ochtenden per jaar bijeen om met elkaar kennis en 
opvattingen te delen over actuele thema’s. Ook wordt 
jaarlijks een leiderschapsdag georganiseerd. Deze ac-
tiviteiten worden goed bezocht en gewaardeerd.” 

BOVENOP DE KENNIS
“Professionalisering is nu veel zichtbaarder. Je ziet dat 
medewerkers echte professionals zijn, ze hebben al 
heel veel. We zetten nieuwe manieren en werkvor-
men in om te professionaliseren en medewerkers uit 
te dagen, bijvoorbeeld workshops met paarden en 
honden. Hier gaat het om out of the box denken, bo-
venop de kennis die er al is.”

AGENDA VAN DE TOEKOMST:

• De Lerende organisatie is een con- 
 cept waarmee je nooit klaar bent.
• Samen professionaliseren met de vele 
 kleine en middelgrote bedrijven in  
 de regio, die behoorlijk innovatief zijn!   
 Vroeger was hier de maakindustrie,  
 maar de regio heeft nu te maken met  
 demografische krimp en profileert zich 
 met Smart Industries. 
• Met de teamaanpak kan uiteindelijk  
 iedereen meegenomen worden. Maar 
 daar komen ook nieuwe vragen uit 
 voort.
• Je moet verleiden, pushen heeft geen  
 zin.
• Zichtbaar maken, groter maken en 
 mensen waarderen.
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“Door de transitie in de zorg moeten we in Neder-
land echt op een andere manier gaan denken. Als wij 
willen dat mensen meer eigen regie moeten voeren 
over hun leven, betekent dit voor de beroepsbe- 
oefenaar dat hij nadenkt over hoe mensen dat kun-
nen doen en hoe hij daarin kan ondersteunen. Dit 
vraagt samenwerken in netwerken en verlangt een 
omslag in ons denken. Instellingen zijn lang gestuurd 
om onder meer op basis van financiële stromen te 
concurreren met elkaar. Veel zorgorganisaties zijn 
inmiddels gesloten: er zijn minder stageplekken. 
Stages ontstaan nu in netwerken en studenten wer-
ken met verschillende organisaties samen. Traditio-
nele arbeidsrelaties veranderen in snel tempo. We 
hebben nog geen flauw idee hoe het beroep er over 
tien jaar uitziet. Dus is het onze taak de student tools 
te geven hiermee om te gaan, ze voor te bereiden op 
een arbeidsmarkt die niet meer voorspelbaar is. Dat 
levert een ander soort beroepsbeoefening op. Dit 
gegeven heeft grote consequenties voor het onder-
wijs dat het Graafschap College aanbiedt.”

NETWERKROL
“Uit evaluatie bleek dat onze docenten met verschil-
lende opleidingsbehoeften zaten. Parallel daaraan 
zagen we dat werken in wijken heel belangrijk werd 
in ons beroepenveld. Het werken in wijken vraagt 
van docenten andere rollen. In de wijk kom je allerlei 
verschillende studenten en niveaus tegen. Coachen-
de deskundigheid wordt hierin belangrijk. Op school 
praat je veel met studenten en andere docenten, maar 
de docent in de wijk moet ook met de buurtcoach en 
Henk van het buurtcomité kunnen communiceren. 
Dat vraagt meer een netwerkrol. En hoe kunnen stu-
denten het beste leren in de wijk?” 

OVER OPLEIDINGEN HEEN
“We hebben aan de Graafschap Academie gevraagd 
met ons mee te denken en één en ander te faciliteren. 
Samen hebben we een training op maat ontwikkeld, 
die vorig jaar is uitgevoerd. Van wijkdocenten wordt 
verwacht dat ze inspelen op vragen van studenten in 
de wijk. De training was op dezelfde wijze opgebouwd, 
vanuit de leervraag van de docent. De training komt van 
onderop en sluit aan op de maatschappelijke vraag. Er 
doen vier opleidingen mee, die opleidingoverstijgend 
samenwerken.” 

ANDERE BASISVAARDIGHEDEN
“In de eerste lichting zijn vijftien docenten getraind en 
zijn we met tien wijkdocenten gestart. In de wijk worden 
nu vijfhonderd studenten begeleid. Je ziet dat wijkdo-
centen op projectbasis een team vormen. Studenten 
stuiten op vragen uit de wijk die veel breder zijn. Een 
groepje studenten was aan het discussiëren over gedrag 
van bewoners. De rol van de docent is dan kritische vra-
gen te stellen, zodat studenten buiten de grenzen van 
hun eigen opleiding denken én de verdieping zoeken in 
hun eigen opleiding. Bij de wijkdocent - en nu in de cur-
ricula - leggen we het accent op probleemoplossende 
vaardigheden, zelfsturing en zelfsturende teams. Binnen 
de beroepen zelf is communicatie een basisvaardigheid 
geworden. Studenten leren de eigen leervragen te for-
muleren, op basis van wat zij tegenkomen in de wijk. De 
docent ondersteunt dus meer en meer de onderzoe-
kende houding en stimuleert ondernemerschap. Stu-
denten staan voor de uitdaging mogelijkheden te leren 
zien en regie te nemen over hun loopbaan. Dat leren wij 
ze: stapje voor stapje.”

CISCA VAN DER SPAN
Senior docent Verpleegkunde, projectleider alterna-
tieve leervormen 
CAROLINE ADVOKAAT
Senior opleidingsmanager Verpleegkunde

“DE TRAINING KOMT VAN ONDEROP 

EN SLUIT AAN OP DE 

MAATSCHAPPELIJKE VRAAG.”
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“Uiteraard richt onze professionaliseringsaanpak 
zich op het ontwikkelen van onze professionals. Op 
de ontwikkeling in hun vakgebied en didactische 
competenties, maar ook op loopbaan. Daarnaast is 
kenmerkend voor onze aanpak dat we specifiek op 
professionalisering van teams inzoomen. We zijn 
drie jaar geleden gestart met een interne evalua-
tie naar onze teamorganisatie. We hebben diverse 
teams gesproken. Hoe werkt onze teamorganisatie 
in de praktijk, hoe kan je de resultaatgerichtheid 
vergroten, wat zijn kansen ter verbetering? Daar zijn 
veel aanbevelingen uitgekomen, die zijn we faci-
literen. Het team staat centraal, maar we besteden 
daarbij aparte aandacht aan de positie van leiding-
gevenden.” 

TEAMPALET
“Bij professionalisering ligt het eigenaarschap bij 
teams en de professional zelf. Wij geven kaders met 
onze visie, zodat sectoren en teams er hun eigen kleur 
aan kunnen geven en inspelen op de behoefte van 
dat moment. We hebben een teampalet ontwikkeld 
om zo onze dienstverlening in de etalage te zetten: 
passend onderwijs, blended learning, verbetering sa-
menwerking en afstemming van rollen. Met de teams 
kijken we op maat wat ze nodig hebben. We werken 
hierbij heel nauw samen met de andere diensten.”

VITALITEIT
“Naast teamprofessionalisering is één van de strategi-
sche lijnen: ‘Leren en werken met passie en plezier.’ 
Het vitaliteitsbeleid vinden we bij het Graafschap Colle-
ge erg belangrijk, we pakken dat in de breedte op. Het 
gaat over je goed voelen in het werk, zinvol werk doen 
dat aansluit bij je kwaliteiten, fit zijn, goed passen in het 
team. Vitaliteit is een vast onderwerp in de gesprekscy-
clus. Afgelopen jaar zijn we gestart met een professi-
onaliseringswijzer en vitaliteitsvouchers. Vouchers om 
medewerkers te verleiden aandacht te besteden aan 
bijvoorbeeld leefstijl, yoga of gebruik te maken van een 
loopbaan-APK. De helft van alle medewerkers heeft in-
middels gebruik gemaakt van de voucher.”

COREBUSINESS
“De Graafschap Academie staat! Zeventig procent van 
de medewerkers maakt gebruik van de Academie, 
naast alle reguliere opleidingen en externe trainingen 
die plaatsvinden. Medewerkers, opleidingsmanagers en 
sectordirecteuren komen met hun leervragen bij ons. In 
samenwerking zorgen wij voor de passende professio-
naliseringsactiviteiten. De professionalisering van onze 
professionals en teams is onze corebusiness.”

VLIEGWIEL
“De Graafschap Academie heeft als motto: ‘Jouw part-
ner in leren met plezier’, met als achterliggende visie 
‘verleiden en stimuleren’. We zijn deskundig, verbinden 
leren en willen zo veel mogelijk helpen bij regelzaken. Zo 
hebben we een systeem dat de professionaliseringsacti-
viteit van een medewerker rechtstreeks in het persoon-
lijke digitale portfolio zet. We geven mensen die een 
(master)studie volgen met ons ‘Slinge symposium’ een 
podium. Er wordt veel geschoold, het vliegwiel draait. 
Als mensen met plezier en passie terugkomen, kwaliteit 
hebben ervaren van een training die aansluit op wat ze 
nodig hebben, verspreidt het zich als een olievlek.”

INGE WEENINK
Senior beleidsadviseur P&O 
GERDY HOORNENBORG
Adviseur professionalisering Graafschap Academie

“PROFESSIONALISERING VAN 

ONZE PROFESSIONALS EN TEAMS IS 

ONZE COREBUSINESS.”
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“Ik was senior docent bij de opleiding Basiszorg en 
welzijn. Daar had ik twaalf jaar gewerkt, ik vond het 
een prachtbaan. Door het takenpakket dat ik had, 
kwamen andere kwaliteiten en interesses van mij 
boven. Via de Graafschap Academie werd ik geïnspi-
reerd de master Leren en Innoveren te volgen. Deze 
opleiding gaf mij veel inzichten en inspiratie, maar 
toen ik klaar was, werd ik weer in beslag genomen 
door de waan van alledag. Na twee jaar constateerde 
ik dat ik verder wilde met de onderwijsontwikkeling, 
want met het toenmalige takenpakket liep ik leeg. 
Ik heb bewust gekozen leerlingen en het lesgeven 
binnen mijn vakgebied los te laten en op een andere 
manier met onderwijs bezig te gaan.”

INTENSIEF GESPREK
“Mijn leidinggevende wees mij op de verschillende 
mogelijkheden in het Vitaliteitsprogramma. Eén daar-
van was de Loopbaan-APK. Ik heb anderhalf uur een 
intensief gesprek gehad met een loopbaancoach over 
persoonlijke keuzes en een gezamenlijke reflectie 
gehouden op kwaliteiten, mogelijkheden en plezier. 
Daarna hebben we gekeken wat er binnen en buiten 

het Graafschap College mogelijk was. We hebben een 
lijstje opgesteld van mensen en die ik kon bevragen. 
Daar ben ik achteraan gegaan. De Loopbaan-APK was 
een intensief gesprek, maar wel het juiste gesprek op 
het juiste moment!”

LEUK EN SPANNEND
“Ik heb met diverse mensen gepraat over de inhoud 
van hun taken en wat er voor de uitoefening nodig is. 
Aan het eind van de gesprekken kwam er een interne 
vacature als beleidsmedewerker bij de dienst Onder-
wijs en Innovatie. Die functie heb ik ook gekregen. Ik 
geloof niet in toeval, dit heeft zo moeten zijn. Dit alles 
speelde zich af in een tijdsbestek van vijf maanden. De 

zoektocht gaf al energie doordat er een wereld met 
mogelijkheden openging. Je kan weer vooruit kijken. 
Maar het blijft een enge stap. Ik zat al tweeëntwintig 
jaar in het onderwijs en gaf iets bekends op voor iets 
onbekends. Ondanks dat het nog zoeken is naar de 
inhoud, merk ik dat ik nieuwe inzichten krijg. Het ver-
ruimt mijn blikveld, met herkenning en onbekendheid. 
Ik ben in mijn nieuwe functie nog op zoek naar wat 
mijn rol wordt. Dat vind ik leuk en spannend. Toen ik 
mensen vertelde over de Loopbaan-APK hebben ver-
schillende mensen gereageerd met: dat had ik ook wel 
willen doen!”

“HET JUISTE GESPREK OP HET 

JUISTE MOMENT.”

MBO Raad | Graafschap College, Doetinchem

JOKE SULMAN
Beleidsadviseur dienst Onderwijs & innovatie 
en deelnemer Loopbaan-APK 
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“Het loopbaanplein bestaat uit zestig medewerkers 
die studentondersteuning bieden. Twintig procent 
van de studenten heeft vraagstukken van een com-
plexere aard. Dat betreft allerlei vraagstukken zoals 
relatieproblemen, drank, drugs, schulden, concen-
tratieproblemen. Studenten gaan eerst naar hun 
decaan, maar is het probleem te groot dan worden 
ze doorverwezen naar het loopbaanplein. Onze tra-
jectbegeleiders, orthopedagogen en psychologen 
doen heel verschillend werk zoals trajectbegelei-
ding, onderzoek, sociale vaardigheidstrainingen, 
faalangstreductietraining, rekenaanpak, taal voor 
leerlingen die niet zo taal- en sociaalvaardig zijn en 
cognitieve gedragstherapie.”

INDIVIDUELE SCHOLINGEN DELEN
“We hebben op het loopbaanplein dus veel specialis-
ten en dat heeft zijn weerslag op onze professiona-
lisering. Er is een grote motivatie voor opleiding en 
training, verschillende medewerkers hebben een uni-
versitaire opleiding gevolgd. We maken met het team 
een scholingsplan waarbij we bekijken welke gebie-
den we willen versterken. Dat leidt vaak tot individuele 
scholing. Een orthopedagoog werkt bijvoorbeeld veel 
met autisme, een ander doet rekenen. We proberen 
die kennis in het team zoveel mogelijk te delen. Eén 
psycholoog heeft veel kennis over kortlopende inter-
venties en begeleidt daarvoor een aantal malen inter-
visie in het team.”

DUURZAME RELATIE MET TEAMS
“Heel belangrijk is dat onze specialisten en trajectbe-
geleiders in de teamkamers aanwezig zijn. Dáár moet 
van elkaar geleerd worden! De specialisten zitten nooit 
op het loopbaanplein, ze werken op locaties met de 
studenten. Zij moeten herkenbaar zijn, bekend en aan-
spreekbaar. We willen het liefst zoveel mogelijk men-
sen hebben die hier zo lang mogelijk werkzaam zijn. 
Het gaat om de relatie die zij hebben opgebouwd met 
de docententeams. Dat kost tijd, energie en vertrou-
wen. We werken intensief samen met medewerkers 
van externe organisaties. Ook dat is professionalisering; 
kruisbestuiving van expertise in het netwerk.”

IN DE TEAMS KRUIPEN
“We profileren ons als Graafschap College door sterke 
en persoonlijke studentbegeleiding. In ons programma 
passend onderwijs is opgenomen dat alle docenten 
zich minimaal tweemaal per jaar een dagdeel moeten 
scholen op één van de thema’s. Dat programma heb-
ben we geschreven met managers, decanen en be-
leidsmedewerkers. Onlangs hebben we een workshop 
gegeven over passend onderwijs bij de sector Econo-
mie en Dienstverlening.  Een aantal docenten gaf aan 
dat ze handelingsverlegen zijn, ze weten niet hoe ze 
moeten omgaan met gedragsstoornissen. Ons werk is 
erop gericht dat soort signalen om te zetten in oplei-
ding en ondersteuning. Docenten helpen de problema-
tiek en vragen van studenten te herkennen. We hebben 
vorig jaar vanuit het loopbaanplein 1.100 hoofdzakelijk 
bol-studenten met een specifieke ondersteuningsvraag 
begeleid. 1.100 op de 8.000 is een enorm percentage! 
Dat vraagt toch allereerst om aandacht van de docent. 
We proberen hen met onze deskundigheid te onder-
steunen, maar we moeten dit breder oppakken. Het af-
gelopen jaar is al een heel professionaliseringsprogram-
ma uitgevoerd. Maar dit soort van programma’s worden 
als eerste gevolgd door mensen die al actief zijn! Wat ik 
zou willen is dat de Graafschap Academie nog meer in 
de teams kruipt om te kijken wat nodig is en de minder 
actieve docenten ook meeneemt. Doel moet zijn dat 
de docent zijn klas op orde heeft en een goed klassen-
management heeft, zodat er voldoende ruimte is voor 
studenten met een ondersteuningsbehoefte.”

“ZOVEEL MOGELIJK MENSEN, 

ZO LANG MOGELIJK WERKZAAM.”

ALEX JANSEN
Manager loopbaanplein 
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“Teacher in the lead is ontstaan na een werkbezoek 
aan Canada bij de Community Colleges. Na die reis 
hebben ongeveer twintig docenten zich verenigd in 
Teachers in the lead. Canadese docenten zijn  on-
gelofelijk trots op wat ze doen. Als je daar met een 
cvb-lid praat, heb je het binnen vijf minuten over de 
student! In Canada heeft een docent ook een veel 
hogere status.”

DAGELIJKSE WIJSHEID DELEN
“Er zijn op het Graafschap College vijf docenten ac-
tief als Teachers in the lead. We organiseren kennis- 
café ‘s. Dat zijn informele bijeenkomsten waar docen-
ten elkaar ontmoeten om te praten over ons werk als 
mbo-docent. Dat gaat over wat je elke dag doet, maar 
waar je ook met elkaar over wilt praten. Wat gebeurt 
er in jouw klas en welke thema’s zijn daar direct van 
invloed op? Er is enthousiasme om te delen wat er 
speelt. Vandaaruit maak je verbinding met elkaar. 

We hebben veel wijsheid in pacht en de Kenniscafé 
’s bevorderen professionalisering. Het is voor en door 
docenten, maar managers vinden deze beweging 
ook erg belangrijk. We worden gesteund en gefacili-
teerd. Ons streven is dertig tot vijftig mensen per café. 
Dat halen we tot nu toe elke keer.”

PIONIEREN
“Eigenlijk willen we op elke locatie een teacher in de 
lead hebben voor collegiaal advies. We hebben daar-
naast het plan Graafschap-pioniers gemaakt. Docen-
ten krijgen hiermee de mogelijkheid een goed idee uit 
te voeren. Wij ondersteunen ze daarbij. Het hoeft geen 
doordacht plan te zijn, het gaat juist over pionieren. We 
hebben het gekoppeld aan de kenniscafé’s. Wat vinden 
we als docenten nu innovatieve ideeën? Docenten zijn 
dus zowel bij de selectie als de uitvoering betrokken. 
Tot nu toe waren docenten reactief bij innovatie be-
trokken. Als beroepsgroep willen we graag aan tafel bij 
directie en cvb om over een nieuw strategisch beleids-
plan mee te kunnen praten. Uiteindelijk gaat het erom 
dat we als docent beter zijn in de klas!”

“VANUIT ENTHOUSIASME MAAK JE 

VERBINDING MET ELKAAR.”
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CONNY BOSGA, MARTIN ELBURG & SARA VRIEZEN
Teachers in the lead


