
Beste teamleiders,
Het beroepsonderwijs staat niet stil, dat kan ook niet 
met een snel veranderend werkveld. Hoe krijgen we die 
innovaties binnen school? Hoe staan we als partner in de 
regio? Hoe kunnen we onze leerlingen in deze ontwikke-
lingen toekomstgericht opleiden? Dit vraagt wel wat van 
de onderwijsteams en ook van jullie. Jullie hebben hierin 
namelijk een centrale rol.  

In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is die rol zo 
maar in te vullen. Vanouds heeft de teamleider een  
operationele, op de teamleden gerichte rol. Het is een 
veeleisende taak, zeker in de dagelijkse hectiek op 
school. En natuurlijk zijn er contacten met stagebedrijven, 
om te zorgen dat de student goed begeleid wordt. Maar 
zijn we ook écht een responsief kenniscentrum? En hoe 
zouden we willen dat dat eruit ziet? 

In het najaar willen we voor de vierde keer het traject ‘Responsief Leider-
schap’ verzorgen voor teamleiders in het beroepsonderwijs. Doel is om 
jullie te ondersteunen in meer responsief te zijn in jullie handelen. 

We willen stilstaan bij vragen als:
• Wat is responsiviteit?
• Hoe kun je je als team herkenbaar positioneren in de interactie  

met bedrijven, overheden en andere instellingen?
•  Hoe kun je de omslag maken van operationeel naar meer  

strategisch handelen?
• Wat vraagt dit van je ‘mindset’ als teamleider, van je  

professionele identiteit? 
• Welke rol is er weggelegd voor het team?
• Hoe kun je de kennis en ervaring van het team optimaal benutten 

en ook de wijsheid van de minderheid gebruiken?

Het traject duurt circa 5 maanden. Het bestaat uit drie 24-uurssessies  
in de eerste twee maanden, dan een periode van actieleren met circa  
5 actieleerbijeenkomsten gedurende drie maanden waarin je gericht  
aan de slag gaat met je team. We sluiten af met een 24-uurssessie.  

We werken in een groep van minimaal twaalf deelnemers uit ver-
schillende mbo- en vmbo-scholen. In de actieleer bijeenkomsten  
wordt in halve groepen gewerkt om individueel leren zo goed mogelijk 
te faciliteren.
 
De bijeenkomsten worden begeleid door Freerk Wortelboer, zelfstandig 
gevestigd adviseur en leiderschapstrainer/coach van NSO-CNA, en 
Anne-Marthe Lohuis, adviseur bij Twynstra Gudde. Zij verzorgden ook 
eerdere uitvoeringen van dit traject.

De investering voor dit traject is € 4950,- per deelnemer. Daarbij zijn  
de accommodatiekosten inbegrepen. Er geldt een minimum aantal van 
12 deelnemers en een maximum van 15. Het traject is vrij van BTW.

De data zijn:
3 + 4 oktober 2018
5 + 6 november 2018
26 + 27 november 2018
17 + 18 april 2019

Een 24-uurssessie duurt telkens van 15.00 uur de eerste dag tot 15.00 uur  
de tweede dag. De actieleersessies vinden plaats tussen blok 3 en blok 4. 
Deze plannen we in samenspraak met de deelnemers.

We zien uit naar deze vierde uitvoering van een traject dat naar zeggen 
van de vorige deelnemers erg veel heeft bijgedragen aan zowel hun 
eigen leiderschapsontwikkeling als aan de responsiviteit van hun teams.  
Nieuwsgierig naar hun verhalen? Lees een ervaring in de box hieronder. 

Anne-Marthe Lohuis alo@tg.nl
Freerk Wortelboer  f.wortelboer@freerk.net

Voor meer informatie zie aereshogeschool.nl/responsiefleiderschap

Opleidingstraject

Responsief leiderschap

WANNEER? 
3 + 4 oktober 2018

5 + 6 november 2018
26 + 27 november 2018

17 + 18 april 2019

Tijdens het traject Responsief Leiderschap werd het mij duidelijk dat ik  
de doorstart van het team - een derde van de medewerkers was nieuw -  
als kans moest aangrijpen om zowel van mijn eigen gewoontes af te 
stappen als meer eigenaarschap in het team te krijgen. Want dat was wat 
ik wilde. Ik wilde niet meer aan een dood paard trekken, en ook niet meer 
naar het team kijken met in mijn achterhoofd de gedachte: ze willen niet 
en het lukt ons niet om het samen op te pakken. Die gedachte hielp niet, 
die maakte alleen maar dat ik te veel zaken naar mezelf toe trok. Nu was 
er de kans om met nieuwe mensen een nieuwe structuur op te bouwen 
en om samen de kar te gaan trekken. Die kans heb ik gegrepen. En dat was 
nodig ook, want er moest heel wat vlot getrokken worden: het inspectie-
rapport was niet mals. We moesten echt veranderen.  
Ook ik moest veranderen.

Als MT hebben we besloten om alleen kaders uit te zetten en de acties  
die in het inspectierapport werden gesuggereerd, uit te voeren in leer-
gemeenschappen. Daarin gaat het erom lerend een taak op te pakken,  
je uit te spreken en naar elkaar te luisteren, te experimenteren en te reflec-
teren. Doel van deze aanpak is om je de opdracht en ook de weg naar 
verbetering eigen te maken. Het gaat dus duidelijk om meer dan alleen 

het uitvoeren van een helder gestructureerde opdracht. Ik zie nu wat  
deze aanpak oplevert, ondanks dat ik ongeduldig ben en processen voor 
mij nooit snel genoeg gaan. Ik zie dat de leergemeenschappen zaken  
oppakken, dat ze zelf ‘fouten’ corrigeren en dat ze zich steeds meer  
eigenaar voelen van hun stukje school.

Ik zie ook wat het mij heeft gebracht. Ik durf meer los te laten en de  
dingen te laten gebeuren, ook als er iets fout dreigt te gaan. Het mag, 
want het is. Ik heb geleerd te stoppen en te wachten, eerst te kijken  
wat er gebeurt en dan pas iets te zeggen of in te grijpen. 

Ik ben nog steeds leider, maar nu niet meer leidend. 

Teamleider Aeres VMBO

Praktijkverhaal

Responsief leiderschap: 
wel leider, niet meer leidend
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