
Versterken teamdialoog 
in het mbo

Onderwijsprofessionals zorgen vaak beter voor een ander dan voor zichzelf. Gevoelens delen 
over fysieke belasting, werkdruk, veiligheid en samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. 
Een goede frequente teamdialoog kan daarvoor de oplossing zijn! SOM, Stichting Onderwijs
arbeidsmarktfonds MBO, zet zich in voor het versterken van de teamdialoog. Dit doet SOM 
door online inspiratiebijeenkomsten te organiseren waar kennisdeling en ervaringsuitwisseling 
centraal staan. Ook heeft SOM een emailcursus ontwikkeld die handvatten biedt voor het 
versterken van de teamdialoog. De emailcursus is in eigen tempo te volgen. Deze infographic 
schetst een beeld van alle activiteiten en het belang van het versterken van de teamdialoog.

Wat is een teamdialoog? 

Een teamdialoog is een gesprek waarin 
teamleden samen een centrale vraag 
of uitdaging onderzoeken, bijvoorbeeld 
over samenwerken, professionalisering, 
werkdruk of onderwijsontwikkeling. 
Tijdens de teamdialoog ligt de focus op 
aandachtig naar elkaar luisteren, waar-
bij je je oordeel probeert uit te stellen. 
Het gezamenlijk onderzoeken vindt 
plaats door het delen van ervaringen. 
Uit deze ervaringen komen handelings-
perspectieven voor het vervolg.

Voor wie?

Alle mbo-professionals die het belangrijk 
vinden om te werken aan een betere team-
dialoog. Van leidinggevenden en teamleiders 
tot docenten en OR-leden. Maak samen werk 
van de teamdialoog!

1. Webinar ‘Op 
naar een betere 
teamdialoog’ over 
het belang van de 
teamdialoog.
  

3. Inspiratiesessie ‘Zo bouw 
je een open en veilige leer- en 
werkomgeving’ met uitleg en 
tips voor op de werkvloer.

4. Inspiratiesessie ‘Meer werkplezier? 
Teams aan het roer!’ over hoe je als team 
het collectief handelingsvermogen kunt 
versterken om tot betere teamprestaties 
en meer werkplezier te komen rondom 
het versterken van de teamdialoog in het 
mbo.

5. Inspiratiesessie 
‘Als team goed van 
start in het nieuwe jaar’ 
hoe eenieder een 
actieve rol kan pakken 
in de samenwerking 
en teamdialoog

Wat is het belang van 
het versterken van de 
teamdialoog?

Met een open dialoog creëer je een omge-
ving waarin aandacht is voor productief én 
prettig samenwerken in teamverband. 
Zo kom je tot gezamenlijke en gedragen 
team afspraken die zowel bijdragen aan goed 
onderwijs als aan een prettig werk klimaat 
voor iedereen. Met een optimale team-
dialoog blijft het team zich ontwikkelen. 

Meer weten over het belang van een 

teamdialoog? Bekijk de video waarin 

Thijs Paffen, teamcoach, het belang uitlegt

Bijeenkomsten

naar verslag naar verslag

naar verslag

In elke bijeenkomst staat kennisdeling  en ervaringsuitwisseling tussen de 
deelnemers uit het mbo centraal. Hierdoor wordt netwerkvorming gefaciliteerd. 

2. Twee explorerende 
bijeenkomsten over 
de behoefte aan ken-
nis (uitwisseling) van 
de deelnemers.

Wat kun je verwachten?

Email 1: 
het belang van de 
teamdialoog

Email 11: 
einde expeditie, begin een 
nieuwe fase met je team

Email 10: 
borgen van de 
dialoog in het team

Email 9: 
til betrokkenheid 
naar een hoger niveau

Email 8: 
hybride teamdialoog

Email 7:
cultuur, klimaat, en 
de rol van teamdialoog

Email 2: 
inzicht in 
leiderschapsrollen

Email 3: 
in welke fase van 
ontwikkeling zit 
jouw team?

Email 4: 
het interactieproces 
binnen jouw team

Email 5: 
5 gouden tips voor een 
betere teamdialoog 

Email 6: 
de kracht van
feedback

Doe mee met de e-mailcursus
Ga samen aan de slag met het versterken van de teamdialoog. 
Je kunt op elk moment starten.

Al 80 
collega’s uit

 het mbo gingen
 je voor!

Meld je hier aan

Samen versterken we de teamdialoog in het mbo!

https://www.sommbo.nl/teamdialoog/
https://www.sommbo.nl/teamdialoog/
https://www.youtube.com/watch?v=Zgr7NBWClh8
https://www.sommbo.nl/terugblik-webinar-op-naar-een-betere-teamdialoog/
https://www.sommbo.nl/een-open-en-veilige-werkomgeving-uitleg-en-tips-voor-op-de-werkvloer/ 
https://www.sommbo.nl/zo-word-je-een-sterker-onderwijsteam-met-meer-werkplezier/
https://sommbo.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=h0gz13aty4&l=s3zuxgyfsm

