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Tamar van Gelder en Frank van 
Hout vervolgen hun gesprek over 
professionalisering in het mbo. 
Dit keer als onderwerp: 
de kwaliteit van de teamleider. 

e st Monique Woning otogr fie Diederik Faber 

r n  " amar, hoe kijk je terug op jouw tijd 
als teamleider?" 

m r  "Die functie heet bij elke school 
anders. Bij ons was de functienaam oplei-
dingsmanager. Ik vond het de allerleukste 
baan ooit! Heel uitdagend en veeleisend, maar 
'never a dull moment'. Iedere dag weer andere 
klussen. Al die verschillende contacten: met 
ouders, met studenten, met docenten ... Het 
was veel schakelen, van macroniveau naar 
microniveau en weer terug." 

r n  "Als opleidingsmanager heb je vaak ver-
schillende teams onder je hoede die best groot 
kunnen zijn. Hoe maak je hier tijd voor?" 

m r  "Dat is wel stoeien. Bij elk vraagstuk 
opnieuw. e moet keuzes maken. Daarnaast 
leer je van elkaar. Hoe zit dat bij het Friesland 
College? Durven ze daar nee te zeggen tegen 
de directie?" 

r n  "Ik herken wat je zegt over de drukte en 
druk. Een teamleider kan niet van alle markten 
thuis zijn. Onze opleidingsmanagers en direc-
ties van onze verschillende scholen, verdelen 
samen een aantal team-overstijgende taken. Zo 
gebruiken ze elkaars sterke punten. Dat werkt 
effici nt." 



Tamar is dagelijks bestuurder voor de 
mbo-sector bij vakbond AOb. Hiervoor 
was ze opleidingsmanager bij MBO 
College Amstelland (onderdeel van 
het ROC van Amsterdam). Frank is lid 
van het college van bestuur van Fries-
land College en lid van het bestuur 
van de MBO Raad (portefeuille werk-
geverszaken). De twee kennen elkaar 
via cao-overleggen tussen bonden en 
MBO Raad. 

Hoge eisen 
Tamar grinnikend : "Een oud-collega van mij 
noemde deze functie ooit een weeffout van de 
organisatie, want werkelijk alles komt hierin 
samen. Het is echt een scharnierpunt." 

Frank: "Bij het Friesland College promoten 
we dat directeuren zelf een onderwijsteam 
aansturen. Die weten daardoor direct wat er 
op de werkvloer speelt." 

Tamar: "Is het lastig goeie mensen te vinden 
voor deze functie?" 

Frank: "Wel, ja. De eisen zijn een stuk hoger 
dan een jaar o f  tien geleden. oen was het 
meer een soort co rdinator. Nu moet je vooral 
je team kunnen helpen zich te ontwikkelen. 
Daarnaast heb je te maken met een snel veran-
derende omgeving." 

Tamar: "Zou het werken om de organisatie 
platter te maken? Dat een van de onderwijsteam-
leden het team leidt als primus inter pares?" 

Frank: "Ik denk dat je vooral moet stilstaan 
bij wat een team nodig heeft om de koers van 
de school te realiseren en hoever een team zelf 
is. Een volwassen team zou wellicht gebaat 
zijn bij een leidinggevende die zich deels als 
primus inter pares opstelt. Ik zou het niet 
aanbevelen als h t model, maar het laten 
afhangen van de ontwikkelfase van een team." 

Professionele ruimte 
Frank: " amar, iets anders. Wat versta jij 
onder de term professionele ruimte?" 

Tam ar: "Ik zie het als handelingsvermogen. 
Dat bestaat uit meerdere dimensies: de com-
petenties van de professional en de strnctuur 
en cultuur van de organisatie. In de organi-
satiestrnctuur geeft de directie een opdracht 
aan de teammanagcrs en die aan de docenten. 
De organisatiecultuur bepaalt of de docenten 
zeggen: "Wij pakken die ruimte en ontwikkelen 
goed onderwijs voor onze studenten." 

Frank: "Wat mij betreft zijn die competenties 
en cultuur doorslaggevend. De structuur zie ik 
meer als sluitpost. Hoe denk jij dat teamlei-
ders docenten kunnen helpen die professione-
le ruimte te vergroten?" 

Tamar: "Help je team bewuster te worden 
van die verschillende dimensies en bevorder 
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VAN HOUT: "De externe gerichtheid 

van het mbo naar het bedrijfsleven 

kunnen we een impuls geven door bij-

voorbeeld bewust mensen van buiten 

het onderwijs aan te trekken. voor di-

verse rollen en alle collega's van elkaar 

te laten leren. Voor professionalisering 

geloven we bij het Friesland College 

heilig in drie dingen: coaching on the 

job. intervisie en een aantal profes-

sionaliseringsdagen per jaar. Mét de 

directeur en de opleidingsmanagers. 

Door in de praktijk te reflecteren op je 

functioneren valt de meeste winst te 

boeken: 

actief de professionaliteit door teamscholing. 
De opleidingsmanager kan bijvoorbeeld een 
vaste overlegstructum opzetten waar dit soort 
dingen aan de orde komen. Als opleidingsma-
nager heb je ook een voorbeeldfunctie. Als je 
zelf open staat voor professionaliseringsactivi-
teiten straal je dat uit." 

r n  "Klopt. Een cruciale vraag is ofje in 
staat bent met je team tot een professioneel 
gesprek te komen. Maar dat is natuurlijk 
makkelijker gezegd dan gedaan ... " 

m r  " ... en ofje sterk genoeg bent om de 
waan van de dag te weerstaan! Maar wat denk 
jij, Frank: moet een teamleider per se onder-
wijse1varing hebben? Of  kunnen ze ook uit 
het bedrijfsleven komen?" 

r n  "Lastige vraag. Onderwijservaring 

m r  "Precies! De sociale partners uit het 
mbo vormen samen het arbeidsmarktplatform 
SOM en dat organiseert allerlei activiteiten op 
dat gebied. Een recent goed voorbeeld was een 
webinar voor teamleiders over arbeidsverzuim. 
Heel praktisch: hoe ga je dat moeilijke gesprek 
aan? Het inspireert om het hierover te hebben 
met collega's van andere scholen." 

r n  "Als scholen in eenzelfde regio zitten, 

f ( kun je dat prima samen doen. Voor docenten 
techniek gebeurt zoiets bijvoorbeeld in het 
noorden. Zoiets voor teamleiders lijkt me een 
behoorlijke toegevoegde waarde. Daar kunnen 
we een impuls aan geven, vind ik." 

m r  "Laatste punt: hoe denk je dat verdere 
professionalisering van teamleiders geborgd 
kan worden?" 

helpt absoluut. In de praktijk zie ik dat r n  "Met het woord 'borgen' moeten we 
mensen zonder ervaring soms extra stappen te oppassen. Dat klinkt voor mij als 'houden wat 
zetten hebben. Maar misschien kan een team- je hebt'. De kwaliteit die nu gevraagd wordt, is 
leider uit het bedrijfsleven juist makkelijker anders dan voorheen. De belangrijkste vraag 
verbinding leggen met het bedrijfsleven." voor een teamleider is: ben ik bezig met 

kwaliteitsontwikkeling?" 
m r  "Wat is de span of con trol van een 

opleidingsmanager bij het Friesland College?" m r  "Is ook zo. Borgen, officieel 
vastleggen, is vooral voor de Onderwijs· 

r n  "Ons beleid is dat ze voor twee teams inspectie belangrijk. Net zoals bij iedereen 
verantwoordelijk zijn, in totaal zo'n 25 man. die in het onderwijs werkt, gaat het er voor 
Soms verandert een team zodanig dat het er opleidingsmanagers, teamleiders of hoe je 
meer worden en dat er daardoor te weinig ze ook noemt om, dat je bewust bezig 
aandacht is voor de individuele teamleden. bent met voortdurende verbetering." 
We hebben sinds een tijdje een nieuw model, 
waarbij mensen parttime opleidingsmanager 
zijn en parttime lesgeven." 

m r  "Schuiven de opleidingsmanagers na 
een bepaald aantal jaar door naar een nieuw 
team, voor een frisse blik?" 

r n  "Daar zijn we over aan het nadenken. 
Wat we al wel doen, is kijken welke opleidings-
manager het beste past bij welk team." 

eren n el r 
m r  "Hoe denk jij dat teamleiders zich 

verder kunnen professionaliseren?" 

r n  "Leidinggevenden hebben daa1voor veel 
input nodig van het bedrijfsleven. Dat gebeurt 
al op vrij veel scholen. Leidinggevenden op roc's 
zouden meer van elkaar kunnen leren. Binnen 
een school, maar ook bij andere scholen." 

VAN CELDER: "Naast wat er op je 

afkomt van overheidswege moet een 

school eigenlijk gewoon de eigen 

koers uitzetten en aanhouden. Dat 

haalt wat druk van teamleiders af. 

Ze hoeven dan niet steeds hun focus 

te verleggen. Een feit is dat de koers 

binnen het mbo ook de buitenwereld 

reflecteert: het beroepenveld. Dat 

wordt steeds complexer. Kon je eerst 

volstaan met een vijijarenplan. nu 

mag je blij zijn als je je een jaar aan 

zo'n plan kunt houden. Mbo-scholen 

zijn eigenlijk constant in verandering. 

De opdracht van een opleidingsma-

nager is daarop in te spelen." •


