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Deze publicatie is geïnspireerd door de film Entre les 

murs en geeft een inkijkje in het organisatorische 

reilen en zeilen op een aantal roc’s. De blik is 

daarbij vooral gericht op de niveaus mbo 1 of 2. 

Aan de hand van portretten van zeven teamleiders 

en sectordirecteuren wordt de dagelijkse gang van 

zaken geschetst: de samenwerking tussen docenten, 

risicoleerlingen in het mbo, doorstroom van deel-

nemers, beroepspraktijkvorming, personeelsbeleid, 

begeleiding van zorgleerlingen, voortijdig school-

verlaten, en het pedagogisch klimaat.

De portretten onthullen ook een beeld van de 

teamleiders en sectordirecteuren als mens: wie zijn 

zij, wat beweegt hen, waar zetten zij zich voor in 

en waar zijn ze trots op? De gemeenschappelijke 

noemer is: menselijkheid. De portretten laten zien 

hoe gecompliceerd een onderwijsorganisatie in 

elkaar zit en hoe de geportretteerde teamleiders/ 

sectordirecteuren de menselijke maat weten te 

bewaren. 

De portretten zijn samengesteld op basis van uit-

voerige interviews met de betrokken teamleiders 

en sectordirecteuren, die zijn gehouden in het 

kader van een ecbo-onderzoek naar het vakman-
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In 2008 won de Franse film Entre les murs de Gouden Palm tijdens het film-
festival van Cannes. De film wordt alom geprezen als een overrompelend 
meesterwerk, niet alleen omdat de film de authenticiteit van een documen-
taire aanpak verenigt met de opbouw van een fictiefilm, maar ook vanwege 
het geëngageerde onderwerp. Entre les murs biedt een genuanceerd portret 
over de groepsdynamiek van een multiculturele klas. De film schetst de 
dagelijkse gang van zaken op een Franse middelbare school in een Parijse 
volksbuurt door de ogen van een bevlogen leraar Frans, die er alles aan 
doet zijn leerlingen binnen de school te houden. De film documenteert 
hoe het eraan toegaat op de school en zet uiteen hoe moeilijk het is voor  
leraren het goed te doen.
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schap van docenten in mbo niveau 1 of 2. De 

portretten bestaan uit authentieke verhalen. De 

gebruikte namen zijn echter gefingeerd. De foto’s 

bij de portretten zijn louter bedoeld als illustratie: 

het zijn géén afbeeldingen van de geïnterviewden. 

Tijdens het onderzoek werd de auteur getroffen 

door de betrokken wijze waarop de geïnterviewden 

zich inzetten voor ‘hun’ deelnemers in mbo niveau 

1 of 2, tezamen met ‘hun’ team(s) van docenten. 

Het lukt ze steeds – iedereen op eigen wijze – de 

menselijke maat te bewaren in de soms grote en 

onpersoonlijke werkorganisaties, die het beroeps-

onderwijs ook kent.

De teamleiders en sectordirecteuren zijn gewend 

om hun werk te doen in de beslotenheid van de 

roc-organisaties. Er zijn nauwelijks publicaties te 

vinden die ingaan op deze dagelijkse belevings-

wereld. Met deze publicatie hoopt de auteur te 

laten zien dat het een niet te onderschatten verant-

woordelijkheid betreft. Vandaar zeven positieve 

verhalen, die recht doen aan de idealen van de 

geportretteerden.

Aan het eind van ieder portret is een link opgenomen 

naar een relevante ecbo-publicatie over het thema 

dat in het portret aan de orde is gekomen. Als u 

verder wilt lezen, komt u met een druk op de 

knop terecht bij een relevante publicatie op de 

website van ecbo. 

We bedanken alle geportretteerde teamleiders en 

sectordirecteuren voor hun medewerking aan het 

tot stand komen van deze publicatie. 

Marc van der Meer 

Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Inhoudsopgave

Woord vooraf
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Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft 

het neoliberale denken postgevat in West-Europa, 

Nederland incluis. In het publiek management 

van non-profit organisaties ontwikkelde zich 

een nieuwe vorm van management, die vaak 

wordt aangeduid als nieuw publiek management 

(NMP). Nieuw publiek management laat zich 

moeilijk definiëren. Het is een verzamelnaam 

voor de ontwikkeling naar een bedrijfsmatig 

werkende overheid.

Een aantal specifieke kenmerken van nieuw 

publiek management is:

•  Publiek ondernemerschap. Het management 

van een organisatie neemt zelf initiatieven 

tot vernieuwing en innovatie (ondernemende 

geest binnen overheidsbureaucratieën).

•  Resultaatgericht werken. Binnen de organisatie 

wordt afgerekend op basis van de resultaten 

(output).

•  Bedrijfsmatig werken. Niet alleen het resultaat, 

maar ook het proces van bedrijfsmatig en kosten-

beheersend werken is van belang (efficiëntie).

•  Doelmatig werken. Het geloof in de werking van 

de markt stimuleert competitie en concurrentie 

(effectiviteit).

•  Klantgericht werken. De wens van de klant 

(de burger) staat centraal bij het verlenen van 

publieke diensten (servicegerichtheid).1 

Onder invloed van het nieuw publiek management 

werden allerlei bedrijfskundige termen, zoals kos-

tenefficiency, input, output, planning and control, 

accountability, transparantie, vraagstukken rondom 

efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit in overheids-

organisaties geïntroduceerd. Het Angelsaksische 

organisatiemodel, waarin het marktdenken 

centraal staat, werd het dominante organisatie-

model. Dat ging ten koste van het Rijnlandse 

organisatiemodel, dat traditioneel het gangbare 

organisatiemodel in West-Europa was. 

Inleiding
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Teamleiders in het mbo geven leiding aan een team van docenten en zijn 
verantwoordelijk voor een juiste inzet van mensen en middelen en voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Wat is hun rolopvatting? 

1  Pollitt, C. & Bouckart, G. (2000). Public management reform: a comparative analysis. Oxford: Oxford University Press.
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Waar in het Angelsaksische model het belang 

van de aandeelhouder centraal staat, wordt in het 

Rijnlandse denken principieel rekening gehouden 

met de belangen van alle betrokkenen (klanten 

(burgers), medewerkers, partners, overheid en 

kapitaalverschaffers). Het Rijnlandse model is 

gebaseerd op de kracht van het collectief, maat-

schappelijke consensus, een actieve rol van de 

staat: vertrouwen en samenwerkingspelen een 

grote rol en het Rijnlandse model werkt met een 

middellange termijn planning. Het Angelsaksische 

model daarentegen is gebaseerd op individueel 

succes, een minimale staatsbemoeienis en winst 

op korte termijn.2  

Mede als gevolg van het neoliberale denken en 

de invoering van nieuw publiek management 

voltrok zich in de voorbije decennia in veel 

sectoren een enorme schaalvergroting door 

fusies, gepaard gaande met een sterke toename 

van regels, hiërarchie, bureaucratie, controle en 

verantwoording. Ook in het beroepsonderwijs. 

In organisaties kwam de nadruk te liggen op 

meetbare en stuurbare indicatoren, efficiëntie en 

financiële prestaties. Waar deze organisatievorm 

tot problemen leidt, heeft dat volgens Jaap Peters 

te maken met verlies van ‘de menselijke maat’.3 

Peters is dé expert op het gebied van Rijnlands 

organiseren en onder andere bekend door de 

managementboeken Intensieve menshouderij en 

Het Rijnland boekje.

In een studie naar de staat van de menselijke 

maat in de financiële sector en de zorgsector 

hebben onderzoekers van de Nederlandse 

School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een 

poging gedaan het begrip ‘menselijke maat’ te 

definiëren. Volgens hen wordt de basis voor de 

menselijke maat gevormd door vier elementen, 

waarbij de verhouding van de mens ten opzichte 

van het systeem en de positie die hij daarin in-

neemt uitgangspunt is. 

Die vier elementen zijn:

•  Overzicht: het is voor mensen van groot belang 

dat zij zich in zowel fysieke omgevingen als sociale 

systemen kunnen oriënteren en systemen kunnen 

overzien en doorzien (kleinschaligheid).

•  Herkenning: mensen hebben de behoefte 

zich aan systemen en organisaties te kunnen 

relateren. Enerzijds gaat het om de behoefte 

van mensen aan persoonlijk contact met 

 ‘gelijken’; anderzijds gaat het om de noodzaak  

 voor organisaties en systemen om de persoon-

 lijke ervaring en situatie van mensen als uit-

 gangspunt te nemen.

•  Zeggenschap: mensen hebben de behoefte 

systemen en situaties te kunnen beïnvloeden 

en te kunnen beheersen. Dit aspect komt sterk 

tot uiting in de veranderende rol van profes-

sionals (artsen en docenten) in de zorgsector 

en het onderwijs. Door de toenemende macht 

van het management in zorg en onderwijs, krij-

gen artsen en docenten minder ruimte om zelf 

invloed uit te oefenen op het ’primaire proces.’ 

Het gevoel van zeggenschap gaat hierdoor 

verloren.

•  Eigen verantwoordelijkheid: mensen willen 

eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Wanneer sprake is van overzicht, herkenning 

en zeggenschap, kunnen mensen ook daad-

werkelijk eigen verantwoordelijkheid nemen 

voor hun handelen.4
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Tabel 1 Verschillen tussen het Angelsaksische organisatiemodel en het Rijnlands organisatiemodel

Angelsaksische model Rijnlands model

Wie de baas is, mag het zeggen Wie het weet, mag het zeggen 

Mensbeeld: individualisme Mensbeeld: solidariteit 

Doelstelling als vertrekpunt Hier en nu als vertrekpunt 

Organisatie als geldmachine Organisatie als werkgemeenschap 

Zelf willen schitteren Samenspel 

Regelgedreven Principegedreven, contextgevoelig 

Functiesplitsing (specialisatie) Vakmanschap centraal 

Coördinatie van bovenaf Coördinatie op de werkvloer

Aangestuurd door staf Primair proces centraal 

Voorspelbaarheid als norm Maatwerk centraal 

Weten is meten Meten is weten 

Bron: Van Eeden, 2010, p. 16.

Hoe zit het met de menselijke maat?

2  Eeden, G. van (2010). Bekijk het door een andere bril. Pleidooi voor het Rijnlandse model. OR informatie, nr. 3, 16-18.
3  Peters, J. & Pouw, J. (2001). De intensieve menshouderij. Schiedam: Scriptum. 4  NSOB (2009). De menselijke maat: Remedie of Retoriek? Den Haag: NSOB.
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In het huidige maatschappelijke en politieke debat 

wordt in toenemende mate gerefereerd aan het 

begrip ‘de menselijke maat’. In discussies over 

de financiële sector, de sociale zekerheid en de 

veranderingen in de zorg en het onderwijs is 

veelvuldig de roep te horen dat de menselijke 

maat in het oog moet worden gehouden of moet 

terugkeren. 

In het onderwijs wordt bij de roep om de terug-

keer van de menselijke maat vooral de relatie 

gelegd met schaalvergroting (fusies van onder-

wijsinstellingen) en de hiermee gepaard gaande 

toename van bureaucratie. Centrale thema’s zijn 

de noodzaak van kleinschaligheid, menselijk 

contact, beheersbaarheid en aandacht voor de 

persoonlijke beleving en situatie van mensen.

In het maatschappelijk debat over de menselijke 

maat komen vooral twee aspecten duidelijk naar 

voren: de subjectieve werkelijkheidsbeleving 

van de individuele mens staat centraal en de 

menselijke maat staat nadrukkelijk voor de juíste 

maat. De menselijke maat lijkt een bezwering te 

zijn voor maatschappelijke problemen. Binden, 

boeien en faciliteren zijn de kernwoorden voor 

een manier van werken waarin de mens centraal 

staat. Uitgangspunt bij mensgericht organiseren 

is dat de aanwezige regelruimte niet langer wordt 

‘ingeregeld’ door het management. Leidinggeven-

den richten zich meer op coachen en faciliteren; 

medewerkers krijgen meer ruimte voor zelfsturing. 

In deze publicatie komen zeven teamleiders en 

sectordirecteuren uit zeven roc’s aan het woord. 

De betrokkenen zijn geïnterviewd in het kader 

van een ecbo-onderzoek naar het vakmanschap 

van docenten in mbo niveau 1 of 2. Tijdens deze 

interviews hebben zij uitspraken gedaan die iets 

zeggen over hun stijl van leiderschap. In tabel 2 

zijn enkele van deze uitspraken op analytische 

wijze geordend aan de hand van de vier onder-

scheiden elementen van het begrip ‘menselijke 

maat’.
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Tabel 2 Overzicht van uitspraken van geportretteerden

Teamleiders

Elementen van mensgericht leiderschap

Overzicht Herkenning Zeggenschap Eigen 
verantwoordelijkheid

Louisa Artz Een nieuwe voorzie-
ning voor verzuim-
controle binnen het 
roc geeft ons veel 
rust.

Er is veel affiniteit 
tussen docenten 
AKA en de doel-
groep.

Docenten hebben 
behoefte aan schar-
relruimte.

Docenten willen alles 
met elkaar bespre-
ken en beslissen 
en vooral hun eigen 
ding doen.

Tom Lok Het draait allemaal 
om het geven van 
vertrouwen.

Belangrijk is dat 
docenten persoonlijk 
geïnteresseerd zijn 
in iedere individuele 
deelnemer.

Docenten zijn in 
staat een vertaalslag 
te maken naar een 
stukje onderwijs.

De docent is een 
leermeester en 
absoluut ook een 
opvoeder.

Vervolg Tabel 2 Overzicht van uitspraken van geportretteerden

Teamleiders

Elementen van mensgericht leiderschap

Overzicht Herkenning Zeggenschap Eigen 
verantwoordelijkheid

Marit Eifel Wij zien dat wij als 
team een bepaalde 
cirkel van invloed 
hebben.

De loopbaan van 
de deelnemer staat 
centraal.

Het team heeft de 
zaken zodanig 
geregeld dat zij het 
gedroomde maat-
werk kan verzorgen.

Onze leermeesters 
zijn mensen uit de 
praktijk, die zichzelf 
durven spiegelen en 
ontwikkelen.

Bert Prins Docenten leren ver-
schillende begelei-
dingsaanpakken in 
de praktijk en van 
collega’s.

Opdrachten worden 
zo vormgegeven dat 
ze in het straatje 
van de deelnemer 
passen.

De docent heeft de 
vrijheid om het on-
derwijs in te richten 
zoals hij denkt dat 
het goed is.

Het betekent voor de 
docent veel praten, 
veel begeleiden en 
doorverwijzen waar 
nodig.

Esther Heemskerk Tussen september 
en de kerst is ieder-
een bezig zijn plek te 
vinden.

Het onderwijs wordt 
zoveel mogelijk 
afgestemd op de 
doelgroep.

Docenten wil-
len graag volledig 
maatwerk leveren en 
het maatwerk zelf 
inrichten.

Docenten kunnen 
prima aangeven op 
welke manier ze aan 
professionalisering 
willen doen.

Lieke Somers Een klas van mbo 
niveau 1 of 2 mag 
niet groter zijn dan 
23 deelnemers.

Het belangrijkste is 
dat de docent de 
aandacht kan krijgen 
van de deelnemer.

Docenten in mbo 
1 of 2 zijn vooral 
opvoeders die de 
persoonlijke ontwik-
keling belangrijk 
vinden.

Docenten die met 
deze doelgroepen 
aan de slag gaan, 
moeten goed gefaci-
liteerd worden.

Jan Kempers Het is zéér belangrijk 
dat de docent een 
vertrouwensband 
met de deelnemers 
weet op te bouwen.

De docent is  in staat 
het leerprogramma 
ondergeschikt te 
maken aan wat de 
deelnemer op een 
bepaald moment 
aan kan.

Er is behoefte aan 
versterking van het 
pedagogisch klimaat 
rond mbo niveau 1 
en 2.

Het pedagogische 
klimaat en de 
facilitering van mbo 
niveau 1 en 2 blijven 
aandacht vragen.

Inleiding Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

Verder lezen over de menselijke maat in het mbo?

Venne, L. van de & Hesseling, M. (2010). De menselijke maat in het middelbaar beroepsonderwijs verkend. 

’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Groenewegen, T. (2010). Saamhorigheid in het mbo. Didaktief, nr. 8, 22-23.

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/De%20menselijke%20maat%20in%20het%20mbo%20verkend.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/artikelen/Didaktief%20oktober%202010%20Saamhorigheid%20in%20het%20mbo.pdf
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Louisa Artz heeft in diverse functies gewerkt 

binnen het beroepsonderwijs. Na enkele jaren 

lesgegeven te hebben, heeft ze een tijd als staf-

functionaris gewerkt. De laatste acht jaar is ze 

werkzaam als domeinleider AKA van een roc in 

het westen van het land.

Artz is nauw betrokken bij niveau 1, de AKA. 

Ze merkt dat de jongeren in mbo niveau 1 een 

slecht imago hebben. De doelgroep wordt vaak 

negatief weggezet en krijgt voortdurend ge-

ringschattend commentaar. Het komt voort uit 

beeldvorming, weet Artz. “Het is zelfs zo, dat 

toen een debat, dat door het roc was georgani-

seerd met een aantal mensen van de gemeenten 

en het college van bestuur, werd verstoord door 

jongeren, door iedereen werd gezegd: zie je wel, 

dat zijn die AKA’s. Terwijl die AKA’s er helemaal 

niet waren! Tegen die beeldvorming knokken, 

daar word ik wel eens moe van.”

     

De jongeren in mbo niveau 1 zijn niet voor niets 

uitgevallen uit het mbo, maar Artz ziet dat het 

stuk voor stuk leerlingen zijn met talenten. “Als 

je je staande kunt houden in straatculturen, dan 

heb je aardig wat organisatorische talenten en 

natuurlijk overwicht. Die talenten kunnen ze ook 

op een andere manier inzetten. Je moet ze zien 

13

Voor domeinleider Louisa Artz (50) is de samenwerking tus-

sen docenten in niveau 1 een hot item. Goede samenwerking 

is essentieel, maar: ‘afspraak is afspraak’ is een lastige. “De 

docenten hebben een grote behoefte aan scharrelruimte.”

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2
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te pakken, stimuleren en aanspreken op wat ze 

wel kunnen.” Artz’ ambitie is dat zo’n jongere 

weer lekker in zijn vel gaat zitten. Dat hij van 

daaruit weer de keuze voor onderwijs maakt en 

goed voorbereid op de arbeidsmarkt komt. “Het 

mooiste is natuurlijk als ze niet uitvallen, maar 

het belangrijkste is dat ze weer perspectief hebben.”

Er is veel affiniteit tussen de docenten AKA en de 

doelgroep. “Het docententeam is absoluut niet 

geïnteresseerd in resultaten in de zin van cijfers of 

dat soort dingen. De docenten werken gewoon. 

Ze willen geen leerplan schrijven en rapporteren, 

ze willen aan de slag. Ze hebben zoiets van: het 

gaat toch goed? Dat het dossier niet op orde is, is 

voor hen minder belangrijk.” Dat het docenten-

team open en eerlijk naar elkaar is en goed kan 

samenwerken, is bij deze doelgroep essentieel. 

Deze jongeren, zeker in de groep, voelen elke 

spanning haarfijn aan. Desondanks vertonen 

docenten soms ondermijnend gedrag. “Docenten 

willen alles met elkaar bespreken en beslissen, 

maar toch ook vooral hun eigen ding doen. 

Deelnemers hebben bijvoorbeeld een aftekenlijst. 

Docenten moeten het met elkaar eens zijn 

wanneer een taak kan worden afgetekend. Ze 

spreken het wel af met elkaar, maar toch doet de 

een het zo en de ander doet het zus. Dat is denk 

ik een cultuur die je vaker bij niveau 1 tegenkomt. 

Behoefte aan scharrelruimte noem ik dat altijd 

maar.”

Als domeinleider zet Artz zich in om subsidies 

binnen te halen die nodig zijn voor de bekostiging 

van het onderwijs op mbo niveau 1. “Dit is een 

doelgroep die veel extra geld nodig heeft. Wij 

werken met een financiering van 1 op 12. De 

financiering van het mbo is gericht op 1 op 24, 

misschien 1 op 18. De AKA-groepen starten 

elke tien weken. Dat betekent elke tien weken 

opnieuw een plan van inzet maken en elke tien 

weken met elke leerling een heel nieuw rooster 

maken voor de komende tien weken, want 

elke tien weken verandert het programma dus 

ook. Dit niveau onderwijs kun je eigenlijk alleen 

maar goed doen als je extra geld hebt.” Die 

extra subsidies moeten overal vandaan komen, 

bijvoorbeeld van de gemeente. Telkens als een 

subsidie stopt, dan moet Artz als domeinleider 

opnieuw gesprekken voeren met de gemeente of 

andere subsidiegevers om nieuwe subsidiegelden 

los te krijgen. Artz vindt de financiering van de 

AKA-opleidingen, dus de extra financiering die 

nodig is, een stressfactor. Het betekent dat ze elk 

jaar achter subsidiegelden aan moet. “Telkens is 

er voor een korte periode geld en daarna moet 

je weer opnieuw kijken. Zeuren om geld kost 

ontzettend veel energie.” 

Daar staat tegenover dat het haar veel voldoening 

geeft als het lukt om een voorziening voor deze 

jongeren te realiseren. Met voldoening vertelt  

Artz over het zogenoemde ‘checkpoint’. Dat is 

een nieuwe voorziening binnen de AKA van het 

roc om het hoge verzuim in deze doelgroep terug 

te dringen. Leerlingen melden zich elke dag bij 

het checkpoint om hun map te halen en te teke-

nen voor aanwezigheid. Als ze te laat zijn worden 

ze verwelkomd en hier opgevangen tot ze in de 

les kunnen. Als leerlingen zonder bericht niet 

aanwezig zijn, wordt er naar huis gebeld. Check-

point is daarmee een plek waar de leerling wordt 

gekend en dat is zeer waardevol. Het is wel een 

dure voorziening, want normaal heeft een groep 

18 klokuren les en de rest van de week niet of de 

groep is op stage, terwijl het checkpoint de hele 

week open moet zijn. “De verzuimcontrole vanuit 

het ‘checkpoint’ geeft zoveel rust. Om dat voor 

elkaar te krijgen, dat heeft mij ontzettend veel 

energie gegeven!”

15

Verder lezen over risicojongeren in het mbo?

Eimers, T. & Visser, K. (2009). De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten. Naar een samenhangend 

onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren. ‘s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Docenten in overleg

Hoofdstuk 1 “De paradox van alles met elkaar willen bespreken” Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/A00482.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/A00482.pdf
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Tom Lok is per ongeluk teamleider geworden bin-

nen de sector Handel van een roc in het westen 

van het land. Hij is nu acht jaar werkzaam in het 

onderwijs, na een loopbaan van 25 jaar in het 

bedrijfsleven. In eerste instantie gaf hij alleen les 

op mbo niveau 2, maar drie jaar geleden vertrok 

de vorige teamleider en werd Lok door het team 

naar voren geschoven. 

De reden dat hij het onderwijs is ingegaan heeft 

te maken met het type leerlingen in de lagere 

mbo-niveaus. Veel van deze leerlingen groeien 

op in een problematische sociale omgeving. 

“Vader is het grootste probleem, die is heel vaak 

niet in beeld. Moeder alleen kan er dan niet 

voor zorgen.” Zelf heeft Lok een gelukkige jeugd 

zonder problemen gehad. “Als je ouder wordt, 

kom je tot de ontdekking dat het voor heel veel 

jongeren anders is. Ik wil wat voor deze jongeren 

betekenen: een klein steentje bijdragen aan een 

wat gelukkiger jeugd.”

Als teamleider zet Lok zich iedere dag met zijn 

team in om de jongeren te motiveren naar school 

te komen en de opleiding af te maken, zodat ze 

met een diploma op zak de arbeidsmarkt kunnen 

betreden. “Onze ambitie is: 100% met diploma 

weg. Maar als je thuis problemen hebt en een 

17

Teamleider Tom Lok (54) doet er alles aan om jongeren op 

mbo niveau 2 binnenboord te houden. Op tijd komen en aan-

wezig zijn is een groot probleem. “Ze roepen wel dat school 

niet leuk is, maar ze willen wel een diploma halen.”

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

”Op motivatie 
scoren ze meer 
dan gemiddeld”
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privéschuld enzovoorts, dan is school, hoe ver-

velend wij dat ook vinden, gewoon bijzaak voor 

die jongeren. Dus anders gezegd, ons doel is: 

de uitval beperken. Reduceren tot nul lukt nooit, 

want de uitval van leerlingen op mbo niveau 2 is 

enorm groot.” Er wordt door veel mensen binnen 

de school heel veel tijd geïnvesteerd om zoveel 

mogelijk leerlingen de eindstreep te laten halen. 

Niet alleen door docenten, maar ook door de 

mentor, de teamleider en door medewerkers van 

voorzieningen die binnen de school aanwezig 

zijn, zoals het maatschappelijk werk. 

Het draait allemaal om het geven van vertrouwen. 

Voor deelnemers in mbo niveau 2 is het heel be-

langrijk dat docenten hen vertrouwen geven door 

vooral bezig te zijn met de dingen die goed gaan. 

Een goede docent in mbo niveau 2 kan het ge-

duld opbrengen om persoonlijk geïnteresseerd te 

zijn in iedere individuele leerling, te luisteren naar 

zijn verhaal en verstaat de kunst om ondanks de 

problematiek een vertaalslag te maken naar een 

stukje onderwijs. “De docent moet een leermees-

ter zijn, maar absoluut ook een opvoeder. Ik zeg 

wel eens: op niveau 2 is het 70% sociaal bezig 

zijn en 30% lesgeven.” 

De instroom in niveau 2 is (nog) drempelloos, 

maar alle deelnemers krijgen een intake waarbij 

ze een test maken. Die test meet motivatie en 

persoonlijkheid. “De motivatie zit bij de meeste 

deelnemers wel goed. Op motivatie hebben we 

volgens mij nog nooit iemand weggestuurd.” De 

persoonlijkheid kan een belemmering zijn om tot 

de opleiding toegelaten te worden. “Dit is een 

detailhandelsopleiding; deelnemers komen dus 

in een winkel te werken waar ze de winkel moeten 

vertegenwoordigen. Een hectische omgeving, 

waar iedere dag andere dingen gebeuren. Het 

zijn vaak jongeren met een heel kort lontje. Dan 

willen wij nog wel eens adviseren: is de detailhandel 

wel de juiste keuze?” 

De test meet ook hoe een deelnemer leert. Het 

zijn typisch leerlingen die leren door te doen. 

Daarom is de praktijk zo belangrijk. “Daar maken 

wij natuurlijk gebruik van. Gemiddeld genomen 

zijn het jongeren die niet graag op school zitten, 

maar die wel bereid zijn om de handen uit de 

mouwen te steken. Op hun stageplek functioneren 

ze vaak prima. Ik zeg er altijd voorzichtig bij: 

als ze er zijn...”

Lok heeft een lijst van winkels waarmee de oplei-

ding een goed contact heeft. “Het zijn erkende 

leerbedrijven, waarvan de eigenaar zich bewust is 

dat hij geen assistent-bedrijfsleider binnenhaalt, 

maar een vakkenvuller en dan ook nog een vak-

kenvuller met een gebruiksaanwijzing. Het zijn 

winkels waar mensen werken die het woord ge-

duld hoog in het vaandel hebben staan en niet bij 

de eerste keer dat een stagiair te laat komt gelijk 

de school gaan bellen. Het opvallende is dat ze 

bij ons op school erg veel moeite hebben om op 

tijd te komen, maar op hun stageplek doorgaans 

wel op tijd zijn.” 

Lok en zijn team zijn tevreden als ze het gevoel 

hebben dat ze er alles aan gedaan hebben om 

de jongeren binnenboord te houden. De praktijk 

leert dat gemiddeld twee derde van de leerlin-

gen in mbo niveau 2 na twee jaar de opleiding 

verlaat met een diploma. “We zeggen wel eens: 

wat jammer dat een derde het diploma niet heeft 

gehaald. Maar eigenlijk moeten we zeggen: wat 

een geweldige prestatie van die twee derde!” 
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Een stagiair aan het werk in een supermarkt

Hoofdstuk 2 “Op motivatie scoren ze meer dan gemiddeld” Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

Verder lezen over doorstroom van deelnemers?

Visser, K. & Wijk, B. van (2011). Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3. ’s-Hertogenbosch/

Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Volledige onderzoeksrapportage

Verder lezen over beroepspraktijkvorming in het mbo?

Poortman, C. & Visser, K. (2009). Leren door werk: de match tussen deelnemer en werk. ‘s-Hertogenbosch/

Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/A00639_Een%20schepje%20erbovenop.pdf
www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/Een%20schepje%20erbovenop.%20Volledige%20onderzoeksrapportage.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/A00499.pdf
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Marit Eifel is teamleider binnen de sector Educa-

tie van een roc in het zuiden van het land. Het is 

een sector die volledig werkt met kwetsbare en 

overbelaste jongeren. Een sector waar een hele 

grote maatschappelijke opdracht ligt. “Dat betekent 

dat de output, de plek waar de deelnemer straks 

naartoe gaat, belangrijker is dan de inhoud van het 

stukje onderwijs dat wij bieden.” Eifel heeft affiniteit 

met de doelgroep. Net als haar docententeam is zij 

een idealist, die hoog scoort op urgentiebesef en 

zinvolheid.

Voor Eifel en haar team staat de loopbaan van de 

deelnemer centraal. “Onze ambitie is iedereen 

op zijn juiste plek. Of dat nu doorstroom naar ver-

volgonderwijs is, uitstroom naar werk of doorver-

wijzing naar een andere instantie, wij kijken naar 

de talenten en de kenmerken van de deelnemer. 

Dat maatwerkpak moeten wij verzorgen.” Ze is 

tevreden als zij en haar team hun zaken zodanig 

geregeld hebben, dat zij het gedroomde maat-

werk kunnen realiseren. Maar maatwerk is heel 

complex. Eifel vertelt dat het veel organisatie met 

zich meebrengt om een continue instroom van 

deelnemers mogelijk te maken en iedere twee 

maanden een diplomeringsronde te organiseren. 

De maatwerkaanpak levert kleine successen 
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Bij pogingen om een integraal onderwijsaanbod van 

niveau 1 tot en met niveau 2 op te zetten loopt teamleider 

Marit Eifel (49) tegen een logge organisatie aan. “Op bepaalde 

momenten wil je burgerlijk ongehoorzaam zijn.”

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

”Je moet continu 
blijven investeren” 
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op: een deelnemer die niet of onregelmatig 

naar school toe kwam en uiteindelijk een min of 

meer regelmatige schoolbezoeker wordt of een 

deelnemer die te maken had met een opeensta-

peling van problemen en die uiteindelijk bij een 

hulpverlenende instantie terecht kan, zodat de 

hulp opgepakt kan worden. “Bij ons is het al be-

langrijk als een jongere een bepaalde regelmaat 

weet te leren, dat hij elke dag bijvoorbeeld om 

half tien op school is. We proberen dat dan terug 

te brengen naar half negen, maar concentreren 

ons eerst op die regelmaat. Daarna gaan we wel 

eens verder kijken.”

Als teamleider stelt Eifel zich faciliterend op. Ze 

ziet zichzelf vooral als teamondersteuner, degene 

die in het primaire proces de voorwaarden schept 

om de kleine successen, de veranderingen bij de 

deelnemers, te laten gebeuren. “Ik beschouw het 

als een succesje als ik zie dat de collega’s waar-

mee ik werk een bepaalde rust krijgen om hun 

werk op een goede manier uit te voeren, zonder 

dat ze daarbij ook nog aan allerlei andere zaken 

moeten denken die te maken hebben met de 

organisatie. Met andere woorden, ik probeer een 

werkomgeving te creëren, waarbij ballast zoveel 

mogelijk door mij wordt weggenomen, zodat mijn 

collega’s zich kunnen concentreren op de bege-

leiding van deelnemers. Mijn collega’s bijstaan in 

alles, een klankbord zijn om ervoor te zorgen dat 

zij er niet alleen voor staan, maar zich gesteund 

voelen. Dat soort zaken.” 

Tot die zaken behoort ook het streven naar een 

gevarieerd samengesteld docententeam qua 

achtergrond en ervaring. “Onze leermeesters zijn 

mensen uit de praktijk, die het hart op de goede 

plaats hebben voor deze deelnemers. Zij kunnen 

binnen school de praktijk heel kort benaderen 

en het werk in de praktijk overbrengen op onze 

deelnemers.” Het moeten wel mensen zijn die 

zichzelf durven spiegelen en durven te ontwik-

kelen. Die de expertise in huis hebben om zelf 

lessen te maken, om lessen op maat toe te 

snijden, om een opleiding toe te schrijven naar 

de vraag van het bedrijf. In die zin ook innovator 

zijn. “Een zittend team kun je niet altijd beïn-

vloeden, maar alles wat je nieuw binnenhaalt 

wel. Dat vind ik heel relevant.” Bij aanname van 

nieuw personeel krijgen mensen met een grote 

benoeming de voorkeur en mensen die echt iets 

kunnen toevoegen. “Dat kunnen mensen uit 

het bedrijfsleven zijn, die een frisse blik op onze 

organisatie kunnen werpen en gemakkelijker zijn 

in de contacten met bedrijven, omdat ze dezelfde 

taal spreken. Dat kunnen ook stagiaires zijn, die 

lichtvoetig omgaan met ict-toepassingen en fris 

en fruitig in het arbeidsproces staan.” 

Als teamleider vindt Eifel de hoeveelheid ‘control’ 

belastend. “Wij zijn er keien in om alles ontzet-

tend ingewikkeld te maken.” Onderwijsmensen 

regelen dingen door er een structuur op te zetten 

en die structuur gaat gepaard met regelgeving. 

Door voortschrijdend inzicht worden soms dingen 

aangescherpt of veranderd, waarbij nieuwe regels 

worden verzonnen, zonder bestaande regels te 

schrappen. Na verloop van tijd is het alleen nog 

maar regelgeving en beheersbaarheid. “Dat doen 

wij echt niet goed. Daar zijn we allemaal schuldig 

aan. Allerlei regelgeving geeft mij een gevoel van: 

het moet omdat het moet.” 

Eifel en haar collega’s zien dat zij als team een 

bepaalde cirkel van invloed hebben en dat zij 

die ruimte kunnen oprekken. “De effecten naar 

het grote geheel zijn klein en de hoeveelheid 

energie die we erin steken is groot, maar als een 

olietanker maar een halve graad verschuift, dan 

raakt hij uiteindelijk kilometers uit de koers, dus 

de invloed is er uiteindelijk wel!”
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Verder lezen over personeelsbeleid in het mbo?

Moerkamp, T., Hermanussen, J., Groenenberg, R., Visser, K., Thomsen, M., Streefland, F. & Oosterhof, A. 

(2011). Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Bouwstenen voor bezinning en beleid. 

MESO focus, nr. 80, themanummer.

Een leerling krijgt instructie van een ervaren leermeester

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2Hoofdstuk 3 “Je moet continu blijven investeren”

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/overig/9789013089462_MesoFocus_bw_V2.1_evert_print.pdf
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Bert Prins komt oorspronkelijk uit het basison-

derwijs. Daar heeft hij de beginjaren van ‘Weer 

Samen Naar School’ (WSNS) meegemaakt. Weer 

Samen Naar School heeft als doel kinderen die 

extra ondersteuning en begeleiding nodig heb-

ben, zoveel mogelijk op een reguliere basisschool 

te houden. Nu is hij teamleider van een divers 

team met verschillende activiteiten, zoals AKA, 

inburgering, laaggeletterdheid, in een kleine 

vestiging van een groot roc in het westen van het 

land. Een buitenpost, zegt hij zelf. 

Prins ziet een trend dat steeds meer jongeren 

met een probleem in het reguliere onderwijs hun 

diploma moeten zien te halen. Hij is van mening 

dat dat niet voor alle leerlingen de oplossing is. 

Wel voor sommige leerlingen. “Ik denk dat het 

heel erg belangrijk is dat er een stuk maatwerk 

geboden wordt. Dat de school kan bieden waar 

de deelnemer behoefte aan heeft.” 

In de AKA-opleiding zitten veel deelnemers 

met gedragsproblemen en deelnemers die 

moeite met leren hebben. Dit zijn bijvoorbeeld 

deelnemers met ADHD, dyslexie, autistische 

kenmerken. “Alle sociale problematieken die je 

kunt verzinnen, zie je verzameld in de AKA-

doelgroep.” Er zijn ook deelnemers bij die een 

25

Teamleider Bert Prins (56) werkt veel samen met docenten die 

vanuit een zij-instroom het onderwijs zijn ingekomen. Of ze 

bevoegd zijn vindt hij van latere zorg. “Het is heel erg belangrijk 

dat ze de doelgroep kunnen aanspreken.”

”Docenten moeten 
duizendpoten zijn”

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2
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laag IQ hebben. De docent moet proberen al die 

verschillende deelnemers op de een of andere 

manier binnen het traject te houden. Dat is een 

kunst op zich. Het betekent veel praten, veel be-

geleiden en doorverwijzen waar nodig. “Autisten 

bijvoorbeeld zijn heel typische deelnemers die je 

op een bepaalde manier moet aanpakken. Er is 

een begeleidingsaanpak voor, maar daar moet je 

je wel in bekwamen. Deelnemers met een laag IQ 

moeten weer op een andere manier aangepakt 

worden. Sommige zijn veel te timide of terugge-

trokken.” 

Docenten leren de verschillende begeleidings-

aanpakken vooral in de praktijk en van collega’s 

die er veel vanaf weten. Het roc verzorgt daar-

naast scholing op dit gebied waar docenten aan 

kunnen meedoen. Ook heeft het roc een samen-

werkingsrelatie met een stichting voor ambulante 

begeleiding. “Een ambulant begeleider komt hier 

op school en geeft zowel tips aan de docent, als 

aan de deelnemer en kan soms ook wat remedial-

teachingachtige zaken doen.” Op zijn gunstigst 

komt zo’n ambulant begeleider eenmaal per 

week langs.

Volgens Prins is de docent de deskundige. Als 

teamleider stelt hij zichzelf op als ondersteuner 

van de docent. “Ik acht de docent deskundig, 

maar ik stuur bij als ik zie dat dingen mislopen 

of niet naar mijn zin gaan. Af en toe hebben we 

een gesprekje, soms op initiatief van de docent. 

Laten we zeggen: een voortgangsgesprekje. Soms 

gewoon in de wandelgangen, maar we gaan er 

ook wel eens even voor zitten.” Het geeft Prins 

veel voldoening als hij een docent net dat stukje 

zelfvertrouwen kan geven om een traject van een 

deelnemer goed vorm te geven. Met name als 

het een beetje stroef gaat. “Het gaat meestal om 

kleine aanwijzingen, die helpen de docent op het 

juiste spoor te komen.” Prins stimuleert daarmee 

de vrijheid van docenten om het onderwijs in 

te richten zoals hij denkt dat het goed is. AKA 

is daarmee ver gevorderd. Op het intranet van 

het roc heeft AKA heel veel documenten staan: 

voorbeelden van uitgewerkte lessen en uitge-

werkte portfolio’s. “Dat is kant en klaar door de 

docent te gebruiken en naar eigen goeddunken 

in te vullen. Het is heel toegankelijk en onder-

steunt de docent enorm.” Als een docent zelf iets 

ontwikkelt, is het de bedoeling dat het ook op 

het intranet gezet wordt. Centraal wordt bekeken 

of het voldoet aan de eisen en dan komt het op 

intranet te staan. Deze kennisdeling is gegroeid 

in de afgelopen 6, 7 jaar dat AKA bestaat.

Deelnemers op niveau 1 weten vaak niet precies 

wat ze kunnen en wat ze willen. Aan de hand van 

een programma kunnen ze een keuze maken, en 

als ze eenmaal een beetje op het gewenste spoor 

zitten, krijgen ze ook hun opdrachten vooral in 

die richting. Het portfolio dat ze gaan maken is 

heel belangrijk. Daar zitten allerlei opdrachten in. 

“Die opdrachten proberen we zo vorm te geven 

dat het een beetje in hun straatje past.” 

Prins is tevreden als de deelnemers op een 

geschikte plek terechtkomen. Dat hoeft niet per 

definitie te zijn dat ze hun diploma halen. Een 

deelnemer die kan doorstromen naar een op-

leiding op niveau 2 heeft in zijn ogen zijn plek 

gevonden. “Op teamniveau communiceren we 

natuurlijk dat ze hun diploma moeten halen. 

Daar werk je naartoe. Dat lukt niet in alle gevallen. 

Als een deelnemer tussentijds afhaakt omdat hij 

bijvoorbeeld een geweldige stage heeft gehad 

waar hij kan blijven, dan heeft hij misschien geen 

diploma gehaald, maar heeft hij wel een goede 

plek gevonden. Dan ben ik toch tevreden.” 
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Verder lezen over begeleiden van zorgleerlingen in het mbo?

Petit, R., Groenenberg, R. & Kuijvenhoven, G. (2010). Over de grens. Begeleiding van zorgleerlingen in het 

beroepsonderwijs: beleid en praktijk. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

AKA-leerlingen aan het werk tijdens een praktijkles in de keuken

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2Hoofdstuk 4 “Docenten moeten duizendpoten zijn”

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/A00568.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/A00568.pdf


28

Esther Heemskerk heeft destijds de oude opleiding 

MO gedaan. “Dat is puur onderwijs”, kijkt ze 

tevreden terug. Ze is haar onderwijsloopbaan 

begonnen met lesgeven in havo 4, maar daar 

vond ze niet wat zij zocht. “Ik dacht bij mijzelf: 

deze kinderen komen er toch wel.” Ze wilde als 

docent het verschil kunnen maken. Na drie jaar 

in het voortgezet onderwijs is ze op een mts gaan 

werken. “Het is niet alleen dat die jongeren in het 

middelbaar beroepsonderwijs een andere aanpak 

nodig hebben, ik ben er zelf ook goed in om dat 

voor elkaar te krijgen.” Inmiddels is ze 31 jaar 

werkzaam in het onderwijs. Na 20 jaar fulltime 

voor de klas te hebben gestaan in de lagere 

onderwijsniveaus van het mbo is Esther Heems-

kerk nu tien jaar werkzaam als teamleider en 

opleidingscoördinator van deze doelgroep in een 

roc in het westen van het land.

Heemskerk heeft iets met de doelgroep in mbo 

niveau 2. “Ik vind deze jongeren vreselijk leuk. 

Ze zijn ook oervervelend, zeker in het begin van 

het schooljaar tussen september en de kerst. 

Dan is iedereen bezig zijn plek te vinden.” Ook 

de docenten in haar team zijn allemaal mensen 

die iets met dit type jongeren hebben. “Mensen die 

zich realiseren dat het onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid is om ook deze doelgroep 
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Teamleider Esther Heemskerk (53) zou zoveel regelruimte 

willen hebben als ‘Alice in Wonderland’. Ze is een warm 

pleitbezorger van het Rijnlandse model. “Ik ben ervan 

overtuigd dat ideeën van de werkvloer zelf moeten komen.” 

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

”Maatwerk is het 
allerbelangrijkste”
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te bedienen.” In haar visie is het ontwikkelen 

van talent de belangrijkste opdracht van het 

onderwijs. “Dan denk ik meteen aan het leveren 

van maatwerk daar waar talent ook maar de kop 

opsteekt.” Ze is van mening dat talentherkenning 

bij jongeren in mbo niveau 2 versterking behoeft. 

“Ik vind wel eens dat bepaalde kwaliteiten van 

deze jongeren niet volledig worden onderkend. 

Dat ze lastig zijn en het vertikken huiswerk te 

maken, springt vaak meer in het oog dan de 

leukere dingen. Maar al die grote monden komen 

allemaal voort uit onzekerheid.”

Heemskerk zou heel graag met haar team 

volgens het Rijnlandse model willen werken. 

De kern van organiseren volgens het Rijnlands 

model is dat er veel belang wordt gehecht aan de 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en 

dat het primaire proces centraal staat. Bij deze 

manier van organiseren krijgt de docent vol-

doende ruimte van het management om het vak 

zo bekwaam mogelijk uit te voeren. Dit zorgt voor 

een verbetering van de kwaliteit van het onder-

wijs voor de deelnemer.

“In de meeste leden van mijn team heb ik alle 

vertrouwen. De teamleden kunnen prima aange-

ven op welke manier ze aan professionalisering 

willen doen.” Zo zouden Heemskerk en haar 

team graag volledig maatwerk leveren en het 

maatwerk zelf inrichten. Het team is van mening 

dat als een deelnemer een bepaald niveau ge-

haald heeft, deze een vrijstelling moet krijgen. De 

onderwijs- en examenregeling (OER)5 laat weinig 

vrijheid om tussentijds de spelregels te verande-

ren. “Van hogerhand word je dan letterlijk met 

de OER om de oren geslagen en gewezen op de 

onderwijstijd. Die deelnemer moet een alternatief 

programma krijgen. Dat kunnen wij niet bekos-

tigen, want dan moet je klassen gaan splitsen. 

Dus laten we die deelnemers eindeloos hetzelfde  

doen. Dat is een gigantische ergernis. Als je 

maatwerk wilt leveren, vraagt dat om constante 

aanpassing van de spelregels. Anders kun je 

geen maatwerk leveren.”

Met haar team zet Heemskerk zich in om het 

onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de 

doelgroep. Ze hebben in de afgelopen jaren veel 

energie gestoken in het ontwikkelen van juiste 

methodieken en lesmateriaal, want dat is nog 

een groot probleem. “Of het is met kinderachtige 

Peppie en Kokkie-plaatjes en een heel groot 

lettertype, wat eigenlijk bestemd is voor groep 5 

van de basisschool. Of het is veel te moeilijk met 

lappen tekst, waar ze op afhaken. Wij filteren elke 

methode, maken er zelf heel veel bij.”

Heemskerk is van mening dat de doelgroep hele-

maal niet zo geschikt is voor competentiegericht 

onderwijs. Competentiegericht onderwijs gaat uit 

van probleemgestuurd leren en zelfstandig den-

ken, coaching en reflecteren. Het is haar ervaring 

dat deze doelgroep structuur nodig heeft, hap-

klare brokjes en pas aan het volgende beginnen 

als het vorige is afgevinkt. “Die jongeren hebben 

al een probleemgestuurd leven, als zij zelf de op-

lossing moeten gaan verzinnen, kunnen wij heel 

lang wachten.” Ook over coaching en reflecteren 

heeft ze een uitgesproken mening: “Coaching en 

reflecteren zijn abstracte dingen die voor deze 

doelgroep maar zeer ten dele haalbaar zijn. Een 

stukje voorzeggen kan geen kwaad, vinden wij. 

En wij weten allemaal hoe moeilijk reflecteren is. 

Als die deelnemer op één dag kan verzinnen: ‘ik 

heb dat en dat gedaan, dat was het niet hele-

maal, volgende keer doe ik het zo’, dan ben ik al 

een heel gelukkig mens.”
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Een stagiaire aan het werk in een bloemenwinkel

5   Elke mbo-opleiding is wettelijk verplicht een OER te maken. In de OER is de inhoud en inrichting van het onderwijs beschreven 
en hoe de examinering van de opleiding eruit ziet.
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Verder lezen over het handelen van docenten in het mbo?

Glaudé, M., Berg, J. van den, Verbeek, F. & Bruijn, E. de (2011). Pedagogisch-didactisch handelen van 

docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Literatuurstudie. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum 

Beroepsonderwijs.

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/Literatuurstudie%20Pedagogisch%20didactisch%20handelen%20def.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/Literatuurstudie%20Pedagogisch%20didactisch%20handelen%20def.pdf
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Lieke Somers kan bogen op een lange loopbaan 

in het onderwijs. Ze heeft tien jaar gewerkt als 

docent in het voortgezet onderwijs, alvorens ze 

ruim twintig jaar geleden de overstap maakte 

naar het middelbaar beroepsonderwijs. In het 

mbo heeft ze enige jaren les gegeven en vervol-

gens diverse managementfuncties bekleed. De 

laatste twee jaar is ze werkzaam als directeur 

Onderwijs en lid van de tweehoofdige directie van 

een roc in het midden van het land. 

Het belangrijkste op mbo niveau 1 en 2 is volgens 

Somers dat het de docent lukt de aandacht van 

de deelnemer te krijgen. Als er contact is, kan de 

docent met de deelnemers praten, ze begeleiden 

en ze wat leren. Als ze geen verbinding voelen 

met de docent, dan is in mbo niveau 1 en 2 het 

risico groot dat de deelnemers wel instromen, 

maar zo weer weg zijn omdat ze zich niet op hun 

plek voelen. “Sommige collega’s hebben dat 

van nature in zich en kunnen dat gewoon. Wat 

ik mijzelf en de organisatie  kwalijk neem is dat 

er niet altijd evenveel waardering is als het lukt 

daadwerkelijk in de groep contact te maken met 

het individu en met de groep.” 

Door de jaren heen heeft Somers binnen het mbo 

twee groepen docenten zien ontstaan: “Of het 

nu om Techniek gaat, om Welzijn of om Handel, 
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Directeur Onderwijs Lieke Somers (53) heeft zowel onderwijs 

als bedrijfsvoering in haar portefeuille. Het leidt regelmatig tot 

moeilijke afwegingen. “Een doorlopende zorgstructuur is heel 

belangrijk, maar bedrijfsvoering vraagt ongelofelijk veel geld.” 

Mensgericht leiderschap Portretten van teamleiders in mbo niveau 1 of 2

”We zijn op 
de goede weg”
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steeds is er een clubje docenten dat zich met 

deelnemers op niveau 1 of 2 bezighoudt en 

anderzijds zijn er docenten die zich bezighouden 

met deelnemers op niveau 3 of 4.” Binnen 

niveau 1 of 2 zijn het met name de docenten die 

het ook prettig vinden om les te geven aan dat 

niveau. Dat zijn dan vooral opvoeders die de per-

soonlijke ontwikkeling belangrijk vinden. Omdat 

ze zo betrokken zijn bij die deelnemers, dreigen 

ze soms de structuur en de leerdoelen uit het oog 

te verliezen. Het is vaak een valkuil van docenten 

in niveau 1 of 2 dat ze te veel meegaan in de 

problematieken van de deelnemers. “Ik merk 

ook dat juist in die teams – nu moet ik uitkijken 

wat ik zeg – mensen omvallen. Die teams staan 

onder druk van de vsv (voortijdig schoolverlaten) 

die moet worden teruggebracht. De vsv op niveau 

2 is torenhoog. Docenten die daar heel erg bij 

betrokken zijn, kunnen daar aan onderdoor gaan.”

De voortijdige schooluitval is zo hoog, doordat 

een groot deel van de leerlingen in mbo niveau 1 

of 2 eigenlijk helemaal niet in staat is om te leren, 

omdat ze problemen thuis hebben of persoonlijke 

problemen. “Door allerlei instrumenten proberen 

wij steeds scherper te krijgen of een jongere nu 

wel of niet in staat is om naar school toe te gaan. 

Wij nemen bijvoorbeeld een educatiemeter af 

bij deelnemers. Dat is een belevingsinstrument, 

waarmee de jongeren worden gecategoriseerd. 

Meer dan 60% van deze jongeren scoort categorie 

3. Dat betekent dat wij zeggen: eigenlijk zijn ze, 

gezien hun problematiek, niet in staat om naar 

school te komen.”

Somers vindt het erg belangrijk dat de docenten 

die met deze doelgroepen aan de slag gaan, 

goed gefaciliteerd worden. Als directeur Onder-

wijs zorgt ze ervoor dat het onderwijs op deze 

niveaus op de agenda staat, draagt ze haar visie 

uit en verzorgt ze soms workshops. Maar vooral 

zorgt ze ervoor dat er extra gelden binnenkomen 

voor de onderwijsniveaus 1 en 2. Daarmee 

worden diverse voorzieningen gefinancierd. “De 

voorzieningen die wij nu inmiddels allemaal in 

ons roc hebben gerealiseerd, waren 6, 7 jaar 

geleden ondenkbaar.” Er is een studiecoach-plus, 

een rebound-voorziening, een doorstartklas, 

maatschappelijk werk. Een klas van niveau 1 of 

2 mag niet groter zijn dan 23 deelnemers. 

Roc-breed is er ook een grote groep van remedial 

teachers (RT’ers) en onderwijsassistenten aange-

steld, gekoppeld aan een afdeling. De onderwijs-

assistenten assisteren de docent in de klas. “Het 

grappige is dat de deelnemers de onderwijsas-

sistenten in de groepen heel erg waarderen. Het 

is allemaal: mees en juf, kunt u me helpen?” Een 

deelnemer die echt helemaal niet met het niveau 

kan meekomen gaat naar een remedial teacher. 

Of een deelnemer krijgt extra hulp aan het einde 

van de dag. Om erachter te komen of de inzet 

van een remedial teacher nodig is, worden alle 

deelnemers door een nulmeting gehaald. “Het 

zijn giga-processen. Maar de ervaringen zijn 

positief.”

De regie op het proces heeft Somers neergelegd 

bij de afdeling Onderwijsontwikkeling en Innovatie. 

Dat is volgens haar de succesformule. “Maar 

laten we wel wezen, er is acht ton beschikbaar 

gesteld. Dat is heel veel geld. Als je kijkt wat er in 

de organisatie en aan implementatie van bedrijfs-

voeringdingen gestopt moet worden, daar kan je 

een leger docenten van aanstellen!”
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Een docent voert een gesprek met een leerling
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Verder lezen over voortijdig schoolverlaten?

Wijk, B. van, Dungen, S. van den & Fleur, E. (2012). Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpa-

den. De jaren voorafgaand aan schooluitval. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Volledige onderzoeksrapportage

Wijk, B. van, Dungen, S. van den & Fleur, E. (2012). De gevonden zonen (m/v). Aandacht voor schoolverlaters 

die terugkeren naar het onderwijs. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Volledige onderzoeksrapportage

Wijk, B. van, Otten, H., Leeuwen, E. van & Kapteijn, M. (2012). Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief 

vsv-beleid. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum beroepsonderwijs.

http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-126%20Over%20reguliere%20wegen%2C%20hobbelige%20sporen%20en%20hinkelpaden%20A00698.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-126%20Over%20reguliere%20wegen%2C%20hobbelige%20sporen%20en%20hinkelpaden%20A00698.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-125%20Onderzoeksrapportage%20Over%20reguliere%20wegen%20hobbelige%20sporen%20en%20hinkelpaden.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-113%20De%20gevonden%20zonen%20mv.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-113%20De%20gevonden%20zonen%20mv.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-127%20Onderzoeksbijlage%20De%20gevonden%20zonen%20mv.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-146%20Later%20is%20niet%20te%20laat.%20Inspiratie%20voor%20curatief%20vsv-beleid.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-146%20Later%20is%20niet%20te%20laat.%20Inspiratie%20voor%20curatief%20vsv-beleid.pdf
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Jan Kemper is sectordirecteur van de sector 

Techniek van een roc in het westen van het land. 

Het is zijn taak om een samenhangend aanbod 

van techniekopleidingen te maken, dat overeen-

stemt met de markt. Boeiend werk, vindt hij. Het 

is zijn verantwoordelijkheid opleidingen op te starten 

of te sluiten al naar gelang de markt vraagt. Rond 

mbo niveau 1 en 2 speelt deze afstemming met 

name, want daarin heeft het roc een bijzondere 

rol.

Een belangrijk vraagstuk op het bordje van Kemper 

is de positionering van mbo niveau 1. Er spelen 

politieke, economische en onderwijskundige aspecten 

mee. Ten eerste de vraag: van wie is niveau 1: 

van het mbo of van het vmbo? Er is een beweging 

gaande dat het vmbo steeds meer niveau 1 

adopteert en dat voor het roc alleen nog maar 

de rol van diplomeren overblijft. Ten tweede de 

vraag of docenten mbo voldoende zijn toegerust 

om leerlingen met sociale problemen goed op 

te vangen. En ten derde de vraag of er genoeg 

formatieruimte en voldoende faciliteiten zijn voor 

docenten in niveau 1. “Wat je bij ons roc zag, 

was dat niveau 1 één van de vele opleidingen 

in het team was. Die taak werd vervuld door 

verschillende docenten en dan zie je dat er on-

voldoende verantwoordelijkheid wordt genomen 

door het team voor het leren en begeleiden van 

de deelnemers in niveau 1.” 
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Sectordirecteur Jan Kemper (57) ziet dat de nieuwe 

lerarenopleiding science-achtige leraren gaat opleiden voor 

de Techniek. Niveau 1 en 2 zijn een vergeten hoek in het 

opleidingenhuis. “Het is het moeilijkste stukje onderwijs.” 

“KENNIS DELEN IS EEN CULTUUR GEWORDEN”

”Kennis delen is een 
cultuur geworden”
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Kemper zet zich in voor een versterking van het 

pedagogisch klimaat rond niveau 1. Hij wil een 

groep docenten specifiek voor niveau 1, maar het 

mag geen geïsoleerde groep worden. “Grofweg 

zie je zo welke docenten beter geschikt zijn om 

les te geven aan deelnemers in niveau 1. Het is 

een bepaald type docent, die als een vader of 

een moeder naast die jongeren gaat staan.” Het 

moeten inspirerende mensen zijn. Een docent 

die voortdurend in staat is het leerprogramma 

ondergeschikt te maken aan wat de deelnemer 

op dat moment aan kan. “Dat kan een niveau 4 

docent, die een uur lange verhandelingen houdt 

met zijn rug naar de klas, niet gaan doen.” 

Een goede docent voor mbo niveau 1 of 2 is in 

de eerste plaats een seniordocent. “Je kunt wel 

zeggen: de leerstof van niveau 1 en 2 is niet zo 

moeilijk, maar het moet wel een docent zijn die 

boven de leerstof kan gaan staan. Een beginnend 

docent die uit het boekje een hoofdstuk vooruit 

werkt, kan niet op dat niveau functioneren.” Een 

docent voor niveau 1 of 2 is vooral ook een groot 

pedagoog en een ‘mensenmens’, die helder 

en concreet is en integraal kan kijken, theorie 

en praktijk voortdurend vermengt, werkvormen 

afwisselt. En zéér belangrijk: iemand die een 

vertrouwensband met de deelnemers weet op te 

bouwen, indien nodig een arm om de schouders 

legt, en de deelnemer duidelijk kan aanspreken. 

”Een docent dus waar de deelnemers voor gaan 

rennen.” 

Bij niveau 2 zit er nog een andere eis aan: de 

beroepscomponent. De docent in niveau 2 moet 

een vakdocent zijn met goede kennis van het 

beroepenveld. Hij moet ook voorbeeldgedrag 

vertonen. De praktische opleiders moeten ook 

echt de praktijk uitvoeren, dus niet gesimuleerde 

praktijk. “Dat is juist het ingewikkelde. Je ziet 

vaak dat in de werkplaats instructeurs werken 

die uit de praktijk komen. Docenten verzorgen de 

theorie, begeleiden de deelnemers en zorgen er-

voor dat die leerlingen genoeg praktijkopdrachten 

in die praktijk gaan uitvoeren, maar ze krijgen les 

van de instructeurs.” Instructeurs zijn zij-instro-

mers uit het bedrijfsleven. Het zijn mensen met 

voldoende jaren vakopleiding die op mbo-niveau 

functioneren. Bijvoorbeeld mensen die heel goed 

kunnen lassen of die zelf installateur of elektriciën 

zijn geweest. Zij behalen hun bevoegdheid om

les te geven via een pedagogische aantekening.

 

Een opleiding specifiek voor docenten in niveau 

1 of 2 wordt niet door de lerarenopleidingen 

verzorgd. Eigenlijk is dat raar, vindt Kemper, want 

de docenten die met deze doelgroepen werken, 

zijn een maatschappelijk belangrijke groep. De 

mbo-instellingen lossen het nu zelf op via de 

bekwaamheidseisen met een speciaal voor zij-

instromers ontwikkeld opleidingstraject. Naar de 

mening van Kemper is dat op de lange termijn 

te mager. “Het is prachtig dat iemand met een 

pedagogische aantekening van start kan, maar 

het is een begin en geen ontwikkelingstraject 

voor de lange termijn. Verder doorontwikkelen en 

carrièrestappen kunnen maken hangen teveel af 

van wat de professional er zelf van maakt.” 

En de science-achtig breed opgeleide docent die 

door de lerarenopleiding wordt afgeleverd? “Die 

kunnen we in mbo niveau 1 of 2 wel gebruiken, 

maar het is niet genoeg. Voor mij blijft het peda-

gogische klimaat en de facilitering van niveau 

1 en 2 aandacht vragen. Wat we intussen goed 

doen is het trainen van mensen, het uitwisselen 

van informatie. Het is een cultuur geworden van 

het docententeam om met elkaar kennis te delen.” 
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Verder lezen over het pedagogische klimaat in het mbo?

Groenenberg, R. & Hermanussen, J. (2012). Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart. ’s-Hertogenbosch/

Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Groenenberg. R. & Hermanussen, J. (2012). Idealisten in het mbo. Profiel, nr. 8, 30-31.

Beroepspraktijkvorming
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http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/ecbo.12-131%20Docent%20in%20mbo%20niveau%201%20of%202.%20Een%20vak%20apart.pdf
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/artikelen/Profiel%20artikel%20-%20idealisten%20in%20het%20mbo.pdf
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