
Onderwerp: teams gezocht - uitnodiging deelname onderzoek: Hoe werken teams aan 
kwaliteit en kwaliteitsborging. 
 
De maatschappij en het mbo zijn in beweging. Teams passen hun onderwijs aan deze 
veranderende omstandigheden aan, waarbij de kwaliteit van het onderwijs hoog moet blijven. Hoe 
krijgen teams, de spil als het gaat om onderwijskwaliteit, dat voor elkaar? Wat zijn succesfactoren 
en waar moet je op letten? Het NCP EQAVET gaat i.s.m. het Kwaliteitsnetwerk mbo en de MBO 
Raad in kaart brengen hóe teams dat doen. 
 
Bovendien zorgt de covid-19 crisis op dit moment voor uitzonderlijke omstandigheden. Teams 
werken hard om te zorgen voor goed onderwijs. Veel dingen gaan anders en zaken die voorheen 
vanzelfsprekend waren, zijn dat nu niet meer. Deze uitzonderlijke situatie legt wellicht nog meer 
nadruk op de vraag hoe voor kwalitatief goed onderwijs te zorgen. 
 
Algemene informatie over hoe teams werken aan kwaliteit en kwaliteitsborging is bekend, te 
denken valt aan het maken van teamplannen, jaarlijkse evaluaties, gesprekken met studenten, etc. 
Met dit onderzoek willen we deze informatie verder verdiepen. Wat doen onderwijsteams om 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit van hun onderwijs goed is? Werken zij vanuit een visie? Hoe is 
het team daarover in gesprek? Welke keuzes worden er gemaakt? Hoe maken teams keuzes? 
Vervolgens zijn we ook benieuwd naar de omstandigheden c.q. condities waarin het team werkt en 
hoe die van invloed zijn op de manier waarop het team werkt aan kwaliteit.  
 
Wat verwachten we van je/ jouw team? 
Dat soort vragen staan centraal in dit beknopte onderzoek. Om zicht te krijgen op de antwoorden 
zijn we op zoek naar teams die in een online interview van 1,5 uur hun ervaringen willen delen. 
Per team gaat het om een afvaardiging van 2 docenten en de teamleider. Na aanmelding zal er een 
kort gesprek plaatsvinden met een vertegenwoordiger van het team om de doelen en de planning 
door te nemen. Daarna plannen we de interviews in, naar verwachting eind oktober of begin 
november.  
 
Wat levert het op? 
Dit onderzoek leidt tot een meer gedetailleerd beeld van hoe teams werken aan onderwijskwaliteit, 
de condities waarin zij dit doen, hoe tevreden zij daarover zijn, e.d. Voor teams die meedoen is het 
moment om stil te staan bij hoe zaken worden aangepakt en kan het inzicht geven in wat goed 
loopt en waar verbetering wenselijk is. Na het interview ontvangen de teams een verslag van het 
gesprek aangevuld met observaties van de onderzoeker. Het is altijd mogelijk om specifieke 
vraagstukken voorleggen, waar de onderzoeker, indien mogelijk antwoord op kan geven. We 
bieden de teams die meedoen aan met te doen een gezamenlijke afsluitende sessie, waarin de 
onderzoeksresultaten bekend gemaakt worden en waarin gelegenheid is om ervaringen te delen.   
 
Ben je geïnteresseerd om mee te doen, dan ontvangen we graag je bericht per mail voor 9 
oktober. Reactie graag naar jstreekstra@cinop.nl.  
 
Vriendelijke groet, 
Namens het NCP EQAVET, 
 
Marloes van Bussel  
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