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1

INLEIDING

Hogescholen worden steeds meer een regionaal kenniscentrum (WRR, 2013).
Ze zijn verankerd in de regio en leiden op voor de arbeidsmarkt in de buurt. Ook
de onderzoeksfunctie die hogescholen vervullen, staat in verbinding met de
directe omgeving. In het hbo wordt samengewerkt in de ‘driehoek’ onderwijs,
onderzoek en de beroepspraktijk. Voor hogescholen is deze driehoek belangrijk
om hun valorisatiedoelstelling te realiseren, hun onderwijs (steeds) beter te
laten aansluiten op het beroepenveld en om een waardevolle onderzoeksagenda
(lectoraten) te formuleren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat (docent)
onderzoekers onderdelen van het curriculum verzorgen en een bijdrage leveren
aan curriculumontwikkeling en dat docenten in een deel van hun werktijd
onderzoek verrichten voor en met het werkveld. Deze ontwikkelingen gaan snel
en de samenwerking met het beroepenveld wordt concreter. “Aan de wisselwerking
met de beroepspraktijk ontlenen opleidingen immers hun bestaansrecht. Met de
valorisatieopdracht mikt de overheid op een volgend, hoger ambitieniveau. Het is niet
genoeg kennis te delen, de samenwerking moet ook gestalte krijgen in ondernemende
activiteiten, rendabele producten en diensten, in nieuwe bedrijvigheid en praktijkgericht
onderzoek.” (Leren valoriseren. De valorisatieagenda van de HAN, 2013).
Volgend citaat uit ‘Onderzoek met impact, de strategische onderzoeksagende
hbo 2016 – 2020’ verwoordt de ambitie van de hbo-sector: “Hogescholen zijn
kennisinstellingen met een sterke regionale inbedding. De nabijheid van en de sterke
banden met het regionale bedrijfsleven (vooral het mkb) en publieke instellingen vormen
de basis voor het proces van vraagsturing, kenniscirculatie en praktijkgericht onderzoek.
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Hogescholen spelen snel in op vragen die leven in de praktijk en zoeken, samen met
de relevante partners, de meest effectieve oplossing. Daarnaast wordt langerlopend
onderzoek verricht, vaak in coproductie met de praktijk en andere kennisinstellingen,
om zo de kennisbasis voor die praktijk te vernieuwen en te verbeteren. Valorisatie en
doorwerking staan altijd centraal. Of het nu gaat om de toepassing van een nieuwe
technologie in de tuinbouw, het verbeteren van de werkprocessen in het ziekenhuis of het
verder professionaliseren van het onderwijs, impact staat voorop. Daarnaast verkennen
hogescholen met hun onderzoek ontwikkelingen die, omdat ze nog in de kinderschoenen
staan, nog niet op het netvlies van de maatschappelijke praktijk staan, maar in ieder geval
op middellange termijn impact op die praktijk zullen hebben” (Vereniging Hogescholen,
2016: 8). Het onderwijs en onderzoek wordt verbonden met het oplossen van
complexe regionale vraagstukken, die om multidisciplinaire samenwerking vragen.
Momenteel zijn hogescholen aan het nadenken hoe ze het concept van een
lerende organisatie kunnen vormgeven. Vermindering van regeldruk, zelfsturende
teams, professionele cultuur, professionele ruimte en eigenaarschap zijn thema’s
waarop de ontwikkeling van onderwijsteams wordt gestimuleerd. Het inrichten van
professionele leergemeenschappen binnen de geschetste driehoek gaat echter
een flinke stap verder. Medewerkers gaan steeds vaker deelnemen aan functionele
teams, besteden een deel van hun tijd aan samenwerking met het beroepenveld.
Deze leergemeenschappen overstijgen de grenzen van de hbo-instelling; er ontstaan
teams waarin werkveld en opleiding kennis inbrengen en halen. Men werkt niet
alleen vanuit de eigen discipline met vakgenoten, maar ook interdisciplinair en
vanuit verschillende rollen en taken. Dit roept de vraag op wat dat betekent voor
het huidige functiegebouw, ondernemerschap, taaktoedeling, teamontwikkeling,
beoordelingen en andere strategische HR thema’s.
De manier waarop deze samenwerking daadwerkelijk vormgegeven kan worden en
wat de consequenties daarvan zijn, is het onderwerp van deze verkenning. Vragen
die aan bod komen zijn: hoe ontwikkelt een (multidisciplinaire) professionele
leergemeenschap van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk zich? Wat is er
nodig om deze ontwikkeling te stimuleren? Wat betekent dit voor HR-beleid?
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1.1

AFBAKENING VAN DE VERKENNING

We zien het resultaat van deze verkenning als een kijkkader voor professionele
leergemeenschappen. De verschijningsvormen van de samenwerking tussen
onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk, en de (beoogde ontwikkeling
ervan) zullen divers zijn. Deze variatie laat zich (vooralsnog) niet vatten in een
alomvattend theoretisch kader. We kunnen wel onderwerpen beschrijven waarmee
deze diversiteit en mogelijke ontwikkelpaden te duiden zijn. Het biedt voor de
sector handvatten om de discussie over de (ontwikkeling van) samenwerking
tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk gefundeerd te voeren en de
consequenties ervan te doordenken.
We gaan in deze verkenning in op de volgende onderwerpen:
• De hogeschool in de regio.
• Definitie(s) van professionele leergemeenschappen.
• Het leren in een professionele leergemeenschap.
•	Het werken in een professionele leergemeenschap en de rol van verschillende
actoren (waaronder de docent).
• Condities voor het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen.
•	De (mogelijke) impact van de inrichting van een professionele leergemeenschap
op de bestaande organisatie en het functiebouwwerk.
Met behulp van dit kijkkader initieert Zestor praktijkgericht onderzoek waarmee
de hier beschreven inzichten worden geconcretiseerd met reflecties en
praktijkvoorbeelden zodat het kader verder uitgewerkt en bijgesteld kan worden.
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2	DE HOGESCHOOL IN
DE REGIO

2.1

REGIONALE POSITIONERING

Regionale onderwijsinstellingen voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs
verbinden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en hebben in die hoedanigheid een
uitermate belangrijke rol binnen het functioneren van een economische regio en
de vitaliteit en welvaart in een gebied. De kennismakelaarsfunctie die hogescholen
hebben voor domeinen en beroepen is echter aan herziening toe. De klassieke
verhouding tussen opleidingen en sector is aan het verschuiven door ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt. Traditionele sectoren zijn kennisintensiever geworden en
tegenover het tekort aan goed geschoold personeel in bedrijven staat een overschot
aan afstudeerders (en werklozen) met beperkte of niet bruikbare competenties
(ROA, 2013). De vraag naar hoger opgeleiden is bewegelijk en steeds lastiger
voorspelbaar. Bijscholing en omscholing van zittend personeel vindt nog (te) weinig
plaats (De Grip, 2014).
Dit zijn constateringen die aantonen dat een transitie in het onderwijssysteem en de
manier van opleiden noodzakelijk is. Essentieel daarvoor is dat onderwijsinstellingen
in staat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de economie en de manier van (samen)
werken en innoveren, in te passen in hun portfolio. De WRR (2014) daagt het
beroepsonderwijs uit om een grotere responsiviteit te ontwikkelen, in verbinding
met de ontwikkelingen in de domeinen en de (regionale) arbeidsmarkt.
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De minister van OCW (2015) schrijft dat dit “geen nostalgisch verlangen (is)
naar historische ambachtelijkheid, maar vertrouwen in vakmanschap in al zijn
verschijningsvormen, van eigentijds vakmanschap tot interdisciplinaire samenwerking. En
daarbij het vertrouwen in innovatie als onuitputtelijke bron van creatieve én economische
mogelijkheden. In alle plannen lees ik een roep om meer flexibiliteit van het onderwijs,
ruimte om aan te sluiten bij innovatieve en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
een nauwe betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de vormgeving van het onderwijs en
bovenal meer waardering voor hoogwaardig vakmanschap.” 1
Responsief onderwijs vraagt om hernieuwde samenwerking van de
onderwijsinstelling met de omgeving. Onder responsiviteit verstaan we het
vermogen van opleidingen en instellingen om ontwikkelingen in het werkveld snel te
incorporeren in het opleidingsaanbod en in valorisatieprogramma’s (Rosenfeld, 1998;
Nieuwenhuis, 2006). Dit kan het onderwijs niet zelfstandig scheppen, maar kan
alleen ontstaan door structurele samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, (lokale)
overheden en maatschappelijke organisaties. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven
vormen samen de triple helix:
•	De overheid stuurt ontwikkelingsprogramma’s aan en ondersteunt die
programma’s met technologie transferpunten (denk aan de proefboerderijen en
voorlichtingsinstituten uit het landbouwkennissysteem).
•	Universiteiten en hogescholen verzorgen onderzoeks- en onderwijsprogramma’s,
nemen deel aan uitwisselingsprogramma’s en vormen de bron voor start-ups en
brainparks. Met name universiteiten en ook hogescholen vormen belangrijke
(publieke) schakels in de regionale innovatienetwerken. Ook mbo-instellingen
spelen in de regionale ontwikkeling een rol. Vooral gericht op MKB-bedrijven.
•	Bedrijven worden gekenmerkt door hun “absorptive capacity” (Waalkens, 2006),
de capaciteit om nieuwe kennis en informatie op te nemen in hun bestaande
werkprocessen; “poortwachters” zijn hierbij belangrijke bedrijfsinterne actoren.
Onderwijsinstellingen zijn volop bezig het onderwijs te verbinden met het oplossen
van regionale vraagstukken. Hier zetten ze verschillende instrumenten en methoden
in. We zien onder meer focus op CIV (centra voor innovatief vakmanschap) en CoE
(centres of expertise), hybride kenniswerkplaatsen, regioleren en ontwikkeling van
lerende netwerken rondom gebiedscoöperaties. Deze aanpak werpt zijn vruchten
af. Opdrachten voor studenten worden complexer, de interactie met de omgeving
neemt toe en de schaal waarop studenten betrokken zijn bij vraagstukken in
de regio groeit. Echter, instellingen lopen daarmee wel tegen de grenzen van de
organiseerbaarheid aan. De vraag dringt zich op hoe de instelling zich als geheel zou
moeten ontwikkelen om een positie als kenniscentrum in de regio waar te kunnen
maken. De positie als responsieve kennismakelaar zal opnieuw ingeregeld moeten
worden, zowel op het niveau van de instelling, het bedrijfsleven, de locaties, de
docenten en de studenten.

1
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2.2	EISEN AAN DE CAPACITEITSONTWIKKELING
Rosenfeld (1998; zie ook Nieuwenhuis, Gielen & Lokman, 2000) formuleert een set
eisen, waaraan een instelling voor (technisch) beroepsonderwijs moet voldoen om
deze rol als regionale kennisinstelling te kunnen vervullen:
•	Een missie, met expliciet aandacht voor regionale economische ontwikkeling.
•	Een expliciete focus op regionale activiteiten.
•	De ontwikkeling als database voor technologische expertise.
•	Aanwezigheid van expertise om nieuwe technologische en vakmatige eisen te
vertalen in een op maat gesneden opleidingsportfolio.
•	Een hoge mate van organisatorische flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
•	Actieve netwerkstrategie gericht op het vergroten van het sociale kapitaal in de
regio.
Essentieel voor een school als ‘partner met de regio’ is het perspectief op
de hogeschool als lerende organisatie (Nooteboom, 2000). In een lerende
organisatie leiden externe impulsen tot interne leerprocessen en ontwikkeling.
Onderwijsinstellingen zullen een “oog voor leren” moeten ontwikkelen en hun
eigen personeel moeten uitdagen om een lerende organisatie te worden en een
rol te vervullen in de lerende regio. Dat is echter niet gemakkelijk: Nieuwenhuis
(2006) beschrijft een Europees onderzoek naar de ontwikkeling van technische en
beroepsgerichte scholen richting regionale kennisinstellingen. De conclusie is dat
scholen zich op papier bekennen tot het model van regionale kennisinstelling, maar
dat de dagelijkse praktijk hier nog ver van blijft.
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De school als strategische partner voor de lerende regio vraagt om verandering
van organisatieroutines (Becker, 2008) en daarmee om een collectief leerproces
in de school. De regie op dergelijke leerprocessen ligt bij bestuur en management,
aangezien verandering van strategisch handelen vraagt om consistente herinrichting
van meerdere bedrijfsprocessen (productdefinities, kwaliteitszorg, HRM, CRM). Het
vraagt om een omslag van een bureaucratische roosterorganisatie naar een flexibele,
capaciteitsgebaseerde netwerkorganisatie (Roobeek, 2005). Ook van medewerkers
vraagt dit een forse omslag.
In het project Regionale Verankering (zie Hoeve, Timmermans, Nieuwenhuis
en Nijman, 2016) zijn oefeningen gedaan met bestuurders van scholen voor
groen beroepsonderwijs. Belangrijke elementen van de uitvoeringsagenda voor
responsiviteit zijn netwerkvorming, ontwikkeling van het dienstenportfolio en
interne capaciteitsontwikkeling. Onderwijsinstellingen vertonen grote variatie op de
concretisering van deze uitvoeringsagenda. Sommigen hebben zich vooral gericht
op ‘regioleren’, het verzorgen van aantrekkelijke, authentieke opdrachten voor de
regio door studenten, terwijl andere instellingen al forse aanzetten hebben gegeven
aan nieuwe netwerkvorming en nieuwe dienstverlening (bijvoorbeeld comakership
ten aanzien van regionale ontwikkelingsplannen).
Vooral de interne agenda van capaciteitsontwikkeling (competenties en interne
organisatie) staat echter nog in de kinderschoenen. Vrijwel alle dimensies uit het
7S-model van Mc Kinsey behoeven nadere uitwerking:
•
•
•
•
•
•
•

Structuur
Strategie
Systeem
Stijl van management
Staf
Sleutelvaardigheden
Signicifante waarden

Een belangrijk punt van aandacht is “interne consistentie”: bij een specifieke ambitie
ten aanzien van de regionale dienstverlening en responsiviteit hoort een specifieke
inrichting van de organisatie op de verschillende dimensies. Ook wordt duidelijk
dat “externe consistentie” een belangrijk aandachtspunt is. In het publieke waarde
model (Moore, 1995, 2013) is het niet zo dat de bestuurders autonoom hun publieke
waarde kunnen definiëren en bijstellen. Deze waarde wordt altijd gedefinieerd
in gesprek met de mandaatgever; de Nederlandse overheid. Strategische keuzes
van instellingen hebben directe consequenties voor externe relaties én de interne
capaciteitsontwikkeling en scholingsinzet richting het personeel.
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3	PROFESSIONELE
LEERGEMEENSCHAP:
NAAR EEN KIJKKADER

3.1	SAMENWERKING ONDERWIJS, ONDERZOEK EN
BEROEPSPRAKTIJK ALS LEERGEMEENSCHAP
Als de hogeschool zich nadrukkelijk positioneert als regionaal kennis- en
ontwikkelcentrum, levert de samenwerking idealiter nieuwe producten en
diensten voor de samenleving op. Bestaande ‘praktijken’ (kennis, toepassingen)
worden aangepast en steeds verder ontwikkeld om beter in te kunnen spelen
op de veranderende behoeften van ‘klanten’, oftewel de beroepspraktijk. Deze
(verregaande) vorm van samenwerking wordt in de literatuur ‘co-configuratie’
genoemd (Daniels et al., 2007). Bij het gezamenlijk ontwerp van de producten
en diensten, worden ook de klanten betrokken die deze producten en diensten
afnemen. Kenmerkend voor deze samenwerking is dat deze altijd multiorganisationeel is.
Bij het gezamenlijk ontwerp van nieuwe kennis en toepassingen gaan het ontwerp
en het leren hand in hand (Engeström & Sannino, 2010). Daniels et al. (2007) zetten
deze vorm van werken en leren in een lijn die loopt van het ambacht tot massa
maatwerk en co-configuratie. We lichten deze verschillende vormen hier kort toe,
omdat deze behulpzaam kunnen zijn bij het verder duiden van wat het werken in
een leergemeenschap, gericht op kennis- en/of productontwikkeling, behelst.

11

K I JK K A D E R PRO FE S S I O N E L E L E E R G E M E E N S C H A P P E N

De ambachtsman bedenkt steeds nieuwe oplossingen voor de klant en ontwikkelt
impliciete kennis over verschillende toepassingen van zijn producten voor de klant.
Als deze kennis wordt geëxpliciteerd (‘articulated knowlegde’), kunnen op basis
hiervan massaproducten worden ontwikkeld.
Bij massaproductie voeren de werknemers instructies uit, maar ze leren ook of deze
instructies wel of niet werken. Dit leren leidt tot praktische kennis. Er ontstaat dan
een nieuwe fase in de organisatie van het werk, te weten procesoptimalisatie. Dit
houdt in dat er een systeem wordt opgezet waardoor er binnen teams wordt gewerkt
aan de verbetering van processen door ideeën met elkaar te delen en door samen
te werken met andere teams. In een volgende vernieuwingsstap worden producten
en diensten beter toegesneden op wat de klant nodig heeft (massa-maatwerk).
Deze stap is gebaseerd op kennis over de benodigde inrichting van het werk om
de overstap naar massa-maatwerk te maken (‘architectural knowledge’). Waar bij
massa-maatwerk uitontwikkelde producten en diensten worden gemaakt, ligt bij
co-configuratie de nadruk op de continue ontwikkeling van het product of de dienst.
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Co-configuratie houdt in dat praktijken aangepast en ontwikkeld worden om
beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van klanten en dat
klanten betrokken worden bij het co-design van de producten en diensten die zij
afnemen. Deelnemers leren iets wat er nog niet is. Dit wordt ook wel ‘expansive
learning’ genoemd. Lerenden construeren een nieuw object en concept voor hun
gemeenschappelijke activiteit en implementeren dit in de praktijk (Engeström &
Sannino, 2010). Bij expansive learning gaan het ontwerpen van een activiteit en het
verwerven van kennis en vaardigheden voor deze activiteit hand in hand (Engeström
& Sannino, 2010).
In deze verschillende vormen van werken en leren zien we dat werken en leren
individueel kan zijn (zoals bij de ambachtsman), collectief in teams plaatsvindt
(zoals gebeurt bij het optimaliseren van werkprocessen en massa-maatwerk) en
in samenwerking met externe partijen (zoals een klant) optreedt. In relatie tot de
samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is de
vraag die hier gesteld kan worden, welke visie er is op het doel van de samenwerking,
op het werken en leren als zodanig en daarmee de rol van de verschillende
actoren. Is er sprake van de ontwikkeling van kennis, producten en diensten voor
de beroepspraktijk (expliciete kennis, praktische kennis), of aandacht voor de
toepassing van deze kennis in de praktijk (massa-maatwerk en valorisatie) of
staat de continue doorontwikkeling van kennis, producten en diensten centraal
(co-configuratie)? Het antwoord op deze vraag betekent veel voor de ‘inrichting’
van de samenwerking of leergemeenschap.
In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we verder in op de kenmerken van een
professionele leergemeenschap. We starten met een beknopt overzicht van de
literatuur over professionele leergemeenschappen. Deze literatuur gaat vooral over
condities voor het ontwikkelen van interne leergemeenschappen van docenten.
Hoewel deze verkenning verder reikt dan alleen gemeenschappen van docenten,
staan we kort stil bij de literatuur over deze gemeenschappen om te bezien of de
eigenschappen ervan en de condities waaronder zij werken, leerzaam zijn voor
leergemeenschappen die werken over de grenzen van organisaties heen. Daarna
gaan we verder in op condities voor en het werken en leren in interorganisationele
leergemeenschappen.
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3.2	PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN:
DOELEN EN CONDITIES

Definitie en (kennis- en ontwikkel) doel
In de literatuur over Communities of Practice en professionele leergemeenschappen
zijn enkele gemeenschappelijke aspecten te zien. Zo zien we dat sprake dient te
zijn van een groep mensen die gezamenlijk tracht te leren. Dit leren krijgt vorm
door het uitwisselen van verhalen, ervaringen expliciet te maken, sociale interactie,
collectieve reflectie en het collectief toewerken naar het oplossen van een probleem
(Mittendorf, Geijsel, Hoeve, de Laat & Nieuwenhuis,2006). Hierbij gaat het niet
alleen om het delen van expliciete kennis, maar vooral ook om het delen van
impliciete kennis.
We moeten de leergemeenschappen bekijken vanuit het doel dat ze nastreven.
Deze doelen kunnen, zoals we hiervoor hebben laten zien, verschillen. In de
literatuur over professionele leergemeenschappen zien we dat hierin veelal wordt
geanalyseerd hoe ‘interne’ leergemeenschappen (van docenten) functioneren en
wat daar de condities voor zijn. Het gaat dan om de professionele leergemeenschap
van “onderwijsprofessionals die in een school duurzaam individueel en samen
leren om het onderwijs aan de studenten en de resultaten van de studenten te
verbeteren” (Verbiest, 2008). Of om een gemeenschap waar “zowel de docenten in
de school evenals de ondersteunende werknemers van de school continu zoeken
naar manieren om van elkaar te leren, en zich ook zo te gedragen. Het doel van hun
acties is om hun effectiviteit in het voordeel van hun deelnemers te verhogen” (Stoll,
Bolam, McMahon, Wallace en Thomas, 2006).
Het doel van deze gemeenschappen is dan:
•	het ontwikkelen van kennis of het genereren van een gemeenschappelijk.
handelingsrepertoire (Wenger, 1998).
•	het verspreiden van impliciete kennis (Roberts, 2006).
• het ontwikkelen van kennis van de praktijk (Goodnough, 2010).
Dit gebeurt als een resultaat van samenwerken, het ondernemen van
gemeenschappelijke activiteiten en hiermee het ontwikkelen van kennis
van het eigen handelingsrepertoire van de deelnemer aan de professionele
leergemeenschap (Wenger, 1998). In deze doelen zijn de ontwikkelstadia die
we in de vorige paragraaf beschreven te herkennen, met als voornaamste doel
procesoptimalisatie. In deze leergemeenschappen wordt dus vooral kennis voor de
eigen praktijk ontwikkeld.
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Condities voor (de ontwikkeling van) de professionele
leergemeenschap
Op basis van de beschikbare literatuur waren Stoll en haar collega’s (2006) in staat
om een vijf eigenschappen van een leergemeenschap te definiëren:
•
•
•
•
•

Gedeelde waarden en visie
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Reflectie op de professionele voortgang
Samenwerkingen
Zowel collectief als individueel leren wordt aangemoedigd

Volgens Wenger (1998) werkt men in een gemeenschap aan wederzijdse
betrokkenheid, een gemeenschappelijk repertoire en gedeelde opvattingen. Door
wederzijdse betrokkenheid ontstaan relaties en interacties. Brouwer, Brekelmans,
Nieuwenhuis en Simons (2012) beschrijven vier indicatoren voor wederzijdse
betrokkenheid:
• Hoe leden zich identificeren met de groep.
• Ruimte voor verschillende ideeën in de groep.
• Verantwoordelijk voelen voor het team en andere leden.
• Sociale banden tussen groepsleden.
Naarmate de tijd verstrijkt kunnen deelnemers in een CoP een gezamenlijk
repertoire van routines, gereedschappen, conventies en begrippen ontwikkelen.
Deelnemers bouwen dan voort op elkaars inbreng, er is sprake van gereguleerde
interactie (discussie, reflectie), men accepteert in de groep bepaalde rollen, taken
en posities en er is sprake van flexibiliteit in het omgaan met en het waarderen en
benutten van verschillen.
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Tot slot is ‘joint enterprise’ een set van gedeelde opvattingen over de groep en haar
functie. Brouwer et al. (2012) benoemen hier vier indicatoren voor:
•	Groepsleden zijn het eens over het onderwerp en de doelen waaraan gewerkt
wordt.
•	Groepsleden interpreteren concepten op vergelijkbare wijze, maar zijn ook
bewust van verschillen.
•	Groepsleden bouwen op elkaar voort om doelen te realiseren
• Groepsleden delen kennis en ondersteunen elkaar in het gebruik hiervan.
De drie dimensies van samenwerking in een CoP (wederzijdse betrokkenheid,
gezamenlijk repertoire en joint enterprise) komen niet in elke CoP in gelijke mate
voor. In navolging van Admiraal, Lockhorst and van der Pol (2012) onderscheidt
Brouwer (2011) drie niveaus van samenwerking in een CoP van docenten: beperkt,
gematigd en sterk. Welke mate van samenwerking productief is met het oog op de te
bereiken doelen is niet duidelijk. Er is enige mate van samenwerking nodig om leren
en verbetering van de praktijk te bewerkstelligen. Een te sterke samenwerking kan
echter leiden tot groepsdenken, wat kan leiden tot slechte beslissingen omdat er dan
geen ruimte meer is voor verschillende perspectieven in de groep. Daarnaast kan het
uitsluiting van nieuwkomers in de CoP tot gevolg hebben (Brouwer, 2011). Wanneer
dit het geval is, kan er een situatie ontstaan waarin deelnemers aan een CoP niet
meer samen leren en samen werken aan verbetering. Vanuit het perspectief van
innovatie kunnen ‘weak ties’ (of zwakke samenwerking) tussen leden van de CoP
dus ook voordelen hebben. Docenten zullen eerder geneigd zijn hulp te zoeken,
omdat ze niet angstig zijn om afgewezen te worden door collega’s met meer kennis.
Ook zullen ze eerder geneigd zijn te experimenteren met nieuw gedrag zonder te
worden beoordeeld door teamleden (Brouwer, 2011). Er is dus een bepaalde mate
van dynamiek nodig in de groepsprocessen en de samenstelling van de groep om het
leren te bevorderen.
Deelnemers in een CoP kunnen zelf activiteiten ondernemen gericht op versterking
van de samenwerking. Onderzoek naar samenwerking binnen docententeams
toont aan dat de teams dergelijke activiteiten ondernemen, maar dat ze dit niet
bewust doen om de samenwerking te versterken (Brouwer, 2011). De samenwerking
kan worden gestimuleerd door “een coherente set van ontwerpprincipes gericht
op het ontwikkelen van groepsdoelen, het ontwikkelen van groepsnormen, het
organiseren van groepsrollen, het stimuleren van een kritisch-reflectieve houding,
het bevorderen van vertrouwen, het bevorderen van de gepercipieerde wederzijdse
afhankelijkheid, het bevorderen van eigenaarschap en het organiseren van een
collectief geheugen” (Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis en Simons, 2012; Brouwer,
2011).
Verwachten we dat dat ook van toepassing is op interorganisationele
leergemeenschappen? En wat onderscheidt deze juist?
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3.3

INTERORGANISATIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN

Definitie en (kennis- en ontwikkel) doel
In interorganisationele leergemeenschappen werken en leren docenten,
onderzoekers, de student, het werkveld en de ‘klant’ samen. Werkveld en klant
kunnen daarbij overigens dezelfde actor zijn, een klant kan ook buiten het
werkveld vallen. Studenten die participeren in de leergemeenschap zullen daarin
als volwaardig partner (en niet uitsluitend als lerende) moeten participeren. Als
studenten vooral als lerenden participeren, bestaat het risico dat de focus verschuift
van kennis- en productontwikkeling naar begeleiding van de student (Van Vijfeijken,
Van der Neut, Uerz & Kral, 2015). Bij een volwaardig partnerschap kunnen ook
studenten nieuwe inzichten inbrengen en mogelijk wordt hun leerproces versterkt
door deelname. Werken en leren gaan dan hand in hand, studenten bouwen vanaf
het begin van het leerproces een portfolio met ervaring op.
De samenwerking in interorganisationele leergemeenschappen is gericht op de
ontwikkeling van een product of een dienst om zo goed mogelijk in te spelen op
de veranderende behoeften van klanten. In de inleiding van dit hoofdstuk haalden
we Daniels et al (2007) al aan die onderzoek doen naar het werken en leren
over professionele grenzen heen. Zij noemen dit ‘multi-agency working’, ‘interprofessional learning’ teneinde nieuwe praktijken te ontwikkelen. Ontwikkeling van
nieuwe kennis en praktijken gaan hand in hand.
Schruijer en Vansina (2007) bezien interorganisationele samenwerking vanuit
een psychologisch perspectief. Ze definiëren interorganisationele samenwerking
als volgt: “The characteristic of an emerging or developing work-system of people who,
because of their membership in other groups, institutions or social categories, come to
work together on a largely self-constructed task or problem domain.” (Vansina, Taillieu
en Schruijer, 1998, p.162) Werkelijke samenwerking staat voor het constructief
omgaan met diversiteit. In deze vorm van samenwerking worden klanten medeontwikkelaars van diensten en vervullen ze een centrale rol in de ontwikkeling ervan.
In interorganisationele leergemeenschappen wordt kennis voor en door de praktijk
ontwikkeld. Deze vorm raakt het meest aan de eerder aangehaalde ambitie van de
hbo-sector om in co-productie voor de maatschappij en de beroepspraktijk relevant
onderzoek te doen. Dit roept de vraag op wat dit betekent voor de inrichting van en
de opdracht van lectoraten. Zijn deze intern georiënteerd, sterkt gericht op het eigen
werkveld en/of gebundeld in Centres of Expertise? De leergemeenschap en het
werken met de beroepspraktijk kunnen ook bijdragen aan de vernieuwing van het
eigen curriculum.
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Condities
Hieronder beschrijven we een aantal condities voor de vormgeving en ontwikkeling
van interorganisationele leergemeenschappen.

1 Steeds nieuwe verbintenissen aangaan
Volgens Engeström (1999) vraagt co-configuratie om ‘knotworking’. Dit is zowel een
eigenschap van een interorganisationele leergemeenschap als een conditie voor de
ontwikkeling ervan. Deze vorm van samenwerking “is a rapidly changing, distributed
and partially improvised orchestration of collaborative performance which takes place
between otherwise loosely connected actors and their work systems to support clients.
In knotworking, various forms of tying and untying of otherwise separate threads of
activity takes place. Co-configuration in responsive and collaborating services requires
flexible knotworking in which no single actor has the sole, fixed responsibility and control.
It requires participants to have a disposition to recognise and engage with the expertise
distributed across rapidly changing work places.” (Daniels et al., 2007).
In deze benadering is er dus geen sprake van een vaste groep mensen die
samenwerken. Van belang is om, afhankelijk van de veranderende vraag van de
klant, nieuwe allianties te smeden. De leergemeenschap is dus ook open: nieuwe
partijen kunnen toetreden, bestaande partijen kunnen hun deelname beëindigen.
Kangasoja (2002) verwoordt dit door te stellen dat co-configuratie probleemgeoriënteerd, geïmproviseerd en discontinu in tijd is en dat deze samenwerking
zich bezighoudt met het oplossen van complexe problemen. Kangasoja (2002)
stelt dat knotworking een continu onderhandelingsproces vergt, omdat een enkel
motief of een enkel doel de samenwerking niet kan verklaren of leiden. In deze
steeds veranderende samenwerkingsverbanden heeft geen van de deelnemers alle
relevante kennis in huis om het probleem op te lossen of een antwoord te vinden
op een bepaalde ontwikkelvraag. De kennis van alle stakeholders is even belangrijk
om een bevredigende oplossing te vinden (Kangasoja, 2002). Fisher (2001) noemt
deze vorm van samenwerking ‘communities of interest’, waarin stakeholders uit
verschillende praktijken samen een probleem oplossen (Kangasoja, 2002).
Het samenwerken aan nieuwe oplossingen voor specifieke (maatschappelijke)
problemen vraagt dus het aangaan van veel verschillende verbintenissen. Dat maakt
het extra lastig om effectief samen te werken in deze gemeenschappen. Uit de
literatuur over professionele leergemeenschappen leren we immers dat gedeelde
waarden, commitment, identificatie en sociale banden belangrijk zijn voor het
samenwerken en leren. Sterke banden bevorderen dit. Met een sterke band wordt
de toegankelijkheid, beschikbaarheid en de bereidheid te helpen bevorderd. En
vertrouwen leidt tot meer kennisuitwisseling. Terwijl er veel zwakke verbanden nodig
(kunnen) zijn om tot optimale opbrengsten te komen. Deze zwakke verbanden zijn
ondersteunend aan het proces van kennisverspreiding en bijvoorbeeld advies (Levin
& Cross, 2004). Zwakkere verbanden zijn bovendien (potentieel) veel talrijker en
dus rijker aan beschikbare, nieuwe en bruikbare kennis.
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2 Grensoverschrijdend werken
Engeström en Sannino (2010) zien in deze samenwerkingsverbanden verschillende
activiteitensytemen bij elkaar komen. Een activiteitensysteem kent eigen regels,
routines en procedures, heeft eigen systemen, een eigen gemeenschap met
verdeling van rollen en taken en is gericht op het realiseren/produceren van
bepaalde diensten met een (maatschappelijke) outcome. Interorganisationele
samenwerking vereist dat je kennis hebt van de activiteitensystemen die in de
leergemeenschap samenkomen. Van professionals vraagt het “the capacity to
recognise and access expertise distributed across local systems and to negociate
the boundaries of responsible professional action with other professionals and
with clients”. Van klanten vraagt het dat ze in staat zijn te participeren in dialogen
over hun behoeften en wensen en dat ze in staat zijn hun eigen situatie goed te
interpreteren.
De manier waarop samenwerking tussen professionals met een verschillende
achtergrond kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe professionele praktijken kan
mogelijk worden begrepen met behulp van het begrip ‘boundary crossing’ (Daniels
et al., 2007).
Het ontwikkelen van een gedeeld repertoire, gedeelde opvattingen en vertrouwen
en professionele interpersoonlijke relaties is binnen organisaties al een hele
uitdaging. Wanneer deze processen tussen verschillende (complexe) organisaties
tot stand komen, is de uitdaging des te groter. Werkwijzen verschillen immers,
procedures zijn anders, doelen lopen uiteen etc.
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Deze verschillen kunnen worden beschouwd als grenzen. Dit zijn “sociale of culturele
verschillen tussen praktijken die leiden tot problemen in handelingen of in de interactie
met andere praktijken” (Akkerman & Bakker, 2011). Een grens kan ook worden
beschouwd als een discontinuïteit (Akkerman & Bakker, 2012). ”Boundary crossing
kan worden opgevat als het opheffen van de discontinuïteit (het tegen grenzen aanlopen)
door het leggen van verbindingen tussen verschillende praktijken en het vinden van een
manier om te handelen en te communiceren” (Akkerman & Bakker, 2012, p. 16).
“The term boundary crossing was introduced to denote how professionals at work may
need to “enter onto territory in which we are unfamiliar and, to some significant extent
therefore unqualified (Suchman, 1994, p. 25) and face the challenge of negotiating and
combining ingredients from different contexts to achieve hybrid situations (Engestrom et
al., 1995, p. 319)” (Akkerman, 2011, p. 134).
Boundary crossing kan worden uitgevoerd door bruggenbouwers en grensobjecten.
Bruggenbouwers zijn mensen die in meerdere organisaties participeren en die
elementen van de ene praktijk kunnen inbrengen in de andere. Grensobjecten
(geïntroduceerd door Star in 1989) verwijzen naar “objecten die op verschillende wijzen
in meerdere kennispraktijken worden gebruikt en binnen elk van die praktijken een eigen
functie hebben”. Een voorbeeld van een grensobject zijn “de kwalificatiedossiers die in
het beroepsonderwijs geschreven zijn om beroepsopleidingen beter af te stemmen op de
beroepspraktijk” (Akkerman & Bakker, 2012). Boundary crossing is niet eenvoudig,
maar biedt juist daardoor leerpotentieel, “omdat het mensen dwingt om voorbij de
bestaande praktijk en de eigen identiteit te kijken” (Akkerman & Bakker, 2012).
Bij samenwerking tussen uiteenlopende activiteitensystemen is het van belang
dat er kennis wordt opgebouwd over de kennis en vaardigheden van andere
professionals en dat men in staat is vast te stellen over welke expertise de ander
beschikt. Daarnaast is er kennis nodig over de professionele waarden en regels van
andere praktijken (“why do they operate as they do?”).
Volgens Akkerman en Bakker (2012) kunnen er vier leermechanismen optreden bij
processen van boundary crossing:
• Identificatieprocessen: Er ontstaat een hernieuwd inzicht in hoe verschillende
praktijken zich van elkaar onderscheiden of elkaar aanvullen.
• Coördinatieprocessen: Hierbij bedenkt of ontwerpt men nieuwe of alternatieve
middelen en procedures om effectieve samenwerking tussen partijen mogelijk te
maken.
• Reflectieprocessen: Hierbij definieert men de verschillende perspectieven van
betrokken groepen en leert daardoor door de ogen van de ander naar de eigen
praktijk te kijken. Er vindt dus zowel een definiëring als een uitwisseling van
perspectieven plaats.
• Transformatieprocessen: Hierbij ontstaan door het contact tussen praktijken
nieuwe identiteiten en soms ook nieuwe hybride praktijken.
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Als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe praktijken kunnen er spanningen
ontstaan binnen bestaande praktijken tussen regels, tools, objecten en professionele
identiteit. Deze spanningen worden mede veroorzaakt door verschillen in dynamiek
binnen de organisatie. Er wordt dan ook gepleit voor een organisatieklimaat
met ruimte voor improvisatie, het ombuigen van regels en het slechten van
bureaucratische hordes. Dit vraagt om een verandering van organisatieroutines
en een collectief leerproces in de school. De hogeschool ontwikkelt zich naar een
lerende, flexibele, capaciteitsgebaseerde netwerkorganisatie (Roobeek, 2005).
Dougherty (1999, p.180 in Stevens, 2013, p. 19) zegt hierover het volgende: “They
(organizations and partners) must organize the flow of work to collaborate across
boundaries over problems, and solve them within the context of the whole system. They
must monitor and evaluate their progress en develop a sense of commitment which
enables participants to take more responsibility without feeling overwhelmed.”

3 ‘Expansive learning’
De ontwikkeling van de ‘driehoek’ naar een model van co-configuratie betekent een
transformatie van het activiteitensysteem van alle betrokken partijen. In navolging
van Leont’ev (1978) en Engeström (1987) spreken Daniels et al. (2007) in dit
verband van ‘expansive learning’. Dit is volgens hen “the capacity of participants in an
activity to interpret and expand the definition of the object of activity and respond to it in
increasingly enriched ways. The object is the constantly reproduced produce of a collective
activity system that motivates and defines the horizon of possible goals and actions”.
Het gaat om “learning embedded in and constitutive of qualitative transformation of
the entire activity system”. Engeström & Sannino (2010) geven de volgende definitie
van expansive learning: “learning in which the learners are involved in constructing
and implementing a radically new, wider and more complex object and concept for their
activity”. Expansive learning leidt tot veranderingen in het object van de activiteit en,
indien succesvol, tot verandering van alle componenten van het activiteitensysteem
(Engeström & Sannino, 2010).

4 	Interpersoonlijke samenwerking, vertrouwen en benutten van
diversiteit
Bij de start van interorganisationele samenwerking ontstaan vrijwel altijd stereotype
beelden over de andere partijen en dragen partijen een ongenuanceerd en
vertekend beeld over zichzelf uit. Daarnaast nemen partijen vaak aan dat zij
tegengestelde belangen hebben. Deze aannames en stereotypen beïnvloeden de
intergroepscontacten aanmerkelijk. Het kan leiden tot wantrouwen, vijandigheid, het
spelen van machtsspelletjes, intimidatie, etc. Ook kunnen partijen het idee hebben
dat zij met elkaar hebben samengewerkt, terwijl er in feite geen sprake is van echte
samenwerking, zoals hierboven gedefinieerd. Verder ervaren de participanten in
de samenwerking een dubbel conflict. Door de belangen van hun eigen organisatie
te behartigen, kunnen zij in conflict komen met de andere participanten aan de
samenwerking. Gaan ze te veel mee in de samenwerking, dan kunnen ze in conflict
komen met hun eigen organisatie.
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Samenwerking wordt (deels) succesvol bij de gratie van een gentlemens agreement.
Deelnemers aan dit type netwerken worden geacht zelf kennis in te brengen, om ook
gelegitimeerd kennis mee te kunnen nemen. In een publiek-private samenwerking
zullen de belangen niet haaks op elkaar staan, maar ook daar zal een vruchtbare
balans moeten ontstaan tussen gezond eigen belang en gezamenlijke belangen.
Op basis hiervan benoemen Schruijer en Vansina (2007) een aantal condities voor
interorganisationele samenwerking:
• Het belang van de wil om samen te werken.
• Het besef van interafhankelijkheid.
• De noodzaak van interpersoonlijke relatieontwikkeling.
•	Het opbouwen van interpersoonlijk vertrouwen (dat in aanvang niet aanwezig is).
•	Het vermogen om constructief kunnen omgaan met en benutten van diversiteit.
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Daarnaast stellen ze dat het bij interorganisationele samenwerking van belang
is dat partijen komen tot een gedeelde probleemperceptie en een gedeeld doel,
waar alle partijen hun eigen belang in herkennen. Om dit te bereiken is behoefte
aan samenwerkende en op samenwerking gerichte leiders. Dit zijn personen die
“relevante partijen bij elkaar brengen, hun interacties faciliteren, neutraal zijn, de
aanwezigheid van verschillende belangen kunnen hanteren, niet afhankelijk zijn van
positioneel gezag, complexiteit en ambiguiteit kunnen tollereren, aandacht schenken aan
vertrouwensontwikkeling, zelf geen machtspositie wensen in te nemen en ook niet op de
voorgrond willen treden”.
Centrale elementen in het proces van samenwerking ontlenen we aan Ansell en
Gash (2008). Zij zien de volgende elementen in het proces van samenwerken:
face-to-face dialoog om te komen tot een gedeeld doel, het opbouwen van
vertrouwen in elkaar, commitment aan het proces, gedeelde analyse (missie,
probleemdefinitie, gedeelde waarden) en tussentijdse uitkomsten (quick wins).
Daarnaast wijzen ze, vergelijkbaar aan Schruijer en Vansina (2007), op het belang
van ondersteunend leiderschap. Leiderschap moet er volgens hen op gericht zijn
vertrouwen te genereren, basisregels overeen te komen, dialoog te faciliteren en
gemeenschappelijke doelen te verkennen. Elementen van succesvol leiderschap
bij samenwerking zijn het bevorderen van actieve participatie, het garanderen van
invloed, het faciliteren van groepsdynamische processen en de scope van het proces
uitbreiden. Tot slot wijzen ze op het belang van protocollen en basisregels voor de
samenwerking (institutioneel ontwerp). Eén van de uitgangspunten daarbij is dat
commitment aan het proces ontstaat als belanghebbenden het gevoel hebben een
legitieme mogelijkheid te hebben om te participeren. Er mogen in principe geen
belanghebbenden van het proces uitgesloten worden.
Ook Daniels et al. (2007) wijzen op het belang van dialoog. Volgens hen is dialoog
gebaseerd op ‘real-time feedback information’ over de activiteit, een voorwaarde
voor co-configuration (Daniels et al., 2007). Volgens Daniels et al. (2007) vraagt
co-configuratie om twee vormen van leren. De deelnemers aan de leergemeenschap
moeten het proces van co-configuratie leren (learning for co-configuration).
Daarnaast vraagt het van de deelnemers om constant te leren van de interacties met
de gebruiker/de klant (learning of co-configuration).
Ook Kangasoja (2002) wijst op de tweezijdigheid van leren in relatie tot knotworking
en co-configuration. “On one hand, learning is related to the creation of new knowledge,
or re-conceptualizations of the problem, allowing a construction of a partly shared
object of work, on the other, to creating new forms of collaborative practices among
stakeholders” (Kangasoja, 2002).
Van de professional vraagt dit wendbaarheid: het scheppende vermogen omvat
het uiten van ideëen, het bedenken van oplossingen, ontwerpen, samenwerken en
dingen afmaken.
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3.4	DE (MOGELIJKE) IMPACT VAN DE INRICHTING VAN
MULTI-ORGANISATIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN
OP DE BESTAANDE ORGANISATIE
Grensoverschrijdend werken stelt eisen aan de organisatie. Er wordt gepleit voor
een organisatieklimaat met ruimte voor improvisatie, het ombuigen van regels
en het slechten van bureaucratische hordes. Het vergt een dynamiek, die niet
in elke organisatie aanwezig is. Van Dijk en Peters (2011) onderscheiden vier
fasen in de levenscyclus die de dynamiek in organisaties typeert: de pionierfase,
de groeifase, de consolidatiefase en de terugvalfase. De pionierfase is gericht
op productontwikkeling of een gat in de markt, de groeifase op strategie en
marketing, de consolidatiefase op succes behouden en de terugvalfase op positie
beschermen. Elke fase kent zijn eigen organisatie, besluitvorming, communicatie,
houding ten opzichte van de omgeving, inzet van HR-instrumenten etc. (zie
tabel 1). Multi-organisationele leergemeenschappen vertonen kenmerken van
organisaties die zich in de pionierfase bevinden. Zo hebben ze een sterke externe
oriëntatie, zijn ze dynamisch en zijn er weinig regels of structuren. Als (delen van
de) organisaties zich in een andere levensfase bevinden, dan kan dit een bron zijn
van misverstanden, spanningen en/of conflicten (Van Dijk, 2011). De organisatie als
geheel heeft de neiging op te schuiving richting de verstgelegen fase in de cyclus.
Dat zou betekenen dat de organisaties die participeren in de multi-organisationele
samenwerking, elementen van de pionier- of de groeifase in zich moeten hebben.
Als de organisaties zich meer in de consolidatie- of terugvalfase bevinden, zullen
zij sterk intern gericht zijn en bestaat het risico op misverstanden, spanningen en
conflicten. In de praktijk worden dit in sommige gevallen ondervangen door de
leergemeenschap buiten de organisatie te plaatsen (als satellietorganisatie). Daarbij
is het risico dat de opbrengsten ervan niet ten goede komen aan de organisatie zelf
(losgezongen van de organisatie).
Er is dus alignment nodig tussen de dynamiek van de multiorganisationele
leergemeenschap en de dynamiek van de participerende organisaties.
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fase

i pionier

ii groei

iii consolidatie

iv terugval

Gericht op

Product of gat in de
markt

Strategie en
marketing

Succes behouden

Positie beschermen

Spirit

Dynamisch, scoren,
‘risico’s nemen’

Flexibel, slim,
‘strategisch
handelen’

Zorgvuldig,
perfectionistisch,
‘beheersen’

Verdekkend, ‘mythe in
stand houden’

Omgeving

Haal je binnen

Bepaalt ons resultaat

Komt vanzelf

Is oneerlijk

Top

Eén leider; de pionier

Sterk team, met
beperkte lijn
ondersteunende staf

Groep (lijn en staf
samen), formeel
bestuur

Coalities, bureaupolitiek

Organisatie

Chaotisch, weinig
regels, ieder weet
wat-ie moet doen

Gestructureerd,
output- en
resultaatgericht

Gedetailleerd,
functioneel, input- en
taakgericht

Gefragmenteerd, met
contructies, ervaring telt,
veel reorganisaties achter
de rug

Besluitvorming

Haastig, orders, geen
papier

Vlot, interactief,
besluitenlijst

Formeel, parafen,
nota’s

‘Non-decision’,
bureaucratisch,
verhalende rapporten

Communicatie

Ongestructureerd,
onregelmatig

Helder, doelgericht

Zorgvuldig, afgewogen

Onduidelijke
wandelgangen

HR-instrumenten

Doen we niet aan,
hebben we niet
nodig, geen tijd voor

Zetten we
weloverwogen en
doelgericht in

Gebruiken we volgens
onze eigen procedures

We doen alsof: window
dressing, rituelen

Voorbeelden van
organisaties

Start-ups, crisis- of
ontwikkelteams

Apple, Google,
IKEA, bol.com

Backoffice van
verzekeringen,
kerncentrales

Veel monopolisten, een
aantal ministeries

Tabel 1: Enkele karakteristieken van het bedrijfsklimaat per fase van de levenscyclus (Van Dijk, 2011).

Kaats & Opheij (2014) stellen dat wanneer een organisatie samenwerkt met
meerdere partners en meerdere mensen in de organisatie met diezelfde partners
samenwerken, er een organisatie nodig is met de volgende kenmerken:
•	Investeren in het vermogen van het personeel om verbindingen met anderen aan
te gaan.
•	De cultuur en de identiteit dragen bij aan vertrouwen van het personeel in de
organisatie.
•	De structuur van de organisatie draagt bij aan samenwerking (o.a. deelnemers
aan multi-organisationele samenwerking hebben het mandaat om beslissingen
te nemen, ruimte voor variëteit en flexibiliteit, training van en instrumenten voor
het personeel om te kunnen samenwerken, ‘alliance-offices’ die het personeel
ondersteunen bij het aangaan van samenwerking, aandacht voor samenwerking
in de planning (o.a. tijd voor samenwerking) en in de functionerings- en
beoordelingscyclus).
•	Er zijn veel tools voor samenwerken (o.a. technische infrastructuur om
partnerschappen te ondersteunen).
• Er is sprake van ‘collaborative leadership’.
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Collaboratief leiderschap is relationeel, sociaal en collectief. Het leiderschap
ontstaat in de interactie tussen individuen en is contextueel en situationeel.
Leiderschap is niet het kenmerk van een individu, maar van individuen die met
elkaar communiceren en interacteren. Leiderschap komt tot uitdrukking in het
proces om functionele manieren van interactie te vinden, die bijdragen aan het
realiseren van collectieve doelen en gezamenlijke ambities (Kaats & Opheij, 2014).
De rol van de collaboratieve leider beschreven we al eerder in dit stuk. Dijkstra
(2013) wijst in dit verband op het belang voor individuen om leiderschapskwaliteiten
te ontwikkelen en zich als leider te manifesteren. Ook kan het leiderschap van
een individu overgaan naar een ander individu als de situatie daarom vraagt:
co-leiderschap (Dijkstra, 2013).
Schneider (2002) stelt daarnaast dat er in een organisatie, waar sprake is van
veel grensoverschrijdende samenwerking, leiders nodig zijn die het vormen
van (interorganisationele) netwerken, het leggen van contacten en interactie
aanmoedigen. Deze leiders vervullen een ‘boundary spanning role’ die niet is
gebaseerd op traditionele autoriteit (Schneider, 2002).
In een leergemeenschap zijn leiderschapsrollen nodig die de autonomie en kracht
van het team versterken. Onderstaand figuur maakt inzichtelijk welke rollen daar
goed bij passen: participatief, samenwerkend, ‘empowering’.

AUTHORITY LEADER

HIGH

controlling

co-ordinating

l

l

delegating
l

2

0

2

3

5

5

0

4

3

1

5

7

0

6

6

6

9

4

5

3

5

directing

guiding

l

empowering
l

l
2

1

3

4

4

1

3

4

6

2

6

8

advising

collaborating

l
4

2

3
7

l

l
l

l

4

2

2

4

4

6

8

l

l

l

l

5
5
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efficiency

engagement

Time

Team

Output

Ownership

/10

/10

SCORE SYSTEEM
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3
2

5 10

AUTONOMY OF TEAM
Figuur 1: Leiderschapsrollen
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participating

4

LOW

4

Eerder gaven wij al aan dat er naast grensoverschrijdende samenwerking ook steeds
meer sprake zal zijn van knotworking, waarbij de participanten in de samenwerking
komen en gaan. Ook Dijkstra (2013) wijst er op dat groepen steeds vaker van
samenstelling zullen veranderen, omdat de omstandigheden steeds veranderen en
er andere kwaliteiten nodig zijn. Dit stelt eisen aan de medewerkers. Kwaliteiten die
belangrijker worden, zijn zelfmonitoring (Neck and Manz, 2010) en het vermogen
om los te laten. Het gaat erom vroegtijdig in te zien dat de eigen toegevoegde
waarde vermindert of eindigt en daaruit tijdig de juiste consequenties te trekken
(bijleren, andere taken kiezen, weggaan, etc.). Ook het op het juiste moment kunnen
claimen van groepsrollen is een kwaliteit waarover groepsleden in hoge mate dienen
te beschikken, zelfs wanneer zij niet in leidinggevende posities verkeren (Dijkstra,
2013).
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4	VOORLOPIGE
AANNAMES

De ambitie van de hbo-sector om in coproductie met de beroepspraktijk
(complexe) maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en daar oplossingen
voor aan te dragen, is geen eenvoudige opgave en heeft consquenties voor de
vormgeving van de ‘driehoek’ als leergemeenschap. Hogescholen bekennen zich op
papier tot het model van regionale kennisinstelling, maar de dagelijkse praktijk blijft
hier in veel gevallen nog ver van. De hogescholen vertonen grote variatie in de wijze
waarop ze hier vorm aan geven. Er is aandacht nodig voor de interne agenda van
capaciteitsontwikkeling.
In een interorganisationele leergemeenschap werken verschillende praktijken
of, in de bewoordingen van Engeström, activiteitensystemen samen om nieuwe
oplossingen te bedenken. Wanneer samengewerkt wordt aan ‘complex design
problems’, staat van tevoren per definitie niet vast welke kennis en expertise
nodig is en waar of bij wie deze te vinden is. Leergemeenschappen moeten
dus open staan om steeds nieuwe verbintenissen aan te gaan (knotworking
en networking). Een dilemma dat hieruit voortvloeit, is dat samenwerking en
kennisuitwisseling juist gebaat lijkt bij vertrouwen, continuïteit en het kennen van
elkaars activiteitensysteem met de eigen routines, regels, normen en waarden.
‘Collaborative leaders’ zijn nodig om deze hybride samenwerkingsverbanden
succesvol samen te smeden.
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Er is veel overlap tussen de condities om een ‘interne’ professionele
leergemeenschap te ontwikkelen en een interorganisationele leergemeenschap
vorm te geven. Een verschil tussen de interne leergemeenschap en de
interorganisationele leergemeenschap is de duurzaamheid/bestendigheid ervan. De
samenstelling van een interorganisationele leergemeenschap verandert sneller, is
meer hybride van aard. De samenwerking wordt gedreven door de wil om als actor
bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Het is de interesse
die de mensen bindt (communities of interest versus communites of practice).
Kennis van alle betrokkenen is nodig om het probleem op te lossen. Het samen
laten werken van de deelnemers met zwakke en sterke verbanden is complex, maar
cruciaal. Er is een vorm van sturing nodig om deze verbintenissen te laten ontstaan
en productief te laten zijn.
Deze hybriditeit betekent ook dat rollen en verantwoordelijkheden niet vast staan.
We kunnen stellen dat het werken in een interorganisationele leergemeenschap
bepaalde vaardigheden van de professionals vraagt. Zoals het leren (h)erkennen
van andere praktijken, samenwerkingscompetenties en relatieontwikkeling,
reflectievaardigheden, ontwerp- en onderzoeksvaardigheden, improviseren, etc.
In een professionele gemeenschap, waarbij over de grenzen van de eigen praktijk
wordt samengewerkt, wordt per definitie geleerd. Door inzichten te verwerven
uit een andere praktijk en door samen te werken aan nieuwe oplossingen gaan
werken en leren hand in hand. Dat deze vorm van samenwerking impact heeft op
de staande organisatie van hbo-instellingen lijkt duidelijk. Wanneer we teruggrijpen
op het 7S-model van McKinsey uit hoofdstuk 2, kunnen we al iets meer zeggen over
deze (mogelijke) impact.
Deze alignment betreft alle dimensies uit het 7S-model van Mc Kinsey:
•	
Structuur: goede inbedding in de organisatie. De organisatie moet een
dynamische structuur hebben en kenmerken hebben van de ‘groei-fase’. De
structuur van de organisatie draagt bij aan samenwerking (o.a. deelnemers aan
multi-organisationele samenwerking hebben het mandaat om beslissingen te
nemen, ruimte voor variëteit en flexibiliteit, training van en instrumenten voor
het personeel om te kunnen samenwerken, ‘alliance-offices’ die het personeel
ondersteunen bij het aangaan van samenwerking, aandacht voor samenwerking
in de planning (o.a. tijd voor samenwerking) en in de functionerings- en
beoordelingscyclus).
•	
Strategie: in de strategie moet op zijn minst een focus liggen op samenwerking
met externe partijen.
•	
Systeem: er is een meer projectmatig systeem nodig voor financiering
en monitoring. Een aandachtspunt is de impact die het werken in multiorganisationele leergemeenschappen heeft voor het onderwijs en de rol van de
docent daarin. Het systeem ontwikkelt zich van een roosterorganisatie naar een
projectorganisatie.
• Stijl van management: leiderschapsrollen die gericht zijn op participatie,
empowerment en samenwerking: regulering vooraf maakt plaats voor
verantwoording achteraf.
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• S
 taf: de staf moet andere werkwijzen aanbieden dan nu gebruikelijk is
(bijvoorbeeld technische infrastructuur om partnerschappen te ondersteunen).
Faculty development (Stienert, 2014) is gericht op de inrichting van een
projectorganisatie en op de ondersteuning van netwerkende professionals.
• Sleutelvaardigheden: het leren (h)erkennen van andere praktijken,
samenwerkingscompetenties en relatieontwikkeling, reflectievaardigheden,
ontwerp- en onderzoeksvaardigheden, improviseren. Interprofessionele
vaardigheden (ook wel T-shaped expertise genoemd) ondersteunen
interorganisationeel projectmatig werken.
•	
Signicifante waarden: de publieke dienstverlening verschuift van het (alleen)
aanbieden van diploma opleidingen naar allerlei vormen van interactieve
kennisontwikkeling en vraaggestuurde dienstverlening voor een leven lang leren.
De hier geformuleerde aannames vormen ons eerste kijkkader voor verder
praktijkgericht onderzoek. In dat onderzoek werken we deze aannames verder
uit, weerleggen we ze, concretiseren we ze en/of vullen we ze aan de hand van
prakijkvoorbeelden aan.
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