
Hoe werken Docent Ontwikkel Teams?  
De ontwikkeling van een beschrijvend raamwerk 
 
     In Docent Ontwikkel Teams (DOTs) werken docenten samen aan het ontwerp van 
vernieuwend lesmateriaal. DOTs hebben veel potentie. Het lesmateriaal dat in DOTs 
ontwikkeld wordt heeft de unieke eigenschap dat docenten het zelf hebben gemaakt. Dit 
vergroot de kans dat docenten het daadwerkelijk gebruiken in de klas. De lessen worden 
hierdoor interessanter voor de leerlingen én voor de docenten. Tegelijkertijd dragen DOTs 
bij aan de professionele ontwikkeling van docenten. Door samen te werken aan concreet 
materiaal ontwikkelen ze bijvoorbeeld moderne kennis over hun vakgebied, vaardigheden 
met ontwerpen van onderwijs en een waardevol netwerk van collega’s en wetenschappers. 
Toch blijkt dat niet alle DOTs even goed functioneren.  Maar wat maakt dat de ene DOT wel 
goed werkt en de andere minder? 
 
Van theorie naar praktijk 
     In de wetenschappelijke literatuur is er nog weinig geschreven over het algeheel 
functioneren van DOTs. De meeste onderzoeken gaan over één aspect dat invloed kan 
hebben op de uitkomsten van DOTs. Er is nog weinig bekend over hoe deze individuele 
aspecten in de praktijk met elkaar interacteren. Het doel van dit eerste deelonderzoek 
binnen het project Docent Ontwikkel Teams van TechYourFuture was daarom om een 
geïntegreerd raamwerk te ontwikkelen dat het functioneren van DOTs kan beschrijven.  
 
     Als startpunt hebben we een conceptraamwerk ontwikkeld op basis van bestaande 
literatuur. Hierin zijn de bekende factoren gecategoriseerd in drie stadia: input, proces en 
uitkomsten. Om erachter te komen hoe deze factoren met elkaar interacteren, en op welke 
aspecten de effectieve DOTs zich van de minder effectieve DOTs onderscheiden, is het 
raamwerk getoetst in de praktijk. Hiervoor hebben 94 (oud-)DOT-deelnemers van 14 
verschillende DOTs een vragenlijst over dit raamwerk ingevuld, en zijn 13 docenten uit 4 
DOTs geïnterviewd over hun deelname.  
 
Hoe functioneerden de DOTs uit dit onderzoek (uitkomstfactoren)? 
     De DOT-deelnemers waren gemiddeld positief over de uitkomsten. De deelnemers geven 
aan dat ze nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan en ze zijn tevreden over de 
kwaliteit van het materiaal dat ze ontwikkeld hebben. Maar de respondenten geven ook aan 
dat de nieuwe kennis niet altijd wordt toegepast in de lespraktijk en dat het ontwikkelde 
lesmateriaal naderhand niet vaak wordt gebruikt in de les. 
     Om deze uitkomsten meer duiding te geven hebben we ingezoomd op vier DOTs,. Bij 
twee van deze DOTs (DOT A en B) waren de deelnemers positief over de uitkomsten en bij 
twee DOTs (DOT C en D) waren de deelnemers minder positief. Met behulp van interviews is 
achterhaald welke input- en procesfactoren hebben bijgedragen aan deze uitkomsten. 
 
Welke factoren zijn van invloed op het functioneren? 
Inputfactoren 
     De respondenten van alle DOTs hadden over het algemeen veel vernieuwingsambities en 
ze waren meestal autonoom gemotiveerd om te participeren aan de DOT. Veel docenten 
noemden deze persoonlijke ambitie een randvoorwaarde voor het succes van DOTs. 
     Bij DOT C waren de docenten echter ook extern gemotiveerd; deze docenten voelden 
druk van de schoolleiding om deel te nemen aan de DOT. Dit had een negatieve invloed op 
het proces, omdat de deelnemers niet volledig achter de visie en het gezamenlijke doel van 
de DOT stonden: “Het doel was duidelijk, maar dat wil niet zeggen dat we vanaf het begin 



dachten dat dit de oplossing zou zijn. […] Ja, er was van het begin af aan wel wat scepsis.” 
Dit had een negatief effect op de waargenomen uitkomsten. 
     Daarnaast waren de deelnemers van alle DOTs tevreden over de rol van hun eigen school. 
Hoewel de meeste schoolleiders weinig informeerden naar de voortgang bij de DOT en niet 
echt op de hoogte waren wat er precies in de DOT gebeurde, voelden de deelnemers zich 
wel voldoende ondersteund. 
 
Procesfactoren 
     Bij alle DOTs speelde de teamcoach een centrale rol in het proces. Uit interviews bleek 
dat de coach invloed kan uitoefenen op andere procesfactoren, zoals stimuleren van de 
teaminteractie, of structuur aanbrengen in de activiteiten, of kiezen van een gezamenlijk 
doel. Bij DOT A en B waren de deelnemers tevreden over de rol van de teamcoach. Een 
respondent zegt bijvoorbeeld: “Hij deed aan het begin een voorstel zoals hij zich de DOT 
voorstelde. En dat bood voldoende ruimte voor aanvulling en discussie. En uiteindelijk namen 
we dan als groep de beslissing over het doel.”  
     Hoewel de deelnemers van DOT C en D ook tevredenheid uitspraken over de teamcoach, 
benadrukten deze deelnemers wel dat ze meer hadden verwacht. Een respondent van DOT 
D legt uit: “Ik heb niet het idee dat de begeleider niks heeft gedaan, dat wil ik wel heel 
duidelijk naar voren brengen. Maar ik vind dat hij meer vinger aan de pols hadden kunnen 
houden qua structuur en opzet en het hogere plan.” 
     De meeste respondenten waren positief over de teaminteractie. De teamcoach moest 
soms de discussies in goede banen leiden, maar over het algemeen ging de interactie vrij 
natuurlijk. Alleen bij DOT D ervoeren de deelnemers weinig samenhang in de groep 
waardoor ze moeilijk tot een gezamenlijk doel kwamen. 
 
Van conceptraamwerk naar een geïntegreerd beschrijvend raamwerk 
     Uit de resultaten blijkt in meer detail hoe het proces in DOTs verloopt. Enkele 
voorbeelden laten zien hoe een verandering in één van de raamwerkfactoren in een DOT 
invloed kan hebben op andere factoren en effectiviteit van de DOT. De inzichten uit de 
praktijk zijn gebruikt om het conceptraamwerk aan te scherpen tot een geïntegreerd 
raamwerk dat het functioneren van DOTs kan beschrijven (figuur 1). Hierin heeft de 
teamcoach bijvoorbeeld een centrale rol in het proces. 

 Figuur 1: Raamwerk om het functioneren van DOTs te beschrijven. 
 
Hoe kunnen DOTs (nog) beter functioneren? 
     Uit dit eerste deelonderzoek is gebleken dat er verschillen zijn in het functioneren van 
DOTs. De procesfactoren zijn het meest essentieel voor het bereiken van de gewenste 



opbrengsten. Als we de opbrengsten van toekomstige DOTs willen optimaliseren, dan 
kunnen we het beste aanpassingen aanbrengen in de procesfase. Om erachter te komen 
wélke aspecten in het proces we het beste kunnen aanpassen om de DOTs (nog) effectiever 
te laten verlopen, hebben we in het tweede deelonderzoek van dit project drie DOTs een 
jaar lang van dichtbij gevolgd.   
     De eerste twee deelonderzoeken bij elkaar leiden vervolgens tot een aantal 
aanbevelingen over hoe DOTs geoptimaliseerd kunnen worden. Deze aanbevelingen worden 
gebruikt om nieuwe verbeterde DOTs op te zetten.  
 
 
 
 


