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Opbrengst bestuurstafels ‘Opleidingsmanagers in positie’ 

24 en 26 september 2019  

 

In september stonden de 2 bestuurstafels in het teken van de volgende vraag: 

 

Is de opleidingsmanager in positie om de sleutelrol naar meer eigenaarschap voor 

onderwijsteams waar te kunnen en mogen maken?   

 

In het mbo zien we een beweging naar het vergroten van het eigenaarschap van onderwijsteams 

voor het zorgdragen voor actueel en kwalitatief goed. Deze beweging wordt breed omarmd. 

Hoofdgedachte is dat het team bij uitstek de verbinding kan leggen tussen de (talenten van de) 

studenten en de dynamiek in het (regionale) werkveld. Het vraagt van de professionals in de teams 

om mee te bewegen met de veranderende werkomgeving waarin studenten hun weg moeten 

vinden.  

 

Deze geleidelijk verschuiving van eigenaarschap en verantwoording naar teams heeft impact op de 

hele instelling. In dit proces is voor de opleidingsmanager is een belangrijke rol weggelegd. Hij 

fungeert in deze transitie als schakel tussen de koers, de ambities en het beleid van de instelling 

enerzijds en hieraan handen en voeten geven door onderwijsteams. Bijgevolg komen veel (nieuwe) 

vraagstukken op het bord van de opleidingsmanager. Denk aan het teams faciliteren in het 

meebewegen met het werkveld en de leefwereld van studenten, meer maatwerk leveren en 

inrichten van doelgroepgericht onderwijs, het meer in co-creatie ontwikkelen van opleidingen. Hoe 

bij teams eigenaarschap ontwikkelen voor het vormgeven aan deze ambities?  Dit is een greep uit 

de vraagstukken waarvoor de opleidingsmanager staat of komt te staan. Wat vraagt dat aan 

vaardigheden, eigen beleidsruimte en verantwoordingsrelaties?  

 

Dit thema is besproken aan de bestuurstafels. Ellen Sinnige (ROC Mondriaan) en Ronald Wilcke 

(ROC van Amsterdam/ ROC Flevoland) hebben bij wijze van inleiding in het thema een casus 

voorbereid voor het gesprek aan tafel.  

 

In de gesprekken aan tafel zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, gekoppeld aan 

de ingebrachte bestuurlijke vraagstukken: 

 

1. Hoe ziet de positie van opleidingsmanagers in mbo-instellingen eruit?  

Mbo-instellingen positioneren de opleidingsmanagers verschillend, hebben verschillende namen 

voor mensen op deze positie en kennen verschillende taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden toe aan deze leidinggevenden (de positioneren als ‘laag’ direct boven de 

teamleiders). Dit heeft onder andere te maken met de mate van de professionele ruimte van 

teams, het aantal managementlagen in de organisatie, de ondersteuningsstructuur rondom de 

onderwijsteams en de besturingsfilosofie. De bestuurders aan tafel zien een grote variatie 

tussen teams in hun eigen mbo-instelling in taakvolwassenheid, teamgrootte en de verdeling 

van taken binnen het team. Een gemeenschappelijke constatering is dat er relatief veel 

wisselingen plaatsvinden in het teamleiderschap en in de functie van opleidingsmanager. Dit 

heeft een negatief effect op de sturing en de ontwikkeling van teams, en daarmee op de 

kwaliteit van het onderwijs.  
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2. Hoe creëren we meer ruimte voor leiderschap door opleidingsmanagers?  

De bestuurders zien een belangrijke rol weggelegd voor de opleidingsmanager in het 

expliciteren – met de teams - van het antwoord op de vraag “wat is goed onderwijs?”. 

Opleidingsmanagers zijn aan zet in het bepalen van de koers met het team én vasthouden van 

de koers om goed onderwijs te realiseren; dat wil zeggen vasthouden aan de ambities en deze 

niet te laten overwoekeren door dagelijkse beslommeringen. De opleidingsmanager legt de 

verbindingen tussen de strategische doelen van de instelling en de praktijk van het team. 

Hiervoor is ruimte voor leiderschap nodig. Aan de andere kant zien de bestuurders dat 

opleidingsmanagers meer vertrouwd zijn met het managen van processen in het team en 

hieraan - dus - meer energie besteden. Ontwikkelen van leiderschap vraagt meer aandacht. De 

bestuurders zien ook dat stafdiensten nog relatief weinig integraal ondersteuning bieden aan 

de teams. Dit drukt negatief op het ruimte nemen van leiderschap door opleidingsmanagers.  

 

3. De complexiteit van de opdracht van teams is toegenomen. Is het nog te doen?  

De bestuurders constateren dat er steeds meer gevraagd wordt van teams en van de 

opleidingsmanagers. Dit heeft enerzijds te maken met de opdracht waar de teams voor staan 

zelf en anderzijds met de beweging om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te 

beleggen. Lerenden volgen geen standaard leertrajecten meer en er moet meer rekening 

gehouden worden met verschillen in de wensen van lerenden en bedrijven/ branches. Dit stelt 

teams en opleidingsmanagers voor dilemma’s waar ze antwoorden op dienen te vinden. De 

vraag is of het huidige competentieniveau van opleidingsmanagers en docenten in voldoende 

mate aansluit op deze complexer wordende vraagstukken.  

 

4. Hoe horizontaal leren en ondersteuning van de opleidingsmanager te bevorderen? 

Opleidingsmanagers hebben in de ogen van de bestuurders de neiging om alleen (‘in de 

kolom’) te werken en te weinig te rade te gaan bij collega’s. Ze vinden het lastig vinden om 

zich kwetsbaar op te stellen en advies te vragen. Het effect kan zijn dat veel 

opleidingsmanagers zich eenzaam voelen en het gevoel hebben er alleen voor te staan. Dat 

kan ook verklaren dat jaarlijks een relatief hoog aantal opleidingsmanagers een andere baan 

aanneemt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.  

Het is zaak om netwerk rondom teams goed te benutten en netwerken van opleidingsmanagers 

en docenten te creëren. Hierin is een faciliterende en aanjagende rol voor bestuurders 

weggelegd.  

 

Aan tafel wordt gesproken over de houdbaarheid van de huidige kleinschalige teamstructuur in de 

nieuwe opleidingswereld van cross overs, combi dossiers, etc. Wellicht dat meer gewerkt zal gaan 

worden in netwerken van docenten.  

 

De bestuurders sluiten het gesprek aan tafel af met de constatering dat het zaak is om bij 

opleidingsmanagers het leren van elkaar te versterken. Hiervoor helpt het formuleren van een 

gezamenlijke opdracht voor de groep opleidingsmanagers en is het nodig om de aanspreekcultuur 

te versterken. De bestuurders realiseren zich dat zij hierin nog meer voorbeeldgedrag kunnen 

tonen. Verder spreken de bestuurders zich uit om de loopbaanpaden van opleidingsmanagers 

onder de loep te nemen. Het begint daarbij met het aanscherpen van de rol en verwachtingen van 

opleidingsmanager in de veranderende wereld van het mbo en haar opdracht naar lerenden en 

bedrijven.  
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De bestuurders stellen voor om in een volgende bestuurstafel HR directeuren en 

onderwijsdirecteuren aan te laten sluiten om dieper in te kunnen gaan op het versterken van de 

positie van opleidingsmanagers.  

 

  

Aanwezige bestuurders: 

24 september 

Ellen Sinnige (ROC Mondriaan) 

Andrea Kaïm (Curio) 

Carl Govers (Onderwijsgroep Tilburg) 

Jan Kweekel (STC) 

 

26 september 

Ronald Wilcke (ROC van Amsterdam/ Flevoland) 

Gaby Allard (ROC van Amsterdam/ Flevoland) 

Peter van Mulkom (ROC NIJmegen) 

Rien Komen (Aeres Groep) 

Ilona Dulfer (Nordwin) 

Wim Moes (Alfa College) 

Ruud Rabelink (Sint Lucas) 

 

Anneke Westerhuis (gespreksleider) 

Kasper Weekenborg  

Alie Kamphuis  

 

 

 


