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Aanleiding

lerende organisatie
professionele werkplaatsen

duurzame, regionale samenwerking met een rijke leeromgeving
(Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025)

In welke mate verhouden de gestelde kaders van de samenwerkingen binnen de partnerships
van Fontys Sportkunde zich tot de kenmerken van een lerende organisatie?
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Theoretisch kader

Figuur 1. Samenwerkingsmodel Partnerships Fontys Sportkunde
(Moresi & Bovens, 2017).

Figuur 2. De zeven kenmerken van een lerende organisatie verdeeld

over vier niveaus volgens Marsick en Watkins (1999).

Onderzoeksopzet en operationalisatie
In welke mate ervaren de stakeholders de kaders van het samenwerkingsmodel die worden
gehanteerd binnen de partnerships van Fontys Sportkunde?
In welke mate ervaren stakeholders de zeven kenmerken van de lerende organisatie, zoals
gedefinieerd volgens Marsick en Watkins (2003)?
In welke mate is er een koppeling tussen de kaders van het samenwerkingsmodel van de
partnerships Fontys Sportkunde en de zeven kenmerken van de lerende organisatie, zoals
gedefinieerd volgens Marsick en Watkins (2003)?

Hoe ervaren de stakeholders de kaders van het samenwerkingsmodel die worden gehanteerd
binnen de partnerships van Fontys Sportkunde?
Hoe ervaren stakeholders de zeven kenmerken van de lerende organisatie, zoals gedefinieerd
volgens Marsick en Watkins (2003)?

Waar, en waarom, zien de stakeholders een mogelijke koppeling tussen de kaders van het
samenwerkingsmodel van de partnerships Fontys Sportkunde en de zeven kenmerken van de
lerende organisatie, zoals gedefinieerd volgens Marsick en Watkins (2003)?

Resultaten
Algemeen
In dit onderzoek zijn negen strategische
partnerships van Fontys Sportkunde onderzocht,
waarbij sport en bewegen centraal staat om
maatschappelijke doelen te realiseren.
Programmamanager Fontys
(operationeel-tactisch)

Programmamanager Partner
(operationeel-tactisch)
Opleidingsdocent
(tactisch-strategisch)

Partner
(tactisch-strategisch)

Kwantitatieve resultaten
N = 68
65% responsegraad

Kwalitatieve resultaten
3 cases: 3 partnerships
weloverwogen doelgerichte steekproef
(Jones en Robinson, 2015)

N = 11

Resultaten Kwantitatieve Onderzoeksmethode

Resultaten Kwantitatieve Onderzoeksmethode
R2 = 32,3%
onderliggende variabelen
niet significant
mogelijke verklaring:
onderlinge correlatie tussen
de kenmerken LO
o
o

Literatuur (Kolhorn, 2016; Song et al., 2013)
Pearson-test

Meervoudige regressieanalyse:
5 dimensies significant
(Beleidsspiegel, Programmering, Werkplekleren, Teamontwikkeling en
Vraag en Aanbod)
Beleidsspiegel

R2 = 27,4%

Werkplekleren

R2 = 28,2%

Teamontwikkeling

R2 = 24,8%

Beleidsspiegel:
kenmerk 1: creëren van continue leermogelijkheden
gevarieerd, onafhankelijk, betekenisvol werk (Ruijters, 2018)

Werkplekleren
kenmerk 5: werknemers in staat stellen tot het creëren van een
gezamenlijke visie
SDT: competentie, autonomie, verbondenheid (Deci en Ryan, 1985)

Teamontwikkeling
kenmerk 4: systemen creëren waarin leren behouden

en gedeeld wordt
aanwezigheid van systemen tbv reflectie (Studytube, 2018)

Resultaten Kwalitatieve Onderzoeksmethode (I)
Beleidsspiegel

Gedeelde visie in opleiden van professionals;
- beroepsauthentiek leren
- faciliteren van middelen ter ondersteuning
- duidelijke richtlijn, focus of visie ontbreekt

Programmering

- door sterke, brede programmering kunnen professionals (in
opleiding) beroepsauthentiek leren
- studenten leveren bijdrage aan beleid; daardoor meerwaarde
voor partner
- relatie tussen focus (beleidsspiegel) en sterkte/zwakte
programmering

Personeel en
Organisatie

- integraliteit / teamoverstijgend werken
- aandachtspunt: afstemming en invulling van taken en rollen
binnen team
- aandachtspunt: begeleidingsstructuur

Werkplekleren

- door sterke, brede programmering kunnen studenten
beroepsauthentiek leren
- verwachtings-management

Teamontwikkeling

- belang van veilige en open leerklimaat
- belang van functioneren als team
- tijd en ruimte vrijmaken voor deze processen

Vraag en Aanbod

- expertise Fontys is vaak (meer) gewenst in de praktijk
- komt niet altijd of nog onvoldoende tot uiting

Resultaten Kwalitatieve Onderzoeksmethode (II)
Kenmerk 1: creëren van
continue
leermogelijkheden

- vele leermogelijkheden voor studenten; en vele leermogelijkheden voor professionals door;
- sterke programmering;
- beroepsauthentiek leren
- in te spelen op vraag van professionals (in opleiding)
- wijkgericht- en/of vraaggericht werken

Kenmerk 2: stimuleren
van onderzoek en dialoog

- open, veilige leeromgeving dient aanwezig te zijn
- frequent tijd en ruimte maken voor evaluatie en reflectie
- aandachtspunt: (blijvend) stimuleren van pro actieve, lerende houding bij studenten

Kenmerk 3: aanmoedigen
van collaboratie en
teamleren

- d.m.v. wijkgericht werken: studenten werken veel met elkaar samen, gekoppeld aan een
combinatiefunctionaris
- stimuleren om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren, waarbij er ruimte is voor eigen inbreng.
- meer afstemming over invulling van taken en rollen binnen samenwerking
- regelmatig overleg op tactisch-strategische niveau
- samenspel en/of spanningsveld in gesprek op zoek naar het gemeenschappelijke

Kenmerk 4: systemen
creëren waarin leren
behouden en gedeeld
wordt

- ontwikkelpunt binnen partnership;
- ontbreken van en/of moeilijkheid in het inzetten van een goede effectmeting of monitoring;
- expertise Fontys in gevraagd ter ondersteuning

Kenmerk 5: werknemers
in staat stellen tot het
creëren van een
gezamenlijke visie

- creëren van kaders en/of faciliteren dan wel ondersteunen als leidinggevende voor eigenaarschap; en
uitvoeren van bepaalde taak of rol
- duidelijke koers/visie dient daarbij aanwezig te zijn
- functionerend systeem daarbij voorwaardelijk om (nog) betere keuzes te maken

Kenmerk 6: de organisatie
verbinden aan haar
omgeving

- sterk punt binnen partnership
- wijkgericht en vraaggericht werken;
- meer eigenaarschap bij lokale partners
- herkenbaarheid van professionals en studenten in de wijk

Kenmerk 7: strategische
leiderschap verschaffen
voor leren

- goede aansturing op operationeel-tactisch niveau
- leidinggevenden zijn gericht op het leren van studenten; waar tijd en middelen bewust voor vrij worden
gemaakt

Resultaten Kwalitatieve Onderzoeksmethode (III)
Beleidsspiegel

- 7 x koppeling met kenmerk 5:
- belangrijk om een gezamenlijke visie te hebben en dit ook gezamenlijk uit te voeren
- 5 x koppeling met kenmerk 6:
- de organisatie zich sterk wil verbinden aan haar omgeving door bijvoorbeeld het vraaggericht werken

Programmering

- 10 x koppeling met kenmerk 6:
- wijk- en vraaggericht werken
-draagvlak creëren
- 3 x koppeling met kenmerk 4:
- belang van goede systemen ter ondersteuning
- 3 x koppeling met kenmerk 1: beroepsauthentiek leren door sterke programmering

Personeel en Organisatie

- 6 x koppeling met kenmerk 3:
- vaak gekoppeld aan kader teamontwikkeling;
- belang van samenwerken en meer een team te zijn om van elkaar te leren
- 3 x koppeling met kenmerk 5:
- draagvlak binnen team
- hetzelfde doel nastreven met eigen autonomie
-meer aandacht voor reflectie van gedeelde visie
- 3 x koppeling met kenmerk 7:
- draagvlak binnen team
- leren strategisch inzetten voor meer organisatieresultaat

Werkplekleren

- 11x koppeling met kenmerk 1:
- voldoende leermogelijkheden voor studenten door; brede programmering, op maat en op
vraag/initiatief van student

Teamontwikkeling

- 11 x koppeling met kenmerk 3:
- als team functioneren;
- belang van cultuur en werksfeer
- samenwerken
- van elkaar kunnen leren
- leiding geven aan team

Vraag en Aanbod

-

Discussie en conclusie
Beleidsspiegel, programmering
en werkplekleren:

kenmerk 1
kenmerk 5
kenmerk 6

Beroepsauthentiek leren
Competentie, autonomie,
verbondenheid
Wijk- en vraaggericht werken

Beleidsspiegel, personeel en
organisatie:

kenmerk 5

Competentie, autonomie,
verbondenheid

Teamontwikkeling, personeel en
organisatie

kenmerk 3

Bewust aandacht, tijd en
ruimte voor proces van
evaluatie en reflectie

Programmering,
teamontwikkeling

kenmerk 4

Ondersteuning van online
leersysteem

In welke mate verhouden de gestelde kaders van de samenwerkingen binnen de partnerships
van Fontys Sportkunde zich tot de kenmerken van een lerende organisatie?

positief verband: kenmerken van de lerende organisatie en kaders van het samenwerkingsmodel
samenwerken vereist tijd; goede basis noodzakelijk tbv kwaliteitsslag in het werkveld van sport en
bewegen.
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Vragen

Innovation
happens when
an idea has
time to
evolve

#dekrachtvanpartnerships

