
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

Klantbelofte in het Middelbaar Beroeps Onderwijs MBO Amersfoort case.

Hendriks, Susanne

Award date:
2022

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/0719a883-f0ec-4022-9221-b76336a2f141


 

 

 

 

 

Klantbelofte in het Middelbaar Beroeps Onderwijs  

MBO Amersfoort case 

 

 

Customer promise at secondary Vocational Education and Training 

MBO Amersfoort case. 

Susanne Hendriks 

Master Onderwijswetenschappen, Open Universiteit 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadres: s.hendrikspetronilla@gmail.com 

Cursuscode en cursusnaam: OM9906 Masterthesis 

Naam begeleider: : Slavi Stoyanov 

Woordenaantal: (maximaal 10.000 woorden) 12030 

Datum: 09-08-2022 



2 

 

 

 

 

Samenvatting 

 

De kwaliteit van onderwijs wordt mede bepaald door een samenspel van factoren. Meerdere 

studies ( Van Brouwer et al., 2019; Van den Bosch, 2021) hebben aangetoond dat dit 

samenspel geoptimaliseerd kan worden. Een van de geconstateerde problemen binnen het 

MBO-onderwijs is de kloof tussen verwachtingen van klanten en levering van diensten.  

Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs door 

het verkleinen van deze kloof. Dit kan verkleind worden door verwachtingen te expliciteren 

door middel van klantbeloftes. Deze klantbeloftes omvatten meerdere dingen die klanten 

kunnen en mogen verwachten van de dienst. In vele branches is het belang van klantbelofte al 

bewezen. In het onderwijs is dit echter nog niet het geval. 

Om de klantbeloftes binnen deze case te identificeren, is gekozen voor Group Concept 

Mapping (GCM) aangevuld met semigestructureerde interviews. GCM brengt op 

gestructureerde wijze ideeën van de participanten in kaart.  

De geïdentificeerde klantbeloftes van deze case omvatten drie gesignaleerde 

tekortkomingen, de aansluiting met het onderwijs, de werkwijze en de complexiteit van het 

beleid. De overige klantbeloftes zijn gerelateerd aan kernwerkzaamheden van de 

beleidsafdeling. Ondanks bepaalde overeenkomsten zullen de klantbeloftes van andere MBO-

instellingen in andere specifieke behoeftes van hun klanten moeten voorzien.  

Gedurende het onderzoek is discrepantie naar voren gekomen in resultaten tussen 

GCM en de interviews. Dit betreft onduidelijkheid over de rol van de beleidsafdeling en de 

klant tijdens het implementatieproces. Om beleid te laten slagen is het gehele 

beleidsvormingsproces van belang inclusief de implementatie.  
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De geformuleerde klantbeloftes dienen als uitgangspunt om de kloof tussen 

verwachtingen en levering van diensten te verkleinen, de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren en het belang van klantbeloftes in het onderwijs nader te onderzoeken.  

 

Keywords: Klantbelofte, MBO,  Beleid, Onderwijskwaliteit, Group Concept Mapping.  
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Abstract 

 

The quality of education is partly determined by a combination of factors. Several studies 

(Van Brouwer et al., 2019; Van den Bosch, 2021) have shown that this interplay can be 

optimized. One of the identified problems within Vocational Education and Training (VET)  

is the gap between expectations and the delivery of services. 

This research focuses on optimizing the quality of education by narrowing this gap. 

This can be reduced by making expectations explicit in customer promises. These customer 

promises include several things that customers can and should expect from the service. The 

importance of customer promise has already been proven in many industries, but not yet in 

education. 

In order to identify the customer promises within this case, Group Concept Mapping 

(GCM) was chosen, supplemented with interviews. GCM maps out the ideas of the 

participants in a structured manner. 

The case's identified customer promises include three shortcomings. This concerns the 

lack of connection with education, the lack of unambiguous working methods and the 

complexity of the policy. The other customer promises are related to core activities of the 

policy department. Despite similarities, the customer promises of other VET-institutions will 

have to meet different needs of their customers. 

During the study, discrepancies emerged in results between GCM and the interviews. 

This concerns a lack of clarity about the role of the policy department and the customer in the 

implementation process. The entire policy-making process, including implementation, is 

important for policy to be successful. 
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The formulated customer promises serve as a starting point to narrow the gap between 

expectations and the delivery of services, to improve the quality of education and to further 

investigate the importance of customer promises in VET-education. 

 

Keywords: Customer promise, VET, Policy, Education quality, Group Concept 

Mapping 
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1. Inleiding  

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) bereidt studenten voor op hun 

beroepstoekomst in de maatschappij. Bij de uitvoering van deze taak, heeft het MBO niet 

alleen met studenten te maken, maar ook met de overheid, de samenleving, de arbeidsmarkt 

en bijbehorende veranderingen. Aansluiten op de veranderende maatschappij is een opdracht 

van het MBO die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de MBO-

Raad in het bestuursakkoord genaamd Trots, vertrouwen en lef (Ministerie Onderwijs et al. 

z.d.) hebben vastgelegd. Om MBO studenten goed op te leiden wordt er door de overheid 

kwaliteit van het onderwijs gevraagd. Om onderwijskwaliteit te kunnen bieden zal het beleid 

van MBO scholen regelmatig herzien moeten worden om mee te bewegen met veranderingen 

op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De gevraagde onderwijskwaliteit van de overheid 

beïnvloedt tevens de financiering van de instelling. Afhankelijk van het aantal uitgeschreven 

diploma’s krijgt de school financiering van de overheid. Hoe sneller het diploma behaald 

wordt, des te minder kosten de instelling maakt. Het traject naar diplomering is van een aantal 

factoren afhankelijk. Eén van deze factoren is de kwaliteit van het onderwijs (Inspectie van 

het Onderwijs et al., 2020).  

Mbo scholen hebben beleidsafdelingen om de veranderingen van regelgeving vanuit 

de overheid, veranderingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving om te zetten naar 

uitvoerbaar beleid. Deze beleidsafdelingen werken samen met het beroepenveld en interne 

belanghebbenden zoals het College van Bestuur (CvB), directeuren, onderwijsteams en 

andere afdelingen binnen de organisatie. Communicatie is daarbij van cruciaal belang. 

Brouwer et al. (2019) constateren dat de ondersteuning van de ondersteunende afdelingen aan 

de directe onderwijsteams vaak niet effectief is en dat daarbij gebruikte instrumenten 
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regelmatig niet voldoen aan de specifieke behoeften van de teams. Het belang van het 

optimaliseren van samenwerkingscondities wordt door het zeer sterke effect op kwaliteit van 

onderwijs onderstreept en van groot belang geacht binnen het MBO (Brouwer et al., 2019). 

In dit onderzoek wordt gekeken naar één van de specifieke samenwerkingscondities, 

namelijk de afstemming van verwachtingen tussen de beleidsafdeling en haar interne klanten. 

Deze klanten omvatten de overige ondersteunende diensten in de organisatie en de 

onderwijsteams. Om de verwachtingen en levering van complexe producten en diensten op 

elkaar af te stemmen, zijn klantbeloftes een eerste stap om de kloof hiertussen te verkleinen. 

Een klantbelofte is iets of zijn meerdere dingen die je klanten effectief kunnen en mogen 

verwachten van jou (Gronroos, 2009). Deze klantbelofte helpen om je als betrouwbare partner 

te zien voor de klant. De klantbelofte moet eenduidig en helder zijn ten gunste van de 

samenwerking die vervolgens de onderwijskwaliteit bevordert. 

In veel branches is het belang van klantbeloftes ruim onderzocht. In het onderwijs is 

nauwelijks onderzoek gedaan naar klantbeloftes. Het doel van dit onderzoek is om de 

klantbelofte van de beleidsafdeling in het MBO te expliciteren door gebruik te maken van 

Group Concept Mapping (GCM) (Kane & Trochim, 2007; Trochim & McLinden, 2017) om 

uiteindelijk tot beter onderwijs te komen. De resultaten van dit onderzoek kunnen 

meegenomen worden in andere onderzoeken rondom onderwijskwaliteit in het MBO. 

 

1.1 Theoretisch Kader 

Het MBO beoogt aan te sluiten op de behoefte en veranderingen van de maatschappij 

en de arbeidsmarkt en moet tegelijkertijd voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie 

(MBO-Raad, 2021). Daarnaast heeft het MBO onderwijs een belangrijke taak als 

beroepsopleidende-instelling. Alle afdelingen zijn belangrijk en zullen met elkaar samen 
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moeten werken om alle soms tegengestelde belangen te verenigen ten einde hoog kwalitatief 

onderwijs te kunnen bieden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor beleidsafdelingen 

die ten doel hebben de directie te ondersteunen in het vormen en implementeren van het 

beleid.  

 

1.1.1 Kwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs 

Het MBO bereidt studenten voor op hun toekomst in de maatschappij. Dit type 

onderwijs kent een drietal doelen (Biesta, 2019; Biesta & Pols, 2012; MBO-Raad, 2020; 

Scheerens et al., 2010). Ten eerste de kwalificatie, de school is er om studenten kennis en 

vaardigheden aan te leren en hen zo voor de arbeidsmarkt te kwalificeren. Ten tweede de 

socialisatie, de school is er om socialisatieprocessen te faciliteren waardoor studenten 

meegenomen worden in een cultuur en manier van denken en handelen. Ten derde de 

subjectificatie, het zo laten verlopen van kwalificerings- en socialiseringsprocessen dat elke 

student in de (school)wereld tevoorschijn kan komen als een uniek subject. Een student die 

tevens het beroep in lijn met de normen en waarden van het beroep kan uitvoeren en kan 

omgaan met alle veranderingen. 

 Onderwijsinstellingen worden vanuit de overheid gefinancierd en op hun 

kwaliteit beoordeeld. De financiering die het MBO ontvangt is afhankelijk van het aantal 

studenten en het aantal uitgeschreven diploma’s. Naast de lumpsum ontvangen instellingen in 

het MBO een bijdrage voor individuele kwaliteitsafspraken. Deze kwaliteitsafspraken gaan 

onder andere over professionalisering, studiesucces, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming 

en beperken van voortijdig schoolverlaters. Het bestuur van de instelling kan zelf bepalen hoe 

deze gelden besteed worden. Zo kunnen instellingen hun beleid en onderwijs beter afstemmen 

op de situatie van de school (Rijksoverheid, z.d.). De onderwijsinspectie, onderdeel van het 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geeft richtlijnen voor de basiskwaliteit en 

stimuleert verbetering van deze onderwijskwaliteit (Inspectie van het Onderwijs et al., 2020). 

Kwaliteit van onderwijs bepaalt hoeveel en hoe goed studenten leren en de mate waarin hun 

onderwijs bijdraagt aan het bereiken van persoonlijke, sociale en ontwikkelingsdoelen 

(Unesco, 2004).  

 

1.1.2 Kwaliteitsbeheersing 

Om kwaliteit te kunnen monitoren is er een proces van kwaliteitsbeheersing nodig. 

Monitoring kan alleen plaats vinden met behulp van informatie. Deze informatie kan uit een 

analytisch kader gehaald worden. Het analytisch kader zorgt ervoor dat onder andere in de 

onderwijsinstellingen het onderwijssysteem helder is en schetst kaders waarbinnen gekeken 

kan worden naar de onderwijskwaliteit. Een veelgebruikt analytisch kader met zijn variaties, 

die verschillende invalshoeken van kwaliteit van het onderwijs bekijkt, bestaat uit een input, 

proces en output model (Cuyvers, 2002). Dit analytisch kader van Scheerens et al. (2010), het 

CIPO model, omschrijft het onderwijs en haar kwaliteit als een productieproces. Een bepaalde 

input (e.g. strategische koers, beleid van de overheid) levert aan de hand van een bepaald 

productieproces (e.g. uitgewerkt en uitgevoerd beleid) een bepaalde output (e.g. kwaliteit van 

onderwijs). Hierbij worden input, proces en output beïnvloed door een bepaalde omgevings- 

of context dimensie. Dat model ziet er schematisch als volgt uit. 
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Figuur 1  

CIPO-model systeemmodel onderwijs 

 

 

 

Door het functioneren van een onderwijsinstelling te bekijken via het systeem model is 

te zien dat scholen als één geheel van met elkaar verweven lagen zijn. Door deze zienswijze 

blijkt dat het scheppen van goede voorwaarden op een hoger organisatieniveau de prestaties 

op een ‘lager’ niveau (bijvoorbeeld lesgeven) bevordert (Scheerens & Creemers, 1989). 

Effectiviteit van de schoolorganisatie en effectiviteit van het onderwijsstelsel, vooral van het 

onderwijsbeleid, hebben invloed op deze voorwaarden (Scheerens, 2013). Het beleid vormen 

en uitvoeren is een samenspel van de gehele organisatie. Hierbij is transparante communicatie 

en verantwoording afleggen aan elkaar essentieel in de gehele organisatie (Bullock et al., 

2001; de Vries et al., 2017).   

 

1.1.3 Beleid en onderwijs  

Beleid betekent volgens Van Dale (z.d.) “gedragslijn voor de verwezenlijking van 

bepaalde doelstellingen” (p. 104). Van Engen (2017) beschrijft onderwijsbeleid als “Een 

geordende reeks van interventies door een actor die is toegerust met publiekrechtelijke 

bevoegdheden. Met deze interventies oefent de actor invloed uit op één of meer burgers en/of 
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organisaties ” (p. 11). Het ingewikkelde aan het definiëren van algemeen beleid is volgens 

Hill (2014), dat het niet altijd te herkennen is. Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat het 

begrip beleid door actoren vaak op verschillende wijze wordt gebruikt en geïnterpreteerd; ook 

in het onderwijs.  

In dit onderzoek is het analyseniveau gericht op de actor beleidsontwikkelaar. Deze 

actor draagt verantwoordelijkheid voor het geheel, dus ook voor de samenhang en samenloop 

van de onderdelen. De beleidsvoerende actor oefent invloed uit op onderwijskwaliteit op basis 

van de instellingsdoelstellingen en door middel van beleidsinstrumenten (van Engen, 2017). 

Deze instellingsdoelstellingen komen voort uit de strategie, visie en functie van de instelling 

(Kyriakides et al., 2015).     

Uit onderzoek van De Marchi et al. (2016) en Tummers (2012), blijkt dat het niet zo 

eenvoudig is om doelstellingen in het onderwijs, ondanks dat ze uitgewerkt zijn in het beleid, 

te verwezenlijken. Een eerste reden is omdat in de afgelopen jaren de context van 

beleidsmakers in het onderwijs complexer is geworden door allerlei beïnvloedende factoren 

(De Marchi et al., 2016). Door deze toenemende complexiteit vindt een toenemende mate van 

detaillering plaats zodat de samenhang en samenloop van de onderdelen zichtbaar blijft. 

Ondanks dat in goed beleid deze complexiteit geminimaliseerd moet worden door 

aangrijpingspunten en instrumenten zo klein mogelijk te houden, blijkt in de praktijk het 

tegenovergestelde. De beleidsvoerende actor reageert met meer beleid door deze detaillering. 

Dit wordt de wet van de beleidsaccumulatie genoemd. “Deze accumulatie helpt op de langere 

termijn niet in de uitvoer en vergoot voor de sector de lasten” (van Engen, 2017, pp. 11-12). 

Deze context is in het CIPO-model een beïnvloedende factor voor het kwaliteitsproces.  

Een tweede reden waarom doelstellingen lastig te behalen zijn is omdat professionals 

die werkzaam zijn in de publieke sector moeilijkheden ervaren om zich te identificeren met 
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beleidsprogramma’s die zij moeten uitvoeren (Tummers et al., 2009). Dit komt onder andere 

door de hoge werkdruk, de vele administratieve taken en de strijd met de traditionele 

professionele waarde van dit beleid. Hierdoor kan beleidsvervreemding plaatsvinden.  

Ten derde is het proces van beleidsvorming ondergeschikt aan de beleidsuitvoering 

(Houppermans, 2011). De oorzaken hiervan zijn de complexiteit van beleidsvorming en het 

feit dat de uitvoering het meest zichtbare effect heeft. Dit maakt het lastig om beleid als 

geheel te beschouwen, terwijl dit wel noodzakelijk is voor de samenhang. Kwaliteit van de 

beleidsvoorbereiding is juist voorwaardenscheppend voor de effectiviteit van het beleid. 

Eén van de voorwaarden om kwaliteit van beleid te kunnen bieden is een transparante 

relatie tussen besluitvormers en de belanghebbenden (De Marchi et al., 2016; Van Engen, 

2017). Deze transparantie is een zeer belangrijk hulpmiddel en wordt gezien als een bijdrage 

aan een evenwichtig beleid (De Marchi et al., 2016; Head, 2016). Transparantie kan onder 

andere bereikt worden door openheid en vrijgeven van informatie (Ball, 2009; Hume & 

Leonard, 2014; Van Riel et al., 2009). 

Een ander voorwaarde om kwaliteit van beleid te bieden is aandacht voor de 

beleidsvorming. Zoals eerder beschreven is beleidsvorming complex, maar essentieel voor de 

samenhang en effectiviteit van het beleid (Houppermans, 2011). Bullock et al. (2001) hebben 

een taxonomie beschreven met kenmerken van de werkzaamheden van beleidsvorming. Deze 

taxonomie helpt modern beleid stevig te funderen, duurzaam en coherent te zijn. Deze 

taxonomie houdt in (1) vooruit kijken, waarbij lange termijn visie ontwikkeld wordt op basis 

van statistische gegevens en voorspellingen en veranderingen op sociaal, politiek, economisch 

en cultureel gebied. Het proces zal een naar (2) buiten gerichte benadering moeten hebben. 

Door deze benadering kan men leren van elkaar en inspringen op veranderingen die plaats 

vinden in de andere landen of sectoren. Het beleidsproces is (3) innovatief, flexibel en creatief 
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en de adviezen zijn (4) evidence-based gebaseerd , die voor iedereen toegankelijk zijn. Het 

proces houdt rekening met de impact van het beleid op alle betrokkenen en betrekt 

stakeholders bij het vormen van het beleid, (5) het proces is inclusief. Het proces heeft een (6) 

holistische kijk om strategische beleid op te stellen en houdt rekening met het ethische, 

morele en juridische gebied. Bestaand en/of vastgesteld beleid wordt constant beoordeeld (7). 

Er is systematische (8) evaluatie van beleid ingebouwd in het beleidsvormingsproces. Als 

laatste, men (9) leert van ervaringen.  

Van Engen (2017) geeft naast de taxonomie nog een criterium aan voor goed beleid, 

namelijk het minimaliseren van de complexiteit door het aantal instrumenten zo klein 

mogelijk te houden. De werkzaamheden van een beleidsafdeling kunnen op basis van deze 

taxonomie van Bullock et al. (2001) en criterium van Van Engen (2017) omschreven worden, 

waarbij het belang van communicatie een cruciale rol speelt. Tijdens deze beleidsvorming zijn 

de klanten essentieel zowel in de ontwikkelfase als in de uitvoerfase. 

 

1.1.4 De klanten van een beleidsafdeling. 

Een klant is “iemand die het product verkrijgt door middel van een directe of indirecte 

transactie die naar verwachting voor beiden voordeel zal opleveren” (Caplan, 2002, p. 2).  

Kendall (2003) definieert klanten als “iedereen die producten of service ontvangt; klanten 

kunnen intern of extern zijn en zijn de basis voor elk bedrijf” (p. 10). Op scholen zijn de 

interne klanten onderwijspersoneel en werknemers van dezelfde organisatie. Zij zijn van 

elkaar afhankelijk voor het uitvoeren van hun werk. Deze interne klanten maken deel uit van 

de dienstverleningsketen, werken vaak op verschillende afdelingen en rapporteren aan 

verschillende afdelingshoofden. De externe klanten zijn de leerlingen, ouders en het grote 

publiek buiten de organisatie.  
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De verschillende afdelingen binnen het MBO, zichtbaar in het organogram van Figuur 

2, werken in het belang van het onderwijskwaliteit onderling samen en met de 

beleidsafdeling. Het gaat hierbij om de volgende afdelingen. De (1) onderwijsclusters/teams 

die het onderwijs aan de studenten bieden. (2) Informatiemanagement & ICT, samen met de 

beleidsbepalende afdeling kijken zij naar onder andere de geïmplementeerde ICT systemen. 

(3) Bureau marketing & communicatie die tot taak heeft naar zowel de studenten, werknemers 

en andere belanghebbenden te communiceren om beleid door te laten vloeien in alle lagen. (4) 

De auditdienst voert interne audits uit en werkt samen met de beleidsbepalende afdeling om 

de kwaliteitszorg die de inspectie van onderwijs verwacht te realiseren. (5) De 

bestuurssecretaris collecteert en verwerkt stukken voor CvB overleggen. (6) De 

ondernemingsraad die betrokken is bij het ontwikkelen van beleid. (7) De studentenraad die 

input voor vernieuwing van het huidige onderwijs geeft. (8) College van Bestuur (CvB) die 

het beleid en de bijbehorende strategie bepaalt. Deze verschillende afdelingen worden door de 

beleidsafdeling beschouwd als de interne klanten van de beleidsafdeling. Om samenwerking 

te optimaliseren tussen de beleidsafdeling en interne klanten is het van belang de 

verwachtingen tussen de afdelingen af te stemmen op elkaar. 
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Figuur 2 

Organogram MBO, Afdelingen waar de beleidsafdeling mee samenwerkt. 

 

 

 

1.1.5 Klantbelofte  

Een klantbelofte is iets of zijn meerdere dingen die je klanten effectief kunnen en 

mogen verwachten van jou (Gronroos, 2009). Deze klantbelofte helpen om je als betrouwbare 

partner te zien voor de klant. Betrouwbaarheid is namelijk essentieel in 

samenwerkingsrelaties en tevens een belangrijk aspect van dienstverlening (Čater & Čater, 

2010; Nooteboom, 2017). Het niet nakomen van deze verwachtingen (e.g. de klantbelofte) 

heeft grote invloed op het vertrouwen. Het is van belang om kantbeloftes te formuleren die 

aansluiten op de behoefte van de klant en die nagekomen kunnen worden om een goede 

betrouwbare klantrelatie op te bouwen en te onderhouden (Van Beelen, 2022). 

In relatiemanagementonderzoek staat relatiekwaliteit, relationship quality (RQ) in het 

Engels, voorop bij het aangaan van een goede relatie met klanten. RQ is de “kwaliteit van de 

interactie tussen het bedrijf en zijn klanten” (Gummesson, 1987, p. 12). Een hoge mate van 
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RQ is nodig omwille van de duurzaamheid van organisaties, dat wil zeggen om continuïteit, 

groei en kwaliteit te bereiken. Hoe beter de relatie, hoe effectiever de ontwikkeling en 

implementatie van onder andere beleid (Izogo, 2016; Snijders et al., 2018). Er worden een 

aantal componenten gegeven die van invloed zijn op de RQ. Deze zijn klanttevredenheid, 

vertrouwen en betrokkenheid (Petzer & van Tonder, 2019). Deze RQ is in de service branche 

breed onderzocht (Crosby et al., 1990; Morgan & Hunt, 1994). In het onderwijs zijn er weinig 

studies die deze RQ onderzocht hebben en als deze er al zijn dan ligt de focus op de relatie 

van de student met de instelling (Snijders et al., 2018). De noodzaak om aandacht te besteden 

aan RQ tussen de diverse afdelingen in het onderwijs is groot omdat RQ invloed heeft op 

onderwijskwaliteit. RQ is vooral van belang wanneer de aangeboden diensten, zoals 

ontwikkelen en implementeren van beleid, complex zijn omdat interpersoonlijke relaties naar 

verwachting belangrijker zullen zijn in deze contexten (Crosby et al., 1990).  

Wanneer de kwaliteit van de dienstverlening niet tegemoet komt aan de verwachtingen 

is er sprake van een kwaliteitstekort. Zeithaml en Bitner (1996) hebben een model opgesteld 

dat de verschillende factoren benoemt die invloed hebben op de dienstverlening, het 

SERVQUAL model. In dit model wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten op vijf 

dimensies. (1) Tastbaarheden: fysieke faciliteiten, de uiterlijke verschijning en het 

communicatiemateriaal, (2) betrouwbaarheid: mogelijkheid om de beloofde service 

betrouwbaar en nauwkeurig te leveren, (3) reactie: welwillendheid om de klant te helpen. Snel 

reageren en duidelijkheid verschaffen is een belangrijk aspect bij het tevreden houden van 

klanten (Berry et al., 1990). (4) Zekerheid: kennis en beleefdheid van werknemers, uitstralen 

van vertrouwen en (5) empathie: individuele aandacht en zorg voor de klant. De essentie van 

het model is dat kwaliteit gedefinieerd wordt als het verschil tussen de dienstverlening die de 

klant verwacht en de kwaliteit die de klant ervaart (Zeithaml & Bitner, 1996). Als zich een 
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kloof bevindt tussen de verwachtingen en de ervaringen zal dit invloed hebben op de 

betrouwbaarheid en het vertrouwen. Het SERVQUAL model heeft bewezen een krachtig 

hulpmiddel te zijn om de kwaliteit van diensten in verschillende delen van de wetenschap en 

industrie te analyseren  (Abari, & Yarmohammadian, 2011; Akhlaghi & Amini, 2012). Het 

verschil met het eerder genoemde balanced score card is dat de balanced score card zich meer 

richt op strategisch gebied, op hoe men zich kan onderscheiden en waar men kan excelleren. 

Het SERVQUAL model richt zich op de gewenste en geleverde dienstverlening en de locatie 

van de kloof tussen de verwachting en levering.  

Om deze kloof te dichten, de relatie en de samenwerking te optimaliseren is het 

formuleren van klantbelofte een eerste stap (Bhargava & Bedi, 2021). Ondanks dat er 

verschillende benaderingen van beloftes zijn, zoals theorieën over normatieve machten van 

bijvoorbeeld Shiffrin's (2008), conventionele theorieën van Hume et al. (2001) en Rawls 

(1955), interpersoonlijke theorieën van Darwall (2009) en Gilbert (2013), wordt hier gekeken 

naar de verwachtingstheorie van Scanlon (1998). De verwachtingstheorie geeft aan dat 

verwachtingen en beloftes in elkaars verlengde liggen, dit komt overeen met de basis van 

klantbeloftes (Bhargava & Bedi, 2021). Volgens Scanlon (1998) is een belofte een “speciaal 

geval van een bredere categorie van plichten en verplichtingen met betrekking tot de 

verwachting die we bij anderen wekken over wat we van plan zijn te doen” (p. 295). 

Scanlon’s (1998) verwachtingstheorie van belofte impliceert dat de belangrijkste waarde die 

betrokken is bij beloftes de waarde van zekerheid is. Bij het scheppen van verwachtingen 

speelt moraliteit een grote rol. Als men verwachtingen schept door opzettelijke- of 

onachtzame acties en hierbij schade berokkent, zal men moeten waarschuwen of eventueel 

schade compenseren. Door het formuleren van klantbeloftes waarin verwachtingen, het 

signaleren van risico’s en acties op gebreken geformuleerd worden, zal de waarde van 
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zekerheid vergoot worden. In het onderwijs is nauwelijks onderzoek gedaan naar 

verwachtingen en beloftes van en naar de klant (Poole, 2017).   

 

1.2 Huidige Studie  

De verschillende afdelingen binnen een MBO instelling moeten gezamenlijk, door het 

leveren van hun eigen product (of service), komen tot een eindproduct namelijk kwalitatief 

goed onderwijs voor de (externe) klanten. De strategie en bijbehorend beleid van de 

organisatie liggen hier aan ten grondslag. Deze onderlinge samenwerking en bijbehorende 

relaties tussen de afdelingen wordt gevormd door de mate van betrouwbaarheid en 

vertrouwen die aanwezig zijn in de samenwerking. Essentieel hierbij is dat afdelingen van 

elkaar weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en wat het product (of de service) is die ze 

aan elkaar beloven. Deze beloftes aan elkaar zijn de klantbeloftes. Het gebruik en formulering 

van klantbeloftes zijn in het onderwijs nauwelijks onderzocht. Van klantbeloftes uit andere 

branches zoals de servicebranche en de verzekeringsbranche is bekend dat ze bijdragen aan 

het verbeteren van de dienstverlening (McColl, 2013; Meuter et al., 2000). 

Onderwijs levert de dienst ‘onderwijs’ (Kapteyn & de Bie, 2001). Om deze dienst te 

leveren is het van belang dat de samenwerking tussen de instellingsdiensten optimaal 

verloopt. Duidelijke verwachtingen en beloftes liggen hieraan ten grondslag. Ondanks het 

belang hiervan, verzuimen MBO instellingen om serieus om te gaan met klantbeloftes. 

Beleidsafdelingen en andere afdelingen binnen onderwijsinstellingen kunnen  de 

samenwerking bevorderen door een heldere klantbelofte te formuleren. Uit extern en intern 

onderzoek (Brouwer et al., 2019; Van den Bosch, 2021) is gebleken, dat deze ondersteunende 

afdeling hun dienst kan verbeteren ten behoeve van onderwijskwaliteit.  
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Het doel van dit onderzoek is het formuleren van de klantbelofte die de 

beleidsafdeling biedt aan interne klanten van MBO Amersfoort. Er is voor een case study 

gekozen vanwege de mogelijkheid om een grote mate van detail informatie te verzamelen. De 

klantbelofte van een beleidsafdeling behoeft een nauwkeurige analyse en moet zo specifiek 

mogelijk zijn zodat afdelingen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast maakt 

het bestuderen van een case het beantwoorden van deze vraag voor een specifieke organisatie 

mogelijk. De case in dit onderzoek is MBO Amersfoort. De keuze voor deze specifieke case 

is gemaakt vanwege de volgende redenen. Deze MBO is qua omvang een middelgrote 

Nederlandse MBO die door de staat gefinancierd wordt en waarbij het vraagstuk ‘kwaliteit 

van het onderwijs’ aan de orde van de dag is. Men is voortdurend bezig met interventies om 

het onderwijs naar een hoger niveau te brengen. Een tweede reden voor de keuze van deze 

case is de relevantie van de onderzoeksvraag. Juist bij deze MBO is de beleidsafdeling bezig 

met het herijken van hun product (of service). Ze willen precies specificeren wat hun 

klantbelofte inhoudt. Een laatste reden om deze MBO te gebruiken als case is een praktische. 

Als onderzoeker heb ik als insider toegang tot deze instelling. Ik werk als docent en 

beleidsmedewerker bij deze MBO instelling.  

Om de klantbelofte te identificeren wordt gebruik gemaakt van Group Concept 

Mapping (GCM). GCM is een gestructureerde conceptualisatie methode, ontworpen om 

ideeën van een groep te organiseren en weer te geven. GCM is een mixed-methode waarbij 

kwalitatieve individuele- en groepsprocessen in combinatie met kwantitatieve analyses 

plaatsvinden. Deze methode wordt veelvuldig gebruikt in de sociale- en 

gedragswetenschappen (Kane & Trochim, 2007). Daarnaast wordt met vier deelnemers een 

interview afgenomen om het belang van de beschreven klantbeloftes te achterhalen en om te 

achterhalen hoe deze klantbeloftes daadwerkelijk verder ingezet kunnen worden. 
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De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Welke is de klantbelofte die de 

beleidsafdeling van een MBO aan zijn interne klanten biedt? De resultaten en methode van dit 

onderzoek leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de klantbelofte in het MBO 

onderwijs.  

 

2. Methode 

De centrale vraag werd onderzocht met de onderzoeksbenadering Group Concept 

Mapping (GCM). Dit is een participatieve mixed-method methodologie, die zich op een 

belangrijk onderdeel onderscheidt van traditionele concept mapping benaderingen. Namelijk 

door de objectieve wijze waarop een groep participanten tot een gedeeld standpunt ten 

opzichte van een bepaald vraagstuk komt (Kane & Trochim, 2007; Stoyanov et al., 2017; 

Trochim & McLinden, 2017). GCM is “een gestructureerd proces waarbij verschillende 

participanten een beeld schetsen van hun ideeën en concepten, met de focus op een bepaald 

interessegebied, en hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn” (Trochim & McLinden, 2017, p. 

166). Omdat in dit onderzoek zowel de ideeën van de verschillende participanten, als de 

belangrijkheid en haalbaarheid in kaart worden gebracht, is GCM daartoe een geschikte 

methodiek. 

 

2.1 De instelling MBO Amersfoort 

De instelling biedt aan ruim 8000 studenten 130 verschillende opleidingen aan. Om op 

al deze opleidingen kwalitatief goed onderwijs te bieden, zal de samenwerking tussen en met 

de ondersteunde diensten en de onderwijsteams optimaal moeten verlopen. Eén van deze 

ondersteunende diensten is de beleidsafdeling.  
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Om de kwaliteit van de beleidsafdeling in kaart te brengen heeft de manager van de 

beleidsafdeling waar dit onderzoek uitgevoerd wordt, de balanced score card gebruikt. De 

balanced score card biedt organisaties de mogelijkheid om hun visie en strategie te 

verhelderen en te vertalen in concrete acties (Kaplan, 2009). Uit de balanced score card 

analyse en de gevoerde interviews met verschillende (interne) klanten is onder andere naar 

voren gekomen dat onduidelijkheid ervaren wordt over de samenwerking met en 

verwachtingen van de beleidsafdeling. Deze bevindingen liggen in lijn met de analyse van het 

onderzoek van Brouwer et al. (2019).  

 In voorgaande jaren zijn de taken en werkwijze van de beleidsafdeling omschreven. 

Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot consistentie in de samenwerking en verwachtingen. 

Door onder andere het gebrek aan consistentie, wordt gebrek aan vertrouwen en consensus 

ervaren door zowel de andere ondersteunende afdelingen als de werknemers van de 

beleidsafdeling (Van den Bosch, 2021). Om de onderwijskwaliteit van de MBO instelling te 

waarborgen is een hoge relatiekwaliteit en effectieve samenwerking in de onderwijsinstelling 

essentieel (van der Meer et al., 2017).  

De beleidsafdeling bij MBO Amersfoort bevindt zich in de lijn tussen het CvB en 

verschillende scholen (Figuur 3). Deze scholen vormen een veelvoud van interne klanten die 

allemaal bepaalde behoeften en verwachtingen hebben.  
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Figuur 3 

Organogram MBO Amersfoort november 2019 

 

 

 

 

 Als we de beschrijving en infographic over de werkwijze van de beleidsafdeling 

(bijlage A) naast de kenmerken van moderne beleidsvorming van Van Bullock et al. (2001) en 

criterium van Van Engen (2017) leggen, zien we dat de taken van de beleidsafdeling 

overeenkomen met de moderne beleidsvorming. Er wordt echter in de organisatie een hiaat 

gesignaleerd in de samenwerking en tussen verwachtingen en levering van diensten. Om 

kwaliteit te leveren zal de beleidsafdeling deze gesignaleerde hiaten moeten dichten.  
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2.2 Participanten  

De participanten in dit onderzoek zijn de werknemers van de beleidsafdeling van 

MBO Amersfoort. Zowel Jackson en Trochim (2002) als Trochim en McLinden, (2017) 

suggereren dat 10 tot 15 participanten betekenisvolle resultaten kunnen genereren. Rosas en 

Kane (2012) adviseren een onderzoeksgroep van 25-40 personen met een minimum van 10 

participanten en beargumenteren dat er bij meer dan 40 participanten geen significante winst 

wordt gehaald. 

Dit onderzoek betreft de case study MBO Amersfoort. De  beleidsafdeling van MBO 

Amersfoort bestaat uit 20 werknemers. Omdat zij met zijn allen de belofte zullen moeten 

uitdragen, zijn zij allemaal gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Drie deelnemers 

konden echter niet aan het onderzoek deelnemen door zwangerschapsverlof, ziekte en 

beëindigen van het dienstverband. Er hebben uiteindelijk 17 participanten geheel of 

gedeeltelijk deelgenomen. Van de 17 deelnemers heeft 1 deelnemer de activiteit ‘sorting’ niet 

uitgevoerd maar wel het waarderen van beide items, 1 deelnemer heeft alleen ‘sorting’ 

uitgevoerd en 1 deelnemer heeft alleen waarderen van belangrijkheid uitgevoerd. Deze 

deelnemers gaven aan te weinig tijd te hebben voor het invullen en te weinig feeling met de 

software Groupwisdom™. 14 deelnemers hebben volledig deelgenomen aan het onderzoek.  

De deelnemer die alleen één deel van een deelactiviteit heeft uitgevoerd is niet meegenomen 

in het verdere onderzoek. Uiteindelijk is de data van 15 deelnemers (n=15) verwerkt. 

De participanten zijn tijdens vier teamsessies geïnformeerd over het onderzoek. 

Hierbij zijn de procedures die gevolgd worden zoals informed consent en de werkwijze van 

GCM uitgelegd. Tijdens deze sessies is ook input van de participanten verzameld. Aanvullend 

op de GCM methode zijn er met vier participanten semigestructureerde interviews gehouden 

door de onderzoeker. 
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2.3 Meetinstrumenten en Materialen  

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Groupwisdom™. 

Dit is het digitale systeem dat GCM ondersteunt. Alle activiteiten worden ondersteund met 

het digitale systeem: de toestemmingsverklaring, het brainstormen, het sorteren, het 

waarderen en de analyse. Om te zorgen dat gegevens niet herleidbaar zijn, is de link voor de 

activiteit brainstormen via het softwaresysteem verstuurd. De overige activiteiten zijn ook via 

het systeem aangekondigd en de participanten hebben met een zelf gecreëerde niet herleidbare 

gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd. Het creëren van een gebruiksnaam was 

noodzakelijk om de activiteiten tussentijds op te slaan. Deze activiteiten zijn niet herleidbaar 

naar de participanten. Daarnaast is tijdens vier teamsessies input over het aantal clusters en 

clusternamen gevraagd.  

Aanvullend hierop hebben vier participanten deelgenomen aan een interview. Door 

gebruik te maken van interviews konden de onderzoeksresultaten gevalideerd en verwerkt 

worden in het onderzoeksverslag. De interviews zijn face-to-face afgenomen. De gesprekken 

duurden ongeveer 45 minuten en zijn opgenomen met een voice-recorder, nadat hiervoor 

toestemming was verkregen. Vervolgens zijn hiervan transcripties gemaakt. De interviews 

zijn niet meer ter verificatie voorgelegd aan de respondenten, omdat ze woordelijk zijn 

getranscribeerd. Voor het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van een 

interviewprotocol (bijlage B). Het interviewprotocol is opgesteld aan de hand van de literatuur 

uit het theoretisch kader, de onderzoeksvraag en de analyse van GCM. De interviews zijn op 

basis van het interviewprotocol uitgewerkt. Tijdens de interviews zijn de analyses van GCM 

besproken. Voor de keuze van personen voor de interviews is gelet op de mix van 

participanten in aantal werkzame jaren bij de beleidsafdeling. 
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2.4 Procedure 

De onderzoeksmethode GCM werkt volgens zes processtappen (Trochim & 

McLinden, 2017): de voorbereiding, de brainstormsessie, het sorteren en waarderen van 

statements, de analyse van de statements, de interpretatie en tot slot het gebruik van de 

resultaten. Voordat GCM plaats heeft gevonden, heeft een literatuurstudie plaatsgevonden 

naar statements betreffende de klantbeloftes, tevens heeft de manager de interne klanten 

bevraagd naar de ervaringen en verwachtingen in de samenwerking met de beleidsafdeling 

(Van den Bosch, 2021). Daarop volgend heeft een teamsessie plaats gevonden waarin het 

onderzoek en het softwareprogramma Groupwisdom™  uitgelegd is, mondeling toestemming 

aan de deelnemers is gevraagd en er is uitleg gegeven over het informed consent. Aan de 

participanten is via de software Groupwisdom™ akkoord gevraagd voor deelname aan het 

onderzoek, via het informed consent.  

Tijdens en na het uitvoeren van GCM zijn vier teamsessies gehouden. De eerste 

teamsessie stond in het teken van brainstorming. De verzamelde statements op papier, zijn in 

het softwaresysteem ingevoerd. In de tweede teamsessie zijn het aantal clusters bepaald en 

hebben deze clusters een voorlopige naam gekregen. In de derde teamsessie zijn de 

waarderingsactiviteiten meegenomen en is gekeken of de geformuleerde namen van de 

clusters en de inhoud in overeenstemming waren met elkaar. Dit werd gedaan door de 

waarderingsscores scores bij beide waarderingsvragen belangrijkheid en haalbaarheid mee te 

nemen van de statements in de clusters. Tevens zijn bij het formuleren van klantbeloftes de 

verwachtingen, het signaleren van risico’s en acties op gebreken (Scanlon, 1998) en de 

criteria; betekenisvol en reëel (Weber, 2013) gebruikt om de clusternamen te verwoorden als 

klantbeloftes. De clusternamen zijn in de sessie herschreven zodat de naam als klantbelofte 

kon gaan dienen. Voor deze werkwijze is gekozen zodat de waarderingen en aanvullende 
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criteria zouden zorgen voor een organische ontwikkeling van clusternaam naar klantbelofte. 

Door het benutten van co-creatie tijdens de teamsessies werd draagvlak gecreëerd en werd de 

ontwikkeling niet gezien als weer een actie die ondernomen moest worden in het 

veranderingstraject van de beleidsafdeling (Irvin et al., 2003).  

Na deze sessie heeft verdere analyse van de data plaatsgevonden en is een zakelijke 

schrijver ingeschakeld om de klantbeloftes te redigeren. De eerste feedback op deze 

formulering van de zakelijke schrijver werd gegeven door de manager en de onderzoeker. 

Aan de hand van deze feedback is de formulering verfijnd. Tijdens de vierde en tevens laatste 

teamsessie is de data analyse gepresenteerd en zijn de geformuleerde klantbeloftes van de 

zakelijke schrijver besproken met de deelnemers. Op deze formulering konden de deelnemers 

feedback geven. Deze laatste feedback is uiteindelijk door de zakelijke schrijver verwerkt 

naar de definitieve klantbelofte van de beleidsafdeling. De verzamelde feedback tijdens de 

sessie is of schriftelijk ontvangen of genoteerd door de onderzoeker. Al deze sessies zijn 

samen met een externe partij uitgevoerd zodat objectiviteit gewaarborgd bleef omdat de 

onderzoeker ook werkzaam is bij deze beleidsafdeling. In bijlage C is het tijdspad van de 

uitgevoerde activiteiten en teamsessies weergegeven. 

Na de uiteindelijke formulering van de klantbeloftes en de analyse van GCM is met 

vier participanten een interview gehouden. Ter voorbereiding op deze interviews is een 

interviewprotocol opgezet (bijlage B). De interviews zijn vervolgens getranscribeerd en 

verwerkt in een matrix gebaseerd op het interviewprotocol. Tijdens de interviews is gevraagd 

om reactie op de analyses, met deze gegevens is de matrix aangevuld. Tijdens de interviews 

zijn de clusternamen met de bijbehorende klantbeloftes gekoppeld. De uitkomsten van de 

ingevulde matrix zijn meegenomen in de resultaten (bijlage J). 
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2.4.1 Voorbereiding 

In deze fase is de vraagstelling bepaald en verwoord in een focusprompt. 

Tegelijkertijd is in deze fase, door gesprekken met de manager en de interne klanten, input 

verzameld over ervaringen en verwachtingen van de interne stakeholders. De focusprompt is: 

Welke klantbelofte kan de beleidsafdeling in het MBO bieden aan haar interne klanten? In 

deze fase is tijdens een voorbereidende teamsessie uitleg gegeven aan alle participanten over 

het onderzoek en het softwareprogramma Groupwisdom™.  Alle werknemers van de 

beleidsafdeling zijn gevraagd deel te nemen er heeft geen selectie plaats gevonden.  

 

2.4.2 Brainstormsessie 

De ideeën die de respondenten hebben over de klantbelofte van de beleidsafdeling zijn 

verzameld door middel van brainstormsessies. Het doel was om zoveel mogelijk ideeën te 

genereren gericht op de focusprompt. In deze studie zijn de brainstormsessies op 

verschillende momenten en in verschillende vormen uitgevoerd. Het eerste deel bestond uit 

een gezamenlijk brainstormsessie tijdens een teamsessie. Hier is in groepen van drie à vier 

personen nagedacht over mogelijke klantbeloftes in relatie tot de service en producten die de 

beleidsafdeling levert. Tijdens deze teamsessie is nogmaals uitleg gegeven over de digitale 

manier van het individueel en anoniem aanvullen van de statements door gebruik te maken 

van Groupwisdom™. 

Na het verzamelen van de statements, zijn deze door de onderzoeker in het 

softwaresysteem Groupwisdom™ ingevoerd. De participanten hebben de mogelijkheid om de 

verzamelde statements te bekijken en zo nodig via de software verder aan te vullen. De 

participanten kregen via het softwaresysteem een link van de brainstormactiviteit. Deze link 

stond twee weken open en de participanten konden zo vaak als nodig anoniem aanvullingen 
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doen. Tijdens het individueel aanvullen van de statements waren de ideeën van andere 

participanten ook zichtbaar. Het systeem garandeert de anonimiteit.  

Nadat alle ideeën verzameld zijn, volgde een synthese van de statements. Meestal 

worden er tijdens de verdere uitvoer van GCM niet meer dan 80 tot 100 statements verwoord 

(Howard, 2019). Deze synthese is aan de hand van de volgende criteria uitgevoerd (Kane & 

Rosas, 2018); (1) heeft het betrekking op de focusprompt, (2) wordt het statement al eerder 

genoemd, (3) staat er één statement benoemd, (4) is het statement duidelijk omschreven. De 

lijst met overgebleven statements werd met twee participanten nogmaals gecheckt aan de 

hand van de criteria. Indien nodig zijn de statements tekstueel aangepast en gecontroleerd op 

leesbaarheid, spelling, grammatica en zinsbouw, zodat er een statement overbleef die recht 

deed aan de inbrenger en focusprompt. Deze twee participanten zijn geselecteerd op ruimte in 

tijd voor deze tijdsinvestering. De overgebleven statements dienen relevant te zijn tot de 

focusprompt, helder geformuleerd te zijn en het totaal moet acceptabel zijn om te sorteren en 

te beoordelen (Kane & Trochim, 2007).  

 

2.4.3 Sorteren en beoordelen  

In deze fase hebben de participanten individueel de statements gesorteerd door ze in 

groepen op basis van gelijkenis te plaatsen. Deze activiteit is via Groupwisdom™  

aangekondigd met de link naar de activiteit en de participanten hebben twee weken de tijd 

gekregen om de activiteit uit te voeren. De instructies voor het sorteren waren, dat de 

participanten ieder statement in een groep moesten plaatsen. Tevens mocht er geen waarde 

aan een groep gegeven worden en er mocht geen categorie ‘overige’ aangemaakt worden. 

Tijdens de daaropvolgende teamsessie is het aantal clusters bepaald en is een start gemaakt 

om deze een naam te geven. 
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Na het sorteren is aan de participanten gevraagd, door een link van de activiteit 

waarderen via Groupwisdom™, elk statement te beoordelen. De participanten hebben de 

statements beoordeeld op de volgende schalen: belangrijkheid en haalbaarheid via een 5-punts 

Likert schaal. De participanten gaven aan hoe belangrijk het statement is in de klantbelofte 

van de beleidsafdeling. Het statement kon gescoord worden op zeer onbelangrijk tot zeer 

belangrijk. De tweede waarde was de haalbaarheid voor de beleidsafdeling om het statement 

na te komen, variërend van zeer moeilijk haalbaar tot heel gemakkelijk haalbaar. De 

tijdsinvestering voor het sorteren en prioriteren was ongeveer 1.5 uur en de participanten 

hadden hiervoor 2 weken de tijd. Nadat de termijn was gesloten, is een analyse op de 

resultaten gedaan. 

 

2.5 Data-Analyse  

De data-analyse heeft plaats gevonden met behulp van het softwaresysteem 

Groupwisdom™. Het berekenen van een overeenkomstmatrix, de multidimensional scaling 

(MDS) analyse gebaseerd op hoe de deelnemers de statements in groepen sorteerden, 

resulteerde in een puntenkaart waarbij elk punt één statement vertegenwoordigt. De 

puntenkaart is een tweedimensionale kaart die de relaties tussen de uitspraken illustreert als 

resultaat van hoe deze door de deelnemers zijn gesorteerd. Voor het analyseren wordt als 

eerste bepaald in hoeverre de statements, zoals gerepresenteerd op de puntenkaart, afwijken 

van de oorspronkelijke input van de participanten. Dit wordt gemeten met de ‘stress value’. 

Als de stress value tussen de 0,21 en de 0,37 ligt, representeert dit de juistheid van de ruwe 

data (Kane & Trochim, 2007).  

Hierna worden de brigde values (BV) bepaald van de individuele statements in de 

clusters. De BV van de individuele statements geeft inzicht in de keuze van het plaatsen van 
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de statements in de clusters. Ieder statement krijgt een eigen BV via de MDS techniek. De 

waarde ligt tussen 0 en 1. Als veel participanten een bepaald statement in verschillende 

clusters hebben geplaatst is de BV hoog. Statements met een lage BV representeren de inhoud 

van een bepaald cluster beter. 

De hiërarchische clusteranalyse (HCA) wordt berekend door de cluster BV’s en de 

MDS-analyse. De HCA is de visualisatie van een clusteroplossing in een clusterkaart. De 

statements van de participanten worden logisch gegroepeerd in clusters gebaseerd op 

vergelijkbare statements (Kane & Trochim, 2007). Het is van belang om het juiste aantal 

clusters te bepalen dat geschikt is om de data te representeren. Er is gebruik gemaakt van twee 

criteria om het aantal clusters te bepalen. De eerste is door te kijken naar de ‘bridging 

value’(BV) van de clusters. De BV voor een cluster is het gemiddelde van alle BV's voor de 

stellingen in elk cluster. Lagere BV's vertegenwoordigen een meer homogeen cluster en 

hogere BV's meer een heterogeen cluster (Kane & Rosas, 2018). Uitspraken met een lage BV 

zijn representatiever voor de betekenis van het cluster waarin ze zich bevinden dan die met 

hogere BV's. Ten tweede door de suggesties van de participanten mee te nemen. 

Verschillende iteraties zijn besproken in de groep, totdat consensus was bereikt. Uiteindelijk 

kon de onderzoeker samen met de manager van de afdeling op basis van deze gegevens, het 

gewenste niveau van specificiteit en de aanwezige context, het aantal clusters het best 

beoordelen (Jackson & Trochim, 2002). Nadat het aantal clusters bepaald was zijn tijdens een 

tweede teamsessie de clusternamen door de deelnemers verwoord.  

Bij de verdere analyse is gebruik gemaakt van een patroonovereenkomst, een 

laddergrafiek, waarbij de posities van de clusters ten opzichte van elkaar op de waarden 

belangrijkheid en haalbaarheid inzichtelijk zijn gemaakt (Trochim & McLinden, 2017). Er 

werd een patroonovereenkomst gebruikt, een grafische en statistische analyse, om de twee 
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beoordelingen belangrijkheid en haalbaarheid, te vergelijken en de mate van relatie zichtbaar 

te maken. De lijnen tussen de clusters laten zien hoe clusters aan elkaar gerelateerd zijn 

volgens de waarderingen. Een Pearson product moment correlatiecoëfficiënt toont vervolgens 

aan hoe sterk de samenhang is tussen de twee ladders (belangrijkheid versus haalbaarheid). 

Er is gebruik gemaakt van Go-zones, een bivariate grafiek die laat zien hoe de 

individuele uitspraken zich bevinden in een ruimte verdeeld in vier kwadranten op basis van 

de gemiddelde waarden van belangrijkheid en haalbaarheid (x, y). De Go-zone illustreert een 

verkenning tussen deze twee beoordelingswaarden. De laagste en hoogste score hiervan 

vormen de begrenzing waarbinnen vier kwadranten worden weergegeven.  

Bij de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van een interviewprotocol. Het 

interview is opgenomen op een voice-recorder en woordelijk uitgewerkt. Vervolgens zijn in 

een matrix de vragen uit het interview uitgewerkt.   

 

3. Resultaten 

Tijdens de brainstormfase zijn in totaal 117 statements gegenereerd. De statements 

werden beoordeeld en gesynthetiseerd, wat resulteerde in een definitieve lijst van 89 

statements (bijlage D).  

 

3.1 Samenhang tussen de statements 

Een MDS van de gesorteerde statements van 15 participanten resulteerde in een 

puntenkaart (Figuur 4). Een belangrijke vraag bij MDS is hoe goed de kaart de 

oorspronkelijke statements van participanten representeert .Een indicator voor de interne 

representatie validiteit van een GCM-studie is de MDS stress index (stress value) (Kane & 

Trochim, 2007). De stress value van het onderzoek naar de klantbelofte is 0.29. Dit valt 
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binnen de optimale waardes van 0,21 en 0,37 (Rosas & Kane, 2012). Dit houdt in dat de 

puntenkaart de ingevoerde data vertegenwoordigt (Kane & Trochim, 2007) en een goede fit 

aangeeft tussen de ruwe sorteergegevens en het resultaat. De puntenkaart laat zien hoe de 

statements met elkaar samenhangen. Statements die vaker bij elkaar worden gesorteerd, 

worden bij elkaar geplaatst. In deze puntenkaart zijn de relaties tussen de punten van belang 

omdat deze de onderlinge verbinding van de positie van de statements zichtbaar maakt. 

 

Figuur 4 

Puntenkaart 

 

Noot. 15 participanten, 0.29 stresswaarde, 11 iteration. 
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3.2 Gecategoriseerde statements (Clusterkaart) 

Een hiërarchische clusteranalyse (HCA) werd gebruikt om een kaart van de 

conceptuele gebieden te maken. Zes clusters was, na vergelijking met de vier-, vijf- en 

zevenclusters, de combinatie die volgens de deelnemers de meeste impact, het grootste bereik 

en het krachtigst was als het ging om klantbeloftes (Figuur 5). Verschillende iteraties zijn 

besproken in de groep, totdat consensus was bereikt. Deze iteraties zijn gebaseerd op 

vergelijkingen tussen (1) verdeling van de statements in de clusters en er is gekeken naar de 

(2) bridging value (BV) (bijlage K). De clusters hadden een BV die lag tussen .19 en .46 met 

uitzondering van de clusters 5 (.57)  en cluster 6 (.62).  Alle statements in cluster 5 hadden 

een BV tussen .39 en .79. Dat betekende dat het een meer heterogeen cluster betreft. Alle 

statements in cluster 6 hadden een BV tussen .26 en 1.00. Dit betekent tevens dat cluster 6 een 

heterogeen cluster is en een brugfunctie inneemt. Lagere BV's vertegenwoordigen een meer 

homogeen cluster en zijn representatief voor de betekenis van het cluster. Hogere BV’s 

vertegenwoordigen een meer heterogeen cluster en dit cluster neemt een brugfunctie in.  

Deze zes clusters hebben allemaal hun eigen thema. Cluster 1 verwijst naar de omgang 

van de klant met de beleidsafdeling (BV 0.31). Cluster 2 verwijst naar samenwerking met het 

onderwijs (BV 0.46). Cluster 3 verwijst naar het proces in de samenwerking (BV 0.19). 

Cluster 4 verwijst naar de voortgang van ontwikkelingen (BV 0.35). Cluster 5 verwijst naar 

kennis binnen de beleidsafdeling (BV 0.57). Cluster 6 verwijst naar vaardigheden van een 

beleidsafdeling (BV 0.62). Voor het selecteren van het “beste” aantal clusters is geen 

wiskundig criterium beschikbaar.  

Het aantal clusters hangt af van het gewenste niveau van specificiteit en de context, 

factoren die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld (Jackson & Trochim, 2002). De 

thema indeling van de 6 clusters is door alle groepen bekeken waarna er per cluster vijf 
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clusternamen zijn geformuleerd. Vervolgens zijn per cluster door één van deze groepen deze 

namen samengevat tot één clusternaam die de lading van het cluster dekte. Dit resulteerde in 

de volgende namen van de zes clusterkaart (Figuur 5); cluster 1: wij zijn transparant en maken 

afspraken waar (transparantie en afspraken), cluster 2: we werken altijd samen en streven 

steeds naar verbetering van het onderwijs (samen verbeteren), cluster 3: wij doen wat 

afgesproken is en zijn eerlijk over haalbaarheid en risico's (afstemming en haalbaarheid), 

cluster 4: alleen samen laten we implementatie werken in de school (implementatie), cluster 

5: wij brengen kennis van binnen naar buiten en vise versa (kennis binnen en buiten), cluster 

6: wij geven deskundig advies (deskundig advies).  

 

Figuur 5 

Cluster kaart  

 

 

Noot. 15 participanten, 0.29 stresswaarde, 11 iteration.  
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3.3 Beoordeling van statements  

Tijdens de beoordelingsfase werden de statements beoordeeld op belangrijkheid 

(Figuur 6) en haalbaarheid (Figuur 7).  

 

Figuur 6 

Cluster beoordelingskaart op belangrijkheid 

 

 

Op die manier werden ‘lagen’ toegevoegd aan de clusters (cluster rating map). Drie 

clusters kregen als gehele groep (n = 15) een hoge score in belangrijkheid; Cluster 1: 

transparantie en afspraken, (M = 4.17 ; SD = 0.23); Cluster 2: samen verbeteren (M = 4.14 ; 

SD = 0.26) en cluster 4: implementatie (M = 4.16 ; SD = 0.33). Cluster 4: implementatie, 

kreeg van de participanten een hoge score in haalbaarheid (M = 4.16 ; SD = 0.25)  (Figuur 7). 
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Figuur 7 

Cluster beoordelingskaart op haalbaarheid 

 

 

 

Tijdens de analyse bleek er verschil te zitten tussen de groep die minder dan 2.5 jaar 

bij de beleidsafdeling werkt (n = 5) en de groep die langer dan 2.5 jaar bij de beleidsafdeling 

werkt (n = 10). Echter zijn het aantal participanten van de twee groepen klein en kan er geen 

conclusie aan deze uitkomsten verbonden worden. 

Aan de hand van de waarderingsactiviteiten belangrijkheid en haalbaarheid en 

congruentie van de huidige clusternamen met de statements in het cluster, zijn de namen van 

de clusters geherformuleerd. Dit heeft geresulteerd in de voorlopige klantbelofte (bijlage E).  
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3.4 Patroonovereenkomst belangrijkheid en haalbaarheid  

Er werd patroonherkenning gebruikt om de twee beoordelingen belangrijkheid en 

haalbaarheid, te vergelijken en de mate van relatie zichtbaar te maken. De samenhang tussen 

de twee datasets was sterk positief (r = 0.63). Door de laddergrafiek werd op eenvoudige 

wijze de verschillen tussen twee waarderingen zichtbaar gemaakt (Figuur 8). Verschillende 

clusters scoren relatief hoog op de waarde belangrijkheid echter de score op haalbaarheid is 

relatief lager. Bijvoorbeeld cluster 2: samen verbeteren, scoort relatief hoog op belangrijkheid 

en heeft de laagste score in haalbaarheid.  

Figuur 8 

Laddergrafiek (pattern match) belangrijkheid en haalbaarheid 
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Er is een analyse uitgevoerd tussen de groepen minder en meer dan 2.5 jaar werkzaam 

bij de beleidsafdeling (Figuur 9 en 10). 

 

 

Figuur 9 

 

Laddergrafiek (pattern match) belangrijkheid minder en meer dan 2.5 jaar werkzaam 
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Figuur 10 

 

Laddergrafiek (pattern match) haalbaarheid minder en meer dan 2.5 jaar werkzaam 

 

 

In Tabel 1 zijn de p-waardes per cluster beschreven. In Cluster 2: samen verbeteren, 

werd significantie gevonden tussen belangrijkheid (M = 4.14) en haalbaarheid (M = 3.75); t 

(18) = 3.54; p <.005. In dit Cluster is ook gekeken naar de significantie tussen de twee 

waardes in de groep die minder dan 2.5 jaar en meer dan 2.5 jaar werkzaam was bij de 

beleidsafdeling. Deze steekproeven van minder en meer dan 2.5 jaar werkzaam waren te klein 

om een betrouwbare significantietest uit te voeren. Hierdoor kan geen conclusie getrokken 

worden omdat de groepsanalyse geen betrouwbaar bewijs oplevert. De vergelijking suggereert 
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echter dat er mogelijk significantie gevonden kan worden in de groep die meer dan 2.5 jaar 

werkzaam is tussen belangrijkheid ( M = 4.18) en haalbaarheid ( M = 3.68); t (18) = 4.60; p < 

.001.  

In Cluster 3: afstemming en haalbaarheid, is ook significantie gevonden tussen 

belangrijkheid (M =3.76) en haalbaarheid (M = 4.07); t (42) = 2.87; p < .01. In dit Cluster is 

ook gekeken naar de significantie tussen de twee waardes in de groep die minder dan 2.5 jaar 

en meer dan 2.5 jaar werkzaam was bij de beleidsafdeling. Er is geen significantie gevonden 

in de groep die minder dan 2.5 jaar werkzaam tussen belangrijkheid (M = 4.12) en 

haalbaarheid (M = 3.99); t (42) = 1.02; p >.05. Significantie is wel gevonden in de groep die 

meer dan 2.5 jaar werkzaam is tussen belangrijkheid ( M = 4.05) en haalbaarheid ( M = 3.65); 

t (42) = 3.78; p < .001. 

In de Clusters 1, 4, 5, 6 is geen significant verschil gevonden tussen belangrijkheid en 

haalbaarheid.  

Tabel 1 
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Tussen een aantal clusters werd significante in de waarde haalbaarheid waargenomen 

(Tabel 2). Zo werd er tussen Cluster 1: transparantie en afspraken (M = 4.03; SD = 0.10 ) en 

Cluster 2: samen verbeteren (M = 3.75; SD = 0.09); t (32) = 4.89, p < .001 significantie in 

haalbaarheid gevonden. Cluster 1: transparantie en afspraken (M = 4.03; SD = 0.10 ) en 

Cluster 3: afstemming en haalbaarheid (M = 3.76; SD =0.14); t|(44) = 2.68, p <.02 

significantie in haalbaarheid gevonden. Cluster 4: implementatie (M = 4.16; SD = 0.09) werd 

significantie in haalbaarheid gevonden met Cluster 2: samen verbeteren (M = 3.75; SD = 

0.09); t (17) = 3.77, p < .002 en Cluster 4: implementatie (M = 4.16; SD = 0.09) werd 

significantie in haalbaarheid gevonden met Cluster 3: afstemming en haalbaarheid (M = 3.76; 

SD =0.14); t(29) = 3.68, p < .01. Als laatste werd significantie gevonden in haalbaarheid 

tussen Cluster 4: implementatie (M = 4.16; SD = 0.09) en Cluster 6: deskundig advies (M = 

3.84; SD: 0.19); t (22) = 2.99, p < .01. 

Tabel 2 
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3.5 Korte- en lange termijn verwachtingen (Go-zones)  

De software genereert ook Go-Zones. Dit gebeurt op basis van gemiddelde 

statementscore op belangrijkheid en haalbaarheid. Figuur 11 laat zien welke van de 89 

statements zowel op belangrijkheid als op haalbaarheid relatief hoog scoren en dus in het 

groene vak van de Go-Zone staan.  

 

Figuur 11  

 

Go- Zone belangrijkheid en haalbaarheid 

 

Door elk cluster op basis van de gemiddelde waarde van twee beoordelingen te 

verdelen in vier kwadranten werd inzichtelijk, waar elk statement stond qua haalbaarheid en 

belangrijkheid (bijlage F). De kwadranten van de Go-Zones gaven input om de namen van de 

clusters aan te scherpen om zo als klantbelofte te gaan dienen. De score haalbaarheid stond 

hierin centraal. Het na kunnen komen van klantbeloftes en het bieden van zekerheid is de 

basis van een klantbelofte (Berry et al., 1990). 
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3.6 De klantbeloftes  

Tijdens de laatste teamsessies zijn de uiteindelijke klantbeloftes geformuleerd. 

Ondanks dat deze werkwijze en herformulering van de clusternamen ongebruikelijk is bij 

GCM is voor deze organische ontwikkeling van de klantbeloftes gekozen om draagvlak te 

creëren en de ontwikkeling integraal mee te nemen en niet als aparte actie neer te zetten in het 

veranderingstraject van de beleidsafdeling (Irvin et al., 2003).  

De geformuleerde clusternamen met de hieruit voortgekomen klantbeloftes zijn nu zo 

geformuleerd dat de beoordeling op belangrijkheid van zowel de klanten als de 

beleidsafdeling en haalbaarheid meegenomen zijn. Daarnaast zijn bij het formuleren van 

klantbeloftes de verwachtingen, het signaleren van risico’s en acties op gebreken (Scanlon, 

1998) en de criteria; betekenisvol en reëel (Weber, 2013) gebruikt om de clusternamen te 

verwoorden als klantbeloftes. De geformuleerde clusternamen zijn nu klantbeloftes waarin de 

verwachtingen beschreven worden. 

In de analyse haalbaarheid en belangrijkheid werd met name gekeken naar de 

statements in kwadrant groen en geel. Hier zijn statements gesitueerd die een hoge score in de 

waarde belangrijkheid hebben. In het groene kwadrant bevinden zicht de hoge scores op 

haalbaarheid en in het gele kwadrant bevinden zich de statements waarbij de haalbaarheid 

lager ligt dan in het groene kwadrant. In het groene kwadrant kwamen 40 statements naar 

voren die belangrijk geacht werden en een hoge score op haalbaarheid hadden. Deze 

statements zijn terug te vinden in alle clusters, maar met name in Cluster 1 zijn 16 statements 

in het groene kwadrant te vinden. De overige statements in kwadrant groen zijn verdeeld over 

de overige clusters. In het gele kwadrant bevinden zich 9 statements, waarvan 5 in cluster 3 en 

de rest verdeeld over clusters 1 en 2.  
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Door in Cluster 1 naar de 16 statements in het groene kwadrant van de Go-Zone te 

kijken (bijlage G), kwam in de teamsessie naar voren dat de huidige naam van het cluster niet 

geheel overeen kwam met de statements die belangrijk en haalbaar gevonden werden. Onder 

andere statements 13: we snappen belang van de klant, 24: we verplaatsen ons in de klant en 

39: zijn bereid tot het geven van toelichting/uitleg, hebben input gegeven voor de verdere 

ontwikkeling van de naam. In de teamsessies is de naam aangepast naar “Het belang van de 

student en MBO Amersfoort als geheel stellen we voorop. We handelen in het belang van de 

student en van de organisatie, door eenduidige werkwijzen af te spreken. We geven aan wat 

wel en wat niet mogelijk is binnen onze dienstverlening”.  

De naam van Cluster 2 kwam overeen met statements die belangrijk en haalbaar 

geacht worden. Taalkundig werd deze naam in de teamsessie aangepast naar: “Samen 

verbeteren. Werken aan verbetering van het onderwijs doen we bij O&O met de scholen; hun 

input vormt de basis van onze ondersteuning”.   

De naam van Cluster 3 is aangepast, deze naam kwam niet overeen met de statements 

die belangrijk geacht werden (bijlage G). Onder andere statements 10: je weet wat je van ons 

mag verwachten, 12: onze taken, verantwoordelijkheden en grenzen zijn duidelijk, 30: we 

werken vanuit een opdracht en 68: we omschrijven en volgen de gezamenlijke werkafspraken. 

zijn hierin van belang geweest. De nieuwe naam werd: “Samenwerkingscontracten zorgen 

voor afstemming van verwachtingen. We leggen verwachtingen en doelen vast in 

samenwerkingscontracten. Met elkaar maken we deze verwachtingen en doelen waar”.   

In Cluster 4 is naar de statements in het groene kwadrant gekeken (bijlage G). Er is 

tevens een specifieke Go-Zone voor dit cluster gecreëerd (bijlage H) doordat de laddergrafiek 

een duidelijk verschil liet zien tussen de groepen minder en meer dan 2.5 jaar werkzaam. De 

statements in dit groene kwadrant, statements die beide groepen belangrijk vonden, zijn 
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meegenomen in de aanpassing van de naam. Het betreft hier de volgende statements; 21: we 

zijn een betrouwbare gesprekspartner, 23: we zijn integer, 36: wij houden de klant op de 

hoogte van voortgang/ontwikkelingen en 42: we geven eerlijk advies. De naam van het cluster 

en deze klantbelofte is veranderd naar “Eerst afstemming en dan implementatie. We maken 

voorafgaand aan implementatie transparante afspraken over doelen, bruikbare instrumenten 

en verantwoordelijkheid”.  

Cluster 5 is alleen tekstueel aangepast. De statements kwamen met name terug in het 

groene kwadrant en kwamen al overeen met de tekst. De nieuwe naam is geworden: 

“Koploper in de signalering van landelijke ontwikkelingen. We zetten die om in direct 

toepasbare adviezen, inclusief interne afstemming en draagkracht”. 

Cluster 6 is tekstueel uitgebreid. De statements in dit cluster kwamen met name terug 

in het groene en het blauwe kwadrant onder andere statements 35: wij zorgen ervoor dat 

medewerkers in het onderwijs, zich daar volledig op kunnen richten, , 79: we spelen snel in op 

veranderingen, 19: we adviseren, zodat besluitvorming op alle tafels gedegen plaats kan 

vinden, zorgen voor aanvulling van de naam. De nieuwe naam is; “De gesprekpartner bij 

onderwijskundige thema’s. Wij kunnen je informeren en adviseren over tal van 

onderwijskundige thema’s”.  

Deze laatste feedback is uiteindelijk door de zakelijke schrijver verwerkt naar de 

definitieve klantbelofte van de beleidsafdeling (bijlage I). 

 

3.7 Semigestructureerde interviews 

Tijdens de interviews worden de voorlopige onderzoeksresultaten nader onderzocht. In 

het interviewprotocol (bijlage B) zijn tien vragen opgenomen die met name gaan over de 

gevonden onderzoeksresultaten, de uiteindelijk geformuleerde klantbeloftes en de 
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voorwaarden om de klantbeloftes te kunnen nakomen. De geïnterviewden geven aan de zes 

klantbeloftes te herkennen en dat ze in lijn liggen met het beleid van de beleidsafdeling. De 

ambities liggen hoog, maar zijn realistisch. In bijlage J bevindt zich de uitgewerkte matrix van 

de interviews op basis van het interviewprotocol.  

De gevonden significantie tussen haalbaarheid en belangrijkheid bij het totale aantal 

deelnemers (n =15) in cluster 3: “Samenwerkingscontracten zorgen voor afstemming van 

verwachtingen. We leggen verwachtingen en doelen vast in samenwerkingscontracten. Met 

elkaar maken we deze verwachtingen en doelen waar”, houdt in dat er een relatie is tussen 

haalbaarheid en belangrijkheid. Volgens de geïnterviewden wordt de waarde belangrijkheid 

bepaald door reeds ontwikkelde methodes en ervaringen uit het verleden. Er wordt onder 

andere aangegeven doordat er al bestaande routes en methodes zijn en dat het formaliseren 

van verwachtingen en doelen niet noodzakelijk is. Daar tegenover staat dat ervaring uit het 

verleden weinig vertrouwen geeft dat afspraken nagekomen zullen worden. In dit cluster is bij 

GCM een duidelijk verschil waarneembaar in belangrijkheid tussen de groep deelnemers die 

minder dan 2.5 jaar werkzaam (n =5) is en die meer dan 2.5 jaar werkzaam (n =10) is. De 

groep die minder dan 2.5 jaar werkzaam is geeft dit cluster een hoge score op belangrijkheid. 

Tijdens het interview wordt dit verschil verklaard doordat de groep minder dan 2.5 jaar 

werkzaam nog geen vaste werkwijze heeft en dat het formaliseren hen helpt om afspraken, 

verwachtingen en doelen te concretiseren. De groep die langer dan 2.5 jaar werkzaam is, 

verklaart de score van hun groep door de al ontwikkelde eigen methodes.  

In cluster 2: “Samen verbeteren. Werken aan verbetering van het onderwijs doen we 

bij O&O met de scholen; hun input vormt de basis van onze ondersteuning”, is significantie 

tussen haalbaarheid en belangrijkheid gevonden bij het totale aantal deelnemers (n =15). De 

totale groep (n =15) geeft aan dat dit cluster een lage score op haalbaarheid heeft ten opzichte 
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van het gemiddelde. De redenen zijn volgens de geïnterviewden: negatieve ervaringen uit het 

verleden die de haalbaarheid in twijfel trekken, gebrek aan tijd om samen (beleidsafdeling en 

interne klanten) in gesprek te gaan, in contact komen als beleidsafdeling met de scholen is 

lastig omdat de beleidsafdeling niet zichtbaar is en als laatste is dit cluster niet alleen 

afhankelijk van de beleidsafdeling maar ook van de interne klanten. De participanten geven 

aan dat beide het belang moeten inzien om samen aan verbeteringen te werken.  

Bij cluster 4: “Eerst afstemming en dan implementatie. We maken voorafgaand aan 

implementatie transparante afspraken over doelen, bruikbare instrumenten en 

verantwoordelijkheid”, wordt significantie in haalbaarheid gevonden in relatie tot cluster 2, 

cluster 3 en cluster 6. Dit cluster krijgt een hoge score op haalbaarheid. Uit de interviews 

komt naar voren dat implementatie door de beleidsafdeling los gelaten wordt door onder 

andere tijdsdruk, dat er geen samenwerkingscontracten liggen waar goed over implementatie 

en de afspraken nagedacht is en wederzijdse verwachtingen niet helder zijn. De hoge score in 

haalbaarheid is in strijd met de gegevens uit de interviews. 

Cluster 1:“Het belang van de student en MBO Amersfoort als geheel stellen we 

voorop. We handelen in het belang van de student en van de organisatie, door eenduidige 

werkwijzen af te spreken. We geven aan wat wel en wat niet mogelijk is binnen onze 

dienstverlening”, heeft een hoge score op belangrijkheid en een score in het midden op 

haalbaarheid. Tijdens de interviews is de vraag gesteld hoe de haalbaarheid van dit cluster 

verhoogd kan worden? De geïnterviewden gaven als suggesties aan om een vaste werkwijze 

te ontwikkelen zowel voor de eerste contacten met de klanten als voor het opstellen van 

samenwerkingscontracten. Door het initiëren van werkoverleggen met collega’s met dezelfde 

portefeuille om voortgang en afspraken te communiceren, wordt tevens gewerkt aan 

transparantie en eenduidige werkwijze.   
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In het laatste deel van de interviews is aandacht besteed aan de implementatie en het 

nakomen van de klantbeloftes. Zoals bij implementatie van beleid zal ook goed nagedacht 

moeten worden over de implementatie van deze klantbeloftes. Tijdens de interviews zijn een 

tal van bruikbare aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn; (1) gebruik de reeds 

gemaakte film van de beleidsafdeling om de klantbelofte te communiceren, (2) neem de 

klantbeloftes mee naar afspraken en check van te voren en aan het eind van het gesprek of jij 

als werknemer van de beleidsafdeling de klantbeloftes bent nagekomen. (3) Maak gebruik van 

intervisie en bespreek bij een casus de koppeling naar de klantbeloftes en blijf de 

klantbeloftes herhalen voor jezelf zodat ze verankeren bij de beleidsafdeling, (4) de manager 

van de beleidsafdeling zal de klantbeloftes actief moeten blijven benoemen in gesprekken met 

teamleiders en directeuren, (5) de voorwaarden om aan de klantbeloftes te kunnen voldoen 

moeten optimaal zijn en (6) als laatste op een ludieke wijze de klantbeloftes introduceren in 

de organisatie waarbij tevens kennis gemaakt wordt met de werknemers van de 

beleidsafdeling. 

Het nakomen van klantbeloftes is van groot belang om onder andere als serieuze en 

betrouwbare partner gezien te worden. Uit de interviews zijn een aantal voorwaarden naar 

voren gekomen om deze klantbeloftes na te kunnen komen en uit te dragen. Deze zijn (1) 

ontwikkelen van een eenduidige werkwijze met name bij het eerste contact. (2) Er zal tijd per 

werknemer vrijgemaakt moeten worden om de recente ontwikkelingen te kunnen volgen om 

aan  klantbelofte “koploper in de signalering van landelijke ontwikkelingen” te voldoen. (3) 

Er zal een format van de samenwerkingscontracten ontwikkeld moeten worden. (4) Een 

ervaren en een nieuwere collega als maatjes koppelen om te sparren en te overleggen zodat 

beide van elkaar leren. Als laatste (5) team- en persoonsgericht scholing, voorbeelden van 

onderwerpen zijn; hoe kan je netwerken; hoe implementeer je. 
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4. Discussie 

Verschillende factoren hebben invloed op de dienstverlening van onder andere een 

beleidsafdeling. Het formuleren van de klantbelofte zorgt er mede voor dat de kloof tussen de 

verwachtingen en levering van deze dienstverlening verkleind wordt. Het doel van dit 

onderzoek is het formuleren van de klantbelofte die de beleidsafdeling biedt aan interne 

klanten van MBO Amersfoort. Met deze studie is antwoord gegeven op de vraag: “Welke is 

de klantbelofte die de beleidsafdeling van een MBO aan zijn interne klanten biedt?”. Om deze 

vraag te beantwoorden werd een GCM-studie uitgevoerd, aangevuld met interviews, waarbij 

de ideeën van de participanten van de beleidsafdeling bij de case namelijk MBO Amersfoort 

in kaart zijn gebracht. Er werden op basis van de resultaten van de brainstorm- groepeer- en 

clusteractiviteiten samen met de groepsdiscussies zes cluster gevormd. Er was 

overeenstemming over de inhoud en naamgeving van de clusters. Bij het formuleren van deze 

klantbeloftes zijn de scores van de twee waardes belangrijkheid en haalbaarheid van de 

participanten van de statements, de criteria van Weber (2013); betekenisvol en reëel en 

Scanlon (1998) verwachtingstheorie meegenomen om de clusternamen te verwoorden als 

klantbeloftes.  

Het komen tot de definitieve klantbeloftes van de beleidsafdeling is voorafgegaan aan 

een heel ontwikkelproces. Tijdens dit proces is er gekeken naar de werkzaamheden en 

kwaliteit van een beleidsafdeling (Bullock et al., 2001; Van Engen, 2017; Zeithaml & Bitner, 

1996), naar de tekortkomingen die aangegeven zijn door de interne-klanten (Van den Bosch, 

2021) en de tekortkomingen uit onderzoek binnen meerdere MBO’s (Brouwer et al., 2019). 

Daarnaast zijn de resultaten uit de analyse van GCM en de interviews meegenomen in het 

formuleren van de definitieve klantbeloftes (bijlage I).  
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In de geformuleerde klantbeloftes komen niet alle kenmerken van werkzaamheden van 

beleidsvorming (Van Bullock et al., 2001; Van Engen, 2017) woordelijk voor. Een aantal 

werkzaamheden zijn zichtbaar in de klantbeloftes zoals minimaliseren van complexiteit van 

instrumenten. Deze komt terug in de klantbelofte “Eerst afstemming, dan implementatie.”. De 

werkzaamheid “het proces is inclusief” komt echter niet woordelijk terug in de klantbeloftes 

maar is wel de basis van klantbelofte “samen verbeteren”. De statements 8: met jullie werken 

wij aan verbeteren van onderwijs, 49: wij gaan uit van de wensen van het onderwijs, 61: we 

staan in contact met de scholen, 87: we zijn intern gericht, liggen hieraan ten grondslag. Alle 

werkzaamheden zijn terug te vinden in de statements die de basis zijn voor de klantbeloftes 

(bijlage D). Wat betreft de kwaliteit die een beleidsafdeling biedt, beogen klantbeloftes een 

reflectie te zijn van deze kwaliteit (McColl, 2013; Van Beelen, 2022). De klantbeloftes 

bevatten componenten die van invloed zijn op deze kwaliteit. Zo worden er in de in dit 

onderzoek geïdentificeerde klantbeloftes referenties gemaakt naar tastbaarheden, 

betrouwbaarheid, reactie, zekerheid en empathie. Deze referenties zijn in lijn met het 

SERVQUAL model (Zeithaml & Bitner, 1996) waarbij kwaliteit geoperationaliseerd wordt 

als het verschil tussen de dienstverlening die de klant verwacht en de kwaliteit die de klant 

ervaart (Zeithaml  & Bitner, 1996). De genoemde referenties in de klantbeloftes dragen bij 

aan het creëren van de juiste voorwaarden om kwaliteit te leveren op een hoger 

organisatieniveau (beleidsafdeling) die zich later vertaalt in een hogere kwaliteit van het 

onderwijs (Scheerens & Creemers, 1989).  

De belangrijkste tekortkomingen van de beleidsafdeling volgens de klanten en uit 

onderzoek (Brouwer et al., 2019; Van den Bosch, 2021) zijn in de klantbeloftes meegenomen. 

De eerste is, er is onvoldoende aansluiting op wat de onderwijsteams nodig hebben doordat de 

afstand tot het onderwijs te groot is. Deze tekortkoming komt met name terug in de 
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klantbelofte: “Samen verbeteren”. Deze klantbelofte wordt echter het laagst gescoord op 

haalbaarheid, terwijl de belangrijkheid hoog is blijkt uit de onderzoeken van  Brouwer et al., 

(2019)  en Van den Bosch, (2021) en uit de resultaten van GCM (Figuur 8). Bij dit 

bijbehorende cluster is significantie bij de waardes haalbaarheid en belangrijkheid (p < .005) 

gevonden. De geïnterviewden geven aan dat de oorzaak van het lastig haalbaar achten 

mogelijk zou kunnen liggen in de ervaringen uit het verleden. De ervaringen die onder andere 

genoemd worden zijn: (1) dat problemen bij de beleidsafdeling gelegd werden zonder dat er 

een duidelijke opdracht was, (2) dat het niet nakomen van beloftes niet alleen afhankelijk was 

van de beleidsafdeling maar ook van de interne klanten.  

De tweede tekortkoming is gebrek aan een eenduidige werkwijze van de 

beleidsafdeling. Deze wordt met name door de interne klanten van MBO Amersfoort als zeer 

belangrijk geacht. Echter door de participanten wordt deze tekortkoming, die terugkomt in  

cluster 3 en bijbehorende klantbelofte “Samenwerkingscontracten zorgen voor afstemming 

van verwachtingen.”, laag op belangrijkheid en ook op haalbaarheid gescoord. GCM neemt 

significantie waar, bij dit cluster bij de waardes haalbaarheid en belangrijkheid (p < .01). Deze 

eenduidige werkwijze is noodzakelijk om te zorgen voor transparantie, afstemming van 

verwachtingen en bieden van kwaliteit (De Vries et al., 2017). De geïnterviewden geven als 

mogelijke reden voor het gebrek van eenduidige werkwijze, dat bij langer dienstverband men 

een eigen werkwijze ontwikkeld heeft. Door al deze verschillende werkwijzen is de 

eenduidigheid voor de klant niet te achterhalen. Door te werken met duidelijk afstemming, die 

terugkomt in de samenwerkingscontracten en duidelijke afspraken over onder andere 

implementatie kan deze klantbelofte nagekomen worden en voldoen aan de behoefte van de 

klant.  
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De laatste tekortkomingen, maak beleid simpeler en escaleer waar nodig, komen terug 

in de klantbelofte “Eerst afstemming, dan implementatie.”. Er wordt significantie in 

haalbaarheid gevonden in relatie tot cluster 2 cluster 3 en cluster 6. Dit cluster 4 krijgt een 

hoge score op haalbaarheid. De hoge score in haalbaarheid is in strijd met de gegevens uit de 

interviews. Tijdens de interviews kwam naar voren dat in dit cluster met name het onderdeel 

implementatie een aandachtspunt is. Er was verschil van mening waar de implementatie rol 

ligt. Ligt deze bij de onderwijsteams of bij de beleidsafdeling, en wordt er bij MBO 

Amersfoort voldoende tijd besteed aan het implementatieproces?. Uit onderzoek blijkt dat 

beleidsvorming ondergeschikt is aan beleidsuitvoering (Houppermans, 2011) en dit lijkt bij 

MBO Amersfoort ook het geval. Door gebrek aan tijd en snel resultaten willen zien bestaat de 

kans om in de implementatiekramp te schieten (Brouwer et al., 2019). Om beleid te laten 

slagen is investering in beleidsvorming van essentieel belang. In de klantbeloftes wordt het 

belang van het proces erkend.  

De verwachtingstheorie van Scanlon (1998) geeft aan dat de waarde van zekerheid van 

groot belang is bij het vormen van beloftes. Door het formuleren van klantbeloftes waarin 

verwachtingen, het signaleren van risico’s en acties op gebreken geformuleerd worden, zal de 

waarde van zekerheid vergoot worden (Scanlon, 1998). Door het meenemen van de waarde 

haalbaarheid in het formuleren van de klantbeloftes, wordt inzicht verschaft welke 

klantbeloftes “eenvoudig” en “lastiger” haalbaar zijn. Het meenemen van de haalbaarheid en 

de inventarisatie van noodzakelijke voorwaarden, genereert klantbeloftes die zekerheid 

nastreven. 
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4.1 Beperkingen 

Een kanttekening kan geplaatst worden als het gaat om de generaliseerbaarheid van 

resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd binnen één enkel MBO. De geformuleerde 

klantbelofte kunnen niet zomaar overgenomen worden door andere MBO instellingen. Bij het 

verwoorden van de klantbeloftes zal achterhaalt moeten worden welke specifieke 

tekortkomingen ervaren worden binnen die MBO instelling en hier zullen de klantbelofte op 

aangepast moeten worden. Ondanks dat MBO Amersfoort representatief is voor het MBO 

onderwijs in Nederland, zijn de resultaten breder te generaliseren als het onderzoek binnen 

andere MBO-instellingen herhaald wordt. 

Het aantal participanten was groot genoeg voor het toepassen van GCM, maar beperkt 

in vergelijking met andere vergelijkbare studies. De resultaten uit dit onderzoek zijn echter 

een goede indicatie voor het MBO onderwijs in Nederland vanwege de plaats die dit MBO 

inneemt in Nederland. Ondanks het beperkte aantal deelnemers en indicatieve gegevens is de 

validiteit en betrouwbaarheid van GCM consistent hoog (Rosas & Kane, 2012).  

Een beperking in dit onderzoek is, dat het niet mogelijk is het aantal participanten op 

te delen in aantal werkzame jaren. Door het kleine aantal participanten levert dit nu geen 

betrouwbare resultaten op. Door te kijken naar werkzame jaren zouden de aanbevelingen 

gedetailleerder benoemd kunnen worden.  

De laatste kanttekening kan geplaatst worden, voor GCM ongebruikelijke werkwijze 

om de waarderingsscores mee te nemen, bij het verwoorden van de cluster namen. De 

geformuleerde clusternamen met de hieruit voortgekomen klantbeloftes zijn geformuleerd 

door de beoordeling op belangrijkheid van zowel de klanten als de beleidsafdeling en 

haalbaarheid mee te nemen. De beargumentering hiervoor is dat de clusternamen en 

klantbeloftes nu overeenkomen met de antwoorden op de gebreken die uit onderzoeken naar 
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voren zijn gekomen en overeenkomen met wat verwacht mag worden van een beleidsafdeling. 

Hierdoor is het gehele verloop van het formuleren van de klantbeloftes een integraal proces 

geworden. 

Dit onderzoek heeft echter rijke data opgeleverd en geeft daarnaast mogelijkheden 

voor vervolg onderzoek. 

 

4.2  Significantie en mogelijkheden voor vervolg onderzoek 

 

4.2.1 Wetenschappelijke significantie  

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de klantbelofte in het MBO onderwijs. Terwijl een 

optimale samenwerking in de gehele onderwijsecologie essentieel is om onderwijskwaliteit te 

bieden. In het onderzoek van Brouwer et al., (2019) komt naar voren dat ondersteunende 

teams (waaronder de beleidsafdelingen) onvoldoende aansluiten op wat de onderwijsteams 

nodig hebben. Om een eerste stap te zetten naar aansluiting is het onder andere van belang de 

verwachtingen en beloftes op elkaar af te stemmen. Deze klantbeloftes zijn in het onderwijs 

niet breed onderzocht. In dit onderzoek wordt een aanzet gedaan om de klantbelofte in het 

onderwijs te beschrijven. Door het beschrijven van de klantbelofte in het MBO in relatie tot 

de kwaliteit van het onderwijs is de wetenschappelijke literatuur uitgebreid met nieuwe 

inzichten van samenwerkingscondities die tot nu toe nauwelijks beschreven zijn.   

 

4.2.2 Maatschappelijke significantie  

Het doel van het MBO is studenten voor te bereiden op hun beroepstoekomst in de 

maatschappij. Hierbij is een opdracht aan het MBO dat zij moeten aansluiten op de 

veranderende maatschappij (Ministerie Onderwijs et al., z.d.). Om MBO studenten goed op te 
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leiden wordt er door de overheid kwaliteit van het onderwijs gevraagd. Om deze kwaliteit van 

onderwijs te bieden is het optimaliseren van samenwerking noodzakelijk. Uit onderzoek van 

Brouwer et al. (2019) blijkt dat dit nu nog niet het geval is en dat hierin nog een stap te maken 

is. Dit is van belang om de studenten zo af te leveren bij het behalen van hun diploma dat zij 

klaar zijn om te functioneren in deze veranderende maatschappij en het beroep waar ze voor 

opgeleid worden. Hiermee is de student maar zeker ook de maatschappij gebaad, want 

vakmanschap die de MBO opgeleide levert zal altijd nodig zijn in de maatschappij 

(Dahlmans, 2017; Dekker et al., 2015). Het blijvend vergroten van onderwijskwaliteit is 

daarom, op verschillende fronten, van cruciaal belang. 

 

4.2.3 Mogelijkheden voor vervolg onderzoek 

Vervolg onderzoek naar de invloed van het gebruik van klantbeloftes op de 

samenwerking in het onderwijs, zou gerichtere data voor het onderwijs zelf kunnen opleveren. 

Empirische data over het gebruik van klantbeloftes in het onderwijs zou mogelijk op een later 

moment kunnen leiden tot het op grotere schaal toepassen van klantbeloftes in het onderwijs. 

Vervolg onderzoek over het effect van klantbeloftes op onderwijskwaliteit zou 

bruikbare data kunnen opleveren waarbij de noodzaak van de klantbeloftes naar voren kan 

komen. Het verbeteren van onderwijskwaliteit blijft noodzakelijk om na te streven.  

Als laatste zou onderzoek waarbij de participanten in groepen naar werkzame jaren 

ingedeeld zijn rijke data kunnen opleveren. Met deze data zou de klantbelofte verder 

gespecificeerd kunnen worden en inzichtelijk gemaakt worden wat de betreffende groepen 

nodig hebben om de klantbeloftes na te kunnen komen. 
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4.3 Conclusie 

Om onderwijskwaliteit te bieden moeten alle onderwijsprocessen optimaal verlopen. 

Uit onderzoek is echter gebleken dat deze processen onder andere bij MBO Amersfoort niet 

optimaal zijn. In dit onderzoek is gekeken naar de afstemming tussen de ondersteunende 

afdelingen onderling en met de onderwijsteams. Het optimaliseren van deze afstemming zal 

de onderwijskwaliteit ten gunste komen. Om deze kloof in de afstemming tussen 

verwachtingen en levering van diensten te dichten zijn klantbeloftes van de ondersteunende 

beleidsafdeling geformuleerd. Deze klantbeloftes omschrijven wat de klanten effectief kunnen 

verwachten van de ondersteunende beleidsafdeling. Deze klantbeloftes zijn een 

weerspiegeling van de behoeftes van de klant en wat de beleidsafdeling kan bieden.  

De klantbeloftes zijn zo omschreven dat ze nagekomen kunnen worden en zekerheid 

bieden aan de klanten. Deze zekerheid zorgt ervoor betrouwbaar ervaren te worden. De 6 

klantbeloftes van MBO Amersfoort zijn specifiek voor deze MBO instelling. Ondanks dat 

andere MBO instellingen bepaalde onderwerpen van de klantbeloftes kunnen overnemen 

zullen de klanten in andere instellingen mogelijk ook andere behoeftes hebben. Door gebruik 

te maken van het SERVQUAL model kan een analyse gemaakt worden om deze behoeftes te 

identificeren. De klantbeloftes die bij meerdere MBO instellingen wel terug zouden kunnen 

komen betreffen het samen verbeteren en het belang van de student en de instelling als geheel 

staan voorop. Onderzoek van Brouwer geeft aan dat de afstand tussen de ondersteunende 

diensten en het onderwijs te groot is.  

Vervolg onderzoek is nodig om te kijken of de geformuleerde klantbeloftes inderdaad 

in het onderwijs ook invloed uitoefenen op de samenwerking en of de klantbeloftes van 

invloed zijn op de onderwijskwaliteit.  
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Bijlage A: Infografhic beleidsafdeling onderwijs en ontwikkeling juni 2015 

 

  



66 

 

 

 

Bijlage B: Interview protocol  

 

Project: Thesis “klantbelofte in het Middelbaar beroeps onderwijs”. 

(Creswell, 2014) 

 

Tijd van het interview:   

Datum:     

Plaats:     (gereserveerde ruimte)    

Interviewer:     Susanne Hendriks 

Geïnterviewde:    

Positie van de geïnterviewde: Participant aan eerste deel van het onderzoek via GCM. 

 

Beschrijving van het project:  

a. Doel van het onderzoek: 

De eerste fase van het onderzoek bestond uit het formuleren van de klantbelofte van 

de beleidsafdeling bij MBO Amersfoort. Het betreft een case studie. Hier is voor 

gekozen om gedetailleerde informatie op te halen die daarna gebruikt kan worden voor 

verder onderzoek bij andere MBO instellingen. 

In het tweede deel van het onderzoek worden de onderzoeksresultaten nader 

onderzocht door participanten te interviewen, die deel hebben genomen aan het eerste 

deel van het onderzoek. Er wordt bij 4 participanten van de 15 participanten aan het 

eerste deel van het onderzoek interviews afgenomen. Deze 4 deelnemers zijn 

geselecteerd op basis van werkzame jaren bij de beleidsafdeling. 

b. Hoe verloopt het interview: 

De data in het tweede deel van het onderzoek wordt verzameld door middel van een 

semigestructureerd onderzoek. Hier is voor gekozen zodat (1) door de gedeeltelijke 

open structuur van het interview belangrijke aanvullende informatie verkregen kan 

worden en (2) door de goede voorbereiding ik als interviewer een hoge mate van 

controle over de situatie heb. 

c. Wat wordt er met de data gedaan om de vertrouwelijkheid te waarborgen 

De opname wordt via voicerecorder gedaan en zal opgeslagen worden op de schrijf 

van de OU. Na het interview zal de opname getranscribeerd worden en zullen de 

gegevens niet herleidbaar zijn naar een bepaald persoon. Na het afronden van het 

onderzoek zullen de gegevens vernietigd worden. 

d. Hoe lang zal het interview duren 

Het interview zal ongeveer 45 min in beslag nemen. 

Aanzetten opname (zonder beeld) nadat toestemming is verleend door de geïnterviewde 
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Vragen: 

De eerste vragen zijn bedoeld als inleiding. Er wordt teruggekeken op het verloop van het 

eerder doorlopen proces van identificatie van de klantbeloftes. Tijdens deze vragen, zal de 

interviewer de geïnterviewde observeren, op zijn/haar gemak stellen, vervolg vragen stellen 

en prompts geven om ruimte te geven voor verdieping van de antwoorden.  

 

1. We hebben nu de 6 klantbeloftes omschreven bij O&O. Hoe vond je het verloop van 

het hele proces om aan de 6 klantbeloftes te komen? Wat vind je van deze 6 

klantbeloftes? Herken je de klantbeloftes? Liggen de klantbeloftes volgens jou in lijn 

met het beleid van O&O.  

 

Na de initiële vragen wordt het eerste thema binnen de onderzoeksvraag aangestipt. Ook hier 

zal gebruik worden gemaakt van technieken zoals hierboven aangegeven (observatie, 

vervolgvragen, prompt etc.). Als dit thema voldoende aan bod is geweest, zal het volgende 

onderwerp aangestipt en uitgediept worden.  

 

2. Uit analyse van de eerste fase van de studie is naar voren gekomen dat er verschil zit 

tussen belangrijkheid en haalbaarheid in de groepen die minder en meer dan 2.5 jaar 

werkzaam zijn bij de beleidsafdeling.  

Deze zijn bijvoorbeeld bij cluster 31: wij doen wat afgesproken is en zijn eerlijk over 

haalbaarheid en risico’s. Minder dan 2.5 jaar werkzaam vindt deze belofte belangrijk, 

terwijl meer dan 2.5 jaar deze belofte minder belangrijk vindt. De groep meer dan 2.5 

jaar werkzaam geeft tevens aan dat deze belofte lastig na te komen is. De vraag vanuit 

klanten is; signaleer en escaleer als verwachtingen en doelen toch niet haalbaar zijn en 

kom tot een plan. Voor klanten is dit cluster van belang. 

 Wat vind je van de verschillen tussen deze twee groepen? 

- Wat is volgens jou de redenen van deze verschillen? 

- Hoe interpreteer jij deze verschillen? 

- Dit cluster geeft significantie in haalbaarheid en belangrijkheid van totale 

groep.  

- Wat is er volgens jou nodig om deze beloftes na te komen en aan de 

verwachtingen van de klant te voldoen? 

 

 

1 klantbelofte “Samenwerkingscontracten zorgen voor afstemming van verwachtingen. We leggen 

verwachtingen en doelen vast in samenwerkingscontracten. Met elkaar maken we deze verwachtingen en doelen 

waar” 
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3. Verschil is ook waarneembaar bij cluster 22: we werken altijd samen en streven steeds 

naar verbetering van het onderwijs. Waarbij de groep minder dan 2.5 werkzaam deze 

belofte minder belangrijk vindt dan de groep die meer dan 2.5 jaar werkzaam. Beide 

groepen vinden deze belofte lastig haalbaar. De klanten geven aan deze belofte erg 

belangrijk te vinden. 

- Wat is volgens jou de redenen van het verschil? 

- Wat zijn volgens jou redenen dat deze belofte lastig haalbaar ingeschat wordt? 

- Hoe kunnen we deze belofte als O&O wel nakomen? 

 

4. Bij cluster 13: wij zijn transparant en maken afspraken waar, heeft een hoge score in 

belangrijkheid en heeft een gemiddelde score op haalbaarheid. Uit het 100 dagen 

rapport (van den Bosch, 2021) kwam naar voren dat er verschil ervaren wordt door de 

klanten tussen medewerkers op aanpak en positie. Eenduidige werkwijze werd 

wenselijk geacht door de klanten en deze eenduidige werkwijze wordt aan de klanten 

belooft.  

- Hoe kunnen wij deze eenduidigheid bereiken volgens jou? 

 

5. Cluster 24: alleen samen laten we implementatie werken in de school, wordt aangeduid 

als belangrijk en makkelijk te halen. In 100 dagen rapport (van den Bosch, 2021) staat 

echter dat de samenwerking met andere diensten vaak zoekend is, afstemming 

ontbreekt, onderlinge samenwerking met andere diensten versterkt moet worden en dat 

tot een concreet plan (=opdracht) gekomen moet worden. De statements in dit cluster 

worden belangrijk en makkelijk haalbaar geacht door de participanten. Makkelijk 

haalbaar strookt echter (nog) niet met ervaringen van de klanten.  

- Wat vind jij hiervan? Klopt het dat er hier een gat zit? Waarom denk je dat? 

- Wat zou de reden kunnen zijn dat dit tot op heden nog niet gelukt is? 

 

6. Cluster 65: wij geven deskundig advies, wordt door de groep minder 2.5 jaar 

werkzaam als lastig haalbaar geacht en heeft een gemiddelde score op belangrijkheid. 

De groep die langer dan 2.5 jaar werkzaam is geeft een lage score op belangrijkheid en 

een gemiddelde score op haalbaarheid.  

- Waar zal dit verschil door kunnen komen? 

 

2 Klantbelofte: “Samen verbeteren. Werken aan verbetering van het onderwijs doen we bij O&O met de scholen; 

hun input vormt de basis van onze ondersteuning” 
3 klantbelofte “Het belang van de student en MBO Amersfoort als geheel stellen we voorop. We handelen in het 

belang van de student en van de organisatie, door eenduidige werkwijzen af te spreken. We geven aan wat wel 

en wat niet mogelijk is binnen onze dienstverlening” 
4 klantbelofte  “Eerst afstemming en dan implementatie. We maken voorafgaand aan implementatie transparante 

afspraken over doelen, bruikbare instrumenten en verantwoordelijkheid” 
5 Klant belofte “De gesprekpartner bij onderwijskundige thema’s. Wij kunnen je informeren en adviseren over 

tal van onderwijskundige thema’s” 
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-  Welke scholing/ hulp heb jij nodig om deze belofte na te kunnen komen? 

 

7. Uit onderzoek is gebleken dat beleidsvorming en uitvoering complex is en dat er vaak 

beleidsaccumulatie plaats vindt. (Ondanks dat in goed beleid deze complexiteit 

geminimaliseerd moet worden door aangrijpingspunten en instrumenten zo klein 

mogelijk te houden, blijkt in de praktijk het tegenovergestelde. De beleidsvoerende 

actor reageert met meer beleid door deze detaillering). 

- Herken jij deze accumulatie bij MBO Amersfoort? Wat vind jij hiervan? 

- Wat zouden we hieraan kunnen doen? 

 

8. Wat vind jij van de aandacht voor de beleidsvorming t.o.v. de beleidsuitvoer bij MBO 

Amersfoort? 

Zou dit volgens jou anders moeten? Hoe? 

 

9. Wat moeten we nu met onze klantbeloftes gaan doen volgens jou? 

 

10. Wat heb jij nodig om de klantbeloftes na te kunnen komen? 

 

Bij het slot zal ruimte gegeven worden om na te praten. Het kan zo zijn dat tijdens het 

napraten interessante inzichten aan bod komen. Daarom zal het opname apparatuur 

pas bij het vertrek van de geïnterviewde uitgezet worden.  

 

Bedankt voor je deelname aan het interview. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld 

en zijn niet herleidbaar. 

 

 

 

 

 

Cluster 2 samen & 

streven naar verbinding 

 

 

Cluster 3 afgesproken, 

eerlijk haalbaar risico’s 

Cluster 4 alleen 

samen+ inplementeren 
Cluster 1 Transparant 

 

Cluster 5 kennis 

binnen/ buiten 

Cluster 6 geven desk 

advies 
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Bijlage C: Tijdspad uitgevoerde acties 

Wat Onderwerp Wie Tijdsduur 

GCM voorbereiding Focusprompt en onderzoeksvoorstel Onderzoeker en supervisor 9 maanden 

Aanvraag cETO  Onderzoeker en supervisor 2 maanden 

Teamsessie 0 (voor het 

onderzoek) 

Uitleg onderzoek en het softwareprogramma 

Groupwisdom™,  

mondeling toestemming, 

uitleg over het informed consent. 

Alle mogelijke participanten 4 uur 

Literatuurstudie Statements klantbelofte.  1 maand 

Teamsessie 1 Brainstorming. Alle participanten 4 uur 

Brainstormen (GCM) Brainstorm individueel via Groupwisdom™. Alle participanten 2 weken 

Synthese statement  a.d.h.v. criteria synthese van statements.  Onderzoeker en 2 participanten 1 week 

Activiteit sorteren (GCM) Statements sorteren.  Alle participanten 2 weken 

Teamsessie 2 Bepalen aantal clusters en namen.  4 uur 

Beoordelen statements Beoordelen van statements op belangrijkheid en 

haalbaarheid. 

Alle participanten 2 weken 

Teamsessie 3 Bekeken geformuleerde namen van de clusters en de 

inhoud in overeenstemming zijn. 

Formulering voorlopige klantbelofte. 

Alle participanten 4 uur 

Analyse data Analyse data. onderzoeker  

Zakelijk schrijver  Klantbelofte geformuleerd. Zakelijk schrijver  

Feedback  Feedback 1e verwoording van zakelijk schrijver. Manager + onderzoeker  

Teamsessie 4 Presentatie data, 

Presentatie geformuleerde klantbeloftes van de 

zakelijkschrijver, 

Feedback van participanten op klantbeloftes.  

Alle participanten 4 uur  

Interviews   4 participanten 45 min per 

participant 
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Bijlage D: Overzicht van de statements  

Statement number  

1 Wij gaan het gesprek aan 

2 Wij houden ons aan gemaakte afspraken 

3 We proberen aan de voorkant invloed uit te oefenen op nieuwe wet- en regelgeving ter 

voorkoming van onnodige regeldrift die contraproductief werkt. 

4 

We vragen door wat de bedoeling is van de klantvraag; waarvoor zouden we dit doen? 

Wat helpt het de student/docent/het onderwijs? Welk probleem moet het oplossen? etc. 

5 We hebben onze in-en externe netwerken die we altijd in kunnen en willen inzetten. 

6 Wat O&O belooft, maakt het ook waar! 

7 Wat wij opleveren is getoetst op nut en bruikbaarheid. 

8 Met jullie werken wij aan verbeteren van onderwijs. 

9 De student staat centraal in ons advies aan en ondersteuning van onderwijs en bestuur  

10 Je weet wat je van ons mag verwachten 

11 We zijn zakelijk met menselijke benadering 

12 We zijn duidelijk in wat tot onze taken en verantwoordelijkheden behoort en geven 

duidelijk grenzen aan 

13 We snappen het belang van de klant 

14 We werken op thema intensief samen met betrokken stakeholders. 

15 We verkopen soms "nee". 

16 We accepteren de opdracht niet wanneer er onvoldoende interne resources zijn om hem 

goed uit te kunnen voeren. 

17 We behandelen alle adviesvragen binnen ... dagen. 

18 We zoeken naar good practices in het land en vinden niet opnieuw wielen uit. 

19 We adviseren, zodat besluitvorming op alle tafels gedegen plaats kan vinden. 
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20 We vormen de verbindende schakel tussen alle stakeholders. 

21 We zijn een betrouwbare gesprekspartner. 

22 We werken conform de pdca-cyclus. 

23 We zijn integer 

24 We verplaatsen ons in de klant 

25 We hebben specialistische kennis op verschillende onderwerpen 

26 We denken actief mee 

27 We hebben kennis van de organisatie 

28 We blijven luisteren. 

29 Wij halen altijd input op docenten, teamleiders en directeuren. 

30 We werken vanuit een opdracht. 

31 We werken vanuit een brede blik. 

32 We doen het samen of we doen het niet 

33 Het gaat om merkbare en meetbare verandering 

34 We denken ook om 

35 Wij zorgen ervoor dat medewerkers in het onderwijs, zich daar volledig op kunnen 

richten, omdat wij zaken voor ze afvangen, zoals verantwoordingen, beleid e.d. 

36 Wij houden de klant op de hoogte van voortgang/ontwikkelingen van aanvragen 

37 Wij tonen belangstelling voor de klant 

38 Wij zijn bereid naar de klant toe te komen 

39 Wij zijn bereid tot het geven van toelichting/uitleg 

40 We geven regelmatig een update over de status 

41 We schrijven stukken die voor de klanten begrijpelijk zijn 
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42 We geven eerlijk advies 

43 We hebben duidelijk omschreven bij wie je moet zijn bij een vraag 

44 We respecteren elkaar 

45 We kennen het onderwijs 

46 We handelen in overleg 

47 We verwijzen niet zomaar intern door 

48 We denken een stap vooruit 

49 Wij gaan uit van de wensen van het onderwijs 

50 Verantwoordelijkheden voor O&O en klant zijn duidelijk 

51 We blijven in contact 

52 We staan open voor verbetering van onze dienstverlening 

53 We houden het tempo hoog 

54 We zijn proactief 

55 We maken kwaliteitsafspraken 

56 We hebben kennis 

57 Wij kennen de kaders en de ruimte waarin wij kunnen bewegen 

58 Wij geven goed advies 

59 We ondersteunen teams bij het realiseren van kwaliteit van onderwijs 

60 Wij denken op korte en lange termijn  

61 We staan in contact met de scholen 

62 We denken in oplossingen 

63 We zijn op de hoogte van landelijke ontwikkelingen 
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64 We spreken ons uit wanneer het resultaat behalen in het gedrang komt 

65 We werken vanuit de visie van MBO Amersfoort 

66 We werken samen aan de opdracht 

67 We minimaliseren de complexiteit van de instrumenten 

68 We omschrijven en volgen de gezamenlijke werkafspraken 

69 We voeren een effect beoordeling uit 

70 We vragen feedback 

71 We consulteren deskundigen van buiten de organisatie 

72 We werken als team effectief samen 

73 We schatten bewust risico's in 

74 We zijn bereid tot consensus 

75 We zijn transparant 

76 We zien implementatie als een onderdeel van het beleidsvormingsproces 

77 We pakken barrières voor effectief werken aan 

78 We hebben de doelstelling duidelijk gedefinieerd bij de start 

79 We spelen snel in op veranderingen 

80 We werken via een vast systeem 

81 We zijn in staat tot reflectie 

82 We zijn flexibel 

83 We beschrijven duidelijke het proces 

84 We onderbouwen onze acties (goede verantwoording) 

85 We zijn vasthoudend 
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86 We zijn secuur in archivering 

87 We zijn intern gericht (wat speelt er in de organisatie) 

88 We zijn extern gericht (Wat speelt er in de maatschappij) 

89 We hebben vertrouwen in elkaar 
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Bijlage E: Voorlopige klantbelofte  
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Bijlage F: Samenvatting Go-zones 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-

[4.6667]             

Median = 

2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Full Map Go-Zone 

R=0.64629619045853 

# Statements Average Rating Average Rating 

3 

We proberen aan de voorkant invloed uit te oefenen op 

nieuwe wet- en regelgeving ter voorkoming van onnodige 

regeldrift die contraproductief werkt. 

3.8000 3.0000 

12 

We zijn duidelijk in wat tot onze taken en 

verantwoordelijkheden behoort en geven duidelijk grenzen 

aan 

4.0667 3.8667 

15 We verkopen soms "nee". 3.8667 3.3333 

17 We behandelen alle adviesvragen binnen ... dagen. 3.4000 3.0000 

19 
We adviseren, zodat besluitvorming op alle tafels gedegen 

plaats kan vinden. 
4.0667 3.8667 

20 
We vormen de verbindende schakel tussen alle 

stakeholders. 
3.8667 3.6000 

32 We doen het samen of we doen het niet 3.5333 3.1333 

33 Het gaat om merkbare en meetbare verandering 4.0667 3.6000 

34 We denken ook om 3.8000 3.6667 

35 

Wij zorgen ervoor dat medewerkers in het onderwijs, zich 

daar volledig op kunnen richten, omdat wij zaken voor ze 

afvangen, zoals verantwoordingen, beleid e.d. 

3.8000 3.4667 

47 we verwijzen niet zomaar intern door 3.4667 3.8667 

48 we denken een stap vooruit 4.0000 3.8000 

49 wij gaan uit van de wensen van het onderwijs 4.0000 3.7333 

53 we houden het tempo hoog 3.2667 3.2667 

59 
we ondersteunen teams bij het realiseren van kwaliteit van 

onderwijs 
4.0667 3.6667 

64 
we spreken ons uit wanneer het resultaat behalen in het 

gedrang komt 
4.0667 3.8667 

66 we werken samen aan de opdracht 4.0667 3.7333 

67 we minimaliseren de complexiteit van de instrumenten 4.0667 3.4667 

69 we voeren een effect beoordeling uit 3.7333 3.2000 

72 we werken als team effectief samen 4.0667 3.6000 

73 we schatten bewust risico's in 3.8667 3.8000 

74 we zijn bereid tot consensus 3.8000 3.7333 

76 
we zien implementatie als een onderdeel van het 

beleidsvormingsproces 
4.0000 3.8667 

77 we pakken barrières voor effectief werken aan 3.8667 3.3333 
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79 we spelen snel in op veranderingen 3.9333 3.6667 

80 we werken via een vast systeem 3.3333 3.2667 

82 we zijn flexibel 3.9333 3.4667 

85 we zijn vasthoudend 3.4667 3.6667 

86 we zijn secuur in archivering 3.8000 3.8667 

87 we zijn intern gericht (wat speelt er in de organisatie) 3.8000 3.8000 

88 we zijn extern gericht (Wat speelt er in de maatschappij) 4.0667 3.8667 

6 Wat O&O belooft, maakt het ook waar! 4.6667 3.8667 

7 Wat wij opleveren is getoetst op nut en bruikbaarheid. 4.2000 3.6000 

9 
De student staat centraal in ons advies aan en 

ondersteuning van onderwijs en bestuur  
4.5333 3.8667 

16 
We accepteren de opdracht niet wanneer er onvoldoende 

interne resources zijn om hem goed uit te kunnen voeren. 
4.1333 3.3333 

29 
Wij halen altijd input op docenten, teamleiders en 

directeuren.  
4.1333 3.4667 

30 We werken vanuit een opdracht. 4.3333 3.8667 

46 we handelen in overleg 4.1333 3.8667 

50 verantwoordelijkheden voor O&O en klant zijn duidelijk 4.2667 3.6667 

54 we zijn proactief 4.1333 3.8667 

5 
We hebben onze in-en externe netwerken die we altijd in 

kunnen en willen inzetten. 
3.8667 3.9333 

18 
We zoeken naar good practices in het land en vinden niet 

opnieuw wielen uit. 
4.0667 4.0667 

38 wij zijn bereid naar de klant toe te komen 3.9333 4.1333 

40 we geven regelmatig een update over de status 3.9333 4.2667 

43 
we hebben duidelijk omschreven bij wie je moet zijn bij 

een vraag 
3.7333 4.0667 

60 wij denken op korte en lange termijn  4.0667 4.2000 

68 we omschrijven en volgen de gezamenlijke werkafspraken 4.0667 3.9333 

71 we consulteren deskundigen van buiten de organisatie 3.8667 4.0667 

83 we beschrijven duidelijke het proces 4.0667 4.0000 

1 Wij gaan het gesprek aan 4.4000 4.2000 

2 Wij houden ons aan gemaakte afspraken 4.6667 4.0000 

4 

We vragen door wat de bedoeling is van de klantvraag; 

waarvoor zouden we dit doen? Wat helpt het de 

student/docent/het onderwijs? Welk probleem moet het 

oplossen? etc. 

4.6667 4.2667 

8 Met jullie werken wij aan verbeteren van onderwijs. 4.3333 4.1333 

10 Je weet wat je van ons mag verwachten 4.4000 4.0000 

11 We zijn zakelijk met menselijke benadering 4.2000 3.9333 

13 We snappen het belang van de klant 4.2000 4.0667 

14 
We werken op thema intensief samen met betrokken 

stakeholders. 
4.2667 3.9333 

21 We zijn een betrouwbare gesprekspartner. 4.6000 4.2667 

22 We werken conform de pdca-cyclus.  4.1333 4.2000 

23 We zijn integer 4.5333 4.6000 
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24 We verplaatsen ons in de klant  4.3333 4.0714 

25 
We hebben specialistische kennis op verschillende 

onderwerpen  
4.2667 4.2667 

26 We denken actief mee 4.2000 4.2000 

27 We hebben kennis van de organisatie 4.2667 4.0714 

28 We blijven luisteren. 4.2000 4.2667 

31 We werken vanuit een brede blik. 4.2000 4.1333 

36 
wij houden de klant op de hoogte van 

voortgang/ontwikkelingen van aanvragen 
4.2667 4.3333 

37 wij tonen belangstelling voor de klant 4.2000 4.3333 

39 Wij zijn bereid tot het geven van toelichting/uitleg 4.4000 4.6667 

41 we schrijven stukken die voor de klanten begrijpelijk zijn 4.4667 4.0000 

42 we geven eerlijk advies 4.3333 4.3333 

44 we respecteren elkaar 4.2667 4.3333 

45 we kennen het onderwijs 4.2000 4.0667 

51 we blijven in contact 4.2667 4.2000 

52 we staan open voor verbetering van onze dienstverlening 4.4000 4.5333 

55 we maken kwaliteitsafspraken 4.2667 4.2000 

56 we hebben kennis 4.2667 4.2667 

57 
wij kennen de kaders en de ruimte waarin wij kunnen 

bewegen 
4.4000 4.0000 

58 wij geven goed advies 4.1333 4.0000 

61 we staan in contact met de scholen 4.6667 4.0000 

62 we denken in oplossingen 4.1333 4.1333 

63 we zijn op de hoogte van landelijke ontwikkelingen 4.4000 4.2000 

65 we werken vanuit de visie van MBO Amersfoort 4.3333 4.1333 

70 we vragen feedback 4.2000 4.1333 

75 we zijn transparant 4.2667 4.0000 

78 
we hebben de doelstelling duidelijk gedefinieerd bij de 

start 
4.5333 4.0667 

81 we zijn in staat tot reflectie 4.2000 4.0000 

84 we onderbouwen onze acties (goede verantwoording) 4.2667 4.1333 

89 we hebben vertrouwen in elkaar 4.2000 3.9333 
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Bijlage G: GO-zones per cluster 

Cluster 1 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO 

Amersfoort aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

wij zijn transparant en maken afspraken waar 

R=0.80108052776247 

# Statements Average Rating Average Rating 

32 We doen het samen of we doen het niet 3.5333 3.1333 

46 we handelen in overleg 4.1333 3.8667 

49 wij gaan uit van de wensen van het onderwijs 4.0000 3.7333 

64 
we spreken ons uit wanneer het resultaat behalen in 

het gedrang komt 
4.0667 3.8667 

66 we werken samen aan de opdracht 4.0667 3.7333 

74 we zijn bereid tot consensus 3.8000 3.7333 

77 we pakken barrières voor effectief werken aan 3.8667 3.3333 

11 We zijn zakelijk met menselijke benadering 4.2000 3.9333 

14 
We werken op thema intensief samen met betrokken 

stakeholders. 
4.2667 3.9333 

89 we hebben vertrouwen in elkaar 4.2000 3.9333 

38 wij zijn bereid naar de klant toe te komen 3.9333 4.1333 

62 we denken in oplossingen 4.1333 4.1333 

1 Wij gaan het gesprek aan 4.4000 4.2000 

4 

We vragen door wat de bedoeling is van de 

klantvraag; waarvoor zouden we dit doen? Wat helpt 

het de student/docent/het onderwijs? Welk probleem 

moet het oplossen? etc. 

4.6667 4.2667 

8 Met jullie werken wij aan verbeteren van onderwijs. 4.3333 4.1333 

13 We snappen het belang van de klant 4.2000 4.0667 

24 We verplaatsen ons in de klant  4.3333 4.0714 

28 We blijven luisteren. 4.2000 4.2667 

37 wij tonen belangstelling voor de klant 4.2000 4.3333 

39 Wij zijn bereid tot het geven van toelichting/uitleg 4.4000 4.6667 

44 we respecteren elkaar 4.2667 4.3333 

51 we blijven in contact 4.2667 4.2000 

52 
we staan open voor verbetering van onze 

dienstverlening 
4.4000 4.5333 

70 we vragen feedback 4.2000 4.1333 
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Cluster 2 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

we werken altijd samen en streven steeds naar verbetering van het onderwijs (in het belang van de student) 

R=0.52016146780634 

# Statements Average Rating Average Rating 

20 
We vormen de verbindende schakel tussen alle 

stakeholders. 
3.8667 3.6000 

29 
Wij halen altijd input op docenten, teamleiders en 

directeuren.  
4.1333 3.4667 

59 
we ondersteunen teams bij het realiseren van kwaliteit 

van onderwijs 
4.0667 3.6667 

72 we werken als team effectief samen 4.0667 3.6000 

82 we zijn flexibel 3.9333 3.4667 

54 we zijn proactief 4.1333 3.8667 

87 we zijn intern gericht (wat speelt er in de organisatie) 3.8000 3.8000 

9 
De student staat centraal in ons advies aan en 

ondersteuning van onderwijs en bestuur  
4.5333 3.8667 

26 We denken actief mee 4.2000 4.2000 

61 we staan in contact met de scholen 4.6667 4.0000 

 

Cluster 3 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

wij doen wat afgesproken is en zijn eerlijk over haalbaarheid en risico's 

R=0.6043140544582 

# Statements Average Rating Average Rating 

15 We verkopen soms "nee". 3.8667 3.3333 

17 We behandelen alle adviesvragen binnen ... dagen. 3.4000 3.0000 

69 we voeren een effect beoordeling uit 3.7333 3.2000 

80 we werken via een vast systeem 3.3333 3.2667 

85 we zijn vasthoudend 3.4667 3.6667 

7 Wat wij opleveren is getoetst op nut en bruikbaarheid. 4.2000 3.6000 

16 
We accepteren de opdracht niet wanneer er onvoldoende 

interne resources zijn om hem goed uit te kunnen voeren. 
4.1333 3.3333 

33 Het gaat om merkbare en meetbare verandering 4.0667 3.6000 

50 verantwoordelijkheden voor O&O en klant zijn duidelijk 4.2667 3.6667 

43 
we hebben duidelijk omschreven bij wie je moet zijn bij 

een vraag 
3.7333 4.0667 

86 we zijn secuur in archivering 3.8000 3.8667 

2 Wij houden ons aan gemaakte afspraken 4.6667 4.0000 

6 Wat O&O belooft, maakt het ook waar! 4.6667 3.8667 

10 Je weet wat je van ons mag verwachten 4.4000 4.0000 
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12 

We zijn duidelijk in wat tot onze taken en 

verantwoordelijkheden behoort en geven duidelijk 

grenzen aan 

4.0667 3.8667 

22 We werken conform de pdca-cyclus.  4.1333 4.2000 

30 We werken vanuit een opdracht. 4.3333 3.8667 

55 we maken kwaliteitsafspraken 4.2667 4.2000 

68 we omschrijven en volgen de gezamenlijke werkafspraken 4.0667 3.9333 

78 
we hebben de doelstelling duidelijk gedefinieerd bij de 

start 
4.5333 4.0667 

83 we beschrijven duidelijke het proces 4.0667 4.0000 

84 we onderbouwen onze acties (goede verantwoording) 4.2667 4.1333 

 

Cluster 4 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

alleen samen laten we implementatie werken in de school 

R=0.70491278140485 

# Statements Average Rating Average Rating 

47 we verwijzen niet zomaar intern door 3.4667 3.8667 

73 we schatten bewust risico's in 3.8667 3.8000 

75 we zijn transparant 4.2667 4.0000 

81 we zijn in staat tot reflectie 4.2000 4.0000 

40 we geven regelmatig een update over de status 3.9333 4.2667 

21 We zijn een betrouwbare gesprekspartner. 4.6000 4.2667 

23 We zijn integer 4.5333 4.6000 

36 
wij houden de klant op de hoogte van 

voortgang/ontwikkelingen van aanvragen 
4.2667 4.3333 

42 we geven eerlijk advies 4.3333 4.3333 

 

Cluster 5 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Wij brengen kennis van binnen naar buiten en vise versa 

R=0.69798979167592 

# Statements Average Rating Average Rating 

3 

We proberen aan de voorkant invloed uit te oefenen op 

nieuwe wet- en regelgeving ter voorkoming van onnodige 

regeldrift die contraproductief werkt. 

3.8000 3.0000 

5 
We hebben onze in-en externe netwerken die we altijd in 

kunnen en willen inzetten. 
3.8667 3.9333 

88 we zijn extern gericht (Wat speelt er in de maatschappij) 4.0667 3.8667 

71 we consulteren deskundigen van buiten de organisatie 3.8667 4.0667 

25 
We hebben specialistische kennis op verschillende 

onderwerpen  
4.2667 4.2667 
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27 We hebben kennis van de organisatie 4.2667 4.0714 

45 we kennen het onderwijs 4.2000 4.0667 

56 we hebben kennis 4.2667 4.2667 

63 we zijn op de hoogte van landelijke ontwikkelingen 4.4000 4.2000 

 

 

 

Cluster 6 

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid 

Scale [3.2667]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

Haalbaarheid 

Scale [3.0000]-

[4.6667]             

Median = 2.33335             

n = 15 

wij geven deskundig advies 

R=0.7724757683378 

# Statements Average Rating Average Rating 

34 We denken ook om 3.8000 3.6667 

35 

Wij zorgen ervoor dat medewerkers in het onderwijs, zich 

daar volledig op kunnen richten, omdat wij zaken voor ze 

afvangen, zoals verantwoordingen, beleid e.d. 

3.8000 3.4667 

48 we denken een stap vooruit 4.0000 3.8000 

53 we houden het tempo hoog 3.2667 3.2667 

79 we spelen snel in op veranderingen 3.9333 3.6667 

67 we minimaliseren de complexiteit van de instrumenten 4.0667 3.4667 

76 
we zien implementatie als een onderdeel van het 

beleidsvormingsproces 
4.0000 3.8667 

18 
We zoeken naar good practices in het land en vinden niet 

opnieuw wielen uit. 
4.0667 4.0667 

19 
We adviseren, zodat besluitvorming op alle tafels gedegen 

plaats kan vinden. 
4.0667 3.8667 

31 We werken vanuit een brede blik. 4.2000 4.1333 

41 we schrijven stukken die voor de klanten begrijpelijk zijn 4.4667 4.0000 

57 
wij kennen de kaders en de ruimte waarin wij kunnen 

bewegen 
4.4000 4.0000 

58 wij geven goed advies 4.1333 4.0000 

60 wij denken op korte en lange termijn  4.0667 4.2000 

65 we werken vanuit de visie van MBO Amersfoort 4.3333 4.1333 
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Bijlage H: Go-zone cluster 4 minder en meer 2.5 jaar werkzaam  

Wat is de klantbelofte die de afdeling O&O van MBO Amersfoort 

aan zijn interne klanten kan bieden? 

Belangrijkheid  

meer 2.5 jaar  

Scale [3.3000]-

[4.8000]             

Median = 2.4             

n = 10 

Belangrijkheid  

minder 2.5 jaar 

Scale [3.0000]-[5.0000]             

Median = 2.5            

 n = 5 

alleen samen laten we implementatie werken in de school 

R=0.85459195938376 

# Statements Average Rating Average Rating 

40 we geven regelmatig een update over de status 4.2000 3.8000 

47 we verwijzen niet zomaar intern door 3.8000 3.0000 

73 we schatten bewust risico's in 4.0000 3.8000 

75 we zijn transparant 4.4000 4.0000 

81 we zijn in staat tot reflectie 4.1000 4.2000 

21 We zijn een betrouwbare gesprekspartner. 4.5000 4.6000 

23 We zijn integer 4.6000 4.4000 

36 
wij houden de klant op de hoogte van 

voortgang/ontwikkelingen van aanvragen 
4.4000 4.2000 

42 we geven eerlijk advies 4.3000 4.2000 
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Bijlage I: Klantbelofte 

  



 

Bijlage J: uitwerking Matrix Interviews Interview Protocol  

 

Project: Thesis “klantbelofte in het Middelbaar beroeps onderwijs” (Creswell, 2014). 

 

 Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

6 klantbeloftes  

-wat vind je 

- herken je ze 

- in lijn met beleid O&O 

Herken ze. sommige zijn vrij 

omslachtig. Maar formulering 

opzich goed. 

Ambities zijn hoog, kunnen we 

ze waarmaken. 

mij daar grotendeels in vinden. 

Afvragen: is het een 

klantbelofte of een klantwens 

Alles wat hier staat vind ik wel 

heel relevant. En ook realistisch. 

JA, blijven alleen nog niet 

gelijk hangen. 

Cluster 3 wij doen wat 

afgesproken is en zijn eerlijk 

over haalbaarheid en risico’s.  

-verschillen < belangrijk. > 

minder belangrijk + lastig 

haalbaar. 

-reden verschillen 

-betekenen verschillen voor KB 

-nodig om KB na te komen. 

- significantie haalbaarheid en 

belangrijkheid (totale groep) 

 

KB: “Samenwerkingscontracten 

zorgen voor afstemming van 

verwachtingen. We leggen 

verwachtingen en doelen vast in 

samenwerkingscontracten. Met 

elkaar maken we deze 

verwachtingen en doelen waar” 

-Bij grote opdrachten 

samenwerkingscontracten 

goed. Houdt de balans tussen 

contract maken en 

tijdinvestering opdracht. Niet 

alles kan je in contract gieten. 

Zorg dat opdracht helder is. 

-Verschil komt doordat mensen 

> soms vaste werkwijze, 

vastgeroest zijn. 

-Om de KB na te komen 

moeten we bij O&O tussen 

collega’s contact houden over 

de KB en koppel < en > aan 

elkaar zodat kennis en frisheid 

gecombineerd wordt. 

 

-Als je net in dienst nog nooit 

met OO hebt gewerkt is 

samenwerkingsopdracht wel 

handig. 

-Als dingen al lopen en routes 

lopen dan heb je niet altijd een 

contract nodig. 

Kan me voorstellen als je hier 

langer werkt dat je goede 

contacten hebt en dat vraagt niet 

om een harde formalisering 

- 

-ervaring uit het verleden te 

maken heeft dat er veel adhoc 

gebeurt. . hard hoofd in dat tl/dir 

met samenwerkingscontracten 

gaan werken. 

-haalbaar met aantal 

voorwaarden 1.duidelijk 

communicatie, 2 voet bij stuk 

houden, 3 opdracht in 

samenwerkingscontract 

uitwerken. 4 klant moet leren 

opdracht helder te geven. Juiste 

vragen stellen en misschien 

offerte schrijven (opdracht waar 

alles duidelijk in staat). Als 

klanten erven dat 

samenwerkings opdrachten 

werken dan is haalbaar. 

- Misschien door dingen die in 

verleden zijn gebeurd. Er zit 

een pijn. Waardoor mensen 

niet meer durven dingen te 

verwachten. Daardoor lastig 

na te komen. 

Ik denk dat mensen het wel 

belangrijk vinden. 

- Training prof adviseren. 

inzicht effect eigen gedrag. 

Inzicht helpt om reële 

wederzijds verwachting te 

krijgen. 
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cluster 2 we werken altijd samen 

en streven steeds naar 

verbetering van het onderwijs  

-reden verschillen (beide lastig, 

< minder belangrijk dan >) 

-waardoor lastig haalbaar 

-hoe wel na komen. 

- significantie haalbaarheid en 

belangrijkheid (totale groep) 

 

KB: “Samen verbeteren. Werken 

aan verbetering van het 

onderwijs doen we bij O&O met 

de scholen; hun input vormt de 

basis van onze ondersteuning” 

interessante analyse.  

-verschil komt denk ik door 

ervaringen uit verleden. Willen 

niet terug naar verleden. 

-lastig te behalen omdat de 

ervaringen tot nu toe neg 

waren, onderwijspersoneel niet 

gevraagd werd mee te werken 

en neg was, dus kies mensen 

die pos zijn en mee willen 

werken. 

- life naar lokaties 

-eerdere ervaringen over de 

schutting gooien. 

- Samen vinden of inderdaad 

samen doen is wel een horde die 

we moeten nemen 

- Nee draagvlak in gesprek zijn, 

zelfde belang komen. 

Vooraf goede afspraken over 

maken. Belofte nakomen:  is 

niet alleen van ons afhankelijk 

maar ook van de andere 

afhankelijk. 

- Je moet het samen 

doen. 

- Lastig Haalbaar door 

gebrek aan tijd om 

samen aan tafel te 

zitten. 

- Gespreks momenten 

ook echt aan begin 

plannen en in 

samenwerkingscontract 

vastleggen. We moeten 

het samendoen. 

- Interessant eigenlijk 

misschien dat deze mensen erg 

druk bezig zijn met eigen 

beleidsthema’s en nog niet 

echt gefocust zijn op alle 

scholen. Als je hier langer zit 

dan zie je groter geheel meer. 

- Lastig omdat echt in contact 

te komen met de scholen. We 

zitten verspreid., maakt 

zichtbaarheid niet altijd even 

groot. 

 

cluster 1 is wij zijn transparant 

en maken afspraken waar.  

- Hoe kunnen we 

haalbaarheid 

verhhogen? 

- hoe kunnen we 

eenduidigheid 

bereiken 

 

Kb: “Het belang van de student 

en MBO Amersfoort als geheel 

stellen we voorop. We handelen 

in het belang van de student en 

van de organisatie, door 

eenduidige werkwijzen af te 

spreken. We geven aan wat wel 

en wat niet mogelijk is binnen 

onze dienstverlening”.  

 

Wat bedoelen we gehele 

organisatie? De student, de 

onderwijsteams? 

Onderwijsteams werken 

verschillend en hebben ander 

belang.  

Deze belofte is lastig. 

Vind ik mooi op papier staan 

maar wij hebben geen 

eenduidige werkwijze. 

Hoofdlijnen is handig: 

Werkwijze eerste contact 

(docent moet bijv. via 

tl/directeur) 

Werkwijze hoe/wie te 

benaderen. 

Hoe je uiteindelijk aan de slag 

gaat kan niet eenduidig, dat is 

afhankelijk van de vraag en ligt 

vast in contracten. Variatie aan 

probleem is veel te divers. 

 

 

 

m.n. werkwijze om 

samenwerkinsgcontract op te 

stellen en wat hierin moet 

Meer afstemmen met elkaar. 

Meer werkoverleg met 

mensen met zelfde 

portefeuille. En voortgang en 

afspraken bespreken. 
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Cluster 4 alleen samen laten we 

implementatie werken in de 

school 

-wat vind je hiervan 

- reden nog niet gelukt is 

- significantie in haalbaarheid 

gevonden in relatie tot cluster 

2, cluster 3 en cluster 6 

 

KB: “Eerst afstemming en dan 

implementatie. We maken 

voorafgaand aan implementatie 

transparante afspraken over 

doelen, bruikbare instrumenten 

en verantwoordelijkheid” 

 

Implementatie ligt bij clusters. 

Denk dat O&O meer moet 

helpen als onderdeel van 

project. Het moet helemaal 

losgelaten worden. Door 

tijdsdruk wordt het loslaten 

snel gedaan. 

Volgens is dit nu een 

voornemen en in het verleden 

hebben we dit nog niet 

opgepakt. 

Implementatie heeft het tot nu 

toe nog aan geschort 

Als ze dan soort naar ons kijken  

dat de implementatie schort dan 

hebben we niet duidelijk 

afgesproken waar die 

verantwoordelijkheid ligt 

Niet gelijk in actie schieten. 

Eerst samenwerkingscontracten 

maken. Niet in 

implementatiekramp schieten. 

wederzijdse verwachtingen die 

niet helder zijn of niet 

overeenkomen. 

Zijn we bewust van ons 

handelen hierin? 

Doen we dit consequent? 

 

Cluster 6 wij geven deskundig 

advies 

-waar komt verschil door (< 

lastig haalbaar + gem belang; 

> lage score belang+ gemi 

haalbaar) 

- welke scholing jij nodig om 

KB na te komen 

 

KB: “De gesprekpartner bij 

onderwijskundige thema’s. Wij 

kunnen je informeren en 

adviseren over tal van 

onderwijskundige thema’s” 

- misschien bescheidenheid 

want al loop je hier al 15 jaar 

dan weet je nog niet alles. 

Verklaar dat meer 2.5 werken 

minder belangrijk omdat ze 

denken in onderwerp verdiepen 

en juiste tafel zitten en dan kan 

ik overal over mee praten. 

Daardoor haalbaarder.  

Waarom minder 2.5 jaar > 2.5 

lage score op belangrijkheid. 

hoe komt dat. Ouderen 

collega’s horen zeggen dat we . 

Het woord DE is lastig. Je bent 

niet alwetend.  

Daarnaast is de naam O&O 

misschien niet passend voor het 

werk wat we doen. 

-< in dienst dan denk je dat je 

dat nog moet gaan leren. 

- Eigenlijk is onderlegger van 

ons werk. Ligt misschien erg in 

verlengde van kb 5.  

Waarom heel laag scoort als 

vanzelfsprekend. Anders zijn 

wij niet nodig. 

 

-oudere medewerkers hebben 

ervaren dat je niet alles hoeft te 

weten. Dat het meer over 

dienstverlenende stukje gaat. 

Maar kennis kan wel helpen. 

Laag bij nieuwe collega’s door 

de vele onderwerpen lastig om 

kennis te hebben van de 

onderwerpen. Dan pak je sneller 

rol als procesbegeleider ipv 

inhoudelijk gesprekspartner.  

Ook interesse is belangrijk. 

Onderwerpen koppelen aan 

interesses van medewerken 

O&O. 

- Onbekendheid wat er 

allemaal op stapel staat ten 

tijden van onderzoek. 

- actief in contact te treden 

met de scholen, zichtbaarheid 

vergroten. Pro actief zijn , je 

zelf aan bieden hierin, dingen 

organiseren. .  Actieve vorm 

van benadering niet wachten 

maar actief er naar vragen. 

Zelf op zoek gaan naar de 

vraag 



89 

 

 

 

We zijn niet ontwikkelen van 

onderwijs bezig,  we 

verantwoorden meer.  

Beleidsaccumulatie 

-herken je dat bij mbo a 

-wat zouden we hieraan 

kunnen doen 

Ja. 

Soms schiet instrument doel 

voorbij.  

Houdt het pragmatisch en 

houdt doel voor ogen. 

 

-denk dat we doen.  

-neuzen directeuren niet zelfde 

kant op. Eerste stap 

implementatie ligt al bij alle 

directeuren dezelfde kant op 

laten wijzen. 

- Ja 

- check altijd of het meerwaarde 

heeft, nut heeft. 

- voor borging zijn 

handleidingen heel fijn. 

-Op sommige punten denk ik 

wel. Op formele wordt veel 

vast gelegd. Soms schieten we 

ons doel voorbij.  

Gebrek aan samenwerken. 

Voelen dat we concurrenten 

zijn van elkaar terwijl we 

zelfde belang hebben, de 

student. 

- Betere afstemming. 

Elkaar opzoeken 

Balans beleidsvorming t.o.v. de 

beleidsuitvoer. 

Mag meer aandacht voor 

uitvoer implementatie komen.  

Vorming ligt bij OO en uitvoer 

afhankelijk van het beleid en dat 

we daar veel beter moeten 

afstemmen waar de 

verantwoordelijkheden liggen. 

Bij ETO gaat voorbereiding op 

implementatie heel snel.  

Moet ook meer aandacht zijn 

voor communicatie, meenemen 

en professionalisering van 

docenten. Anders gaat de 

implementatie niet goed. 

Uitvoer beleid goed betwijfel 

ik. Monitoren en punten waar 

men tegen aan loopt kan beter. 

- Oo actievere rol 

hierin. 

- Pcda cyclus. 

-  

Nu doen met KB? Gebruik de gemaakte film 

Neem de KB mee bij afspraken 

en check ze. 

Intervisie binnen O&O en loop 

ze gezamenlijk door bij inbreng 

casus, herhaal ze. 

-Op geschreven kb zitten in de 

grote opdrachten, heel erg in de 

samen werking met tl en 

directeuren. Daar moet je dit 

gesprek ook blijven voeren. 

- Bart naar TL/directeuren. 

- nakomen , maar juiste 

randvoorwaarden 

*eenduidige werkwijze (1e 

contact, oppakken vraag) 

*tijd voor ontwikkelingen 

*format samenwerkingscontract 

*checklist doelen, bruikbare 

instrumenten, 

- blijven communiceren. 

Bij vraag verwijzen naar de kb 

bijv. wij doen samen blijven 

benoemen. 

Bij ind contact ook de kb 

benoemen in het samenwerken. 

Bart ook bij tl/dir benoemen. 

niet alleen een document maar 

ook persoonlijk contact 

daarvoor gebruiken. 

Iets ludieks zodat men ziet 

daar werken ook gewone 

mensen.  
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verantwoordelijkheden in 

samenwerkingsovereenkomst 

benoemd? 

Wat heb jij nodig om KB na te 

kunnen komen 

Maatje om te sparren. 

Bijscholing maar nu niet helder 

op welke onderwerpen door 

nieuwe rol. 

Bezoeken congressen. 

Training:  

-weg vinden in groepen ipv 1 

op 1 omgang. 

-Hoe netwerken? 

 

-tijd 

-formats 

-coaching/training 

implementatie (misschien 

samen met de directeuren. 

- gecontroleerd oefenen  

- dan in leergemeenschap 

reflecteren 

Waardoor je bewust bekwaam 

wordt 

Contact met mensen. 

Iets om opgeleverde producten 

en implementatie te monitiren. 

Regelmatig herhalen met oo 

collega’s in bijv 

leergemeenschap en casus 

hierin bespreken. 

Overige  Geen    Hoe kunnen we de kb levend 

houden? 

Onderliggende pijn bij 

collega’s maakt volle 

overtuiging van klantbeloftes 

moeilijk 



 

Bijlage K: Cluster Report  

Statements and Cluster Report 

Scenario info: 15 Participants 0 PQ Filters 0 Sim. 

Cutoff 

0.2958 

Stress 

Value 

11 

Iterations  

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

1 wij zijn transparant en maken afspraken waar 0.31 

 1 Wij gaan het gesprek aan 0.23 

 4 We vragen door wat de bedoeling is van de klantvraag; waarvoor 

zouden we dit doen? Wat helpt het de student/docent/het onderwijs? 

Welk probleem moet het oplossen? etc. 

0.43 

 8 Met jullie werken wij aan verbeteren van onderwijs. 0.27 

 11 We zijn zakelijk met menselijke benadering 0.39 

 13 We snappen het belang van de klant 0.3 

 14 We werken op thema intensief samen met betrokken stakeholders. 0.28 

 24 We verplaatsen ons in de klant  0.23 

 28 We blijven luisteren. 0.35 

 32 We doen het samen of we doen het niet 0.29 

 37 wij tonen belangstelling voor de klant 0.17 

 38 wij zijn bereid naar de klant toe te komen 0.16 

 39 Wij zijn bereid tot het geven van toelichting/uitleg 0.35 

 44 we respecteren elkaar 0.27 

 46 we handelen in overleg 0.2 

 49 wij gaan uit van de wensen van het onderwijs 0.39 

 51 we blijven in contact 0.39 

 52 we staan open voor verbetering van onze dienstverlening 0.53 

 62 we denken in oplossingen 0.3 

 64 we spreken ons uit wanneer het resultaat behalen in het gedrang 

komt 

0.51 

 66 we werken samen aan de opdracht 0.22 

 70 we vragen feedback 0.45 

 74 we zijn bereid tot consensus 0.2 

 77 we pakken barrières voor effectief werken aan 0.25 
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 89 we hebben vertrouwen in elkaar 0.37 

 

Cluster Statistics 

Average 0.313 

Median 0.291 

Variance 0.01 

Standard deviation 0.1 

Minimum 0.16 

Maximum 0.53 

Count 24 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

2 we werken altijd samen en streven steeds naar verbetering van het onderwijs (in het belang van 

de student) 

0.46 

 9 De student staat centraal in ons advies aan en ondersteuning van 

onderwijs en bestuur  

0.65 

 20 We vormen de verbindende schakel tussen alle stakeholders. 0.44 

 26 We denken actief mee 0.39 

 29 Wij halen altijd input op docenten, teamleiders en directeuren.  0.37 

 54 we zijn proactief 0.42 

 59 we ondersteunen teams bij het realiseren van kwaliteit van onderwijs 0.52 

 61 we staan in contact met de scholen 0.33 

 72 we werken als team effectief samen 0.48 

 82 we zijn flexibel 0.4 

 87 we zijn intern gericht (wat speelt er in de organisatie) 0.56 

 

Cluster Statistics 

Average 0.455 

Median 0.434 

Variance 0.008 
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Standard deviation 0.092 

Minimum 0.33 

Maximum 0.647 

Count 10 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

3 wij doen wat afgesproken is en zijn eerlijk over haalbaarheid en risico's 0.19 

 2 Wij houden ons aan gemaakte afspraken 0.05 

 6 Wat O&O belooft, maakt het ook waar! 0.05 

 7 Wat wij opleveren is getoetst op nut en bruikbaarheid. 0.22 

 10 Je weet wat je van ons mag verwachten 0.19 

 12 We zijn duidelijk in wat tot onze taken en verantwoordelijkheden 

behoort en geven duidelijk grenzen aan 

0.5 

 15 We verkopen soms "nee". 0.08 

 16 We accepteren de opdracht niet wanneer er onvoldoende interne 

resources zijn om hem goed uit te kunnen voeren. 

0.16 

 17 We behandelen alle adviesvragen binnen ... dagen. 0.08 

 22 We werken conform de pdca-cyclus.  0.31 

 30 We werken vanuit een opdracht. 0.12 

 33 Het gaat om merkbare en meetbare verandering 0.07 

 43 we hebben duidelijk omschreven bij wie je moet zijn bij een vraag 0.52 

 50 verantwoordelijkheden voor O&O en klant zijn duidelijk 0.45 

 55 we maken kwaliteitsafspraken 0.19 

 68 we omschrijven en volgen de gezamenlijke werkafspraken 0.09 

 69 we voeren een effect beoordeling uit 0.17 

 78 we hebben de doelstelling duidelijk gedefinieerd bij de start 0.18 

 80 we werken via een vast systeem 0.24 

 83 we beschrijven duidelijke het proces 0.04 

 84 we onderbouwen onze acties (goede verantwoording) 0 

 85 we zijn vasthoudend 0.29 
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 86 we zijn secuur in archivering 0.21 

 

Cluster Statistics 

Average 0.192 

Median 0.172 

Variance 0.021 

Standard deviation 0.143 

Minimum 0 

Maximum 0.52 

Count 22 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

4 alleen samen laten we implementatie werken in de school 0.35 

 21 We zijn een betrouwbare gesprekspartner. 0.3 

 23 We zijn integer 0.47 

 36 wij houden de klant op de hoogte van voortgang/ontwikkelingen van 

aanvragen 

0.46 

 40 we geven regelmatig een update over de status 0.33 

 42 we geven eerlijk advies 0.44 

 47 we verwijzen niet zomaar intern door 0.34 

 73 we schatten bewust risico's in 0.15 

 75 we zijn transparant 0.36 

 81 we zijn in staat tot reflectie 0.31 

 

Cluster Statistics 

Average 0.351 

Median 0.335 

Variance 0.009 

Standard deviation 0.093 
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Minimum 0.151 

Maximum 0.469 

Count 9 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

5 Wij brengen kennis van binnen naar buiten en vise versa 0.57 

 3 We proberen aan de voorkant invloed uit te oefenen op nieuwe wet- 

en regelgeving ter voorkoming van onnodige regeldrift die 

contraproductief werkt. 

0.48 

 5 We hebben onze in-en externe netwerken die we altijd in kunnen en 

willen inzetten. 

0.58 

 25 We hebben specialistische kennis op verschillende onderwerpen  0.51 

 27 We hebben kennis van de organisatie 0.56 

 45 we kennen het onderwijs 0.6 

 56 we hebben kennis 0.53 

 63 we zijn op de hoogte van landelijke ontwikkelingen 0.39 

 71 we consulteren deskundigen van buiten de organisatie 0.8 

 88 we zijn extern gericht (Wat speelt er in de maatschappij) 0.73 

 

Cluster Statistics 

Average 0.573 

Median 0.561 

Variance 0.014 

Standard deviation 0.117 

Minimum 0.392 

Maximum 0.795 

Count 9 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 



96 

 

 

 

6 wij geven deskundig advies 0.62 

 18 We zoeken naar good practices in het land en vinden niet opnieuw 

wielen uit. 

0.78 

 19 We adviseren, zodat besluitvorming op alle tafels gedegen plaats kan 

vinden. 

0.27 

 31 We werken vanuit een brede blik. 0.77 

 34 We denken ook om 0.44 

 35 Wij zorgen ervoor dat medewerkers in het onderwijs, zich daar 

volledig op kunnen richten, omdat wij zaken voor ze afvangen, zoals 

verantwoordingen, beleid e.d. 

0.6 

 41 we schrijven stukken die voor de klanten begrijpelijk zijn 0.51 

 48 we denken een stap vooruit 0.32 

 53 we houden het tempo hoog 0.43 

 57 wij kennen de kaders en de ruimte waarin wij kunnen bewegen 0.75 

 58 wij geven goed advies 0.8 

 60 wij denken op korte en lange termijn  0.64 

 65 we werken vanuit de visie van MBO Amersfoort 1 

 67 we minimaliseren de complexiteit van de instrumenten 0.54 

 76 we zien implementatie als een onderdeel van het 

beleidsvormingsproces 

0.61 

 79 we spelen snel in op veranderingen 0.79 

 

Cluster Statistics 

Average 0.617 

Median 0.611 

Variance 0.038 

Standard deviation 0.195 

Minimum 0.269 

Maximum 1 

Count 15 

 


