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Bloemen zijn rood  
 

'n Jungske ging vur 't uurst naor school 
Hij kreeg 'n vel papier en krijt 

En hij kleurde en kleurde 't hul vel vol 
Want kleure, da vond-ie fijn 

Mer de juffrouw zei: "Wat doe je daar, jongeman?" 
"Ik teken bluumkes, juffrouw" 

Ze zei: "We doen hier niet aan kunst, jongeman 
Bloemen zijn rood en de lucht is blauw 

Je zult er rekening mee moeten houden 
Je bent hier niet alleen 

Als alle kinderen 'ns deden zoals jij 
Waar moest dat dan toch heen, ik zeg je 

 
Bloemen zijn rood, jongeman, 

 blaadjes zijn groen 
't Heeft geen enkele zin om 't anders te zien 
Dus waarom zou je 't dan nog anders doen" 

 
Mer 't jungske zei 

"Ja mer juffrouw, d'r zijn zoveul kleuren bloemen 
Zoveul kleuren blaadjes, zoveul kleuren, overal 

Zoveul kleuren zijn nie op te noemen 
Mer ik zie ze allemaol" 

 
Mer de juffrouw zei: "Je bent ondeugend, jongeman 

Je kliedert en je Nederlands is slecht 
Ik weet zeker dat je 't alletwee veel beter kan 

Ik wil dat je herhaalt wat ik zeg 
 

Bloemen zijn rood...." 
 

Mer 't jungske zei 
"Ja mer juffrouw..." 

Mer de juffrouw zei: "Dit duurt me nou te lang 
Je moet maar weten hoe 't hoort" 
En ze zette 't jungske op de gang 

("Voor je bestwil" enzovoort) 
Mer hij werd bang, zo na 'nen tijd 

Klopte zachtjes aan de deur 
En hij zei: "Juffrouw, ik heb wel spijt" 

En hij kreeg 'n kleur toen-ie zei 
 

"Bloemen zijn rood,  
blaadjes zijn groen 

't Heeft geen enkele zin om 't anders te zien 
Dus waarom zou ik 't anders doen" 

 
Mer d'n tijd ging dur, gao altijd dur 

En hij ging naor de tweede klas 
En de juffrouw was hul anders as die daorvur 

Ze was nieuw, ze was er pas 
En ze lachte vriendelijk toen ze zei 

"Tekenen doe je voor je lol 
Je krijgt genoeg papier en krijt van mij 

Teken maar je hele vel vol" 
Mer 't jungske tekende bloemen 

Gruun en rood, en in de rij 
En toen de juffrouw vroeg waorum 

Kreeg-ie weer 'n kleur, en-ie zei 
 

"Bloemen zijn rood..." 
 

(Gerard van Maasakkers) 
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Voorwoord 

 

Bloemen zijn rood. Zomaar een liedje van een Brabantse liedjeszanger. Toen ik in mijn gedachten 

de Creatieve Actie Methodologie toepaste in teams, kwam deze tekst in mijn hoofd. Is het zo dat 

we mensen op latere leeftijd creatief moeten leren denken omdat het basisonderwijs het 

tegenovergestelde doet? Of zijn er ook veel ‘juffrouws van de tweede klas’? 

Hoe het ook zij, Paul Delnooz heeft aangetoond dat als je studenten in het hoger onderwijs creatief 

leert denken het niveau van hun scriptie omhoog gaat. Deze constatering boeit mij in relatie tot 

mijn werk als bedrijfskundig adviseur. Voegt de Creatieve Actie Methodologie ook iets toe aan mijn 

begeleidingsrepertoire? Hoe dan? Bij wie? En wat is het verband met bijvoorbeeld teamcoaching 

en intervisie? Deze thesis geeft antwoord op die vragen. 

 

Het enthousiasme van Paul over de door hem uitgewerkte en onderzochte methodiek en zijn 

verlangen om het ook buiten het onderwijs toe te passen inspireren mij en hebben geleid tot de 

keuze van dit onderwerp voor mijn afstudeeronderzoek. Naast de chaos die Paul in mij veroorzaakt 

ben ik blij met de structuur die Johan Bouwer mij bood bij het formuleren van mijn 

onderzoeksvraag. Luc Dekeyser heeft mij begeleid bij het uitvoeren van het onderzoek en het 

schrijven van de thesis. Onze gesprekken heb ik als zeer prettig, deskundig, stimulerend en 

efficiënt ervaren. De, veelal telefonische, contacten gaven mij energie. Hans van Buuren heeft zich 

als tweede lezer zeer flexibel opgesteld in de leestijd die hij nodig had.  

Nathalie en Monique hielpen mij bij de opmaak en de tekst van deze thesis.  

Mijn zeer hartelijke dank gaat uit naar hen allemaal. 

 

Marijke Lingsma, Jeroen Hendriksen en Paul Delnooz hebben tijd vrijgemaakt om mijn concept 

thesis te lezen en erover met mij in gesprek te gaan. Dit heeft voor mij en mijn onderzoek grote 

toegevoegde waarde gehad. Ik ben hen hiervoor zeer erkentelijk. 

 

De Masteropleiding Coaching bij de Alba University was een nieuw en onzeker traject. Dat wist ik 

toen ik startte. Ik voelde me onderdeel van een ontdekkingstocht met ups en downs.  

Het zoekproces om de opleiding vorm te geven heeft mij niet gehinderd. De inhoud, vanuit 

verschillende wetenschappelijke disciplines coaching benaderen, heeft voldaan aan mijn 

verwachtingen. Ik dank alle docenten, mijn collega-studenten en de medewerkers van de Alba 

University daarvoor. In het bijzonder wil ik hier noemen de inspiratie die het afstuderen van Frans 

mij gaf om de draad weer op te pakken en tot afronding te komen. Evelien dank ik voor haar 

analyse van de interviews. Maar daarvoor niet alleen. Zij is gedurende dit traject mijn maatje, mijn 

steun en toeverlaat geweest. Een onmisbare schakel in een soms stroperig traject. 

 

Tot slot dank ik iedereen in mijn omgeving, thuis en op het werk, voor het feit dat zij het voor mij 

mogelijk maakten deze opleiding te volgen en voor hun interesse en geduld bij de afronding.  

 

Elma Turlings 

December 2010 
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Inleiding          

Aanleiding tot het onderzoek 

Mensen leven in groepen, werken in groepen en spelen in groepen. Als gevolg daarvan zijn 

groepen onderwerp van studie in de sociale en gedragswetenschappen (Poole & Hollingshead, 

2005, achterflap).  

Het begrip ‘team’ wordt in veel vormen en op veel plaatsen gebruikt. Typ je ‘team’ als zoekterm in 

op de populaire internetwinkel Bol.com dan zijn er 2503 hits bij Engelstalige en 167 bij 

Nederlandstalige boeken. Daarnaast zijn er zo’n 160 cd’s, dvd’s, games en speelgoed-hits.  

Wikipedia legt in de beschrijving van het woord team een verband met het Nederlandse woord 

‘toom’, een groep gezamenlijk werkende dieren. Een team is een (klein) aantal mensen, dat bij 

elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over 

de weg naar dit doel.  

In hoofdstuk 1 wordt weergegeven op welke wijze in het kader van deze thesis naar teams wordt 

gekeken.  

 

In organisaties krijgt de samenwerking binnen teams veel aandacht onder het motto T E A M : 

Together Everyone Achieves More (website thefreedictionary).  

In Google geeft teambuilding meer dan 8 miljoen hits. Teams zijn hot, voor het ontwikkelen en 

begeleiden van teams is een markt! 

In mijn praktijk als (bedrijfskundig) adviseur herken ik veel vragen en situaties die betrekking 

hebben op het functioneren en ontwikkelen van teams. Het is boeiend te zien welke rollen teams 

vervullen in veranderingsprocessen binnen organisaties. Mensen motiveren om met veranderingen 

aan de slag te gaan vraagt een coachende en stimulerende houding van de begeleider, die het 

leerproces van het individu bevordert en faciliteert. Bij mensen die samenwerken in teams komt 

daar nog een aspect bij: de groep en alle interacties die daarbinnen plaatsvinden.  

Probleemstelling 

Regelmatig begeleid ik teams door middel van intervisie of teamcoaching. Deze methodieken 

spelen een rol bij het faciliteren van het leerproces van de teams. Ze geven hen handvatten om 

met veranderingen aan de slag te gaan, elkaar daarin te vinden en te ondersteunen. Er zijn veel 

werkvormen binnen beide methodieken beschikbaar. De twee praktijkboeken, die onderdeel 

uitmaken van de literatuurstudie voor deze thesis, ‘Aan de slag met Teamcoaching’ van Marijke 

Lingsma en ‘Handboek Intervisie’ van Jeroen Hendriksen, geven veel informatie over beide 

begeleidingsvormen. Ze geven je inspiratie en helpen je een werkvorm te kiezen die past bij de 

groep en de vraag en ook om zelf varianten te bedenken. 

Zo af en toe heb ik er behoefte aan mijn begeleidingsrepertoire uit te breiden en andere vormen te 

zoeken voor het faciliteren van het leerproces. Dat speelt met name als ik groepen met 

(innovatieve) (high) professionals begeleid. Bij hen wil ik niet over de gebaande paden van 

teamcoaching en intervisie gaan, ondanks alle variatie die daarbij aan te brengen is. Meer gebruik 

maken van enerzijds het ontwikkelingsniveau van deze mensen en anderzijds hun creativiteit opent 

wellicht nieuwe wegen naar veranderen, innoveren en leren in teamverband.  

Tijdens mijn studie aan de Alba University kwam ik in contact met Paul Delnooz, hij was een van 

de docenten. Hij was toen in een afrondende fase met zijn promotieonderzoek over de Creatieve 

Actie Methodologie (CAM), die leidde tot zijn proefschrift ‘Onderwijs, onderzoek en de kunst van 

het creatieve denken’.  
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Ik vraag mij af of deze methodologie en daarin het idee van de ‘creatief denkende mens’, tot nu toe 

alleen uitgetest op studenten in het hoger onderwijs, ook bruikbaar is in eerdergenoemde teams 

van (high) professionals en of het als begeleidingsvorm toegevoegde waarde heeft ten opzichte 

van intervisie en teamcoaching.   

Doelstelling: 

Doelstelling van het onderzoek is het verkennen van de theoretische bruikbaarheid van de 

Creatieve Actie Methodologie als instrument voor het faciliteren van het leerproces van 

professionele teams. Meer toegespitst: voegt CAM, in het kader van het faciliteren van 

leerprocessen van teams, iets toe aan de intervisie en teamcoaching, twee ‘standaard’ 

begeleidingsvormen van teams. 

Vraagstelling: 

Als vraagstelling wordt voor dit onderzoek gehanteerd:  

‘Welke theoretische waarde heeft Creatieve Actie Methodologie in het faciliteren van leerprocessen 

van professionele teams en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van teamcoaching en intervisie’. 

Het onderzoek moet leiden tot antwoord op de volgende deelvragen: 

1. Welke generieke factoren zijn werkzaam bij het faciliteren van leerprocessen van teams? 

2. Welke factoren zijn werkzaam bij het faciliteren van het leerproces bij teamcoaching? 

3. Welke factoren zijn werkzaam bij het faciliteren van het leerproces bij intervisie?  

4. Welke factoren zijn werkzaam bij het faciliteren van het leerproces bij CAM? 

5. Wat levert een vergelijking op van de werkzame factoren bij het faciliteren van het leerproces 

van teams bij deze drie begeleidingsvormen? 

De onderzoeksvraag richt zich op het faciliteren van leerprocessen. Het onderzoek zal niet diep 

ingaan op de leerprocessen zelf. Ook wordt de effectiviteit van de verschillende 

begeleidingsvormen niet gemeten. 

Onderzoeksmethode 

De vraagstelling wordt beantwoord door middel van bestudering van wetenschappelijke en 

praktische literatuur. De wetenschappelijke literatuur richt zich op een drietal theoretische 

gebieden: teams, leren en leerprocessen. Twee praktijkboeken vormen de basis voor het 

beantwoorden van de deelvragen 2 en 3: ‘Aan de slag met Teamcoaching’ (Lingsma) en 

’Handboek Intervisie’ (Hendriksen). De input over CAM, zowel wetenschappelijk als praktisch, 

wordt gehaald uit het promotieonderzoek van Paul Delnooz naar het gebruik van CAM in het hoger 

onderwijs en uit persoonlijk contact met Delnooz. 

Vanuit de theorie worden parameters ontwikkeld voor de werkzame factoren van het faciliteren van 

leerprocessen van teams. Deze worden verwerkt in een theoretisch model. Vervolgens worden de 

begeleidings-/leervormen, die deel uit maken van dit onderzoek (intervisie, teamcoaching en CAM) 

geplaatst in dit theoretisch model. Dit ingevulde model wordt gebruikt om de vergelijking tussen de 

verschillende begeleidingsvormen in beeld te brengen. 

De resultaten van genoemde vergelijking worden vervolgens getoetst bij een expertpanel van drie 

personen (teamcoach, intervisiebegeleider, CAM-begeleider) door middel van een 

semigestructureerd interview. Er wordt in het onderzoek voor deze masterthesis geen toetsing 

gedaan bij of waardering gevraagd aan de (leden van de) teams zelf.  
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Mocht uit dit verkennend onderzoek blijken dat er mogelijkheden zijn om CAM, nu alleen nog maar 

getest op HBO-leerlingen, ‘om te vormen’ naar beleidings-/leerinstrument voor professionele teams 

dan is een vervolgstap om dit verder uit te werken en toe te passen in de (mijn) praktijk. 

Opbouw van de thesis: 

De thesis bestaat uit vier onderdelen.  

In het eerste onderdeel worden de generieke kenmerken van het faciliteren van leerprocessen van 

professionele teams weergegeven: teams, leren en leerprocessen. Dit leidt tot een theoretisch 

model (hoofdstuk 1). In de hoofdstukken 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens de kenmerken van het 

faciliteren van leerprocessen bij teamcoaching, bij intervisie en bij de Creatieve Actie Methodologie 

behandeld.  

In het tweede deel van de scriptie wordt een vergelijking gemaakt van kenmerken van drie 

begeleidingsvormen aan de hand van het theoretisch model dat in hoofdstuk 1 geconstrueerd is 

(hoofdstuk 5). 

Het derde deel bevat het (beperkt) empirisch onderzoek: interviews met drie experts. Het geeft 

weer op welke wijze de interviews zijn voorbereid en uitgevoerd en de manier waarop de informatie 

is verwerkt (hoofdstuk 6). De interviews met de experts worden gevoerd op basis van het 

theoretisch model, de invulling in de hoofdstukken 2, 3 en 4 en de vergelijking van hoofdstuk 5. 

Eventueel commentaar of aanvullingen van de geïnterviewden op dit model worden uiteraard 

meegenomen, voor zover vallend onder de reikwijdte van het onderzoek. Om de objectiviteit van 

de informatie uit de interviews te waarborgen is aan een ‘geïnteresseerde buitenstaander’ 

gevraagd de verslagen van de interviews mee te lezen en te analyseren. 

In hoofdstuk 7 wordt de discussie gevoerd over de onderzoeksresultaten, worden conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan. Nagegaan wordt of de doelstelling is gehaald en de 

deelvragen zijn beantwoord.  

De thesis wordt afgesloten met een samenvatting.  

De literatuurlijst en bijlage met vragen voor de interviews maken de thesis compleet.  

 

 

Noot: voor het leesgemak is deze thesis geschreven in de mannelijke vorm. Natuurlijk wordt overal ook, en soms zelfs in het 

bijzonder, de vrouwelijke helft van de mensheid bedoeld.  
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Hoofdstuk 1: generieke kenmerken van het faciliteren van leerprocessen -  
theoretisch model 

 

1.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de ingrediënten van het te ontwerpen theoretisch model. 

Ingegaan wordt op de generieke kenmerken van professionele teams die het onderwerp vormen 

van deze thesis en het faciliteren van leerprocessen daarvan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

het raamwerk, het theoretisch model, waaraan de begeleidingsvormen teamcoaching, intervisie en 

CAM worden getoetst. 

De deelvragen die in dit hoofdstuk (1) aan de orde komen zijn: 

 Wat wordt verstaan onder teams en welke omschrijving wordt in dit onderzoek gehanteerd? 

 Wat is een leerproces en wat zijn de elementen in het leerproces van deze teams? 

 Hoe kan deze informatie in een theoretisch model worden samengevoegd? 

1.1 Teams 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe in de literatuur gebruik gemaakt wordt van de woorden 

groepen en teams en welke omschrijving van ‘team’ in dit onderzoek gehanteerd wordt. 

1.1.1 Keuze uit beschikbare literatuur 

In de literatuur wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen groepen en teams.  

Om dit te illustreren wordt gebruik gemaakt van een vijftal publicaties.  

‘Gedrag in Organisaties’ (Robbins, 2005) handelt over Organisatiegedragskunde (OG). Robbins 

definieert OG als de ‘tak van wetenschap die systematisch de handelingen en houdingen van 

mensen binnen organisaties bestudeert’ (p.4). OG is een toegepaste gedragswetenschap waaraan 

verschillende gedragswetenschappen bijdragen. Psychologie levert een bijdrage vanuit de studie 

van het individuele gedrag van mensen. De overige wetenschappen (sociologie, sociale 

psychologie, antropologie en politicologie) voegen hier inzicht in het macroniveau van de 

groepsprocessen in de organisatie aan toe. Robbins kijkt niet alleen naar de theorie van OG maar 

vooral ook naar de toepassingen van de theorieën om het gedrag van mensen in organisaties 

beter te kunnen voorspellen. 

‘Theories of small groups (Poole & Hollingshead, 2005) is een verzameling van essays waarin 

vanuit negen verschillende disciplines gekeken wordt naar de ontwikkeling van kleine groepen.  

De omschrijving ‘kleine groepen’ staat toe dat de blik breed gehouden wordt. Waar Robbins de 

verbinding legt van theorie naar praktijk beogen Poole en Hollingshead alleen de resultaten van 

onderzoek vanuit verschillende disciplines naar het functioneren van groepen bij elkaar te brengen. 

‘Business Psychology and Organisational Behaviour’ (McKenna, 2006) is, naar de mening van een 

van de recensenten (achterkant), een van de meest veelomvattende en up-to-date teksten op het 

terrein van bedrijfspsychologie en organisatiegedrag. Het leidt de lezer door de perspectieven van 

individu, groep en organisatie: een must voor studenten op dit terrein. 

Het artikel van Hackman & Wageman:’ A theory of team coaching’ (2005) is interessant omdat zij, 

na bestudering van de bestaande literatuur over teamcoaching, een nieuw model voor 

teamcoaching presenteren. Dit model is gebaseerd op drie kenmerken: de functies die coaching 

heeft voor het team, de timing voor de inzet van coaching en de voorwaarden waaronder 

teamgericht coachen kan faciliteren dat de prestaties van een team verbeteren. 
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Als het gaat om het begeleiden van groepen en om groepsdynamica heeft Remmerswaal een 

belangrijke bijdrage geleverd in de Nederlandstalige literatuur. Zijn inbreng is praktijkgericht, geeft 

veel overzichten en modellen, verwijst naar relevante literatuur et cetera. In ‘Begeleiden van 

groepen’ (2006) geeft hij overzichtelijk antwoord op vele vragen over groepen, groepsdynamica en 

begeleiding van groepen. Een van de onderwerpen is teamcoaching. Om dat te kunnen 

behandelen maakt hij onderscheid in verschillende soorten teams die om verschillende vormen van 

begeleiding vragen. 

1.1.2 Omschrijvingen van teams in de gekozen literatuur 

De in de vorige paragraaf genoemde publicaties laten zien dat in de literatuur de omschrijving van 

het begrip ‘team’ niet eenduidig is. Hieronder volgt een aantal omschrijvingen dat dit illustreert. 

Robbins (2005, p. 145) maakt een vergelijking tussen (werk)groepen en (werk)teams. Hij kijkt 

hierbij naar een viertal elementen: doel (informatie-uitwisseling versus collectieve prestatie), 

synergie (neutraal tot negatief versus positief), verantwoording (individueel versus individueel en 

gezamenlijk) en vaardigheden (willekeurig en wisselend versus aanvullend). Een werkteam 

onderscheidt zich van een werkgroep door het genereren van ‘positieve energie via 

gecoördineerde inspanningen’, waardoor het geheel meer wordt dan de som van de delen (p. 145). 

‘Werkgroepen hebben geen behoefte of gelegenheid om zich gezamenlijk in te spannen voor 

collectief werk’ (p. 145). Het management is, naar de mening van Robbins, met name op zoek naar 

de positieve synergie die de prestaties verbetert: meer output zonder extra input. De elementen, 

die een rol spelen bij het streven naar grote effectiviteit van teams, zijn in een viertal categorieën in 

te delen: context, samenstelling, ontwerp taken en proces (p. 150). 

In ‘Theories of small groups’ (Poole & Hollingshead, 2005, p. 3) wordt vanuit verschillende 

disciplines naar groepen gekeken. De omschrijving van groepen die zij hanteren is heel breed: 

ieder type groep dat een doel heeft. Teams vallen hier ook onder en in de verschillende bijdragen 

die het boek omvat worden de termen ‘groep’ en ‘team’ door elkaar heen gebruikt (bv. p. 37). 

McKenna zegt (2006, p. 350) dat de woorden ‘teams’ en ‘groepen’ begrippen zijn die door elkaar 

gebruikt worden. Over de mogelijkheid om hierin een onderscheid aan te brengen, verschillen de 

academici van mening. Een mogelijke omschrijving van een team zou, aldus McKenna, kunnen 

zijn: een klein aantal mensen met complementaire bekwaamheden, dat zich committeert aan een 

gezamenlijke bedoeling, dezelfde prestatiedoelstelling en dezelfde benadering waarvoor ze elkaar 

wederzijds verantwoordelijk houden. 

Hackman en Wageman geven in hun artikel ‘A theory of teamcoaching’ (2005, p. 272) drie 

eigenschappen van ‘work teams’: het is een echte groep, een sociaal systeem, met grenzen en 

doelen en verschillende rollen binnen het team, er zijn een of meer groepstaken te vervullen en de 

groep werkt in de context van een sociaal systeem. 

Remmerswaal (2006, p. 364) noemt als centraal punt uit de verschillende definities van teams: 

‘een groep mensen die voor een gezamenlijk doel staan dat alleen in gezamenlijke actie 

gerealiseerd kan worden. Essentieel daarin zijn een gedeelde missie en een functionele 

interdependentie, de noodzaak van open communicatie en een redelijke mate van zelfsturing’. 

Interessant in het kader van dit onderzoek is dat Remmerswaal benoemt dat teams van elkaar te 

onderscheiden zijn in de mate van professionalisering van het teamwerk: hoe groter de mate van 

professionalisering, hoe persoonsafhankelijker de taakuitvoering, hoe groter de mate van 

zelfsturing en hoe moeilijker het team te coachen is op de centrale vaardigheden die bij de 

teamtaakstelling horen. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat er verschillende omschrijvingen van teams in de literatuur 

te vinden zijn. De meeste omschrijvingen neigen wel naar een gezamenlijke taak en meerwaarde 

door de gezamenlijkheid. In de volgende alinea wordt verwoord welke definitie van een team 

gebruikt wordt voor deze thesis.  

1.1.3 Definitie van team voor deze thesis 

In ‘Projectonderwijs: Leren en werken in groep’ benoemen Dekeyser & Baert dat in een groep 

samen aan een taak werken niet betekent dat de groepsleden samenwerken (1999, p. 241). 

Samenwerken omschrijven zij als: ‘de gezamenlijke inspanning van meerdere personen ter 

realisatie van een gemeenschappelijk doel’. In samenwerken moet men omgaan met onderlinge 

afhankelijkheid en deze niet aan de kant schuiven (p. 242). In het verlengde daarvan sluiten zij 

voor de definitie van een team aan bij die van Fry e.a.: een team is een groep van mensen die 

op elkaar aangewezen zijn om een bepaalde opdracht of taak te vervullen en dus van elkaar 

afhankelijk zijn. Er wordt niet alleen gewerkt aan een gemeenschappelijke opdracht, de 

verschillende leden van een team delen ook de bevoegdheid en verantwoordelijkheid ervoor 

(p. 242).  

De aanleiding voor het onderzoek van deze thesis is de mogelijke uitbreiding van mijn repertoire 

voor het begeleiden van teams uit mijn werkpraktijk. Bovenstaande omschrijving sluit aan bij de 

teams waar het hier over gaat. Deze definitie van een team wordt daarom gehanteerd in deze 

thesis.  

Het onderzoek voor deze thesis richt zich op deze algemene omschrijving van de samenstelling 

van teams (een groep van mensen). De elementen ‘high’ en ‘innovatief’ worden als bijkomend 

element in het onderzoek meegenomen. Getoetst wordt of het verschil maakt hoe een team is 

samengesteld: (innovatieve) (high) professionals. Onder professional wordt hier verstaan een 

persoon die professionaliteit (kennis, vaardigheid, deskundigheid) heeft om zijn taak zelfstandig en 

op een kwalitatief goede manier uit te voeren. Hij doet dat in de context van een organisatie, die 

heeft vastgelegd wat deze taak inhoudt. ‘High’ heeft betrekking op de hoogte van de 

professionaliteit (kennis, vaardigheid, deskundigheid). ‘Innovatief’ betreft de vraag of het beroep, 

de organisatie of de professional zich richt op verbeteren en vernieuwen. Het onderzoek, waarop 

deze thesis gebaseerd is, richt zich op teams zoals hierboven beschreven, bestaande uit 

professionals, die een onderdeel zijn van een organisatie.  

1.2 Elementen van het leerproces in teams 

In de vorige paragraaf is een keuze gemaakt in de invulling van het begrip ‘team’. Aansluitend 

wordt nu beschreven wat leerprocessen zijn, op welke manier teams leren, hoe dit ondersteund 

kan worden en welke keuze voor dit onderzoek gemaakt is.  

1.2.0  Inleiding 

Leerprocessen vinden overal en altijd plaats, bewust en onbewust. In paragraaf 1.2.1 wordt 

beschreven wat onder een leerproces verstaan wordt. Zoals eerder al van ‘Gedrag in organisaties’ 

(Robbins, 2005) gebruik is gemaakt voor het omschrijven van teams, wordt nu in ditzelfde boek 

gekeken naar de omschrijving van een leerproces. In ‘Groepswerk als uitdaging’ leveren Baert, 

Beunens en Clement een bijdrage met als titel: ‘Groepswerk in (project)onderwijs doordacht 

aansturen’ (Baert e.a., 2005). Dit levert informatie over leerprocessen en over de manier waarop 

daar door begeleiders wel of niet kan worden ingegrepen (p. 124).  
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Om het leerproces van teams te bestuderen is het zinvol ook te kijken naar het leerproces van 

individuen. Een team bestaat immers uit individuen. In ‘Experiental learning: experience as the 

source of learning and development’ legt Kolb (1984) de basis voor een nieuwe kijk op leren.  

Hij benoemt dat reflectie een noodzakelijke fase is in het leerproces en introduceert de term 

‘ervaringsgericht leren’. Hij maakt inzichtelijk dat er verschillende leerstijlen zijn. In paragraaf 1.2.2 

wordt dit verder uitgediept en in relatie gebracht met het leerproces in teams.  

Het onderzoek voor deze thesis richt zich op teams die functioneren binnen een organisatie. Het is 

niet alleen interessant om het leerproces van een individu in verband te brengen met het leren van 

een team, hetzelfde geldt voor de relatie tussen een lerend team en de lerende organisatie.  

Senge wordt met zijn gedachte van ‘De vijfde discipline’ als grondlegger beschouwd van het 

denken over ‘de lerende organisatie’. In paragraaf 1.2.3 worden de uitgangspunten van Senge 

besproken en wordt een relatie gelegd naar het ervaringsgericht leren zoals Kolb dat voorstaat. 

Daarnaast kijken we naar de manier waarop Leirman in ‘Projectonderwijs. Leren en werken in 

groep’ (1999) het begrip ‘open groeisysteem’ hanteert en de manier waarop Dekeyser & Baert dat 

gebruiken. 

Zoals eerder aangegeven (1.1.1) heeft Remmerswaal een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

literatuur over groepen en groepsdynamica. Hij doet dit niet alleen door zelf te schrijven, ook door 

het verzamelen en publiceren van werk van anderen. In ‘Groepswerk als uitdaging’ is o.a. een 

bijdrage opgenomen van Walter Leirman: ‘Het vormingsproces in de kleine groep’ (Leirman, 2005, 

pp. 63-84). In deze bijdrage gaat Leirman in op een drietal vragen: hoe verloopt het proces van 

stelselmatige vorming in een kleine groep, welke begeleidingstaken zijn er in welke fase, welke 

interactiewijzen zijn te herkennen en hoe ontwikkelen deze zich. Door op deze manier naar het 

vormingsproces in groepen te kijken passeren veel elementen van de dynamiek in groepen de 

revue. Dekeyser & Baert (1999, p. 61) vertalen deze theorie naar groepen in het projectonderwijs.  

Het fasemodel dat Leirman hanteert en de vertaling ervan van Dekeyser & Baert, worden in 

paragraaf 1.2.4 besproken en blijken een goede basis te vormen voor het theoretisch model voor 

dit onderzoek.  

1.2.1  Leerprocessen in teams 

Om onderzoek te doen naar het faciliteren van leerprocessen is het van belang te omschrijven wat 

onder een leerproces verstaan wordt. Vanuit de biologie wordt dit omschreven als: ‘proces waarbij 

het gedrag van het dier wordt bijgesteld door de inwerking van omgevingsprikkels’ (website 

digischool). In ‘Actief en constructief leren – Inleiding’ (website KU Leuven) vinden we de volgende 

omschrijving: ‘een actief proces waarin - in wisselwerking met de omgeving - duurzame 

veranderingen in de gedragsmogelijkheden van de lerenden ontstaan’. Beide omschrijvingen zien 

als resultaat van leren een verandering in gedrag. Dat is ook het geval bij het leerproces zoals dat 

door Robbins (2005, p. 38) omschreven wordt: ‘iedere relatief blijvende gedragsverandering die het 

gevolg is van ervaring’. Hoe we leren, het leerproces, vat hij als volgt samen: 

 
Figuur 1.1: Het leerproces.  

Bron: Robbins, 2005, p. 39 
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Hij zegt verder dat een leerproces aanpassing en beheersing van onze omgeving mogelijk maakt. 

We stemmen ons gedrag af op veranderende omstandigheden. In de werkomgeving leidt dit tot 

productieve werknemers. Maar gedrag is een functie van de gevolgen ervan: de wet van het effect. 

Dat wil zeggen dat goed gedrag dat beloond wordt, herhaald zal worden, gedrag met ongunstige 

gevolgen niet. De sleutelfactoren voor het leerproces zijn ‘vormen’ en ‘imiteren’, twee theorieën 

voor de manier waarop we leren. Vormen is een stapsgewijs leerproces: gedrag in de juiste richting 

wordt bekrachtigd. Het ‘vallen-en-opstaan’-principe valt hier ook onder. Naast dit leren door 

vorming, een doorgaans langzaam proces, geeft imiteren (van een rolmodel) snelle 

gedragsverandering. 

Vormen is ook de term die Leirman gebruikt. Hij beschrijft hoe het vormingsproces in een kleine 

groep verloopt. Dit proces wordt omschreven als: ‘een emancipatorisch georiënteerde 

opensysteembenadering van de stelselmatige beïnvloeding van begeleiders en deelnemers langs 

drie proceslijnen: taak, relatie en groei’ (Leirman, 2005, p. 63). Deze scheiding tussen taak 

(gestructureerde opdracht) en relatie (onderlinge verhoudingen), die leidt tot groei (taak + relatie = 

groei) geeft inzicht in de verschillende elementen in het leerproces en de gewenste begeleiding.  

Het vormt handvatten voor de analyse van het faciliteren van leerprocessen zoals dat het 

onderwerp van deze thesis is. 

1.2.2  Ervaringsgericht leren (Kolb) 

‘Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience.’ 

Met deze definitie geeft Kolb een samenvatting van de karakteristieken van leren (1984, p. 38). 

Deze definitie omvat kritische aspecten van het leerproces, gezien vanuit het perspectief van 

experimenteren. Op de eerste plaats is er de nadruk op het proces van aanpassing en leren, in 

tegenstelling tot inhoud of uitkomst. Ten tweede is kennis een transformatieproces, een proces van 

scheppen en herscheppen, niet een onafhankelijke entiteit die je kunt verwerven of overdragen.  

Op de derde plaats transformeert leren ervaring in zowel objectieve als subjectieve vorm. Om leren 

te begrijpen moeten we de natuur van kennis begrijpen en omgekeerd.  

In genoemd artikel omschrijft Kolb twee dimensies van leren: abstract versus concreet ervaren en 

actief experimenteren versus reflectief observeren (p. 31). Hierop wordt later teruggekomen.  

Kolb baseert zijn theorie op een drietal bronnen: Dewey’s model van ervaringsleren: observatie, 

kennis en beoordelen (p. 23), Lewins leermodel: concreet ervaren, observatie en reflectie, 

abstracte concepten en generaliseren, testen in nieuwe situatie (p. 21) en Piagets model van leren 

en cognitieve ontwikkeling: sensomotorisch stadium - accommoderen, reflectieve oriëntatie – 

divergeren, ontwikkeling abstracte en symbolische beelden – assimileren, experimenteren – 

convergeren (p. 23).  

 

Oplossen van problemen is, naar de mening van Kolb, een eenvoudige, 1-dimensionale vorm van 

leren. Bij leren gaat het om een cyclisch proces dat steeds dieper gaat. Door het leren treedt er 

ander en nieuw gedrag op (p. 28).  

Vanuit zijn denkwijze met de twee eerdergenoemde assen komt Kolb tot een viertal persoonlijke 

leerstijlen:  

 Doeners: blinken uit in het zich onmiddellijk aanpassen aan nieuwe situaties (accommodators).  

 Bezinners: blinken uit in het genereren van ideeën (divergers). 

 Denkers: blinken uit in het integreren van uiteenlopende observaties (assimilators). 
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 Beslissers: blinken uit in situaties waar één antwoord of oplossing nodig is om de kwestie op te 

lossen (convergers). 

Deze voorkeurstijlen verschillen per persoon (Hendriksen, 2009, p. 28).  

             

Figuur 1.2 Leerstijlenmodel van Kolb 

Bron: naar Hendriksen, 2009, p. 30 

 

Voor teams kan het van belang zijn te herkennen welke leerstijl de teamleden hebben om daar 

optimaal gebruik van te maken en om een evenwichtige teamsamenstelling te krijgen. Ook kan het 

informatie leveren voor de manier waarop teams werken. Een team met veel doeners bv. loopt het 

risico het grote geheel niet meer te zien. In ‘Cirkelen rond Kolb’ beschrijft Hendriksen een oefening 

om met behulp van de leerstijlen van Kolb te kijken naar de dynamiek in een team (p. 107). 

Hoewel in de literatuur kritische opmerkingen gemaakt worden over de wetenschappelijke basis 

van de leertheorie van Kolb (test is niet valide, is moeilijk te controleren) is deze goed bruikbaar in 

het proces van bewustwording van leren en leren reflecteren, aldus Hendriksen (p. 14). 

1.2.3  Lerende organisatie (Senge) 

‘De organisaties die er echt uit zullen springen in de toekomst zullen de organisaties zijn die 

ontdekken hoe ze op alle niveaus gebruik kunnen maken van de bereidheid en het vermogen tot 

leren van hun mensen’ (Senge, 1992, p. 9). 

Senge schetst een dilemma voor organisaties die willen leren. Hij erkent dat het leren door ervaring 

een goede methode is. Hij tekent hier echter bij aan dat proefondervindelijk leren alleen goed werkt 

als de horizon niet te ver is, als de gevolgen van het leren nog door de persoon zelf ervaren 

worden.  

Om echte lerende organisaties tot stand te brengen onderscheidt Senge een viertal disciplines, vier 

activiteiten die deel uit maken van het leven, die de componenten vormen voor het ‘lerend maken’ 

van organisaties: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, een gemeenschappelijke visie, 

teamleren. De vijfde discipline, het systeemdenken, brengt de andere disciplines bij elkaar, stelt 

ons in staat om de grote patronen, het geheel te zien en effectiever te veranderen (p. 70). 

Lerende individuen vormen geen garantie maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor de lerende 

organisatie. Senge omvat dit in persoonlijk meesterschap (p. 138). Mensen die dit persoonlijk 

meesterschap bezitten streven er naar steeds te blijven leren. Daaruit komt de geest van de 
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lerende organisatie voort. Twee ontwikkelingen zijn daarin van belang: duidelijk voor ogen houden 

wat belangrijk is en voortdurend leren hoe de actuele werkelijkheid duidelijk gezien kan worden. 

Het tegenover elkaar plaatsen van de visie en de werkelijkheid geeft de creatieve spanning.  

Deze spanning genereren en in stand houden is de essentie van persoonlijk meesterschap. 

Mentale modellen zijn de diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties, die van invloed zijn op 

hoe we de dingen zien en hoe we reageren (p. 170). Vernieuwingen worden tegengehouden omdat 

ze niet in overeenstemming zijn met de voorstelling die we van de wereld hebben. Het is daarom 

van belang te beseffen dat deze mentale modellen bestaan en dat ze onze manier van zien 

beïnvloeden. 

Voor een lerende organisatie is een gemeenschappelijke visie onmisbaar. Het is het punt waarop 

iedereen zich richt en de bron van energie voor het leren (p. 201). Belangrijk is ook dat de visie 

gemeenschappelijk is, dat de mensen er werkelijk achter staan, dat het een weerspiegeling van 

hun eigen visie is. Pas dan leidt het tot echte betrokkenheid en blijft het niet steken bij 

volgzaamheid. Mensen presteren en leren dan, niet omdat het ze gezegd wordt, maar omdat ze 

het zelf willen. 

Teamleren is van essentieel belang, aldus Senge, omdat het teams en niet individuen zijn, die in 

een moderne organisatie de leerkernen vormen. Pas als teams kunnen leren, kan de organisatie 

leren (p. 15). Bij het teamleren wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke visie en het 

persoonlijk meesterschap (p. 228). Dialoog en discussie zijn middelen om de verbinding in het 

leerproces van het team tot stand te brengen.  

Systeemdenken is de kunst om de bomen en het bos te zien. Het is de kunst om door de 

complexiteit heen te kijken en de onderliggende structuren, waar de verandering tot stand komt, te 

zien. Het systeem van denken en handelen, zoals Senge dat presenteert, kan dienen als een basis 

voor het verminderen van leerstoornissen in iedere organisatie (achterflap). In onderstaande figuur 

zijn de individuele leercyclus en die van een team samengevoegd. 

 

 

Figuur 1.3: Leercyclus voor teams 

(Bron: Senge, 2007, p. 52) 

 

In navolging van Leirman beschouwen Dekeyser & Baert (1999, p. 73) het projectonderwijs als een 

open groeisysteem, met als kenmerken continue input (invoer) – processing (doorvoer) – output 

(uitvoer) met steeds feedback op terugkoppeling.  
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1.2.4  Vormingsproces in kleine groep (Leirman) 

Een toevoeging aan bovengenoemde twee benaderingen, het individuele leerproces in 

ervaringsgericht leren en de lerende organisatie, is de benadering vanuit het vormingsproces in 

een kleine groep. Leirman richt zich in het artikel ‘Het vormingsproces in de kleine groep’ (Leirman, 

2005, pp. 64-84) op de parallelle ontwikkeling van taak (gestructureerde opdracht), relatie 

(onderlinge verhoudingen) en groei in een kleine vormingsgerichte groep. Hij geeft hierbij speciale 

aandacht aan de interactie tussen de leden van de groep en de mogelijke manieren van 

begeleiden. Taak en relatie leiden samen tot groei. Een taakgerichte groep werkt aan een 

gestructureerde opdracht die uitmondt in een herkenbaar ‘product’. Dit raakt aan de eerder 

gekozen beschrijving van een team, hoewel het doel van de groep wat specifieker is: leer- of 

vormingsresultaat. In het proces dat de groep doormaakt benoemt Leirman drie fasen: zoekfase, 

vormgevingsfase en realisatiefase. Hieraan vooraf gaat nog de fase van de formele groepsvorming 

(voorfase). De functie van de begeleiding verschilt per fase: (organiseren/uitnodigen), 

informeren/zekerheid bieden, opiniëren/confronteren, globaliseren/integreren. Hoewel de voorfase, 

het vormen van de groep, invloed heeft op het verdere proces, wordt deze in het kader van deze 

thesis buiten beschouwing gelaten. Aangenomen wordt dat het team gevormd is en dat er een 

basis is voor het uitvoeren van de gezamenlijke taak. In de zoekfase worden de uitgangssituatie 

verkend, de diagnose gesteld, de grenzen, behoeften en prioriteiten bepaald. De vormgevingsfase 

houdt zich bezig met het concretiseren van de doelstelling en het opstellen van het werkplan. In de 

realisatiefase vindt de uitvoering en evaluatie plaats. Per fase kijkt Leirman naar de taak, de relatie 

en communicatie binnen de groep, het effect op/de groei van het individu en de groep.  

Deze indeling maakt het mogelijk om per fase analyses te maken en accenten te leggen op de 

onderdelen taak, relatie en groei. Het navolgende theoretisch model is hierop gebouwd, met 

gebruikmaking van eerdergenoemde vertaling ervan naar projectonderwijs van Dekeyser & Baert 

(1999). 

1.3 Theoretisch model 
Voor het toetsen van de drie begeleidingsvormen wordt een theoretisch model gebruikt. In deze 

paragraaf wordt dit beschreven. 

1.3.0  Inleiding 

In paragraaf 1.2.2 t/m 1.2.4 is gekeken naar ervaringsgericht leren, de lerende organisatie, het 

vormingsproces in een kleine groep/het projectonderwijs. Het zijn drie invalshoeken uit de vele 

mogelijkheden om naar leren binnen teams te kijken. Deze informatie levert input voor het 

theoretisch model, waarin de drie begeleidingsvormen, die het onderwerp van deze thesis vormen, 

teamcoaching, intervisie en CAM, geplaatst worden. Basis voor het model wordt gevormd door 

eerdergenoemd vormingsproces van kleine groepen (Leirman, 2005) en de vertaling ervan naar 

projectonderwijs van Dekeyser & Baert (1999).  

Het eenvoudige, maar daarmee niet minder werkzame, onderscheid in de fasen van ontwikkeling 

of vorming van een groep, zoals Leirman dat beschrijft (2005) geeft de mogelijkheid het leerproces 

binnen teams in delen te bekijken en hierbij een relatie te leggen naar de eigenschappen van 

verschillende begeleidingsvormen. Dat betekent dat de ene as van het model wordt gevormd door 

zoekfase, vormgevingsfase en realisatiefase. Omdat het onderzoek gaat over leren, over groeien 

bevat de andere as van het model de drie elementen taak, relatie en groei. Op de taaklijn worden 

de doelstellingen van grof naar fijn uitgewerkt. Op de relatielijn gaat het om het bereiken van een 

bepaald communicatieniveau. Het klimaat van de relatie tussen begeleiders en groepsleden moet 
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zodanig zijn dat een nieuw relatieproces tot stand kan komen. De groeilijn leidt naar de 

mogelijkheid om een nieuwe stap op de weg van leren te zetten: taak en relatie staan ten dienste 

van en leiden tot groei. In het projectonderwijs wordt de taaklijn omschreven als ‘werken’ aan de 

projectopdracht. De relatiedimensie wordt uitgelegd als de groep. Het groeps- en relationele aspect 

zijn van belang bij het werken aan de taak. Leren samenwerken is een belangrijk onderdeel van 

projectonderwijs. De groeilijn is de ontwikkeling die de groep doormaakt. Projectonderwijs draagt, 

zoals alle vormen van onderwijs, bij aan de professionele en individuele vorming van de student 

(Dekeyser & Baert, 1999, p. 66).  

Met behulp van de gekozen omschrijving van teams en de drie invalshoeken om naar leren te 

kijken, worden de termen van Leirman, aangevuld met die van Dekeyser & Baert, nader 

omschreven. Ook is op enkele onderdelen input van het expertpanel (zie hoofdstuk 6) gebruikt.  

In de volgende drie paragrafen worden de drie fases beschreven en worden de elementen taak, 

relatie en groei per fase ingevuld.  

1.3.1  Zoekfase 

Alvorens aan de zoekfase te kunnen beginnen heeft in de voorfase de groepsvorming 

plaatsgevonden. Daarin is duidelijk geworden wat van de teamleden verwacht wordt en vanuit 

welke achtergrond men deelneemt. In het kader van deze thesis wordt dit als uitgangspositie 

genomen. 

De taak, die in de zoekfase binnen het team wordt uitgevoerd, is vooral verkenning van de 

uitgangssituatie, zowel van de groep als van de leden: waar liggen de behoeften en welke 

prioriteiten worden gesteld. Ook wordt naar de begrenzing gekeken, zowel van het team als tussen 

teamleden, begeleider en omgeving. In deze fase wordt duidelijk waar de leerbehoefte van de 

teamleden ligt en tot welke teamvraag dit leidt. Dat wil zeggen dat de diagnose gesteld wordt, een 

gemeenschappelijke visie (Senge) wordt bepaald. Ieder zoekt zijn positie in het geheel.  

Bij het vinden hiervan spelen de persoonlijke leerstijlen (Kolb) en de mentale modellen (Senge) 

een rol. Ook zullen er nog veel vragen om informatie komen. 

De taken van de begeleider liggen nu vooral op ondersteuning bij deze aspecten. Ten aanzien van 

de relatie is in deze fase vooral het groepsverband van belang: hoe wordt ieder teamlid in de 

groep opgenomen, welke rollen spelen de teamleden, wie wijst de weg, wie heeft welke informatie. 

Er ontstaat cohesie. Dekeyser & Baert noemen deze fase de fase van erkenning. Het klimaat van 

de relatie is zakelijk-afstandelijk, de houding afwachtend (1999, p. 71). 

Als resultaat van deze aspecten van de taak en de relatie toont de groei zich in de duidelijkheid 

over of het besef van de leerbehoefte, van de onderwerpen om aan te werken. Binnen het team 

worden de interne en externe taakverdeling gemaakt. Dekeyser & Baert vertalen dit naar behoefte- 

en situatiebewustwording (1999, p. 72). 

1.3.2  Vormgevingsfase 

In de vormgevingsfase richt het team zich op wat en wanneer: welke doelen stellen we ons, hoe 

handelen we en wat is de planning, kortom het werkplan wordt bepaald (taak). Bij het 

projectonderwijs worden hier het werkplan en de fasering gemaakt en wordt het processcenario 

uitgeschreven. Om dit voor elkaar te krijgen is afstemming nodig en de verschillende leerstijlen van 

de teamleden zullen zich laten gelden. Er vindt ook een afweging plaats tussen eigen belang en 

teambelang. De relatie kan zich bewegen van confrontatie tot afstemming. Hoe duidelijker de 

gemeenschappelijke visie is hoe sneller men een gezamenlijke weg kan vinden. Er hoeft dan 

immers niemand meer overtuigd te worden van waarheen de weg leidt. De rol van de begeleider 
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ligt nu vooral in het uitdiepen van de standpunten zodat niets onbesproken blijft. Waar nodig zal hij 

ook confronteren. Uiteindelijk bevordert de begeleider het formuleren van alternatieven zodat een 

werkplan tot stand komt. Dekeyser & Baert noemen dit de uitklaring van rollen en posities (1991, p. 

71). 

Waar in de zoekfase duidelijk werd dat er een leerbehoefte is, komt in deze fase tot uitdrukking wat 

het leerdoel is en langs welke weg dit bereikt kan worden. Daarnaast wordt de structuur, het 

patroon van interactiewijzen, in het team duidelijk (groei). In het projectonderwijs (Dekeyser & 

Baert, 1991, p. 72) vindt hier een zoekproces plaats naar welke weg men wil inslaan en men eigen 

invulling wil geven aan het taak- en groepsproces vanuit de verzamelde kennis (keuzebeslissing). 

1.3.3  Realisatiefase 

De resultaten van de vormgevingsfase, bepalen van het leerdoel en de weg daarheen, vormen al 

een resultaat op zich. De realisatiefase heeft betrekking op het bereiken van het doel en het 

evalueren van het resultaat (taak). Teamleden kunnen zich hierbij de vraag stellen in welke mate 

het bereiken van hun leerdoel ertoe heeft geleid dat hun draagkracht is toegenomen. Vertaald naar 

het projectonderwijs is dit het rechtstreeks toepassen in de praktijk om de werkelijkheidswaarde te 

vergroten: zelfbepaling. 

Niet alleen de individuele leerbehoefte is een doel. Ook de relatie binnen het team en de manier 

waarop de communicatie plaatsvindt horen daarbij. Als team kan getoetst worden of er een 

autonoom-solitair team is ontstaan met een evenwicht tussen individu, team en omgeving.  

Hierbij kunnen we verwijzen naar het belang van teamleren, zoals Senge (1992) dat benoemt: niet 

het individu maar de teams vormen de leerkernen van een lerende organisatie. In de relatie is het 

in deze fase geven en nemen om tot saamhorigheid te komen. De rol van de begeleider richt zich 

op het afronden van de taken en het evalueren. 

Na het zoeken naar een leerbehoefte, het bepalen van de leerdoelen en de weg daarheen, wordt 

in de realisatiefase het doel (groei) uiteindelijk bereikt en het resultaat geëvalueerd. 

1.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is allereerst beschreven op welke manier in de literatuur de termen ‘groepen’ en 

‘teams’ gebruikt worden. Vervolgens is een omschrijving gegeven van de teams die het onderwerp 

van deze thesis vormen.  

Daarna is aan de hand van een keuze uit de in de literatuur beschikbare informatie gekeken naar 

de leerprocessen binnen teams. Er is een omschrijving gegeven voor wat in het kader van deze 

thesis onder een leerproces verstaan wordt. Voor het bestuderen van leren zijn verschillende 

invalshoeken gebruikt: de kijk van Kolb (1984) op (individueel) ervaringsgericht leren, de 

benadering van de lerende organisatie zoals Senge (1992) die verwoordt en het vormingsproces in 

een kleine groep dat door Leirman (2005) beschreven wordt, met de vertaling daarvan naar het 

projectonderwijs van Dekeyser & Baert (1999). 

Deze informatie vormt de basis voor een theoretisch model met twee assen: tabel 1. Op de ene as 

staan drie fasen in het leerproces: zoeken, vormgeven en realiseren. Op de andere as staan de 

elementen taak, relatie en groei. Per fase is bij relatie ook de rol van de begeleider op hoofdlijnen 

benoemd. In de navolgende hoofdstukken worden de leerprocessen van achtereenvolgens 

teamcoaching, intervisie en CAM beschreven en worden deze geplaatst in het ontworpen 

theoretisch model. Op een enkel onderdeel hebben de interviews met het expertpanel (hoofdstuk 

6) geleid tot kleine tekstuele aanpassingen. De discussie met de experts over het (ingevulde) 
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model en hun kijk daarop komt in hoofdstuk 6 aan de orde en is niet verwerkt in de eerdere 

hoofdstukken. 

 

 

ALGEMEEN 

 

Taak 

 

Relatie 

 

Groei 

 

Zoekfase 

 

Diagnose 

 verkennen uitgangssituatie 

 begrenzing 

 diagnose stellen 

 visie bepalen 

 informatie 

 

 

Cohesie 

 groepsverband 

 opname teamlid in groep 

 rollen teamleden 

 wie heeft welke informatie 

 

Behoefte- en situatiebewust 

 besef van onderwerpen 

 interne en externe 

taakverdeling 

 

Vormgevingsfase 

 

Planning 

 bepalen werkplan 

 afstemming leerstijlen 

 afweging eigen belang vs 

teambelang 

 

 

Afstemming/confrontatie 

 uitdiepen standpunten 

 confronteren 

 bevorderen alternatieven 

 

Keuzebeslissing 

 inhoud leerdoel 

 weg naar leerdoel 

 structuur, interactie in team 

 

Realisatiefase  

 

Uitwerking 

 bereiken doel 

 evalueren resultaat 

 

 

Bundeling/convergentie 

 geven en nemen 

 afronden van taken en 

evalueren 

 

 

Zelfbepaling 

 toepassen in de praktijk 

 leerdoel bereikt 

 evaluatie uitgevoerd 

Tabel 1: 9-vlakken-model. Algemeen analysemodel leerproces van begeleidingsvormen 
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Hoofdstuk 2: kenmerken van het faciliteren van leerprocessen bij 
teamcoaching 

2.0 Inleiding 

In hoofdstuk 1 is gekeken naar generieke kenmerken van professionele teams en het faciliteren 

van de leerprocessen binnen die teams. Er is een theoretisch model ontwikkeld met twee assen: 

zoekfase-vormgevingsfase-resultaatfase en taak-relatie-groei: het 9-vlakken-model. In hoofdstuk 2 

wordt aan de hand van dit model gekeken naar het leerproces binnen teamcoaching. Hierbij 

worden een selectie uit wetenschappelijk literatuur over coaching, met daarbinnen teamcoaching, 

en daarnaast het praktijkboek ‘Aan de slag met teamcoaching’ (Lingsma, 2007) gebruikt. 

2.1  Theorie van coaching en in het bijzonder teamcoaching 

‘Coaching, Evoking excellence in others’ is de titel van het boek van James Flaherty (2005).  

Bij coaching gaat het inderdaad om het beste in de ander naar boven halen, of liever nog: de ander 

het beste in zichzelf naar boven laten halen. Veel literatuur over coaching gaat over coaching in de 

1-op-1-relatie. De uitgangspunten bij deze vorm van coaching zijn grotendeels toepasbaar op 

teamcoaching, het element groepsdynamiek wordt er bij begeleiding van teams aan toegevoegd. 

Opvallend is dat in de literatuur op verschillende manier inhoud wordt gegeven aan het begrip 

coaching. Zo beschrijft Schreyögg (2001, p. 60) meerdere functies van coaching, o.a. ‘Coaching 

als ‘perfect toegesneden vorm’ voor human resource development voor managers’. Coaching als 

individuele vorm van advisering ziet Schreyögg als ‘alternatief voor traditionele vormen van 

managementtrainingen en –seminars’. Whitmore (2003, p. 20) zegt, met verwijzing naar Gallwey: 

‘Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert. Het is 

geen onderwijzen, maar het leren bevorderen.’. De Haan en Burger (2004, p. 5) zeggen: ‘De coach 

is gericht op het faciliteren van het leer- en ontwikkelingsproces van de coachee. Dus de coach 

zorgt er vooral voor dat de coachee zelf voor zichzelf zorgt’. Bovenstaande benaderingen laten een 

verschil zien in de inbreng van de coach en in het proces: adviseren, leren bevorderen, faciliteren 

leer- en ontwikkelingsproces. 

Als het gaat om teamcoaching wordt er vaak gesproken over een managementrelatie. McKenna 

(2006, p. 370) schrijft dat coaching een goed instrument is om de effectiviteit van een teamleider te 

vergroten. Een goede coach beheerst een drietal zaken: hij heeft middelen om de capaciteiten van 

de teamleden te gebruiken om daarmee hun prestatie te verbeteren, hij schept een ondersteunend 

klimaat om prestatieverbetering te bevorderen en hij moedigt medewerkers aan om hun prestaties 

voortdurend te verbeteren. Remmerswaal (2006, p. 363) constateert dat de term ‘coaching’ niet 

eenduidig is en dat een inzichtelijke afbakening met andere vormen van professioneel begeleiden 

noodzakelijk is. Hij kiest voor de omschrijving: ‘bieden van relatief kortdurende inhoudelijke 

begeleiding bij het verbeteren en/of ontwikkelen van afgebakende complexe (deel)vaardigheden, 

die beschreven kunnen worden in termen van procedures of vuistregels’. Vanuit deze visie is 

teamcoaching dus gericht op verbeteren van de werkuitvoering.  

In deze paragraaf is weergegeven hoe (verschillend) in de gekozen literatuur naar (team)coaching 

gekeken wordt. Na deze theoretische blik op (team)coaching komt in de volgende paragraaf de 

praktijk aan bod. 
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2.2  De praktijk van teamcoaching, geplaatst in het theoretisch model 

In paragraaf 2.1 is geïllustreerd dat er verschillende beschrijvingen van (team)coaching zijn.  

Het onderzoek, waarvan in deze thesis verslag wordt gedaan, richt zich op de manier waarop 

teamcoaching, intervisie en CAM het leerproces van een team faciliteren. Het theoretisch model 

om dit te toetsen onderscheidt drie fasen in het leerproces (zoeken, vormgeven, realiseren) en drie 

aspecten van leren (taak, relatie, groei). Om de praktische invulling van teamcoaching te toetsen 

aan het theoretisch model van hoofdstuk 1 wordt voor deze thesis gebruik gemaakt van het boek 

‘Aan de slag met teamcoaching’ (Lingsma, 2007). De verwijzingen in dit hoofdstuk hebben 

betrekking op dit boek, tenzij anders vermeld. Ten eerste worden algemene kenmerken van teams 

en teamcoaching in de ogen van Lingsma beschreven. Bij het plaatsen van teamcoaching in het 

theoretisch model wordt de praktijk van teamcoaching verder uitgewerkt. 

De definitie van teamcoachen, die Lingsma gebruikt, is: ‘teamcoachen is het stimuleren van het 

nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het 

resultaat daarvan’ (p. 14). Waar Remmerswaal coaching beperkt tot het verbeteren of ontwikkelen 

van vaardigheden noemt Lingsma dit als één van de activiteiten die een teamcoach kan inzetten 

om het team wakker te schudden en alert te houden. Ze voegt hier teamvaardigheden en 

denkpatronen aan toe. Daarnaast wijst ze op stimuleren van het eigenaarschap, op teamleden zich 

bewust laten worden van de effecten van hun gedrag op elkaar en daar verantwoordelijkheid voor 

nemen, en op het vergroten van de handelings- en analysemogelijkheden voor het team rond het 

werk. Lingsma omschrijft leren als ‘nieuwe dingen bewust worden, anders kijken, zich verder 

ontwikkelen. Door het niveau van de interactie in een groep te ontwikkelen leert een groep als een 

sociaal systeem.’ (p. 15). Voor het begrip teamleren geeft ze als omschrijving: ‘het bewust maken 

van collectieve patronen in gedrag en denken. Teamleren gaat dus over collectieve leerprocessen’ 

(p. 32). ‘Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op 

de interactie binnen het team’ (achterflap). Teamcoaching richt zich daarmee nadrukkelijk op (het 

toepassen van nieuw) gedrag. 

 

Lingsma benadrukt dat het bij de start van teamcoaching van belang is te kijken naar het niveau 

van de groep. Dit niveau wordt bepaald door de kwaliteit van de interactie in de groep (p. 94), 

zichtbaar in het gedrag van de teamleden (p. 97). De typering die hieraan gegeven wordt (M1 tot 

en met M4) is afgeleid van de theorie ‘Situationeel leiderschap’ van Hersey en Blanchard (p. 99), 

waarin de M staat voor Maturity, taakvolwassenheid. De groep van niveau M1 is te beschrijven als 

los zand, solistisch werkende individuen. M2 is een groep die soms wel en soms niet samenwerkt 

(p. 99). Beide zijn nog niet te zien als team en passen niet in de definitie van een team die voor 

deze thesis gebruikt wordt: er is geen sprake van afhankelijkheid van elkaar, van werken aan een 

gemeenschappelijke opdracht en het delen van de bevoegdheid en verantwoordelijkheid hiervoor.  

 

 

Figuur 2.1: Typering M3-team 

Bron: www.helpcoaching.nl 

http://www.helpcoaching.nl/
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Pas vanaf M3 is er sprake van een team, met verantwoordelijkheid voor het werk, voor de 

procedures die nodig zijn om het werk goed te doen en voor het proces dat leidt tot een zinvol 

resultaat. Het is een resultaatverantwoordelijk team (p. 119). Belangrijkste verschil tussen een M3- 

en een M4-team is de relatie met de buitenwereld. Een M4-team ziet zich als onderdeel van de 

organisatie en het netwerk en gaat een relatie daarmee aan. Bovenstaande figuur geeft een M3-

team weer. Bij een M4-team is de lijn om het team gestippeld en gaan er ook pijlen uit de ellips 

naar buiten. Een teamcoach let bij het coachen van een M3-team op de interactie en op de vraag 

of ze elkaar aanspreken, helpen en corrigeren: nemen ze verantwoordelijkheid voor de hier-en-nu-

situatie (p. 121). Een M4-team is veelal in staat zichzelf te coachen. Een teamcoach wordt 

toegevoegd als het team er wat inhoud of proces betreft zelf niet uitkomt (p. 127). 

Op welke wijze faciliteert teamcoaching het leerproces van teams? Hoe is teamcoaching van M3-

M4-teams, zoals beschreven door Lingsma, te plaatsen in het theoretisch model? 

2.2.1  Zoekfase 

Lingsma beschrijft vier succesfactoren voor teamcoaching: meetlat, eigenaarschap, ijsberg en hier-

en-nu-situatie. In de zoekfase is het van belang dat de teamcoach uit de interactie opmaakt of de 

meetlat (taak) voor ieder teamlid duidelijk is en hetzelfde doel wordt nagestreefd. Er wordt een 

vertaling van de visie gemaakt. Interacties van de teamcoach in deze fase zijn vragen als: ‘En dus? 

Wat nu? Wat mag ik van je verwachten?’ (p. 60). 

Daarnaast onderzoekt de teamcoach of het team verantwoordelijk wil zijn voor het bereiken van 

dat doel. Dat wil zeggen dat hij onderzoekt of er commitment is bij alle leden van de groep en of 

alles boven tafel komt (relatie). Vragen die hierbij te stellen zijn: ‘Wat valt op? Zag je wat er 

gebeurde? Krijg je antwoord op je vraag?’. 

Resultaat van de zoekfase (groei) is dat de teamleden door het nadenken over de 

coachingsvragen van de teamcoach zich bewust zijn van de gezamenlijke taak en ieders rol daarin 

(p. 61). De teamcoach kan in deze fase gebruik maken van analyse-instrumenten zoals 

Functionele Analyse (p. 130) en Interventiemodel (p. 149).  

In deze fase wordt de coachingsvraag samen met het team geformuleerd.  

2.2.2  Vormgevingsfase 

Het M3-M4-team is een resultaatverantwoordelijk team. Dat wil zeggen dat zij zich bewust zijn van 

hun taak en weten welke procedures er zijn om het doel te bereiken. De teamcoach heeft zich de 

visie en de meetlat van de organisatie/het team eigen gemaakt en weet welk gedrag daarbij hoort. 

In deze fase ziet/hoort de coach wat er zich in de hier-en-nu-situatie afspeelt, hij weet wat er in de 

daar-en-dan-situatie aan de hand is (de probleemstelling) en hij vraagt zich voortdurend af: ‘wat 

vind ik daarvan?’ De coach intervenieert als hij ziet dat het team zich klem zet, als in de huidige 

situatie zichtbaar is wat de probleemstelling uit de te veranderen situatie is. Deze observaties 

vinden plaats zowel op het terrein van de taak (passen de onderwerpen waar ze mee bezig zijn bij 

de taak) als op de relatie (welke interactie zie ik en helpt die om de taak te bereiken). Door een 

interventie in de hier-en-nu-situatie te plegen is het belevingseffect groot en de kans op een 

afstandelijke groepsdiscussie het kleinst (p. 161). Dit bewustzijn is de basis voor het maken van 

een plan voor de verandering. In deze fase speelt de ijsberg een rol: gedrag boven en onder de 

waterlijn. Als de teamleden de patronen van hun denken en handelen beleven/ervaren, hier 

betekenis aan geven en zich realiseren hoe deze zich verhouden tot het gewenste gedrag, krijgen 

ze inzicht in de manier waarop ze zichzelf klem zetten.  
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Dat levert de handvatten om verandering in te zetten (groei). Dit kan in de coachingssituatie 

toegepast worden. De coach kan hiervoor instrumenten en oefeningen aanleveren. 

2.2.3  Realisatiefase 

In de realisatiefase wordt nieuw gedrag zichtbaar. Dat wil zeggen dat in deze fase duidelijk is dat 

het team het doel/de taak realiseert. Tijdens de teamcoaching heeft de coach interventies gedaan 

op de interactie/het gedrag/de relatie. In de realisatiefase wordt nieuw gedrag toegepast en wordt 

dit gedrag ‘standaard’. De coach kijkt in deze fase samen met het team terug naar de coachvraag: 

Wat was de vraag? Wat was het doel van de coaching? Is dit doel bereikt? Als de teamleden 

kunnen aangeven welke veranderingen hebben plaatsgevonden en het team het nieuwe gedrag 

aan hun repertoire heeft toegevoegd is de groei bereikt. 

2.3  Samenvatting 

‘Sturen op de interactie binnen een team’. Dat is volgens Lingsma de kern van teamcoaching.  

Het team moet kunnen leren van het eigen gedrag en dat onafhankelijk van een buitenstaander 

(coach of anderszins) kunnen doen. De teamcoach faciliteert dit leerproces door aan de start 

samen met het team een goede analyse te maken met een duidelijke coachvraag en door 

gedurende het coachingsproces te observeren, te benoemen, te confronteren (hier-en-nu vs. daar-

en-dan) en het team het nieuwe gedrag te laten toepassen. Het uiteindelijke resultaat van het 

leerproces is dat het team zich een interactievorm heeft eigen gemaakt en zich ervan bewust is dat 

men als team via deze interactie het gewenste teamdoel kan bereiken. 

 

 

TEAMCOACHING: 

Toepassen nieuw 

gedrag 

 

Taak 

 

Relatie 

 

Groei 

 

Zoekfase 

 

Diagnose: 

 duidelijkheid krijgen over de 

meetlat 

 verhelderende vragen 

 analyse-instrumenten 

 

Cohesie: 

 verantwoordelijkheid voor 

bereiken van doel 

 commitment 

 analyse-instrumenten 

 

Behoefte- en situatiebewust: 

 besef van de meetlat 

 besef van verantwoordelijkheid  

 duidelijkheid over 

coachingsvraag 

 

Vormgevingsfase 

 

Planning: 

 observeren of onderwerpen 

passen bij de taak 

 hier-en-nu afzetten tegen 

daar-en-dan 

 verschil laten beleven en 

plan maken 

 

Afstemming/confrontatie: 

 patronen in denken en 

opvattingen 

 observeren interactie  

 ijsberg 

 hier-en-nu afzetten tegen 

daar-en-dan 

 verschil laten beleven 

 

Keuzebeslissing: 

 beleving/herkenning 

 handvatten voor verandering 

 toepassen verandering 

 

Realisatiefase  

 

Uitwerking: 

 oefenen van vaardigheden 

 bereiken doel 

 evalueren resultaat 

 

 

Bundeling/convergentie: 

 bewust zijn van nieuwe 

interactie 

 toepassen en resultaat 

evalueren 

 

Zelfbepaling: 

 nieuw gedrag aan repertoire 

toegevoegd 

 bewust zijn van de interactie 

t.b.v. bereiken doel 

 evaluatie uitgevoerd: 

coachvraag beantwoord? 

Tabel 2: 9-vlakken-model. Analysemodel leerproces van teamcoaching 
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Hoofdstuk 3: kenmerken van het faciliteren van leerprocessen bij intervisie 

3.0  Inleiding 

In hoofdstuk 2 is aan de hand van het in Hoofdstuk 1 ontwikkelde model gekeken naar de manier 

waarop teamcoaching het leerproces faciliteert. In hoofdstuk 3 wordt op dezelfde manier intervisie 

onder de loep genomen. Ook nu kijken we in de literatuur naar de omschrijvingen van intervisie. 

Voor de toetsing van de praktijk aan het theoretisch model wordt ‘Handboek Intervisie’ van Jeroen 

Hendriksen (2009) gebruikt. 

3.1  Theorie van intervisie 

In algemene boeken over begeleiding van teams worden vaak weinig woorden gewijd aan 

intervisie. Soms wordt het in één adem genoemd met collegiale consultatie en supervisie 

(Remmerswaal, 2006, p. 370). In ‘Begeleidingskunde’ (Coenen en Meijers, 2003, p. 50) wordt een 

aantal vormen van begeleiding van professionals beschreven. Over intervisie wordt hier gezegd 

dat het een ontmoeting is van professionals, meestal met eenzelfde beroepsrol, niet noodzakelijk 

binnen één instelling, op vrijwillige basis, met een zekere regelmaat. Doel van de bijeenkomst is 

om van elkaars visies op een ingebracht probleem te leren. Voor het overige zijn de boeken over 

intervisie nagenoeg alleen praktijkboeken waarin veelal aan de hand van cases en via beschrijving 

van methodieken aan de lezer duidelijk gemaakt wordt op welke manier met intervisie gewerkt 

wordt. 

In ‘Het reflecting team-intervisiemodel’ schrijft Van Dam (2007, p. 13) geraakt te zijn door de 

omschrijving ‘Intervisie is gericht op het problematiseren van gedrag waardoor een andere visie 

mogelijk wordt, in plaats van het zo snel mogelijk vinden van pasklare oplossingen voor problemen 

of het geven van tips en adviezen. Reflectie staat hierin centraal.’. Hier worden twee belangrijke 

element van intervisie benoemd: niet meteen de oplossing vinden en reflectie. 

Het ‘Praktijkboek Intervisie – Proces en methoden’ schrijft: ‘Intervisie richt zich bij voorkeur op een 

multidisciplinaire groep professionals en heeft tot doel iemands professionaliteit te vergroten door 

zijn persoonlijke relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken’ (Bellersen & 

Kohlmann, 2009, p. 19). 

Kuijper zegt in ‘Succesvolle intervisie – Handleiding voor het benutten van deskundigheid en 

ervaring binnen organisaties’ (2007, p. 12) dat intervisie een leerinstrument is voor zowel mensen 

met weinig als met veel ervaring in hun vak. Intervisie richt zich primair op de relatie tussen individu 

en werk. De groep is daarbij een belangrijk hulpmiddel.  

Over het leerproces bij intervisie zeggen Van Agten e.a. (1998, p. 34) dat het gaat om leren door 

ervaringen (praktijksituaties en praktijkinzichten staan centraal), het is intentioneel (georganiseerd, 

systematisch, gericht op leeropbrengsten) en het is samen met anderen (groepen van maximaal 

acht personen). Dit boek laat overigens als enige iets zien over de effecten van intervisie op basis 

van evaluatiegegevens van een Rotterdams intervisietraject van schoolleiders. Omdat deze thesis 

zich richt op het faciliteren van leerprocessen en niet op het resultaat ervan wordt de informatie 

over de effecten hier buiten beschouwing gelaten.  

In deze paragraaf is weergegeven hoe verschillende schrijvers, die zich bezighouden met 

intervisie, deze werkvorm omschrijven. In de volgende paragraaf wordt intervisie verder uitgewerkt 

aan de hand van het ‘Handboek Intervisie’ van Hendriksen en geplaatst in het theoretisch model. 
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3.2  De praktijk van intervisie in het theoretisch model 

In paragraaf 3.1 is weergegeven hoe intervisie in de (praktijk)literatuur beschreven wordt.  

De omschrijvingen verschillen slechts op onderdelen van elkaar. Het gaat altijd om werkproblemen 

die in groepsverband uitgediept worden. Het leereffect zit in de reflectie bij het uitdiepen en 

verbreden van het probleem, vooraf aan het bedenken van oplossingen. Dit laat onverlet dat de 

route van intervisie leidt naar een oplossing voor het vraagstuk of tot een nieuw perspectief. Om te 

onderzoeken op welke wijze intervisie het leerproces van een team faciliteert wordt gebruik 

gemaakt van ‘Handboek Intervisie’ van Hendriksen (2009). De verwijzingen in dit hoofdstuk 

verwijzen naar deze publicatie, tenzij anders vermeld. De omschrijving die hij hanteert omvat veel 

van eerdergenoemde beschrijvingen: ‘collegiale ondersteuning met betrekking tot onderlinge 

advisering bij werkproblemen in een leergroep bestaande uit gelijken die binnen een gezamenlijk 

vastgestelde structuur tot oplossingen en inzichten tracht te komen in een zelfsturend en op 

reflectie gericht leerproces’ (p. 2.). 

 

Intervisie kan worden uitgevoerd zonder begeleiding, met tijdelijke begeleiding tot de groep 

zelfsturend is, met permanente begeleiding (p. 42). Hendriksen is er voorstander van dat de 

begeleider zichzelf overbodig maakt door de zelfsturing van de intervisiegroep steeds groter te 

maken (p. 93). Dat wil zeggen dat de deelnemers zelf als begeleider van het proces gaan optreden 

en in staat zijn een keuze voor een methode te maken die past bij het probleem. Voor deze thesis 

gaan we, vanwege de vergelijking met de andere begeleidingsvormen, uit van begeleide intervisie. 

De begeleider heeft de rol van faciliteren van het (leer)proces. 

Bij intervisie beweegt het vraagstuk zich van een vastomlijnde structuur naar een open ruimte 

waarin onderzoek en analyse gedaan wordt en vervolgens weer te focussen op de kern via 

herformulering en advies, gevolgd door actie. 

 

 

Figuur 3.1: Van intervisie via onderzoeksruimte naar structuur 

Bron: Hendriksen, 2009, p. 23 

 

In bovengenoemde omschrijving wordt nadrukkelijk genoemd dat intervisie een leerproces is. 

Reflectie is zichtbaar als een deelnemer zijn ervaringen probeert te herstructureren. De mate van 

reflectie in de intervisiegroep heeft invloed op de grootte van het leereffect van een intervisiesessie 

(p. 24). Hendriksen linkt de leercyclus van intervisie met de problem-solvingtheorie en de 

leercyclus van Kolb (p. 37). In de problem-solving theorie is er sprake van een concreet probleem, 

vindt er onderzoek plaats, komt de kern van het probleem naar boven, worden oplossingen 

genoemd, een keuze gemaakt en een actieplan opgesteld. De leertheorie van Kolb betreft de 

cyclus van concrete ervaring  reflectie  abstractie  concreet experiment  concrete ervaring 

… Bij intervisie wordt dit benoemd als ‘herformulering van de vraag’. 
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Voor een intervisiegroep beschrijft Hendriksen de leerweg als: concrete ervaring via onderzoek 

naar reflectie, via focussen naar herformulering, via keuzes maken naar experiment, via handelen 

naar de volgende concrete ervaring.  

 

 
Figuur 3.2: De leerweg van de intervisiegroep 

Bron: Hendriksen, 2009, p. 40 

 

De reflectie is praktijkgericht en geeft direct resultaat voor het probleem dat is ingebracht. 

De cirkel van intervisie is eigenlijk pas rond als er nog een terugkoppeling plaatsvindt waarin de 

probleemhebber verslag doet van wat hij in de praktijk heeft gedaan en wat het effect geweest is. 

Intervisie is dus een gestructureerde leerweg. 

 

Er zijn veel methoden van intervisie beschikbaar, die in basis dezelfde stappen kennen.  

Deze basisstructuur wordt hieronder uitgewerkt. Afhankelijk van het ingebrachte werkprobleem, 

van de probleemhebber, of van de intervisiegroep is de ene methode geschikter dan de andere.  

Dit laatste is zichtbaar in de verschillen in doelen die Hendriksen beschrijft bij de verschillende 

methoden (p. 235). Variëren in methode helpt ook bij het (blijvend) motiveren en enthousiasmeren 

van de groep. 

Voor deze thesis wordt gebruik gemaakt van de basisstructuur van zes stappen (p. 56). 

 Stap 1: Introductie, terugkijken naar de resultaten van de vorige bijeenkomst, inventariseren 

werkprobleem. 

 Stap 2: Kiezen van het werkprobleem en formuleren van de vraag (kort en krachtig). 

 Stap 3: Probleemeigenaar vertelt zijn verhaal, anderen stellen open vragen naar feiten en 

persoonlijke beleving van de probleemeigenaar. 

 Stap 4: Herformuleren van het probleem door de groepsleden en daarna door probleem-

eigenaar, geven van adviezen door de groepsleden, kiezen van advies door probleemeigenaar. 

 Stap 5: Maken actieplan. 

 Stap 6: Evaluatie van de bijeenkomst en afspraken voor vervolg. 

 

Op welke wijze faciliteert (begeleide) intervisie het leerproces van teams? Hoe zijn de zes stappen 

van het basismodel en de begeleiding die per stap gegeven wordt, te plaatsen in het theoretisch 

model? 
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3.2.1  Zoekfase 

Bij de start van een intervisiebijeenkomst is het goed even de tijd te nemen om iedereen te laten 

landen, om ervoor te zorgen dat iedereen open staat voor deelname aan de intervisie. Even samen 

iets eten of drinken met wat tijd om bij te praten of een oefening doen kan goed werken. Daarna 

kan de zoekfase starten. De eerste drie stappen van het basismodel intervisie kunnen onder deze 

fase gerekend worden. In de introductie worden de verschillende werkproblemen op tafel gelegd 

en wordt daaruit een keuze gemaakt. Vervolgens wordt het probleem kort verteld en wordt hierop 

doorgevraagd. Daarmee wordt de diagnose gesteld en worden de grenzen bepaald (taak).  

De rol van de begeleider is in deze fase het proces zodanig te begeleiden dat er een keuze 

gemaakt wordt. Hij bewaakt dat de juiste stappen achtereenvolgens gezet worden. Met name in 

stap drie is de relatie zichtbaar: van belang is dat ieder groepslid voldoende aan bod komt, dat de 

vragen die gesteld worden de juiste zijn; dat wil zeggen zonder mening of advies, dat er zorgvuldig 

met elkaar wordt omgegaan. De groei is voor de probleemeigenaar dat hij door de vragen van de 

groepsleden uitgenodigd wordt na te denken over zijn probleemstelling en nieuwe aspecten te 

ontdekken. De groepsleden ontwikkelen zich in het stellen van de goede (open) vragen, zowel op 

inhouds- als op betrekkingsniveau. 

3.2.2  Vormgevingsfase 

In deze fase gaat de groep met de vraagstelling aan de slag, stap 4. De vragenronde heeft een 

bredere blik op het ingebrachte probleem gebracht. Ieder groepslid formuleert wat, naar zijn 

mening, het eigenlijke probleem is, wat de vraag achter de vraag is, en schrijft dit, ook weer kort en 

bondig op een flap. De probleemeigenaar geeft bij de items op de flap aan of hij zich er wel of niet 

of in mindere mate in herkent. Op basis hiervan herformuleert hij zijn vraag. Vervolgens geven de 

groepsleden een advies aan de probleemeigenaar over hoe dit opnieuw geformuleerde probleem 

op te lossen is. Ook hiervan geeft de probleemeigenaar weer aan wat hem wel of niet aanspreekt 

en waarom. Uiteindelijk kiest hij een advies dat hem het meeste aanspreekt. De taak is in deze 

fase een nieuwe formulering van het probleem en een oplossing waar de probleemeigenaar mee 

aan de slag kan. Ten aanzien van de relatie is het de rol van de begeleider om ook hier weer te 

letten op zorgvuldigheid naar elkaar. In het herformuleren van het probleem moeten de deelnemers 

zich kunnen verplaatsen in de probleemeigenaar en de omstandigheden die in de vragenronde 

duidelijk zijn geworden. Bij het maken van een keuze in de probleemstelling en het advies is het 

van belang dat de probleemeigenaar zorgvuldig met de input omgaat. Een probleemstelling of 

advies is niet gek of verkeerd, hij voelt zich er wel of niet door aangesproken. De groei, die zowel 

voor de probleemeigenaar als voor de groepsleden optreedt is dat zij ervaren dat je vanuit 

verschillende invalshoeken naar het probleem en de oplossing daarvan kunt kijken en dat je op 

een zorgvuldige manier met elkaar(s mening) omgaat. 

3.2.3 Realisatiefase 

In de realisatiefase wordt een actieplan gemaakt waarin de probleemeigenaar de oplossing/de 

gedragsverandering voor zijn probleem beschrijft, vergezeld van SMART (specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerde acties. Voor de intervisiesessie is daarmee de 

taak gerealiseerd. In feite moet het werk nu beginnen, in de volgende intervisiebijeenkomst wordt 

naar het resultaat daarvan gevraagd. 

Van de teamleden wordt in deze fase verwacht dat zij de probleemeigenaar ondersteunen bij het 

maken van dit plan, hoe concreter hoe beter. De begeleider bewaakt dat ze ondersteunen, niet 

overnemen. Ook kan hij stimuleren dat er buiten de intervisie om nog contact is (relatie).  
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Voor de relatie binnen de intervisiegroep is ook van belang dat er een evaluatie plaatsvindt van het 

verloop van het proces, de gebruikte werkwijze, et cetera. In deze evaluatie geven alle teamleden, 

probleemeigenaar en adviesgevers, aan wat hun persoonlijke leeropbrengst is geweest.  

Daarmee is in beeld welke groei het team in deze sessie heeft bereikt. Evaluatie van de oplossing 

van het probleem vindt in de volgende bijeenkomst plaats. 

3.3  Samenvatting 

In intervisie is een duidelijke structuur zichtbaar, verwoord in bovenstaande zes stappen.  

Hierop zijn allerlei variaties denkbaar. Vaak worden extra reflectierondes ingebouwd om nog dieper 

op de vraag in te gaan. Door een dergelijke structuur te gebruiken wordt bewaakt dat er eerst 

voldoende verkenning plaatsvindt voordat oplossingen bedacht worden. Het leert de deelnemers 

om vanuit verschillende invalshoeken te kijken. De structuur zorgt er ook voor dat iedereen aan 

bod komt. 

Intervisie draagt niet alleen bij aan de oplossing van een ingebracht probleem. Het leert de 

deelnemers ook om te reflecteren, om goede vragen te stellen, zowel op inhouds- als op 

betrekkingsniveau, om zorgvuldig met elkaar en elkaars inbreng om te gaan. Het is aan de 

begeleider om het proces te bewaken, ervoor te zorgen dat er geen stappen worden overgeslagen, 

dat er voldoende diepgang is (zodanig extra rondes inlassen) en dat er een evaluatie plaatsvindt 

zodat ieder zijn eigen leereffecten benoemt. Daarmee is de rol van intervisie en de begeleiding 

daarvan in het faciliteren van het leerproces zichtbaar. 

 

 

INTERVISIE 

Gestructureerde 

leerweg 

 

Taak 

 

Relatie 

 

Groei 

 

Zoekfase 

 

Diagnose: 

 inventariseren 

werkproblemen 

 keuze maken 

 verkennen probleem 

 diagnose stellen 

 

Cohesie: 

 juiste vragen stellen 

 iedereen aan bod laten 

komen 

 zorgvuldig met elkaar 

omgaan 

 

Behoefte- en situatiebewust: 

 nieuwe aspecten ontdekken 

 vragen goed formuleren 

 vragen op inhoud en 

betrekking kunnen stellen 

 reflecteren op probleem 

 

Vormgevingsfase 

 

Planning: 

 uitdiepen probleem 

 herformuleren probleem 

 geven van adviezen 

 keuze in advies 

 

Afstemming/confrontatie: 

 verplaatsen in 

probleemeigenaar 

 zorgvuldig met input 

omgaan 

 

Keuzebeslissing: 

 vanuit verschillende 

invalshoeken kijken 

 zorgvuldig met elkaar omgaan 

 

Realisatiefase  

 

Uitwerking: 

 actieplan 

 SMART doelstellingen 

 

 

Bundeling/convergentie: 

 ondersteunen bij opstellen 

plan 

 evalueren werkwijze 

 persoonlijke leeropbrengst 

benoemen 

 

Zelfbepaling: 

 gestructureerd werken aan 

probleemoplossing 

 vanuit meerdere invalshoeken 

kijken 

 elkaar respecteren 

 concreet plan maken 

 individueel: ander gedrag 

 evaluatie proces 

Tabel 3: 9-vlakken-model. Analysemodel leerproces van intervisie 
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Hoofdstuk 4: kenmerken van het faciliteren van leerprocessen bij Creatieve 
Actie Methodologie 

4.0  Inleiding 

In de hoofdstukken 2 en 3 zijn twee methodes voor begeleiding van teams, teamcoaching en 

intervisie, beschreven en getoetst aan het in hoofdstuk 1 ontwikkelde model. Van beide methodes 

zijn praktijkboeken beschikbaar aan de hand waarvan deze toetsing kon worden uitgevoerd.  

Voor de derde methode, Creatieve Actie Methodologie, is dat niet het geval. De bestaande kennis 

over deze methode is neergelegd in het proefschrift ‘Onderwijs, onderzoek en de kunst van het 

creatieve denken’ van Paul Delnooz (2008). In paragraaf 4.1.1 van deze thesis wordt hiervan een 

samenvatting gegeven op de aspecten die in het kader van deze thesis van belang zijn. Dit heeft 

betrekking op studenten in de laatste fase van het hoger onderwijs. In paragraaf 4.1.2 wordt een 

vertaling naar de praktijk van teams in organisaties gemaakt, waarna in paragraaf 4.2 deze 

vertaling wordt getoetst aan het theoretisch model. 

4.1 Theorie van Creatieve Actie Methodologie 

De Creatieve Actie Methodologie (CAM) is als methode ontwikkeld in het hoger onderwijs en is op 

dit moment alleen daar in praktijk gebracht. Door Delnooz (2008) is onderzoek gedaan naar de 

resultaten ervan. De informatie voor het onderzoek voor deze thesis komt uit dit proefschrift en is 

dus gebaseerd op de ervaringen vanuit het hoger onderwijs. Het wordt vertaald naar een 

toepassing voor (professionele) teams. Over deze vertaling is inhoudelijk van gedachten gewisseld 

met de bedenker/onderzoeker, Paul Delnooz. 

Allereerst wordt hieronder beschreven hoe CAM is ontstaan. Vervolgens wordt in paragraaf 4.1.1 

beschreven hoe CAM in het hoger onderwijs functioneert en in 4.1.2 hoe deze begeleidingsvorm in 

een team gebruikt kan worden. Dit is in de praktijk nog niet gedaan. 

 

CAM is ontstaan vanuit de constatering dat de hogescholen studenten afleveren die in staat zijn 

om gebruik te maken van kennis (Delnooz, 2008, p. 22), terwijl vanuit het werkveld werd 

aangegeven dat er steeds meer behoefte is aan een type afgestudeerden die niet alleen gebruik 

maken van kennis maar die ook in staat zijn om vragen te stellen bij deze kennis. Delnooz laat zien 

wat er allemaal mis kan gaan met onderzoeksresultaten en dus ook met beleidsaanbevelingen die 

daarop gebaseerd zijn (Delnooz, 1996, p. 10). CAM zorgt ervoor dat de afgestudeerden in staat 

zijn om innovatieve oplossingen te bedenken voor praktische problemen. Het begon als een poging 

om het onderwijs in methoden en technieken naar een hoger plan te tillen. Deze eerste poging 

leidde niet tot een kritische houding ten opzichte van kennis maar tegenover het vak onderzoek. 

Het leidde ook niet tot innovatieve oplossingen voor vraagstukken.  

De tweede insteek nam het zetten van vraagtekens bij theoretische en empirische kennis als 

uitgangspunt. Ook werd een stappenplan voor het stellen van een diagnose beschreven voor 

studenten die onderzoek willen doen (Delnooz & Platenkamp, 1998, p. 40). Deze aanpak zette de 

studenten aan tot reflectie op de huidige kennis en tot het bedenken van innovatieve oplossingen 

voor praktische problemen. Dit was merkbaar in de hoor- en werkcolleges. In de afstudeerscripties 

echter was deze innovatie nog nauwelijks zichtbaar. 

Door dit gedeeltelijk succes veranderde het perspectief. Het onderwerp stond niet alleen centraal 

tijdens de colleges over methoden en technieken voor onderzoek. Er werd een lesprogramma 

ontwikkeld voor een volledig studiejaar voor studenten in het vierde jaar van hun opleiding op de 

hogeschool.  
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Het stappenplan voor studenten die onderzoek willen verrichten, dat ook bij de tweede poging een 

rol speelde, werd verder uitgewerkt en onder de naam Creatieve Actie Methodologie aangeboden 

aan de studenten. Alle activiteiten van de studenten in dit studiejaar (cursussen, werkbezoeken, 

veldbezoeken, symposia et cetera) werden zoveel mogelijk afgestemd op het doel: een 

academische scriptie op bachelorniveau waarin: 

 de student vraagtekens stelt bij de huidige kennis; 

 op basis van deze vraagtekens een innovatieve oplossing wordt bedacht voor een praktisch 

probleem; 

 de voorgestelde innovatieve oplossing getoetst wordt in een (natuurlijk) experiment. 

Het op deze manier ingevulde lesprogramma startte in 2003 en in 2006 vond de eindevaluatie 

plaats. Uit deze evaluatie bleek dat de scripties van de studenten, die in het laatste jaar aan deze 

vorm van onderwijs deelnamen, minder gericht zijn op het ontwikkelen en toetsen van de theorie 

dan die op de universiteiten, dat ze praktisch bruikbaarder zijn en dat het academisch niveau 

(reflecteren op de huidige kennis) gelijkwaardig is aan de afstudeerscripties op universiteiten. 

Delnooz beschrijft in zijn proefschrift het leerproces dat studenten doormaken. In de volgende 

paragraaf wordt dit leerproces uitgewerkt. In de paragraaf daarna wordt dit leerproces vertaald van 

het hoger onderwijs naar teams. 

4.1.1  Creatieve Actie Methodologie in het hoger onderwijs 

Het leerproces, dat de studenten doormaakten, wordt door Delnooz omschreven als ‘het model van 

de creatief lerende mens’:   

 

    Figuur 4.1: Het model van de creatief lerende mens 

Bron: naar Delnooz, 2008, p. 39  

 

Dit leerproces is voor het onderzoek in het kader van deze thesis van belang. De grondslagen voor 

dit model worden buiten beschouwing gelaten. Deze zijn te lezen in Delnooz, 2008, p. 28 e.v.. 

De eerste stap in dit schema is weten: wie zijn er allemaal betrokken bij het probleem, wat zijn hun 

belangen, welke theorieën zijn er, welke acties zijn al ondernomen. 

In de tweede stap worden de hersens geactiveerd. De student wordt gestimuleerd om 

combinerend en lateraal te denken; dat wil zeggen om bestaande informatie anders te ordenen, 

zodat nieuwe informatie ontstaat (creatief denken met een omweg). 

 

 

Weten 
(beschrijvingen, verklaringen, acties) 

 

 
Hersens activeren 

(combineren, lateraal denken) 

 

 
Reflectie 

 
 

 
Uitvoeren 

 



 

 

 
Masterthesis Elma Turlings: Bloemen zijn rood  31 

 

Het lesprogramma voor de studenten kent in de eerste vier maanden verschillende onderdelen: 

1. Cursus Creatieve Actiemethodologie; 

2. Aanvullende cursussen die relevant zijn voor de oplossing van het praktische probleem; 

3. Deelname aan werkgroepen: vorderingen presenteren, literatuur uitwisselen, brainstormen 

over mogelijke oplossingen voor het praktische probleem, bediscussiëren van elkaars werk; 

4. Wekelijks overleg met begeleidende docent. 

Naast deze lesinvulling hebben studenten ‘vrij’ om informatie te verzamelen, de bevindingen op 

papier te zetten en erop te reflecteren. Deze periode is erop gericht de studenten vanuit zoveel 

mogelijk invalshoeken naar het praktische probleem te laten kijken. Na afloop van deze periode 

presenteert de student een paper waarin wordt uitgelegd waarom er voor een bepaalde oplossing 

gekozen is, waar en op welke manier de oplossing zal worden getest en wat de voor- en nadelen 

van deze manier van testen zijn. 

In de tweede fase van het studiejaar wordt de test, het experiment, uitgevoerd en worden de 

resultaten hiervan op schrift gesteld. 

Uiteraard is het voor het onderwijs van belang wat de resultaten van deze verslaglegging zijn.  

Voor deze thesis laten we deze afronding buiten beschouwing. Voor dit onderzoek gaan we uit van 

het onderzoeksresultaat van Delnooz, dat aangeeft dat de methode, zoals eerder vermeld, 

resultaat heeft. 

 

Bij CAM zijn nog enkele belangrijke opmerkingen te maken (informatie Delnooz).  

 Het eindresultaat van CAM in het onderwijs kan succesvol zijn terwijl uit het experiment blijkt 

dat er geen oplossing voor het probleem is gevonden. Het goed doorlopen van het proces en 

de uitvoering van het experiment zijn maatgevend.  

 In de praktijk is gebleken dat het voor veel studenten een emotioneel proces is om met deze 

nieuwe vorm aan de slag te gaan. Door bij alle waarheden vraagtekens te zetten gaat hun 

wereldbeeld wankelen. 

 Een deel van de studenten (20%) haalt de eindstreep niet via CAM. Zij hebben een vaste 

structuur nodig en kunnen of willen die niet ter discussie stellen. 

 Wat voor studenten geldt, blijkt ook voor begeleiders (docenten) te gelden. Bij het trainen van 

docenten om met CAM te werken blijkt dat niet iedereen in staat is om anders te gaan denken 

en daarmee de studenten op een andere manier te begeleiden.  

4.1.2  Creatieve Actie Methodologie voor begeleiding van teams in organisaties 
CAM is ontworpen voor en heeft succes in een onderwijssetting. In deze alinea wordt een vertaling 

gemaakt voor toepassing van de methode van studenten in het onderwijs naar teams in 

organisaties. Deze omzetting is tot stand gekomen in samenspraak met Paul Delnooz. 

Achtereenvolgens wordt omschreven wat CAM in deze nieuwe setting is, wat het doel is, wat in de 

praktijk zichtbaar zal zijn, wat de methode inhoudt, voor wie deze bestemd is en wat het resultaat 

is. 

 

CAM is een vorm van begeleiding die specifiek gericht is op het veranderen van het denken van 

mensen, daardoor hun creativiteit te vergroten en daardoor de kans te verhogen op het vinden van 

een innovatieve oplossing voor een praktisch probleem. Het betreft een combinatie van coaching, 

scholing en het werken aan de oplossing van een praktisch vraagstuk. Deze combinatie maakt 

Creatieve Actie Methodologie uniek.  
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Binnen CAM worden twee kennisdoelen met elkaar gecombineerd: het aanleveren van kennis en 

het oplossen van een praktisch vraagstuk. Er is met andere woorden sprake van een duale 

benadering.   

Het coachingsdoel binnen CAM is de internalisatie van falsificatie. Dat wil zeggen: het aannemen 

van de grondhouding dat er geen waarheden zijn en dat alles weerlegd kan worden.  

De praktijk in het onderwijs leert dat mensen in eerste instantie onzeker worden en dat ze tijd nodig 

hebben om zich deze manier van denken eigen te maken. En diezelfde praktijk leert dat mensen 

uiteindelijk zekerder en kritischer worden, een groter empatisch vermogen ontwikkelen, zich 

makkelijker durven te uiten, beter in staat zijn om innovatieve oplossingen te bedenken voor 

praktische vraagstukken en om alternatieven af te wegen en beslissingen te nemen.  

De methode die binnen CAM wordt gebruikt is die van een vragende benadering, dit in 

tegenstelling tot de ponerende benadering. CAM is specifiek bedoeld voor mensen die te maken 

hebben met het oplossen van praktische vraagstukken. Daarbij kan onder meer worden gedacht 

aan leidinggevenden, teams in organisaties, adviseurs en studenten. 

 

De werkwijze bij gebruik van CAM in teams is als volgt te omschrijven. CAM vindt plaats in 

groepen van 5 tot 10 personen. Voor deze thesis gaan we er van uit dat dit team te maken heeft 

met een praktisch teamprobleem. Het is dus geen individueel probleem. Het team komt 10 keer 

een dagdeel (ochtend, middag of avond) bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt toegewerkt 

naar een innovatieve oplossing van het probleem. Delnooz adviseert om de teamleden individueel 

aan het teamprobleem te laten werken omdat ze op die manier het hele denkproces zelf 

doormaken. Ook ontstaan er dan meer ideeën en oplossingen, waarover een interessante 

discussie gevoerd kan worden. 

Het programma is maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke wensen van de deelnemers. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van meerdere bouwstenen: 

1. De lezingen academische vorming. Deze lezingen gaan over wetenschapsfilosofie, 

methodologie en creatief denken. 

2. De lezingen over specifieke onderwerpen. Als de deelnemers zich bijvoorbeeld vooral wensen 

te ontwikkelen op het gebied van psychotherapie of productontwikkeling, dan worden over deze 

specifieke onderwerpen lezingen georganiseerd. Daarin wordt onder meer ingegaan op de 

wetenschappelijke theorieën over de geselecteerde onderwerpen en op de empirische 

situationele kennis die hierover bekend is. 

3. De discussiegroepen. Hierin wordt geoefend in het ter discussie stellen van bestaande kennis 

en in creatief denken om zodoende tot een innovatieve oplossing te komen van een praktisch 

vraagstuk. 

4. De vaardigheidstrainingen. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de deelnemers kan 

hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan interviewtechnieken, creatieve technieken, het 

schrijven van een rapport of het verwerken van statistische gegevens.  

5. De begeleiding door de persoonlijke gids. Dit kan zijn inhoudelijke hulp bij het zoeken naar de 

innovatieve oplossing van het praktische vraagstuk, maar ook mentale begeleiding binnen de 

werksituatie. 

6. De overige activiteiten, zoals werkbezoeken en informele excursies.  

Deze cyclus van 10 bijeenkomsten eindigt met het beschrijven van de oplossing voor het 

praktijkprobleem.  
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Zoals in paragraaf 4.1 is omschreven is de tweede fase van CAM het testen van de innovatieve 

oplossing in de praktijk. In een tweede ronde van 10 bijeenkomsten wordt dit experiment 

uitgevoerd en begeleid. Waar bij CAM in het onderwijs een traject succesvol kan zijn ook zonder 

dat er een geschikte oplossing voor het probleem gevonden is, is het voor organisaties belangrijk 

dat de investering ook leidt tot een oplossing. 

Een probleem oplossen via een CAM-traject vraagt een grote (tijds)investering. Naar de mening 

van Delnooz betaalt dit zich terug, niet alleen in de oplossing die gevonden wordt, maar ook in de 

andere manier waarop mensen met elkaar omgaan. Er zijn door de cultuurverandering minder 

spanningen, mensen werken met meer plezier, er zijn minder ziekmeldingen. Of dit ook zo is, is 

nog niet onderzocht. 

 

Binnen CAM wordt iedere deelnemer gestimuleerd om een wetenschappelijk artikel te schrijven 

over het uitgevoerde experiment om daarmee de eigen vakkennis wereldkundig te maken.  

Ook hiervoor bestaat de mogelijkheid om te worden begeleid. Deze begeleiding is individueel. 

 

Over het persoonlijk nut van CAM is een drietal opmerkingen te maken. Ten eerste draagt CAM bij 

aan het vinden van een innovatieve oplossing van een praktisch vraagstuk. Dit vraagstuk kan zijn 

geformuleerd vanuit een organisatie, maar het kan ook betrekking hebben op een persoonlijke 

kwestie. Op de tweede plaats helpt CAM bij het ontwikkelen van een andere grondhouding: het ter 

discussie stellen van kennis. Tot slot worden via CAM het academisch vermogen en het 

probleemoplossend vermogen verhoogd en wordt de naamsbekendheid vergroot zodra er wordt 

gepubliceerd.   

4.2  Praktijk van de Creatieve Actie Methodologie in het theoretisch model 

In deze alinea wordt beschreven hoe CAM in het ontworpen theoretisch model geplaatst kan 

worden. Bij teamcoaching en intervisie is dit gedaan vanuit beschikbare praktijkboeken en eigen 

ervaring. Voor CAM zijn beide niet beschikbaar en gebeurt het vanuit de zelf, in overleg met de 

bedenker van CAM, gemaakte ‘theoretische’ vertaling naar de praktijk van teams in organisaties. 

4.2.1  Zoekfase 

De taak die in de zoekfase wordt uitgevoerd is vooral het verkennen van de uitgangssituatie en het 

bepalen van de begrenzing. Bij CAM vinden in deze fase veel activiteiten plaats. Een van de twee 

doelen van CAM is het aanleveren van kennis. In de zoekfase wordt theoretische kennis (bv. 

wetenschapsfilosofie, methodologie, creatief denken, interviewtechnieken) aangeboden. Daarnaast 

wordt kennis aangeboden of door de deelnemers verzameld over specifieke onderwerpen die een 

bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het probleem. 

De rol van de begeleider bij CAM is voortdurend gericht op het veranderen van het denken van de 

deelnemers: aannemen van de grondhouding dat er geen waarheden zijn en alles weerlegd kan 

worden. Omdat dit ertoe kan leiden dat mensen onzeker worden heeft de begeleider de belangrijke 

taak om de relatie binnen de groep en tussen groep en begeleider goed te bewaken. Daarnaast 

richt de begeleider zich op het stimuleren van het proces van informatie verzamelen en begeleidt 

hij de bijeenkomsten van het team. 

In deze fase is de groei van de deelnemers zichtbaar op twee terreinen: vergroting van algemene 

en specifieke kennis en aanleren van nieuwe grondhouding (falsificatie). Ook wordt een begin 

gemaakt met het ontwikkelen van creatief denken. 
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4.2.2  Vormgevingsfase 

In de vormgevingsfase wordt de kennis die nieuw verworven of verzameld is ter discussie gesteld. 

Door deze discussies worden nieuwe inzichten ontwikkeld om het praktische probleem op een 

innovatieve manier op te lossen. De taak die in deze fase gerealiseerd wordt krijgt vorm in een 

paper waarin de creatieve oplossing van het probleem wordt weergegeven. Tevens wordt hierbij 

vermeld hoe deze oplossing getest gaat worden en waarom voor die manier gekozen is. De rol van 

de begeleider (relatie) is enerzijds op de groep gericht. In de discussiegroepen ondersteunt hij bij 

het oefenen in het ter discussie stellen van huidige kennis en in het creatief denken. Anderzijds 

kunnen zich ook situaties voordoen waarin persoonlijke begeleiding nodig is. Er worden immers 

waarheden ter discussie gesteld waardoor in eerste instantie onzekerheden ontstaan.  

De groei die de deelnemers in deze fase doormaken is het leren omgaan met het ter discussie 

stellen van kennis. Deze aanvankelijke onzekerheid moet leiden tot grotere zekerheid. Daarnaast 

is het toepassen van het creatief denken en daarmee het bedenken van innovatieve oplossingen 

voor het praktische probleem een belangrijk resultaat in deze fase. 

4.2.3  Realisatiefase 

In de vormgevingsfase is een paper gemaakt waarin de oplossing van het probleem wordt 

beschreven. Het testen van de oplossing in de praktijk in de vorm van een experiment is een 

onderdeel van CAM. In de opgestelde paper is aangegeven welk experiment uitgevoerd gaat 

worden en waarom hiervoor gekozen is. De taak in de realisatiefase is het uitvoeren van dit 

experiment en het evalueren of het probleem met de gevonden oplossing wordt opgelost.  

Het verloop van het experiment wordt in teambijeenkomsten besproken.  

Ervoor zorgen dat deze bijeenkomsten worden gehouden en het bewaken van het proces is een 

belangrijke taak van de begeleider (relatie). In deze fase wordt de veranderde cultuur zichtbaar in 

de relatie tussen de teamleden: van poneren naar uitwisseling. Ook stimuleert de begeleider de 

teamleden om een (wetenschappelijk) artikel te schrijven over het uitgevoerde experiment.  

Indien gewenst wordt ook dit proces begeleid. 

De groei van de teamleden is in deze fase zichtbaar in de praktijkkennis die ze opdoen door het 

uitvoeren van het experiment waarin het innovatief denken zichtbaar is. Daarnaast worden ze 

gestimuleerd om de kennis, die ze in dit proces hebben opgedaan, te delen door het schrijven van 

een (wetenschappelijk) artikel. 

4.3 Samenvatting 

Creatieve Actie Methodologie is een begeleidingsvorm die met succes gebruikt wordt in het hoger 

onderwijs. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken van deze methode beschreven. 

Vervolgens is, in overleg met de uitvinder van de methode, een vertaling gemaakt voor de 

begeleiding van teams in organisaties bij het bedenken en testen van een innovatieve oplossing 

voor een praktisch probleem. Deze aangepaste vorm, die in de praktijk nog niet is uitgetest, is 

vervolgens geplaatst in het theoretisch model. 

CAM is een combinatie van coaching, scholing en werken aan de oplossing van een praktisch 

probleem. Belangrijk element in de methode is het aanleren van een nieuwe grondhouding bij het 

benaderen van vraagstukken: bij alle kennis kunnen vragen gesteld worden. 

In de eerste fase van het proces wordt veel kennis vergaard, zowel algemeen theoretisch als 

specialistisch. In de tweede fase wordt deze kennis gebruikt om een innovatieve oplossing voor het 

probleem te bedenken. Daarnaast wordt een experiment bedacht waarin de oplossing getest kan 

worden.  
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Dit alles wordt vastgelegd in een paper. In de derde fase wordt het experiment uitgevoerd en 

geëvalueerd. Zo mogelijk wordt het resultaat gedeeld met de buitenwereld in de vorm van een 

artikel. 

De begeleider heeft een belangrijke rol in het stimuleren, begeleiden en bewaken van het proces. 

Er moet kennis vergaard worden. De teamleden moeten zich een nieuwe grondhouding aanleren: 

bij alle kennis kunnen vragen gesteld worden. Dit kan teamleden aan het wankelen brengen. Het 

experiment moet worden uitgevoerd en geëvalueerd worden. Publicatie moet gestimuleerd worden. 

De teamleden leren een nieuwe houding aan. Van aanvankelijke onzekerheid leidt dit tot een 

grotere zekerheid. Door kennis niet voor waar aan te nemen maar ter discussie te stellen, door 

creatief te denken, komen innovatieve oplossingen boven drijven. Tijdens het hele proces wordt 

theoretische en praktische kennis vergaard en wordt ervaren hoe een praktisch probleem op een 

creatieve manier tot een innovatieve oplossing kan leiden. 

 

Tabel 4: 9-vlakken-model. Analysemodel leerproces van Creatieve Actie Methodologie 

 

CAM 

Kennis opdoen 

Probleem oplossen 

Grondhouding 

veranderen 

 

Taak 

 

Relatie 

 

Groei 

 

Zoekfase 

 

Diagnose: 

 Probleem formuleren 

 Theoretische kennis 

ontvangen 

 Specialistische kennis 

ontvangen/ verzamelen 

 

Cohesie: 

 Stimuleren van verzamelen 

van informatie 

 Aanleren nieuwe 

grondhouding 

 Relatie binnen groep en 

tussen groep en begeleider 

 Begeleiden bijeenkomsten 

 

Behoefte- en situatiebewust: 

 Vergroten kennis 

 Veranderen grondhouding 

(falsificatie) 

 Creatief denken ontwikkelen 

 

Vormgevingsfase 

 

Planning: 

 Bepalen innovatieve 

oplossing 

 Bepalen experiment 

 Opstellen paper 

 

Afstemming/confrontatie: 

 Begeleiden discussie-

bijeenkomsten 

  Creatief denken begeleiden 

 (Individuele begeleiding) 

 

Keuzebeslissing: 

 Omgaan met onzekerheden 

 Creatief denken toepassen 

 Innovatieve oplossing 

bedenken 

 

Realisatiefase  

 

Uitwerking: 

 Uitvoeren experiment 

 Evalueren resultaat 

 

 

Bundeling/convergentie: 

 Begeleiden bijeenkomsten 

 Bewaken proces 

 Cultuurverandering 

 Stimuleren publicatie 

 

Zelfbepaling: 

 Praktijkkennis  

 Innovatief denken 

 Publiceren 
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Hoofdstuk 5: vergelijking van de kenmerken van de drie begeleidingsvormen 
aan de hand van het theoretisch model 

5.0  Inleiding 

In hoofdstuk 1 is met behulp van theorie over leerprocessen in teams, ervaringsgericht leren, de 

lerende organisatie, het vormingsproces in een kleine groep en de vertaling daarvan naar 

projectonderwijs, een theoretisch model ontwikkeld. Het model kent twee assen: zoekfase – 

vormgevingsfase - realisatiefase en taak – relatie - groei. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn de drie 

begeleidingsvormen, die het onderwerp voor deze thesis vormen: teamcoaching, intervisie en 

Creatieve Actie Methodologie, beschreven en in het theoretisch model geplaatst. In hoofdstuk 5 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de drie ingevulde modellen. In onderstaande tabellen zijn 

per fase de kenmerken van de methoden onder elkaar gezet en wordt per fase een vergelijking 

gemaakt op de elementen taak, relatie en groei. In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven 

van de interviews die zijn gehouden met drie experts. De uitkomst van die gesprekken is in dit 

hoofdstuk niet meegenomen. De discussie met de experts wordt besproken in hoofdstuk 7. 

5.1 Vergelijking tussen de begeleidingsvormen 

In deze paragraaf worden per fase, zoekfase, vormgevingsfase en realisatiefase, de verschillen en 

overeenkomsten tussen de drie begeleidingsvormen naast elkaar gezet. In schema’s zijn per fase 

het theoretisch model en de invulling daarvan per werkvorm in beeld gebracht. Vervolgens wordt 

een korte toelichting gegeven. 

 

SAMENVATTING Taak Relatie Groei 

Zoekfase Diagnose 

 verkennen uitgangssituatie 

 begrenzing 

 diagnose stellen 

 visie bepalen 

 informatie 

Cohesie 

 groepsverband 

 opname teamlid in groep 

 rollen teamleden 

 wie heeft welke informatie 

Behoefte- en situatiebewust 

 besef van onderwerpen 

 interne en externe 

taakverdeling 

Zoekfase 

teamcoaching 

Diagnose: 

 duidelijkheid krijgen over de 

meetlat 

 verhelderende vragen 

 analyse-instrumenten 

Cohesie: 

 verantwoordelijkheid voor 

bereiken van doel 

 commitment 

 analyse-instrumenten 

Behoefte- en situatiebewust: 

 besef van de meetlat 

 besef van 

verantwoordelijkheid  

 duidelijkheid over 

coachingsvraag 

Zoekfase 

intervisie 

Diagnose: 

 inventariseren 

werkproblemen 

 keuze maken 

 verkennen probleem 

 diagnose stellen 

Cohesie: 

 juiste vragen stellen 

 iedereen aan bod laten 

komen 

 zorgvuldig met elkaar 

omgaan 

Behoefte- en situatiebewust: 

 nieuwe aspecten ontdekken 

 vragen goed formuleren 

 vragen op inhoud en 

betrekking kunnen stellen 

 reflecteren op probleem 

Zoekfase 

CAM 

Diagnose: 

 probleem formuleren 

 theoretische kennis 

ontvangen 

 specialistische kennis 

ontvangen/verzamelen 

Cohesie: 

 stimuleren van verzamelen 

van informatie 

 aanleren nieuwe 

grondhouding 

 relatie binnen groep en 

tussen groep en begeleider 

 begeleiden bijeenkomsten 

Behoefte- en situatiebewust: 

 vergroten kennis 

 veranderen grondhouding 

(falsificatie) 

 creatief denken ontwikkelen 

Tabel 5: Samenvatting zoekfase 9-vlakken-model - Analysemodel leerproces 
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In de zoekfase is de belangrijkste taak duidelijkheid te krijgen over de uitgangssituatie/het 

probleem en voldoende informatie te verzamelen. De diagnose stellen c.q. het probleem 

formuleren zien we bij alle begeleidingsvormen op vergelijkbare manier terug. Bij teamcoaching 

achterhaalt de teamcoach of de meetlat duidelijk is en iedereen hetzelfde doel nastreeft.  

Bij intervisie wordt door het stellen van vragen de probleemstelling uitgediept en verhelderd.  

Bij CAM wordt specifieke kennis verzameld die kan bijdragen tot oplossing van het probleem. 

Een verschil is te constateren in het verzamelen van informatie. Bij CAM heeft kennisoverdracht 

een nadrukkelijke plaats. Het gaat hier dan om theoretische en om specialistische kennis die 

betrekking heeft op het geformuleerde probleem. Bij teamcoaching en intervisie speelt het proces 

zich volledig af in het team, bij CAM worden de teamleden ook buiten de bijeenkomsten om op pad 

gestuurd om informatie te verzamelen. 

 

Ten aanzien van de relatie zijn verschillen zichtbaar. Bij teamcoaching wordt veel geïnvesteerd in 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid en commitment. De teamcoach zet analyse-instrumenten in 

om dit te toetsen. Bij intervisie faciliteert de begeleider het proces: worden de juiste vragen gesteld, 

wordt niet te snel een advies of oplossing gegeven en gaat iedereen zorgvuldig met elkaar om.  

Bij CAM speelt het verkrijgen van kennis en informatie een belangrijke rol. De begeleider verstrekt 

kennis en begeleidt de teamleden bij het zelf verwerven ervan. Daarnaast investeert de begeleider 

in het aanleren van een andere grondhouding: de creatief denkende mens die bij alle bestaande 

kennis vragen stelt. Het werken aan cohesie speelt bij alle begeleidingsvormen een rol. 

 

Ook in het resultaat van deze zoekfase, de groei die het team of de teamleden bereiken, zijn 

verschillen zichtbaar. In alle gevallen is de vraag of het probleem duidelijk. Bij teamcoaching is 

men zich bewust van de meetlat, het gezamenlijke doel en wil men er gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor nemen. De coachingsvraag van het team wordt geformuleerd.  

Bij intervisie zijn nieuwe aspecten aan het individuele probleem ontdekt door het stellen van de 

juiste vragen en hebben de groepsleden zich ontwikkeld in het stellen van goede vragen, zonder 

een advies of oplossing te geven. Bij CAM is de kennis van de teamleden over aspecten van het 

probleem vergroot. Deze kennis is hen aangeboden door de begeleider of hebben ze zelf 

verworven. In hun zoektocht naar informatie worden door de begeleider voortdurend vragen 

gesteld bij dat wat ze gevonden hebben. Daarmee wordt een begin gemaakt met het aannemen 

van een andere basishouding. In groei zijn verschillen te zien in de gerichtheid: bij teamcoaching 

staat de groei van het team centraal, bij intervisie is de groei van de probleemhebber prominent en 

bij CAM heeft de groei betrekking op alle teamleden. 
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SAMENVATTING Taak Relatie Groei 

Vormgevingsfase 

theoretisch model 

Planning 

 bepalen werkplan 

 afstemming leerstijlen 

 afweging eigen belang vs 

teambelang 

Afstemming/confrontatie 

 uitdiepen standpunten 

 confronteren 

 bevorderen alternatieven 

Keuzebeslissing 

 inhoud leerdoel 

 weg naar leerdoel 

 structuur, interactie in team 

Vormgevingsfase 

teamcoaching 

Planning: 

 observeren of 

onderwerpen passen bij 

de taak 

 hier-en-nu afzetten tegen 

daar-en-dan 

 verschil laten beleven en 

plan maken 

Afstemming/confrontatie: 

 patronen in denken en 

opvattingen 

 observeren interactie  

 ijsberg 

 hier-en-nu afzetten tegen 

daar-en-dan 

 verschil laten beleven 

Keuzebeslissing: 

 beleving/herkenning 

 handvatten voor verandering 

 toepassen verandering 

Vormgevingsfase 

Intervisie 

Planning: 

 uitdiepen probleem 

 herformuleren probleem 

 geven van adviezen 

 keuze in advies 

Afstemming/confrontatie: 

 verplaatsen in 

probleemeigenaar 

 zorgvuldig met input 

omgaan 

Keuzebeslissing: 

 vanuit verschillende 

invalshoeken kijken 

 zorgvuldig met elkaar omgaan 

Vormgevingsfase 

CAM 

Planning: 

 bepalen innovatieve 

oplossing 

 bepalen experiment 

 opstellen paper 

Afstemming/confrontatie: 

 begeleiden discussie-

bijeenkomsten 

 creatief denken begeleiden 

 (individuele begeleiding) 

Keuzebeslissing: 

 omgaan met onzekerheden 

 creatief denken toepassen 

 innovatieve oplossing bedenken 

Tabel 6: Samenvatting vormgevingsfase 9-vlakken-model - Analysemodel leerproces 

 

Om het probleem op te lossen wordt in teamcoaching veel gebruik gemaakt van wat er in de 

sessies zelf gebeurt. Bij de taak zien we dat de coach de hier-en-nu-situatie afzet tegen het daar-

en-dan, het probleem. Door het doen van interventies laat de teamcoach het team beleven wat er 

gebeurt en laat hij hen een plan maken voor de verandering. Bij intervisie wordt op een 

gestructureerde manier gereflecteerd om het probleem uit te diepen en van meerdere kanten te 

bekijken. Dit leidt tot een herformulering van het probleem en een keuze maken uit de gegeven 

adviezen om het probleem op te lossen. In beide werkvormen spelen de activiteiten zich af binnen 

de grenzen van het team. Bij CAM wordt elders verkregen informatie toegevoegd om de blik breder 

te maken. Daarnaast worden zoveel mogelijk oplossingen bedacht, die ter discussie worden 

gesteld, om daarmee een innovatieve oplossing te krijgen en te kunnen beschrijven, inclusief een 

voorstel voor een experiment. Bij CAM is het voortdurend een wisselwerking tussen het team en de 

buitenwereld. In alle drie de vormen is op het element taak een tastbaar resultaat: plan 

(teamcoaching), gekozen advies (intervisie), paper met oplossing en experiment (CAM). 

 

De rol van de begeleider (relatie) richt zich bij teamcoaching vooral op het observeren van de 

interactie en terugkoppelen daarvan aan het team. Bij intervisie verplaatsen de teamleden zich in 

de probleemeigenaar en is de begeleider de facilitator van het proces, dat door de structuur van 

intervisie bepaald wordt. Bij CAM heeft de begeleider een actieve rol in het ter discussie stellen van 

alle kennis en alle oplossingen om op die manier de nieuwe grondhouding te oefenen en tot 

creatievere oplossingen te komen. 

  

Ten aanzien van het resultaat van de vormgevingsfase, de groei, zien we dat bij teamcoaching 

herkenning ontstaat en geëxperimenteerd wordt met een andere werkwijze. Dit levert de 
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handvatten om de verandering in te zetten. Bij intervisie hebben de teamleden geoefend met het 

kijken vanuit verschillende invalshoeken wat leidt tot herformulering van het probleem en het 

kiezen van een oplossing. Er is geoefend met het zorgvuldig formuleren van vragen. Bij CAM 

worden de teamleden in een proces van onzekerheid gebracht en leren ze daarmee om te gaan. 

Aanvankelijke onzekerheid leidt tot grotere zekerheid. Deze nieuwe grondhouding helpt hen om 

creatiever te denken waardoor innovatieve oplossingen ontstaan. De rol van de begeleider varieert 

in deze fase tussen spiegelaar (teamcoaching), facilitator (intervisie) en actief ter discussie stellen 

(CAM). 

 

SAMENVATTING Taak Relatie Groei 

Realisatiefase  

theoretisch model 

Uitwerking 

 bereiken doel 

 evalueren resultaat 

 

Bundeling/convergentie 

 geven en nemen 

 afronden van taken en 

evalueren 

Zelfbepaling 

 toepassen in de praktijk 

 leerdoel bereikt 

 evaluatie uitgevoerd 

Realisatiefase  

teamcoaching 

Uitwerking: 

 oefenen van 

vaardigheden 

 bereiken doel 

 evalueren resultaat 

 

Bundeling/convergentie: 

 bewust zijn van nieuwe 

interactie 

 toepassen en resultaat 

evalueren 

Zelfbepaling: 

 nieuw gedrag aan repertoire 

toegevoegd 

 bewust zijn van de interactie 

t.b.v. bereiken doel 

 evaluatie uitgevoerd: 

coachvraag beantwoord? 

Realisatiefase  

intervisie 

Uitwerking: 

 actieplan 

 SMART doelstellingen 

 

Bundeling/convergentie: 

 ondersteunen bij opstellen 

plan 

 evalueren werkwijze 

 persoonlijke leeropbrengst 

benoemen 

Zelfbepaling: 

 gestructureerd werken aan 

probleemoplossing 

 vanuit meerdere invalshoeken 

kijken 

 elkaar respecteren 

 concreet plan maken 

 individueel: ander gedrag 

 evaluatie proces 

Realisatiefase  

CAM 

Uitwerking: 

 uitvoeren experiment 

 evalueren resultaat 

 

Bundeling/convergentie: 

 begeleiden bijeenkomsten 

 bewaken proces 

 cultuurverandering 

 stimuleren publicatie 

Zelfbepaling: 

 praktijkkennis  

 innovatief denken 

 publiceren 

Tabel 7: Samenvatting realisatiefase 9-vlakken-model. Analysemodel leerproces 

 

In de realisatiefase van teamcoaching wordt het resultaat (taak) zichtbaar in nieuw gedrag en vindt 

evaluatie hiervan plaats. Niets staat het team meer in de weg om het nieuwe gedrag in het vervolg 

te laten zien. Bij intervisie wordt in deze fase een actieplan gemaakt voor het oplossen van het 

probleem, inclusief SMART geformuleerde doelstellingen. Na de intervisiebijeenkomst gaat de 

probleemeigenaar hiermee aan de slag en in de volgende bijeenkomst doet hij verslag van het 

resultaat. Na afloop van de intervisiebijeenkomst is het probleem nog niet opgelost, er is inzicht in 

het werkelijke probleem en er is een plan gemaakt om het op te lossen. CAM zit daar tussenin.  

Er is een oplossing bedacht en een experiment uitgevoerd op grond van het in de vormgevingsfase 

ontwikkelde paper. Het resultaat van het experiment wordt geëvalueerd. Het uitvoeren van het 

experiment vormt een onderdeel van het traject. Dat wil zeggen dat het eindresultaat een oplossing 

voor het probleem is, die in de praktijk is getest. Of het probleem ook werkelijk is opgelost is 

afhankelijk van het resultaat van het experiment. 
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Ten aanzien van de relatie zien we bij teamcoaching dat de teamleden zich bewust zijn van de 

nieuwe interactie. De teamcoach ondersteunt hen bij deze reflectie, bij het praktiseren van nieuw 

gedrag en het uitvoeren van een evaluatie. Het is een teamproces, waarbij de coach ondersteuning 

biedt. Bij intervisie heeft de probleemeigenaar ondersteuning gekregen van de teamleden bij het 

opstellen van zijn actieplan en heeft de begeleider een faciliterende rol. Hij ondersteunt het proces 

van evaluatie van de leeropbrengst voor de probleemeigenaar en voor de andere teamleden.  

Bij CAM worden bijeenkomsten gehouden om het uitvoeren van het experiment te begeleiden.  

Dit proces wordt door de begeleider bewaakt. Daarnaast stimuleert hij publicatie van het resultaat. 

 

Als resultaat van teamcoaching (groei) is ander gedrag aan het repertoire van de teamleden 

toegevoegd. Het team kan aangeven wat er veranderd is. Bij intervisie is geleerd hoe 

gestructureerd aan de oplossing van een probleem gewerkt kan worden door er vanuit meerdere 

kanten naar te kijken en heeft de probleemeigenaar een concreet plan van aanpak. De manier van 

vragen stellen om een probleem te doorgronden is een nieuw gereedschap voor de teamleden.  

Bij CAM hebben de teamleden nieuwe kennis rondom een onderwerp verworven, ze hebben 

geleerd deze kennis ter discussie te stellen en creatief te denken. Daarnaast hebben zij een 

praktisch probleem van een innovatieve oplossing voorzien en zijn testresultaten bekend. 

5.2  Afsluiting 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn de begeleidingsvormen teamcoaching, intervisie en Creatieve 

Actie Methodologie, in het in hoofdstuk 1 ontworpen theoretisch model geplaatst. In hoofdstuk 5 is 

gekeken welke overeenkomsten en verschillen deze ingevulde modellen laten zien.  

Deze vergelijking is gebaseerd op de theorie, op een interpretatie van de literatuur. Uit de 

vergelijking is nog geen conclusie getrokken ten aanzien van de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. Interessant is het om hierover een discussie aan te gaan met experts om deze 

vergelijking uit te diepen en te toetsen aan de praktijk. Dat is gebeurd in de vorm van een 

semigestructureerd interview waarin naar hun reactie is gevraagd en de discussie is aangegaan.  

In het volgende hoofdstuk wordt hiervan verslag gedaan. Daarna worden conclusies getrokken op 

basis van de vergelijking in dit hoofdstuk en de discussies met de experts. 
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Hoofdstuk 6: empirisch deel: interviews met experts 

6.0  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een verbinding gemaakt tussen literatuur en praktijk. Dit gebeurt via 

beschrijving van interviews met een drietal experts, de schrijvers van de in de hoofdstukken 2, 3 en 

4 gebruikte (praktijk)boeken. Ik ben blij dat het gelukt is juist met deze experts te spreken en wel 

om twee redenen. In de eerste plaats is de beschrijving van de verschillende begeleidingsvormen, 

opgenomen in eerdergenoemde hoofdstukken, een zeer verkorte interpretatie van hetgeen zij in 

hun boeken verwoord hebben. Ze hebben hier kritisch naar gekeken en hun opmerkingen zijn in de 

nu voorliggende tekst verwerkt. Voor CAM geldt nog als bijzonderheid dat een beschrijving van het 

gebruik van deze werkvorm in teams nog niet beschikbaar was. De tekst die hierover is 

opgenomen heeft de goedkeuring van Delnooz. Op de tweede plaats is de manier waarop zij naar 

de door hen beschreven begeleidingsvorm kijken en de praktische invulling daarvan geplaatst in 

het theoretisch model. Ook dat is weer een interpretatie van de onderzoeker. De discussie hierover 

met de schrijvers heeft een verdieping gebracht. Zij zijn niet alleen de schrijvers van de 

(praktijk)boeken. Zij zijn in hoge mate ervaringsdeskundigen, in ieder geval op het terrein waarover 

hun boeken handelen. Theorie en praktijk zijn met elkaar in verband gebracht en bediscussieerd. 

In de volgende paragrafen wordt verslag gedaan van de interviews en de discussie die daarin heeft 

plaatsgevonden. Wat dit betekent voor de beantwoording van de onderzoeksvraag komt in 

hoofdstuk 7 aan de orde. 

 

De leidraad voor de interviews is gevormd door de vragen die in bijlage 1 zijn opgenomen.  

De interviews zijn gehouden op 3 november 2010 met Paul Delnooz en op 4 november 2010 met 

Jeroen Hendriksen en Marijke Lingsma. De eerste twee interviews waren face to face. Vanwege 

een overvolle agenda kon het laatste interview alleen telefonisch. Ter voorbereiding hebben de 

geïnterviewden de concepttekst van deze thesis, tot en met hoofdstuk 5, ontvangen.  

De vraagstelling hierbij was aan te geven of zij zich herkenden in de vertaling van ‘hun’ 

praktijkboek, een mening te geven over het theoretisch model, over de plaatsing van ‘hun’ 

werkvorm in dat model en over de vergelijking tussen de drie werkvormen.  

De gesprekken duurden 1 tot 2 uur, zijn digitaal opgenomen en van de inhoud is een letterlijk 

verslag gemaakt. Om de objectiviteit van de informatie uit de interviews te waarborgen is dit 

verslag, tezamen met hetzelfde stuk van de conceptthesis voorgelegd aan een ‘geïnteresseerde 

buitenstaander’ met de vraag de thesis te lezen, vervolgens de interviews te lezen en aan te geven 

waar naar hun oordeel de mening van de geïnterviewde belangrijk is voor het theoretisch model en 

de conclusies. De mening van deze ‘buitenstaander’ is vergeleken met de mening van de 

onderzoeker. Hierop wordt later teruggekomen. 

In de volgende paragrafen wordt, in de volgorde waarin de interviews gehouden zijn, verslag 

gedaan van de interviews en de discussie die ontstaan is over het model. Vooraf kan vermeld 

worden dat alle geïnterviewden positief reageerden op de overzichtelijkheid en eenvoud van het  

model en de plaatsing van de werkvorm daarin. 
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6.1  Interview met Paul Delnooz 

Op de beschrijving van CAM, zowel voor gebruik in het hoger onderwijs als bij teams, zijn door 

Delnooz nagenoeg geen opmerkingen gemaakt. Omdat een beschrijving voor gebruik bij teams 

nog niet bestond is deze tekst al in een eerdere fase aan hem voorgelegd. Ten aanzien van CAM 

in teams heeft Delnooz opmerkingen gemaakt over het door de teamleden individueel werken aan 

de oplossing van het probleem, over de verschillen tussen onderwijs en teams in organisaties voor 

het gewenste resultaat en over de tijdsinvestering en het nut daarvan. Deze opmerkingen zijn in de 

tekst van hoofdstuk 4 verwerkt. 

 

Ten aanzien van het theoretisch model geeft Delnooz aan dat hij bij zijn onderzoek naar CAM het 

onderscheid tussen taak, relatie en groei niet op deze manier gemaakt heeft. Oorspronkelijk was 

zijn insteek puur taakgericht: het doel bereiken. Langzamerhand werd hem duidelijk dat het 

groepsproces, de relatie met elkaar en met de begeleider, van invloed was op het resultaat.  

Hij herkent genoemde elementen zeker maar vindt het moeilijk ze voor CAM los te koppelen.  

Naar zijn mening bepalen groei en relatie samen het eindresultaat voor de taak. Daarmee is direct 

een verschil zichtbaar tussen de benadering van Delnooz en de opzet van het model. Waar het 

model opgezet is om te lezen van linksboven naar rechtsonder, groei als eindresultaat in de 

realisatiefase, is voor Delnooz de taak in de realisatiefase het einddoel, dat wil zeggen: lezen van 

rechtsboven naar linksonder. CAM is ontstaan om het resultaat niveau in het onderwijs te 

verhogen. De manier waarop de groepsleden met elkaar omgaan en de groei die in hen zichtbaar 

is, dragen bij aan het behalen van het eindresultaat. Tijdens de discussie komt naar voren dat het 

begrip ‘taak’ op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Delnooz geeft aan dat 

wanneer de taak gezien wordt als de opdracht waarmee begonnen wordt en waarvoor de relatie 

wordt aangegaan, dat dan het model van linksboven naar rechtsonder te lezen is. Als de taak 

gezien wordt als de opdracht waarmee begonnen wordt en waarmee het ook moet eindigen, het 

einddoel, dan eindigt het proces linksonder. De invulling van het begrip ‘taak’ speelt hier dus een 

rol. Los daarvan wordt zichtbaar dat bij CAM het bereiken van het doel belangrijker is dan het 

proces, terwijl het accent bij teamcoaching en intervisie meer ligt op het teamproces. Het bereiken 

van het doel een middel is dat daarbij gebruikt wordt. Voor CAM is het belangrijk dat er een 

cultuuromslag plaatsvindt: van een vechtcultuur waarin kennis geponeerd wordt naar een cultuur 

waarin kennis wordt uitgewisseld en vragen gesteld worden bij kennis. Samen twijfelen is een 

andere manier van met elkaar omgaan. Geleerd wordt buiten het eigen hokje te denken, waardoor 

andere oplossingen naar voren komen. Deze verandering is blijvend, mensen die geleerd hebben 

met CAM te werken, kunnen niet meer terug. Dit blijvende karakter van de verandering lijkt bij CAM 

sterker dan bij de beide andere begeleidingsvormen. 

Delnooz geeft aan dat een derde manier om het model te gebruiken is de verticale taakas als 

leidend te nemen en relatie en groei daarbij te laten ondersteunen. Dat wil zeggen dat de oplossing 

van het probleem een vormingsproces is (relatie en groei) waarvan het resultaat tegelijkertijd wordt 

toegepast in de taakas. 

 

Op de invulling van het theoretisch model geeft Delnooz aan dat de manier waarop CAM hierin 

geplaatst is herkenbaar is. Wel geeft hij aan dat het creatief denken in de zoekfase al ontwikkeld 

wordt (groei) en in de vormgevingsfase wordt toegepast.  



 

 

 
Masterthesis Elma Turlings: Bloemen zijn rood  43 

 

Daarnaast mist hij eerdergenoemde cultuurverandering. Deze opmerkingen van Delnooz hebben 

geleid tot enkele aanpassingen in het voor CAM ingevulde model; deze zijn verwerkt. 

 

Op de vraag wanneer CAM de voorkeur verdient boven teamcoaching of intervisie geeft Delnooz 

aan dat CAM zoals het nu beschreven is vooral geschikt is voor organisaties in ieder vakgebied 

met high professionals die innovatief bezig zijn. De groep, waarmee het traject wordt uitgevoerd, 

wordt gevormd door medewerkers die de verandering ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.  

Een gemengde samenstelling (universitair en hoger beroepsonderwijs) draagt bij aan de 

veelzijdigheid van de input en de oplossingen. Omdat academische vorming een onderdeel is van 

het traject, is dit opleidingsniveau noodzakelijk. De vraag is of de werkvorm ook geschikt is als dit 

kennisonderdeel op een lager niveau wordt gesteld. Hier is nog geen ervaring mee. Wel is de 

ervaring dat jonge professionals er beter mee om kunnen gaan dan oudere. Onderzocht zou 

kunnen worden in hoeverre het kennis-/denkniveau of het reflectievermogen maatgevend zijn.  

Uit experimenten met kinderen is gebleken dat kinderen die (op jonge leeftijd) denkruimte en 

keuzevrijheid krijgen aangeboden, betere resultaten bereiken in het onderwijs dan kinderen die 

minder ruimte en meer opdrachten krijgen. Voor CAM is bewezen dat het werkt bij innovatieve high 

professionals. Voor andere groepen medewerkers is er nog geen bewijs. Voor teamcoaching en 

intervisie geldt deze beperking (high, professional) niet.  

Wat betreft de omstandigheden geeft Delnooz aan dat een innovatieve omgeving van belang is om 

de veranderingen ook daadwerkelijk tot stand te brengen omdat innovatieve ideeën anders niet 

landen. 

Het CAM-traject vergt veel tijd, het duurt een half jaar tot een jaar. Delnooz benadrukt dat passie bij 

de deelnemers van belang is om het vol te houden. 

Wat betreft het soort probleem zegt Delnooz dat het een probleem moet zijn waar men invloed op 

heeft: product ontwikkelen, marktprestatie verbeteren, zorgpad inrichten. Onderwerpen als de 

politieke samenwerking tussen landen verbeteren of de aandelenbeurs beïnvloeden zijn niet 

geschikt. 

 

6.2  Interview met Jeroen Hendriksen 

Ten aanzien van de omschrijving van intervisie geeft Hendriksen aan dat deze over het geheel 

genomen correct is. Op enkele punten wordt in de tekst veel nadruk gelegd op het uitdiepen van 

het probleem. Hendriksen geeft aan dat dit niet onverlet laat dat uiteindelijk wel de route naar een 

oplossing gevolgd wordt. Reflectie is een middel om tot een oplossing te komen of tot een nieuwe 

leerroute, tot een ander perspectief. In het intervisietraject heeft het maken van een actieplan een 

duidelijke plaats. Het lukt, vanwege tijd of energie, niet altijd om dit tijdens de bijeenkomst tot stand 

te brengen. Dan wordt in ieder geval de eerste stap benoemd. De opmerkingen van Hendriksen 

zijn in de tekst van hoofdstuk 3 verwerkt.  

Hendriksen merkt op dat Bellersen zich bij intervisie bij voorkeur richt op een multidisciplinaire 

groep professionals (Bellersen & Kohlmann, 2009, p. 19). Hij onderschrijft deze visie niet. Intervisie 

leidt ook tot goede resultaten bij bv. een groep secretariaatsmedewerkers. Er ontstaat een speciale 

beweging in een organisatie als ook deze groep op deze manier begeleid wordt. 
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Ten aanzien van het theoretisch model merkt Hendriksen op dat de drie fases en de elementen 

taak, relatie en groei voor hem een logisch geheel vormen. In het oorspronkelijk model stond in het 

eerste vakje onder relatie de algemene term ‘erkenning’. Op aangeven van Hendriksen is dit 

veranderd in ‘cohesie’. De termen die in dit vakje genoemd worden passen daar ook bij. Een mooie 

eigenschap van het model vindt Hendriksen dat het resultaat, het vakje rechtsonder, niet alleen 

geformuleerd is in termen van een product maar dat de relatie, de mens er ook een rol in heeft. 

Daarmee is het een model waar begeleidingsvormen of leertheorieën in getest kunnen worden. 

Daarop doordenkend zegt Hendriksen dat taak, relatie en groei alle drie bijdragen aan het bereiken 

van het doel. Dit zou betekenen dat niet het vakje rechtsonder het uiteindelijke resultaat is maar 

dat de negen vakken een trechter vormen die uitkomt bij het doel dat midden onder het schema 

ligt. Taak, relatie en groei geven samen de uitkomst.  

 

 

ALGEMEEN 

 

Taak 

 

Relatie 

 

Groei 

 

Zoekfase 

 

Diagnose 

  

 

Cohesie 

  

 

Behoefte- en 

situatiebewust 

  

 

Vormgevings-

fase 

 

Planning 

  

 

Afstemming/ 

confrontatie 

  

 

Keuzebeslissing 

  

 

Realisatiefase  

 

Uitwerking 

  

 

Bundeling/convergentie 

  

 

Zelfbepaling 

  

 

 

 

 

Figuur 5.1 Visie Hendriksen 

 

Daarmee wordt duidelijker aangeven dat in het bereiken van het eindresultaat de persoon leert in 

het kader van de groep en in het kader van een taak, zoals dat ook bij themagecentreerde 

interactie het geval is (Remmerswaal, 2006, p. 386). Het thema, het middelpunt waaromheen zich 

de interactie afspeelt, brengt verbinding tot stand tussen de vier componenten van de leersituatie: 

het individu, de groep, de taak en de omgeving. 

Ten aanzien van de invulling van intervisie in het theoretisch model zegt Hendriksen dat dit voor 

hem heel herkenbaar is. Wat hij niet in het model ziet, en waar volgens hem een verschil zit met 

teamcoaching, is dat intervisie vooral gericht is op verandering van het gedrag bij de 

probleemhebber. Het team leert ook, maar dat is een afgeleide. Teamcoaching is gericht op 

gedragsverandering van de groep. Op de vraag of intervisie tot een blijvende gedragsverandering 

leidt, zoals Delnooz voor CAM beschrijft, zegt Hendriksen dat er bij mensen die intervisie gedaan 

hebben altijd wel een vorm van verlangen blijft naar de momenten van reflectie en het nemen van 

de tijd daarvoor. 

Op de vergelijking tussen de verschillende werkvormen merkt Hendriksen op dat CAM naar zijn 

mening van een andere orde is. CAM is meeromvattend, een leervorm die aan organisaties 

aangeboden kan worden. Teamcoaching en intervisie kunnen daarvan een onderdeel zijn, kunnen 

een werkwijze binnen CAM vormen. CAM zou naar zijn mening inzetbaar zijn bij vragen voor het 

begeleiden van een reorganisatie of bij de overgang naar een andere manier van leidinggeven. 

Misschien is CAM wel een alternatieve benaming voor een lerende organisatie. 

Einddoel: 
Persoonlijk leren 
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6.3  Interview met Marijke Lingsma 

Op de tekst in paragraaf 2.2 zijn door Lingsma enkele opmerkingen gemaakt. Zo geeft zij aan dat 

teamcoaching niet alleen oefenen van gedrag is. Nieuw gedrag wordt ‘gedaan’, toegepast, niet 

alleen geoefend. In het model is de ijsberg benoemd bij de zoekfase (relatie). Lingsma is er 

voorstander van de ijsberg in ieder geval ook bij de vormgevingsfase te benoemen omdat daar 

afstemming en confrontatie naar boven komt. Bovendien zou Lingsma aan de vormgevingsfase 

‘patronen in denken en opvattingen’ en ‘beleving’ (hoe wordt het ervaren) en ‘betekenis’ (welke 

waarde wordt er aan gehecht) toevoegen. In het ingevulde model mist Lingsma de koppeling van 

de doelstelling van het team aan de organisatiecontext. Dit is op verschillende plaatsen in het 

model toegevoegd. Haar (tekstuele) opmerkingen zijn verwerkt in de tekst. 

 

Ten aanzien van het theoretisch model zegt Lingsma het een mooi, simpel model te vinden.  

In de thesis is een keuze gemaakt om het model toe te passen op ‘M3- en M4-teams’ omdat er 

vanaf M3 pas sprake is van een team zoals in de definitie van teams voor dit onderzoek is 

omschreven. Lingsma bevestigt dat M1 en M2-teams junior teams of groepen zijn. Ze geeft echter 

aan dat in de praktijk teamcoaching zich meer bezighoudt met M1 en M2-groepen dan met de 

senior teams (M3-M4). Naar haar idee is het model goed te passen op alle niveaus teams. M1 en 

een deel van M2 is te plaatsen in de zoekfase, M2 en M3 in de vormgevingsfase en M3-M4 in de 

realisatiefase. Bovendien verwijst Lingsma naar het fasenmodel van Tuckman: forming (oriëntatie), 

storming (conflicten, weerstand), norming (openheid, cohesie) en performing (constructief gedrag) 

(Lingsma & Boers, 2008). Wanneer we de fasen van Tuckman naast het theoretisch model leggen, 

is een grote overeenkomst zichtbaar met de kolom Relatie, waarbij norming en storming van 

Tuckman samen zichtbaar zijn in de realisatiefase van het theoretisch model.  

In de ‘relatiekolom’ staan zowel acties van de teamcoach als van de teamleden. Lingsma geeft aan 

dat het mogelijk is er twee modellen van te maken waarin deze scheiding wordt aangebracht: een 

model voor de teamcoach en een voor de teamleden. Het model is dan bruikbaar als 

diagnosemodel voor de acties die van een team en van een teamcoach verwacht kunnen worden.  

 

Over de vergelijking van de drie begeleidingsvormen zegt Lingsma het moeilijk te vinden daar een 

uitspraak over te doen omdat CAM voor haar nog onbekend is. Teamcoaching wordt met name 

ingezet als er een stagnatie in het leerproces is, die het team zelf niet meer kan oplossen. Om die 

stagnatie bespreekbaar te maken is er tijdelijk iemand van buiten het team nodig. Intervisie 

verdient de voorkeur als het accent ligt op de lerende organisatie, het leren van en met elkaar.  

De competenties voor inhoud, procedures en proces zijn in potentie aanwezig in het team. Op 

basis van de (beperkte) kennis van CAM zegt Lingsma dat ze het een mooie zienswijze vindt, 

filosofisch in de aannames, bruikbaar als interventie-instrument bij teamcoaching. Het draagt bij 

aan een brede kijk. Het kennisdeel van CAM zou goed bruikbaar zijn voor het leerelement van een 

M1-team. De vragen, het conflict, de botsing passen bij een M2-team. Ook is het mogelijk er een 

stappenplan van te maken dat bruikbaar is bij intervisie. 

6.4 Samenvatting  

In de interviews is met de experts gekeken naar de omschrijving van de begeleidingsvormen.  

Deze input heeft op enkele punten geleid tot tekstuele aanpassingen in de hoofdstukken 2 tot en 

met 4. Daarna is naar het theoretisch model gekeken, naar de invulling van de begeleidingsvorm in 

dat model en naar de vergelijking. Het kijken vanuit de drie expertisegebieden, CAM, intervisie en 

teamcoaching, heeft een aantal interessante aspecten opgeleverd.  
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Alle experts geven aan het theoretisch model duidelijk, eenvoudig en goed toepasbaar te vinden. 

In alle drie de interviews ontstaat als gevolg van de discussie een mogelijke aanpassing op het 

model. 

 

Vanuit de visie van Delnooz is er een verschil in het belang van het einddoel en het belang van het 

proces. Bij CAM is het proces ondergeschikt aan het einddoel. Bij beide andere vormen is de rol 

van het proces belangrijk(er). Daarnaast is bij CAM de veranderde grondhouding blijvend, mogelijk 

is dit bij de andere begeleidingsvormen minder het geval. Voorts is er bij CAM sprake van kennis 

verhogen en academische vorming. Ook dient er een innovatieve omgeving te zijn waar high 

professionals werken. Of het ook voor ander niveau medewerkers gebruikt kan worden is niet 

bekend, voor teamcoaching en intervisie gelden deze beperkingen niet.  

Hendriksen geeft aan dat intervisie vooral gericht is op gedragsverandering bij de 

probleemeigenaar. Wat het team leert is een afgeleide. Bij teamcoaching is het doel 

gedragsverandering van het team. Intervisie is zeker niet alleen geschikt voor high professionals. 

Ook bij andere niveaus medewerkers is er resultaat mee bereikt. Naar de mening van Hendriksen 

is CAM meeromvattend en kunnen teamcoaching en intervisie een onderdeel zijn van CAM.  

Lingsma is van mening dat de toetsing in het theoretisch model niet beperkt hoeft te blijven tot 

echte teams (M3-M4). Ook groepen (junior teams) zijn in het model inpasbaar. Ten aanzien van de 

leervormen zegt Lingsma dat teamcoaching vooral inzetbaar is als er een stagnatie in het 

leerproces is. Intervisie heeft de voorkeur als het accent op de lerende organisatie ligt.  

 

Daar waar het model bedoeld is om te lezen van linksboven naar rechtsonder, dat wil zeggen dat 

de groei in de realisatiefase het uiteindelijke resultaat is, geeft Delnooz aan dat voor hem taak in de 

realisatiefase het einddoel is. Daarmee leest hij het model van rechtsboven naar linksonder of 

verticaal in de taakkolom, met de beide andere kolommen als ondersteuning daarbij. Hendriksen 

daarentegen geeft aan dat het einddoel door het model getrechterd wordt naar een vakje onder het 

model. Lingsma wil het model splitsen in een model met acties voor de teamcoach en een met 

acties voor de teamleden. Daarmee kan het een diagnose-instrument zijn voor acties van een 

teamcoach of van een team.  

 

Ten aanzien van de manier waarop CAM inzetbaar is zegt Delnooz dat de huidige beschrijving 

gemaakt is voor high professionals in een innovatieve omgeving en er nog niets te zeggen is over 

de inzetbaarheid voor andere groepen. Hendriksen is van mening dat CAM meeromvattend is dan 

teamcoaching en intervisie en dat beide laatste vormen als methodiek in CAM gebruikt kunnen 

worden. Lingsma daarentegen zegt dat CAM als interventie-instrument inzetbaar is in 

teamcoaching en dat, wanneer het in een stappenmodel wordt vertaald, het inzetbaar is als 

intervisiemethodiek. 

 

De verschillende zienswijzen van de geïnterviewden worden meegenomen in de eindconclusie.  

Ze hebben niet geleid tot fundamentele aanpassing van het model. De door hen gemaakte 

opmerkingen zijn zeer verschillend en mogelijk interessant voor vervolgonderzoek. 

De interviews zijn digitaal opgenomen en de tekst is letterlijk uitgetypt. Deze tekst is voorgelegd 

aan een ‘geïnteresseerde buitenstaander, samen met de concepttekst van de eerste 4 

hoofdstukken van de thesis. De vraag was om aan te geven waar de input van de geïnterviewde 

leidt tot wijziging van (de invulling van) het theoretisch model.  
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Zowel wat bovengenoemde wijzigingen betreft als wat betreft de tekstuele aanpassingen komt de 

mening van de ‘buitenstaander’ nagenoeg overeen met wat de onderzoeker uit de interviews heeft 

gehaald. Baarda e.a. (2005, p. 195) geven aan: ‘Als de resultaten in hoge mate gelijk zijn, is dit een 

indicatie van de betrouwbaarheid’. Als dit niet het geval is, is herhaling van de procedure 

noodzakelijk. Op basis van de grote overeenkomst is besloten geen tweede ‘buitenstaander’ te 

betrekken. Zowel de opname van de interviews als de uitgetypte tekst en de input van de 

buitenstaander zijn beschikbaar voor controle. 
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Hoofdstuk 7: discussie, conclusie en aanbevelingen 

7.0 Inleiding 

In hoofdstuk 1 is op basis van de literatuur een theoretisch model ontwikkeld. In de hoofdstukken 2, 

3 en 4 zijn de drie begeleidingsvormen teamcoaching, intervisie en CAM beschreven en geplaatst 

in het theoretisch model en hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van de drie ingevulde modellen. 

In hoofdstuk 6 is verslag gedaan van de interviews met de drie experts op genoemde 

begeleidingsvormen, de schrijvers van de handboeken die voor dit onderzoek gebruikt zijn.  

Hierin komen duidelijke verschillen naar voren ten aanzien van de manier waarop zij naar het 

theoretisch model kijken en de vergelijking die zij, op basis van het model en op basis van eigen 

informatie, maken tussen de drie vormen.  

In hoofdstuk 7 wordt de discussie aangegaan over de vraag: is er onderscheid tussen de drie 

begeleidingsvormen in de manier waarop zij het leerproces faciliteren? Helpt het model bij de 

analyse hiervan? Vervolgens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

7.1 Discussie over het theoretisch model 

Om de onderzoeksvraag van deze thesis: ‘Welke theoretische waarde heeft Creatieve Actie 

Methodologie (CAM) in het faciliteren van leerprocessen van professionele teams en hoe verhoudt 

dit zich ten opzichte van teamcoaching en intervisie?’ te beantwoorden is in de inleiding een aantal 

deelvragen geformuleerd. De eerste daarvan is: ‘Welke generieke factoren zijn werkzaam bij het 

faciliteren van leerprocessen in teams?’. Om inzicht in leerprocessen te krijgen is gebruik gemaakt 

van de theorie die Leirman heeft ontworpen voor het verloop van het vormingsproces in kleine 

groepen (par. 1.2.1). De scheiding tussen taak, relatie en groei geven inzicht in de verschillende 

elementen die in een leerproces een rol spelen. Daarnaast vormen de fases in het leerproces dat 

een team doormaakt een belangrijk gegeven: zoeken, vormgeven, realiseren. Deze beide lijnen 

vormen de handvatten voor het theoretisch model waarin eerdergenoemde generieke factoren voor 

het faciliteren van leerprocessen zijn vastgelegd.  

De negen velden die ontstaan door met beide lijnen een matrix te vormen zijn concreet gemaakt 

met behulp van theorie over leerprocessen, ervaringsgericht leren, de lerende organisatie, het 

vormingsproces in een kleine groep en de vertaling daarvan naar projectonderwijs (par. 1.3).  

In navolging van Leirman, wordt de groeilijn gezien als het resultaat van het leerproces dat het 

team doormaakt, een proces dat gebaseerd is op taak en relatie: taak + relatie = groei. De 

generieke factoren voor het faciliteren van het leerproces worden gevormd door de negen 

ingevulde velden met de groeilijn als resultaat: het theoretisch model (par. 1.4). 

 

Welke functie heeft dit theoretisch model vervuld bij het beantwoorden van de deelvragen 2, 3 en 

4, waarin gezocht wordt naar de factoren die werkzaam zijn bij het faciliteren van het leerproces bij 

teamcoaching, intervisie en CAM? In de hoofdstukken 2, 3 en 4 is weergegeven hoe de specifieke 

kenmerken van het leerproces van de genoemde begeleidingsvormen in het model geplaatst 

kunnen worden. Het is mogelijk gebleken op basis van de inhoud van de negen vlakken te 

benoemen hoe deze generieke kenmerken van het faciliteren van leerprocessen zichtbaar zijn in 

de drie begeleidingsvormen. De geïnterviewde experts hebben aangegeven ‘hun’ werkvorm te 

herkennen in deze invulling. Dat wil zeggen dat de generieke kenmerken te vertalen zijn naar 

specifieke kenmerken per begeleidingsvorm. 
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Hoewel alle ‘experts’ positief gereageerd hebben op het model (overzichtelijk en eenvoudig) en de 

plaatsing van hun begeleidingsvorm daarin, is in de interviews ook een discussie ontstaan over het 

model zelf.  

Met Delnooz is het gesprek gegaan over de vraag of de groei in de realisatiefase het uiteindelijke 

resultaat van het leerproces is. Voor CAM legt hij meer de nadruk op de taaklijn: het bereiken van 

de taak is het uiteindelijke doel van het leerproces, relatie en groei bieden daarbij ondersteuning.  

In de discussie bleek dat de invulling van het woord ‘taak ’hierbij een rol speelt. Als de taak gezien 

wordt als de opdracht waarmee begonnen wordt, waarvoor de relatie wordt aangegaan dan is het 

model leesbaar in de vorm waarin het bedoeld is. Er tekent zich wel een verschil af tussen de 

begeleidingsvormen: bij CAM wordt een zwaarder accent gelegd op het resultaat in de taak, terwijl 

bij beide andere vormen het proces meer nadruk krijgt en de taak als middel daarbij gezien wordt. 

In het gesprek met Hendriksen is bediscussieerd of de groei in de realisatiefase het uiteindelijke 

resultaat is of dat het eindresultaat onder de negen velden ligt en ontstaat uit de samenvoeging 

van taak, relatie en groei. Hij verwijst hierbij naar het model van de themagecentreerde interactie, 

waarin het thema de verbinding tot stand brengt tussen de vier componenten van de leersituatie: 

het individu, de groep, de taak en de omgeving. In het theoretisch model is het uiteindelijke 

resultaat, de groei in de realisatiefase, het moment waarop de oplossing van een vraagstuk (de 

taak) in de praktijk toegepast wordt en het resultaat wordt geëvalueerd. Bij deze evaluatie speelt de 

relatie, de feedback, een belangrijke rol. Door het einddoel buiten de negen velden te leggen wordt 

de suggestie gewekt dat de elementen taak, relatie en groei op een gelijkwaardige manier tot een 

resultaat leiden. Het model is echter bedoeld om verschillen in het faciliteren van leerprocessen te 

onderscheiden. Dat faciliteren is gericht op het bereiken van het leerdoel, de groei. 

In het interview met Lingsma is weer een ander aspect van het theoretisch model aan de orde 

geweest. Zij maakt binnen de kolom ‘relatie’ een onderscheid tussen de rol van de begeleider en 

van de teamleden. Door hier een scheiding in aan te brengen ontstaan twee modellen die gebruikt 

kunnen worden voor de diagnose van de acties die achtereenvolgens van een teambegeleider en 

van een team verwacht kunnen worden. In situaties waarin men specifiek zoekt naar een van deze 

twee of het verschil tussen deze twee van belang is, is een splitsing mogelijk. Voor deze thesis, 

waarin gezocht wordt naar de verschillen tussen de manieren waarop de drie begeleidingsvormen 

het leerproces faciliteren, zijn beide elementen van belang en is dit onderscheid niet wenselijk. 

De discussie met de experts heeft andere invalshoeken gebracht in de manier waarop met het 

theoretisch model gewerkt kan worden, die in bepaalde situaties van nut kunnen zijn. Ze geven 

geen aanleiding om in het kader van dit onderzoek het model ingrijpend te wijzigen. 

7.2 Discussie over de analytische waarde van het theoretisch model 

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is het mogelijk gebleken de drie begeleidingsvormen 

te plaatsen in het theoretisch model. Dat wil zeggen dat de manier waarop ze het leerproces 

faciliteren hiermee in beeld gebracht kan worden. Daarmee is nog niet aangetoond of de keuze die 

gemaakt is voor de inhoud van het model een antwoord geeft op de onderzoeksvraag: wat is de 

waarde van CAM in het faciliteren van leerprocessen van teams en hoe verhoudt dit zich tot de 

beide andere vormen.  

In hoofdstuk 5 is een vergelijking gegeven van de kenmerken van de drie begeleidingsvormen aan 

de hand van het theoretisch model. Geconstateerd is dat in alle fases verschillen zichtbaar zijn 

tussen de drie vormen. Deze verschillen zijn zichtbaar in de invulling van de taak, in de relatie (rol 

van de begeleider en de teamleden) en in de groei. Dat wil zeggen dat het model mogelijk maakt 
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op de kenmerken van het faciliteren van leerprocessen een analyse uit te voeren. Deze analyse 

heeft niet alleen de verschillen in beeld gebracht, het vormde ook een goede basis voor de 

discussie met de experts. In de volgende paragraaf worden de verschillen uit het model en de 

inbreng van de experts samengebracht om conclusies te kunnen trekken. 

7.3 Conclusies 

In deze paragraaf worden aan de hand van theorie en het ingevulde model conclusies getrokken 

over de situaties waarin de drie begeleidingsvormen inzetbaar zijn in teams, wat de rol van 

begeleider en team is en het resultaat van het traject. De input die verkregen is in de interviews 

met de experts wordt hierbij betrokken. Aan het einde van het hoofdstuk wordt antwoord gegeven 

op de vraag of CAM een toegevoegde waarde heeft in het faciliteren van het leerproces van 

professionele teams, in vergelijking met teamcoaching en intervisie. 

7.3.1 Vraagstuk team 

Teamcoaching stuurt op de interactie binnen een team. Dat betekent dat deze begeleidingsvorm 

ingezet wordt als deze interactie niet optimaal is, als het team zich daarin klem zet en er zonder 

hulp van buiten af niet uit komt. De nadruk ligt op het proces dat zich binnen een team afspeelt en 

minder op het uitvoeren van een bepaalde taak. De teamleden krijgen inzicht in de manier waarop 

zij de interactie vormgeven. In het hier-en-nu wordt nieuw gedrag eigen gemaakt dat in de daar-en-

dan-situatie inzetbaar is. Het leerproces heeft betrekking op het team als totaal en ieder individu 

binnen dat team in relatie tot het teamproces. In de interactie speelt ieder teamlid een rol. 

Intervisie richt zich op het ontwikkelen van een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces door 

het team. Via dat leerproces zijn teamleden in staat elkaar collegiaal te ondersteunen bij het 

oplossen van werkproblemen. Dat betekent dat intervisie inzetbaar is wanneer teamleden 

regelmatig werkgerelateerde vragen hebben die via reflectie en met input van collega’s opgelost 

kunnen worden. Het onderwerp van intervisie is niet een vraag die het team heeft maar de vraag 

van een teamlid. Het resultaat van de intervisie is daarop gericht. Dat ook het team leert van de 

reflectieve manier van denken en de gevonden oplossing is van secundair belang. 

Voor deze thesis is CAM voor het hoger onderwijs ‘theoretisch’ omgebouwd naar CAM voor teams 

met high professionals. Daar waar teamcoaching en intervisie zich richten op respectievelijk het 

teamproces en het vraagstuk van een teamlid, richt CAM zich op een praktisch probleem dat het 

team als onderdeel van een organisatie heeft. Oplossing met behulp van bestaande kennis is niet 

mogelijk of niet van voldoende niveau. Dat wil zeggen dat de teamleden zich kennis van buiten 

eigen moeten maken. Dat kan via literatuur, onderzoeksresultaten, congressen, lezingen over 

specifieke onderwerpen et cetera. Ook kan aandacht worden besteed aan het verwerven van 

nieuwe vaardigheden bv. interviewtechnieken. Speciaal aan CAM is dat deze informatie niet voor 

waar wordt aangenomen maar ter discussie wordt gesteld. Hiervoor komt het team met regelmaat 

bij elkaar in discussiegroepen. Door op deze manier met kennis om te gaan worden inzicht en 

creatief denken vergroot. 

 

Bovenstaande maakt zichtbaar dat de drie begeleidingsvormen te koppelen zijn aan verschillende 

soorten vragen of problemen van een team. Hierbij zijn de begeleidingsvormen los van elkaar 

beschouwd. Er zijn echter ook combinaties mogelijk en begeleidingstrajecten kunnen van vorm 

veranderen. In de interviews is gebleken dat over de verbinding tussen CAM, teamcoaching en 

intervisie verschillend wordt gedacht: CAM is inzetbaar als interventie-instrument bij teamcoaching, 

intervisie is als methodiek inzetbaar bij CAM, CAM is allesomvattend en wellicht een nieuwe 
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invulling van het fenomeen ‘lerende organisatie’. In de begeleiding van teams is het van belang dat 

tijdens het traject voortdurend gecheckt wordt of de problematiek wijzigt of een ander accent krijgt 

en de ingezette begeleidingsvorm nog voldoet. In navolging van situationeel leidinggeven kan hier 

gesproken worden van situationeel begeleiden. 

7.3.2 Rol begeleider 

De rol van de begeleider in de drie begeleidingsvormen laat overeenkomsten en verschillen zien. 

Bij geen van de drie begeleidingsvormen is benoemd dat het noodzakelijk is dat de begeleider 

inhoudelijke kennis heeft van het probleem van het team/de probleemhebber.  

Bij teamcoaching heeft de begeleider in de start van een traject vooral aandacht voor het 

commitment bij het hele team. Wanneer het traject vanuit die gezamenlijkheid van start is gegaan 

heeft hij vooral een spiegelende en confronterende houding. Door interventies te plegen in het hier-

en-nu-gedrag krijgen teamleden inzicht in de interactie die plaatsvindt en de manier waarop zij 

zichzelf hierin klem zetten. De coach ondersteunt hen bij het laten zien van ander gedrag. 

Belangrijk is dat de teamcoach aansluiting heeft bij het team en zich kan inleven in de situatie. 

Daarnaast is inzicht in interactiepatronen en kennis van interventiemogelijkheden een belangrijk 

vereiste voor coaching.  

Bij intervisie is de begeleider de (tijdelijke) facilitator van het proces. Hij ondersteunt het team bij 

de keuze van de intervisiemethode. Ook helpt hij hen bij het bewaken van het verloop van de 

intervisie. Daarbij let hij op de volgorde van de stappen, de manier waarop deze worden ingevuld 

en of voldoende diepgang wordt bereikt. Hij geeft hen terugkoppeling op deze onderdelen en is 

erop gericht dat het team deze taak van facilitator zelf ter hand kan nemen. In vergelijking met 

teamcoaching doet de structuur van intervisie het meeste werk en kijkt de begeleider van de 

buitenkant mee. Hij heeft kennis van de structuur van intervisiemethoden en inzicht in de 

doelstelling van de verschillende stappen. 

Bij CAM heeft de begeleider een procesrol. Dat wil zeggen dat hij de groep stimuleert in het 

verwerven van kennis, in het ter discussie stellen van deze kennis in de discussiegroepen en in het 

bevorderen van het creatieve denken. Het is daarnaast mogelijk dat de begeleider een van 

degenen is die kennis overdraagt, afhankelijk van zijn deskundigheid en de vraag van de groep.   

De begeleider moet niet alleen kennis hebben van de inhoud van CAM en de stappen daarbinnen. 

Het is daarnaast noodzakelijk dat hij de basishouding aanneemt die de deelnemers zich eigen 

moeten maken: falsificatie, het ter discussie stellen van kennis en creatief denken. Vanuit deze 

houding het proces begeleiden is een voorwaarde voor het tot stand brengen van deze 

basishouding bij de teamleden. Bij het opleiden van begeleiders is gebleken dat niet iedere 

aspirant-begeleider hier toe in staat is. De begeleider heeft ook een belangrijke rol in de zorg voor 

de teamleden. De nieuwe basishouding leidt bij hen in het begin tot veel onzekerheid.  

De begeleider dient dit proces nauwkeurig te volgen en indien nodig individuele teamleden te 

coachen. 

7.3.3 Rol team 

Zoals in 7.3.1 beschreven heeft bij teamcoaching het vraagstuk dat speelt betrekking op het team 

als geheel. Het gaat om de interactie tussen de teamleden en het gedrag dat het team als totaal 

laat zien. Dat wil zeggen dat de rol van alle teamleden en de samenhang daarin van belang zijn. 

Het is dus niet voldoende wanneer teamleden individueel inzicht verwerven in de interactie en 

ander gedrag laten zien. Pas als er bij alle teamleden sprake is van inzicht in de interactie en van 

ander teamgedrag is het resultaat bereikt. 
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Bij intervisie ligt dit anders. Daar staat één van de teamleden centraal met zijn werk gerelateerde 

vraag. Het belangrijkste leerproces vindt bij hem plaats. De overige teamleden helpen de 

probleemeigenaar bij het reflecteren op het probleem, het vinden van een oplossing en het maken 

van een plan van aanpak. Zij hebben de rol zoals die in de structuur van de gebruikte methode is 

vastgelegd. Dat ook zij leren van het proces of de oplossing is een bijkomend effect, evenals het 

verbeterde teamgedrag dat vaak het gevolg is van intervisie.  

Bij CAM zien we een mengeling van rollen. Alle teamleden werken individueel aan het oplossen 

van hetzelfde praktische probleem. Dat wil zeggen dat ieder voor zich op zoek gaat naar kennis en 

deze kennis meebrengt naar het team. Ook het bedenken van oplossingen gebeurt individueel.  

De rol van het team is zichtbaar in de bijeenkomsten waarin deze kennis en de oplossingen ter 

discussie worden gesteld. Daarnaast kan in groepsverband informatie worden verkregen door 

middel van het organiseren van lezingen et cetera. Daar waar teamcoaching en intervisie zich 

binnen het team afspelen is bij CAM tijdens het proces een wisselwerking met de buitenwereld 

zichtbaar. De teamleden verzamelen informatie, wonen lezingen bij et cetera, en brengen deze 

informatie terug in het team. Waar bij teamcoaching en intervisie geen rekening wordt gehouden 

met ‘uitval’ van deelnemers, blijkt in de praktijk van CAM in het hoger onderwijs dat 20% van de 

deelnemers niet via deze methode aan de eindstreep komt. Wanneer deze methode gebruikt wordt 

in teams is dit risico ook aanwezig. 

7.3.4 Resultaat 

Wanneer we kijken naar het uiteindelijke resultaat van de vergelijking tussen de drie 

begeleidingsvormen dan zien we daarin verschillen. De (leer)doelen die bereikt zijn hebben een 

andere inhoud. Bij teamcoaching heeft het team een ander gedrag aan het repertoire toegevoegd 

en zijn zij zich bewust van de interactie die hierbij een rol speelt. Omdat de vraag waarvoor 

teamcoaching wordt ingezet een teamaangelegenheid is, heeft ook het resultaat betrekking op het 

team: gedrag van het hele team.  

Bij intervisie heeft het hele team geleerd om vanuit verschillende invalshoeken, gestructureerd en 

op een reflectieve manier een probleem op te lossen. Dit is een bijkomend resultaat.  

Het belangrijkste doel dat bereikt is heeft betrekking op de probleemeigenaar. Hij heeft een plan 

voor het oplossen van zijn probleem en/of heeft ander gedrag geleerd.  

Bij CAM is ook gedragsverandering zichtbaar: alle teamleden hebben innovatief leren denken en 

hebben zich het falsificatieprincipe eigen gemaakt. De interactie binnen het team heeft hierbij een 

rol gespeeld in de vorm van het ter discussie stellen van kennis en oplossingen.  

De gedragsverandering heeft echter in ieder individueel teamlid vorm gekregen. Bij CAM wordt een 

ander onderdeel prominent aan het leerdoel toegevoegd: het verwerven van kennis. Deze wordt 

aangereikt, opgezocht, ter discussie gesteld. Bij CAM is het vinden van een oplossing voor het 

praktische probleem waarmee het team het traject in gaat de hoofddoelstelling. Het proces is 

daaraan ondergeschikt. Er is ook sprake van een andere houding in de samenwerking binnen de 

organisatie: ter discussie stellen van kennis/meningen in plaats van haantjesgedrag en poneren 

van standpunten. De CAM-methode is bedacht om ervoor te zorgen dat de oplossingen niet alleen 

gevonden worden maar ook dat het niveau hoog is en de oplossing innovatief. Dat zijn 

uitgangspunten die bij de beide andere begeleidingsvormen niet of nauwelijks spelen. Ook het 

delen van opgedane kennis met de buitenwereld in de vorm van het uitbrengen van publicaties is 

iets wat alleen bij CAM gepropageerd wordt. Vanuit de ervaring van leerlingen die met CAM 

gewerkt hebben is gebleken dat zij zich een nieuwe basishouding en het innovatieve denken eigen 
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hebben gemaakt. Zij zullen dit ook in de toekomst gebruiken bij het oplossen van praktische 

problemen. De verandering is blijvend. Bij intervisie gaf Hendriksen op dit punt aan dat hij vanuit 

zijn praktijk ziet dat mensen die geleerd hebben op een reflectieve manier, zoals bij intervisie, een 

probleem op te lossen, reflectief denken vaker zullen toepassen. De blijvende gedragsverandering 

is echter minder sterk het geval. Bij teamcoaching heeft het team inzicht in de interactiepatronen. 

Dit is in meerdere situaties bruikbaar. Zoals bij intervisie is er ook hier minder nadruk op een 

blijvende, wezenlijke gedragsverandering.  

7.4 Samenvatting 

In de vorige paragraaf zijn conclusies getrokken over de inzetbaarheid van de drie 

begeleidingsvormen, de rol van begeleider en team en over het resultaat. In onderstaand schema 

zijn deze samengevat. 

 

  

Teamcoaching 

 

 

Intervisie 

 

CAM 

 

Vraagstuk team 

 

Stagnatie in interactie 

binnen het team 

 

Werkgerelateerde vragen 

van individuele teamleden 

 

Praktisch (organisatie)-

vraagstuk waar het team 

mee te maken heeft 

 

 

Rol begeleider 

 

Interveniëren in interactie 

en ondersteunen bij 

tonen ander gedrag 

 

 

Faciliteren van het proces: 

bewaken methode op vorm 

en inhoud  

 

Faciliteren proces, aanleren 

basishouding van falsificatie 

en creatief denken, indien 

nodig individuele coaching 

 

 

Rol team 

 

Inzicht in interactie 

binnen team en gewijzigd 

teamgedrag 

 

 

Helpen reflecteren op het 

probleem, rol zoals in de 

gebruikte methode staat 

omschreven 

 

 

Teamleden vergaren kennis 

en bedenken oplossingen, 

het team bediscussieert dit, 

er is een wisselwerking met 

de buitenwereld, rekening 

houden met uitval van 

teamleden 

 

 

Resultaat  

 

Team heeft inzicht in 

interactiepatronen en laat 

ander gedrag zien 

 

Probleemhebber heeft 

oplossing voor probleem, 

team heeft reflectief leren 

denken 

 

 

Innovatieve oplossing voor 

praktisch probleem, blijvende 

verandering in basishouding, 

publicatie resultaat. 

Tabel 8: Overzicht onderscheid tussen teamcoaching, intervisie en CAM 

 

Er is in deze thesis een model ontwikkeld waarin de kenmerken van begeleidingsvormen op het 

aspect van faciliteren van leerprocessen zijn beschreven. Aan de hand van praktijkboeken zijn 

teamcoaching en intervisie in dit model geplaatst. De CAM-methode, zoals die beschreven is voor 

gebruik in het hoger onderwijs, is herschreven voor het gebruik in professionele teams en 
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vervolgens ook in het model geplaatst. Analyse van de ingevulde modellen geeft aan dat er 

verschillen zijn tussen de drie werkvormen op de aspecten vraagstuk, rol begeleider, rol team en 

resultaat. Deze zijn in tabel 8 samengevat. Aangetoond is dat de begeleidingsvormen zich van 

elkaar onderscheiden op genoemde aspecten. CAM is een methode die toegevoegde waarde heeft 

voor professionele teams die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen voor vraagstukken en 

streven naar vermeerdering van kennis bij de teamleden en de buitenwereld (publicatie). 

Geconcludeerd kan worden dat de Creatieve Actie Methodologie ingezet kan worden voor het 

faciliteren van leerprocessen van professionele teams. Omdat de aard van de problematiek 

waarvoor CAM gebruikt kan worden en het resultaat van het traject verschillen van die bij 

teamcoaching en intervisie is de toegevoegde waarde van CAM aangetoond.  

7.5 Aanbevelingen voor praktische toetsing en verder onderzoek 

 

CAM is voor het gebruik in professionele teams alleen ‘theoretisch’ onderzocht.  

Aanbeveling 1: toetsen in de praktijk door middel van het via CAM oplossen van een praktisch 

probleem in een innovatieve organisatie met high professionals. 

 

CAM in de huidige vorm is alleen bruikbaar bij high professionals. Het vergaren van 

(wetenschappelijke) kennis en academische vorming zijn er een onderdeel van en er wordt 

gestreefd naar kennisdeling in de vorm van publicatie.  

Aanbeveling 2: onderzoeken of CAM om te vormen is naar een methode die voor lager 

opgeleiden toepasbaar is. 

 

In het onderzoek voor deze thesis is er van uitgegaan dat teamcoaching, intervisie en CAM 

begeleidingsvormen zijn die los van elkaar staan en zelfstandig het leerproces faciliteren. Er zijn 

echter ook verbanden zichtbaar, die leiden tot de volgende aanbevelingen. 

Aanbeveling 3: onderzoeken of CAM te vertalen is in stappen zodat het een intervisiemethode 

wordt. 

Aanbeveling 4: onderzoeken of CAM inzetbaar is als interventie-instrument in teamcoaching. 

Aanbeveling 5: onderzoeken of CAM een meeromvattende begeleidingsvorm die aan totale 

organisaties kan worden aangeboden en daarmee een nieuwe vorm van de lerende organisatie is.  

Aanbeveling 6: onderzoeken of het gestructureerde reflectieve denken van intervisie als werkwijze 

binnen CAM gebruikt kan worden.  
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Samenvatting 
 

De Creatieve Actie Methodologie (CAM) is een nieuwe vorm van begeleiding van leerlingen in het 

hoger onderwijs in het laatste jaar van hun studie en bij het afstuderen zelf. Paul Delnooz heeft in 

zijn promotieonderzoek aangetoond dat deze methodologie met daarin het principe van de ‘creatief 

lerende mens’  leidt tot een hoger niveau van de afstudeerscripties en innovatievere oplossingen 

van vraagstukken. In deze thesis wordt antwoord gegeven op de vraag of deze begeleidingsvorm 

ook geschikt is voor het faciliteren van het leerproces van professionele teams in organisaties. 

Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de werking van deze methode en die van 

teamcoaching en intervisie. Als onderzoeksvraag is geformuleerd: ‘welke theoretische waarde 

heeft de Creatieve Actie Methodologie in het faciliteren van leerprocessen van professionele 

teams’. Ofwel: voegt CAM, in het kader van het faciliteren van leerprocessen van teams, iets toe 

aan intervisie en teamcoaching.  

 

Om deze analyse uit te kunnen voeren is op basis van literatuurstudie een theoretisch model 

ontwikkeld. Om de ingrediënten van het theoretisch model te bepalen is als eerste geformuleerd 

wat voor dit onderzoek onder ‘teams’ verstaan wordt. De onderzochte literatuur laat zien dat het 

onderscheid tussen groepen en teams niet helder is en dat er veel verschillende beschrijvingen 

gehanteerd worden. Gekozen is voor een omschrijving die past bij de teams die met CAM begeleid 

zouden kunnen worden: ‘een team is een groep van mensen die op elkaar aangewezen zijn om 

een bepaalde opdracht of taak te vervullen en dus van elkaar afhankelijk zijn. Er wordt niet alleen 

gewerkt aan een gemeenschappelijke opdracht, de verschillende leden van een team delen ook de 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid ervoor’. 

Vervolgens zijn de elementen van het leerproces in deze teams benoemd.  

 

Voor het raamwerk van het theoretisch model is het vormingsproces gebruikt zoals dat door Walter 

Leirman beschreven is in ‘Het vormingsproces in de kleine groep’.  Leirman maakt een 

onderscheid tussen taak (gestructureerde opdracht) en relatie (onderlinge verhoudingen) die 

samen leiden tot groei (taak + relatie = groei). Deze zijn in het theoretisch model op de horizontale 

as geplaatst. Daarnaast benoemt Leirman drie fasen in het vormingsproces: zoeken, vormgeven 

en realiseren. Deze fases vormen de verticale as. 

 

Voor de invulling van het model is, naast de input van Leirman, gebruik gemaakt van verschillende 

informatiebronnen.  

Kolb beschrijft twee dimensies van leren: abstract versus concreet ervaren en actief 

experimenteren versus reflectief observeren. Geplaatst op een assenstelsel leiden deze elementen 

tot verschillende leerstijlen, die een rol kunnen spelen in het leerproces in teams. 

De relatie tussen teamleren en de lerende organisatie wordt beschreven door Senge. Teams 

vormen de leerkernen van de lerende organisatie. Bij het teamleren zijn in zijn visie een 

gemeenschappelijke visie en persoonlijk meesterschap wezenlijk. Senge brengt ook verband aan 

tussen de individuele leercyclus en die van een team. 

De theorie over het vormingsproces in de kleine groep, verwoord door Leirman, is door Dekeyser 

en Baert vertaald naar het projectonderwijs. Deze vertaling brengt het algemene vormingsproces 

van Leirman dichter bij het gebruik voor teams in organisaties. 
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Deze drie invalshoeken om naar leren te kijken, ervaringsgericht leren, de lerende organisatie en 

het vormingsproces van kleine groepen/projectonderwijs, hebben tot de vulling van het theoretisch 

model geleid.  

 

Vervolgens zijn de drie begeleidingsvormen teamcoaching, intervisie en CAM geplaatst in het 

theoretisch model. Voor de eerste twee vormen is de informatie verkregen uit respectievelijk de 

praktijkboeken ‘Aan de slag met teamcoaching’ van Marijke Lingsma en ‘Handboek Intervisie’ van 

Jeroen Hendriksen. Voor het toepassen van CAM in teams was geen beschrijving of praktijkboek 

beschikbaar. In overleg met Delnooz is deze beschrijving gemaakt en ook deze is opgenomen in 

het model. Genoemde personen zijn als expertpanel in een latere fase van het onderzoek 

geïnterviewd. 

Op basis van de drie ingevulde modellen is een eerste analyse gemaakt van de overeenkomsten 

en verschillen tussen de drie begeleidingsvormen. Deze analyse is in een semigestructureerd 

interview voorgelegd aan het expertpanel. Hun reactie heeft niet geleid tot een wezenlijke 

aanpassing van het theoretisch model. Het model zelf en de manier waarop de 

begeleidingsvormen hierin geplaatst zijn waren voor hen herkenbaar. Tijdens de interviews 

ontstonden interessante discussies over de verschillen en overeenkomsten tussen de toepassing 

van de drie begeleidingsvormen en de relatie van CAM met beide andere vormen. Deze hebben 

geleid tot een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek. 

 

De eerste analyse en de gesprekken hierover met het expertpanel hebben geleid tot de conclusie 

dat er verschillen zijn tussen de drie werkvormen op de aspecten vraagstuk, rol begeleider, rol 

team en resultaat. De Creatieve Actie Methodologie kan, op basis van de theoretische beschrijving 

van de methode voor gebruik bij teams, ingezet worden voor het faciliteren van leerprocessen van 

professionele teams. Omdat de aard van de problematiek waarvoor CAM gebruikt kan worden en 

het resultaat van het traject verschillen van die bij teamcoaching en intervisie is de toegevoegde 

waarde van CAM aangetoond.  

 

Genoemde conclusie is getrokken op basis van de theoretische beschrijving van CAM in teams. 

Het verdient aanbeveling om in de praktijk te toetsen of het inderdaad mogelijk is om via CAM een 

praktisch probleem op te lossen in een innovatieve organisatie met high professionals en wat het 

niveau van deze oplossing is.  
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Bijlage: leidraad voor de interviews 
 

Geïnterviewden: Marijke Lingsma, Jeroen Hendriksen, Paul Delnooz – 3/4 november 2010. 

 

 

1. In hoofdstuk 1 is een theoretisch model ontwikkeld. Basis hiervoor is het vormingsproces in de 

kleine groep, zoals Leirman dat omschrijft, en de vertaling ervan naar projectonderwijs 

(Dekeyser & Baert), gemengd met ervaringsgericht leren (Kolb) en de lerende organisatie 

(Senge). 

 

Wat is je reactie op dit model? 

- de fasen: zoekfase, vormgevingsfase, realisatiefase 

- de elementen: taak – relatie – groei 

- de plaatsing in de 9 vakken met de onderstreepte ‘hoofdkenmerken’.  

 

 

2. In hoofdstuk 2/3/4 is teamcoaching/intervisie CAM uitgewerkt. Daarna is het geplaatst in het 

theoretisch model. 

 

Wat is je reactie op de beschrijving van teamcoaching/intervisie/CAM? 

 

Voor CAM: Wat is je reactie op de beschrijving van CAM voor teams? 

 

Wat is je reactie op de plaatsing van teamcoaching/intervisie/CAM-teams in het theoretisch 

model. 

 

 

3. In hoofdstuk 5 zijn de drie begeleidingsvormen met elkaar vergeleken, per fase. 

 

Herken je de overeenkomsten en verschillen? 

 

Hoe zou jij omschrijven in welke situatie teamcoaching/intervisie/CAM voorkeur verdient boven 

een van de andere vormen? 

- soort probleem/vraag 

- soort groep 

- omstandigheden 

 

 

4. Welke tips heb je nog voor me? 

 

 


