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Stimuleren van docent- en teamontwikkeling  

op basis van een sterke punten benadering 
NRO langlopend praktijkgericht onderzoek 

 
Een consortium van de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Wageningen, Erasmus 
Universiteit, kijk op beroepsonderwijs en het expertisecentrum beroepsonderwijs voert in 
samenwerking met een selectie van mbo-instellingen onderzoek uit naar docent- en teamontwikkeling 
op basis van een sterke punten benadering. Graag nodigen wij u uit om in het consortium te 
participeren.  Middels de onderstaande vragen en antwoorden lichten we het onderzoek toe en geven 
aan wat het onderzoek oplevert voor de betrokken scholen en teams.  
 
Hoe luidde de uitslag van de beoordelingscommissie NRO? 
Na meerdere selectieronden kregen we op 5 september van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) het groene licht voor uitvoering van ons onderzoeksvoorstel. 
De beoordelingscommissie heeft de aanvraag gekwalificeerd als ‘zeer goed’.  Enkele citaten 
uit de motivatie van de beoordelingscommissie: 
 
“… De commissie vindt het voorstel goed geschreven en vindt de aanpak die door de aanvragers is 
gekozen verfrissend.  
… dit voorstel heeft de potentie om bij te dragen aan onderwijsvernieuwing en het verder 
professionaliseren van betrokkenen 
… het is al heel lang moeilijk om duurzame professionele ontwikkeling van docenten te 
bewerkstelligen, de voorgestelde nieuwe aanpak kan wellicht effectief zijn  
…De commissie is met de referenten van mening dat het consortium zeer sterk is”   
 
Wat is de insteek van het onderzoek? 
We baseren ons op inzichten vanuit de positieve psychologie en in het bijzonder op de 
zogenaamde sterke punten benadering. Sterke punten zijn individuele kenmerken die 
energie geven en een persoon in staat stellen om op zijn of haar best te functioneren. 
Bijvoorbeeld, een leraar met een groot gevoel voor humor is in staat tot zijn beste prestaties 
als hij hiervan gebruik kan maken in het contact met studenten. 
 
Bij het stimuleren van sterke punten en de professionele ontwikkeling van docenten 
vervullen teamleiders een voortrekkersrol. Teamleiders zijn nog zoekende naar een goede en 
concrete invulling van deze voortrekkersrol en zijn ook niet altijd voldoende toegerust voor 
de uitvoering van de HR-rol, waardoor de beoogde effecten uitblijven en de 
ontwikkelmotivatie van docenten niet toeneemt.  
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Waarom is de sterke punten benadering van belang? 
Uit recent onderzoek1 komt naar voren dat het ontwikkelen van sterke punten veel meer 
voordelen oplevert dan wanneer alleen wordt ingezet op het wegwerken van tekorten 
(deficiëntiebenadering). Die voordelen uiten zich onder andere in betere prestaties, meer 
bevlogenheid, beter omgaan met werkbelasting, minder ziekteverzuim en het initiëren van 
ontwikkelactiviteiten.  
 
Hoewel sterke punten grotendeels stabiele individuele kenmerken zijn die de gebruiker 
energie opleveren kunnen ze voor een individu zo vanzelfsprekend zijn dat ze vaak 
onbewust worden gebruikt of worden gezien of als iets dat ‘iedereen toch doet’. Veel 
medewerkers kunnen hun sterke punten dan ook niet zonder hulp identificeren. Iedereen 
heeft sterke punten; zij verwijzen, op z’n minst gedeeltelijk, naar een genetische aanleg die 
mensen van nature goed maakt in bepaalde taken. Als sterke punten worden herkend door 
de persoon zelf en door anderen, kunnen ze gecultiveerd worden door oefening en door 
aanpalende kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk effectief kunnen 
worden ingezet.  
 
Hoe verloopt de fasering van het project?  
In het onderzoek staat de ontwikkeling van docenten en docententeams via de sterke punten 
benadering centraal. Het project zal uit twee fasen bestaan die achtereenvolgens worden 
uitgevoerd. In de eerste fase wordt in een quasi-experimenteel onderzoek bepaald wat de 
effecten2 van de sterke punten benadering zijn. Door onder andere het invullen van 
vragenlijsten worden de effecten van de interventies gemeten. In de tweede fase van het 
onderzoek gebruiken we de uitkomsten van het experiment om samen met de deelnemende 
mbo-instellingen (in een professionele leergemeenschap) instrumenten, trainingen en 
richtlijnen te ontwikkelen en implementeren.  
 
Mijlpalen: 

- Interviews met teamleiders en HR professionals  mrt-jun 2019 
- Vragenlijsten      sep 2019 en jan-feb 2020  
- Trainingen (3x) voor teams    okt-dec 2019 en mrt-mei 2020 
- Ontwerp/ontwikkeling tools en instrumenten okt 2020 - jun 2021 
- Bijeenkomsten professionele leergemeenschap 5 a 6 bijeenkomsten (start eind ‘18) 

 
  

                                                
1 Literatuurlijst is op te vragen.    
2 Maten zijn persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, self-efficacy, bevlogenheid, bewustzijn van sterke 
punten en gebruik van sterke punten 



 3 

Waaruit bestaat de inbreng van de mbo-instellingen? 
Voor het slagen van het onderzoek is de inbreng vanuit de mbo-instellingen misschien wel 
de belangrijkste factor. Deze input komt vooral op drie manieren tot uitdrukking: 

• Deelname van docententeams. Hoe meer teams deelnemen, hoe robuuster en 
interessanter het onderzoek zal worden. Zijn er andere teams in de organisatie die 
belangstelling hebben om mee te doen of zijn andere mbo-instellingen geïnteresseerd, 
laat het ons weten! 

• Professionele leergemeenschap (PLG). De PLG vervult in het project een belangrijke 
rol. Deze groep geeft mede richting aan het onderzoek en wordt betrokken bij de 
opzet van de trainingen, zorgt dat deze aansluit bij de context van de organisatie en 
wordt nauw betrokken bij de implementatiefase. In deze groep worden ervaringen en 
kennis tussen instellingen, onderzoekers en trainers gedeeld. Voor de PLG zijn we op 
zoek naar geëngageerde HRM-managers, (opleidings)directeuren of andere 
medewerkers. Graag willen we van iedere participerende mbo-instelling minimaal 
één deelnemer hebben. De PLG komt circa twee keer per jaar bijeen. 

• Bij het ontwerp en de ontwikkeling van tools en instrumenten in de tweede fase van 
het project. Graag werken we met alle relevante stakeholders bij de instelling.  

 
Waarom focus op de mbo-sector? 
Het vraagstuk van professionele ontwikkeling en in het in kracht zetten van docenten en 
docententeams staat prominent op de agenda in het mbo. Instellingen zijn op zoek naar 
manieren om dit proces vorm te geven en daarbij meer regie te geven aan docenten(teams). 
Veel mbo-instellingen zijn bezig HRM te transformeren van een beheersmatig naar een 
ontwikkelinstrument. In de praktijk blijkt het versterken van de professionele ontwikkeling 
echter een complexe opgave, hetgeen voor een belangrijk deel verklaard kan worden door de 
(ervaren) werkdruk en beheersmatige professionele cultuur.    
 
De beroepsgerichtheid van het mbo vraagt van docenten om verschillende disciplines te 
integreren en ervoor te zorgen dat ieder teamlid vanuit zijn/haar eigen expertise optimaal bij 
kan dragen aan de ontwikkeling van de beroepscompetenties. In deze context biedt 
onderzoek naar en toepassing van de sterke punten benadering veel potentie. Deze 
benadering wordt echter nog nauwelijks toegepast in het mbo. De kracht van de sterke 
punten benadering ligt vooral in het versterken van het eigenaarschap van docenten met 
betrekking tot de eigen professionele ontwikkeling, het vergroten van de bevlogenheid van 
docenten en daarmee het kunnen doorbreken van de bestaande professionele cultuur.  
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Waarom meedoen? 
Het gaat hier om een praktijkgericht onderzoek. Dat houdt in dat het onderzoek primair is 
gericht op kennis, inzichten en concrete producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
onderwijspraktijk. De onderzoekers en praktijkprofessionals trekken gedurende het 
onderzoek samen op, uiteraard rekening houdend met elkaars competenties en context 
(zoals beschikbare tijd).   
 
Gedurende het onderzoek ontwikkelen we binnen de professionele leergemeenschap een 
protocol voor ontwikkelgesprekken en professionalisering van teamleiders die u in de 
praktijk kunt inzetten. We ontwikkelen deze tools en trainingen zodanig dat ze na afloop 
van het onderzoek ook gebruikt kunnen worden door andere teams binnen en buiten uw 
eigen mbo-instelling. Naast de praktische waarde draagt u via deelname aan het onderzoek 
ook bij aan (wetenschappelijke) papers en artikelen, presentaties op conferenties, etc.  
 
We verwachten, ook gelet op het onderwerp van onze studie, dat de interactie tussen 
onderzoekers en professionals én tussen de onderwijsinstellingen levendig en 
enthousiasmerend zal zijn en bijdraagt aan goede en bruikbare producten. 
 
Wie voeren het onderzoek uit? 
Het team dat het onderzoek uitvoert bestaat uit onderzoekers en trainers.  

• Marianne van Woerkom (Tilburg University), projectleider  
• Nog aan te stellen aio, uitvoering onderzoek 
• Marianne van Woerkom (Tilburg University), Piety Runhaar (Universiteit van 

Wageningen) en Arnold Bakker (Erasmus Universiteit), wetenschappelijke staf 
• Mark Hesseling (Kijk op beroepsonderwijs) en Alieke Hofland (ecbo), trainers en 

aanspreekpunt voor de participerende mbo-instellingen 
• Raisa van Winden (CINOP), trainer 

 
Meer vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie. Contactpersonen zijn  

• Mark Hesseling, mark@kijkopberoepsonderwijs.nl, M 06 15625567 
• Alieke Hofland, alieke.hofland@ecbo.nl, M 06 10533747 

 
 
 
 


