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Teamontwikkeling (18)

Professionele ruimte 
in teams 
en wat leidinggevenden daarmee te maken hebben

Wat is de rol van leidinggevenden bij het geven en benutten van 

professionele ruimte in teams? Aan de hand van de literatuur en 

interviews met 17 opleidingsmanagers in het hoger onderwijs 

verkennen we het concept ‘professionele ruimte’ en de mogelijkheden 

voor leidinggevenden om effectief gebruik van professionele ruimte in 

teams te stimuleren.

Daniël van Middelkoop & Lisanne van den Berg

faciliteren van professionele ruimte. Zij kunnen de  
bevorderende structuur bieden waarmee de zeggen
schap over het eigen handelen van professionals  
binnen docententeams versterkt kan worden (Van 
Middelkoop, Portielje & Horsselenberg, 2018). 

Rol van opleidingsmanagers
In dit artikel kijken we specifiek naar het hoger onder
wijs en de rol van opleidingsmanagers. We presen teren 
de resultaten van een verkennende studie, waarin we 

onderzochten hoe opleidingsmanagers van een grote 
hoger onderwijsinstelling uit de Randstad aankijken 
tegen de professionele ruimte van docententeams. 

We maken daarbij gebruik van onderzoek van master
student Ivo Reus (2017) dat in opdracht van onze  
onderzoeksgroep verricht is. Daarin zijn op basis van 
interviews met opleidingsmanagers de opvattingen 

In verschillende sectoren van met name het publieke 
domein – zoals de politie en de jeugdzorg – zien we de 
roep om professionals (weer) meer professionele ruim
te te geven. Professionals zouden een grotere mate van 
zeggenschap moeten krijgen als het gaat om de uitvoe
ring van hun werkzaamheden en de sturing van hun 
professionele ontwikkeling. Deze professionele ru imte, 
zo is de gedachte, komt de kwaliteit van de dienst
verlening ten goede (Meijer et al., 2018). 

Docententeams
In het hoger onderwijs, waar wij veel teams van docen
ten begeleiden, weten we dat de docent – en het team 
waarin deze samen met collega’s het onderwijs vorm
geeft – grote invloed heeft op de kwaliteit van het  
onderwijs en het succes van studenten. Om het werk 
op een goede manier vorm te kunnen geven, hebben  
docententeams professionele ruimte nodig: de mate 
van zeggenschap die docenten hebben over de manier 
waarop het onderwijs is ingericht. Veel teams geven 
echter aan dat zij een (te) beperkte professionele ruim
te ervaren (Van Middelkoop & Meerman, 2014).

De mogelijkheden voor het vergroten van de professi
onele ruimte liggen deels bij het team zelf. Maar teams 
kunnen dat niet alleen; behalve teamleden zelf spelen 
ook leidinggevenden een grote rol in het bieden en  
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Veel teams geven aan dat zij een 
(te) beperkte professionele ruimte 
ervaren
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van deze managers rond professionele ruimte in kaart 
gebracht. In dit artikel stellen we onszelf de volgende 
vraag: 

Wat is er volgens de geïnterviewde opleidingsmanagers  
nodig om de professionele ruimte van docententeams te 
vergroten?
 
We zoeken een antwoord op deze vraag door eerst in 
te gaan op de definitie van deze managers als we het 
hebben over professionele ruimte. Daarna kijken we 
welke factoren die professionele ruimte volgens hen 
eigenlijk bepalen. Vervolgens laten we zien ‘aan welke 
knoppen deze managers kunnen draaien’ om de  
professionele ruimte van docenten te beïnvloeden. We 
sluiten af met enkele concrete tips of ideeën om de  
inzichten uit dit artikel in de praktijk te brengen. 

Maar eerst geven we een kort overzicht van de litera
tuur: wat is professionele ruimte eigenlijk, en wat is de 
invloed van de leidinggevende daarop?

Wat is professionele ruimte?
Professionele ruimte is een term die vooral in de  
Nederlandse onderwijscontext gebruikt wordt – in de 
Engelstalige wereld gaat het dan vaak over autonomie 
van professionals. In de Nederlandse onderwijslitera
tuur wordt professionele ruimte omschreven als de 
mate waarin docenten zeggenschap hebben over de 

onderwijspraktijk en de mate waarin docenten hun  
eigen professionele ontwikkeling kunnen sturen. Ver
ondersteld wordt dat professionele ruimte ten grond
slag ligt aan het professionele handelen van docenten 
(WartenberghCras et al., 2013), en daarmee een  
belangrijke voorwaarde is voor dat handelen en in
direct voor de kwaliteit van werk.

We kunnen een onderscheid maken tussen feitelijke  
(objectieve) professionele ruimte en waargenomen 
(subjectieve) handelingsruimte (Hupe, 2009). 

Bij feitelijke professionele ruimte gaat het om de ‘objec
tief ’ vast te stellen ruimte voor professionals, die 
voortkomt uit regels en afspraken vanuit de organisa
tie en/of de overheid. In de praktijk is dan echter nog 
niet eenvoudig te bepalen wat de precieze professio
nele ruimte is, omdat regels en afspraken niet altijd 
eenduidig uit te leggen zijn en de invloed daarvan op 
de professionele ruimte per context kan verschillen. 

Vaker wordt daarom gesproken over de waargenomen 
professionele ruimte, die verwijst naar de door de docent 
ervaren ruimte om te handelen, zowel binnen zijn/haar 
lespraktijk als binnen de school; en naar de mogelijk
heden om zijn/haar eigen professionele ontwikkeling te 
kunnen sturen (Hupe, 2009). Overigens hoeft dit niet 
altijd te leiden tot daadwerkelijk handelen – het gevoel 
professionele ruimte te hebben kan voor professionals 
op zichzelf al belangrijk zijn (Meijer et al., 2018).

Deze twee dimensies van professionele ruimte – een 
feitelijke en een waargenomen dimensie – zorgen  
ervoor dat professionele ruimte geen statisch en  
constant gegeven is, maar een dynamisch karakter 
heeft (Kessels, 2012), waarbij medewerkers ruimte 
krijgen en ruimte nemen. In een rapport van het hbo
opleidingsfonds Zestor, geven Neut, Vink & Willemse 
(2016, p. 29) aan dat professionele ruimte ‘altijd een 
spel is van begrenzen en verruimen’. Dit rapport  
gebruiken we als basis om het concept professionele 
ruimte verder te bepalen in dit artikel.

Wat bepaalt professionele ruimte?
Bovenstaande constatering brengt ons bij de vraag wat 
de professionele ruimte bepaalt die docenten ervaren 
en weten te benutten. Het antwoord daarop hangt af 
van de onderstaande aspecten van professionele  
ruimte (Neut, Vink & Willemse, 2016, p. 20 en p. 28), 
die elkaar onderling beïnvloeden:

a) Waarop is de professionele ruimte gericht? 
Dit heeft te maken met de zeggenschap, taken en  
verantwoordelijkheden die aan individuele docenten 
en docententeams worden toegedicht. Is de professi
onele ruimte bijvoorbeeld ‘nodig’ om het onderwijs op 
een kwalitatief hoogwaardige manier vorm te geven, 
of heeft deze ruimte (ook) betrekking op de manier 
waarop het onderwijs is georganiseerd (roostering,  
financiering, etc.)?

b) Van wie is de professionele ruimte? 
Is deze met name gericht op de individuele docent – 
waarbij het vaak gaat over de zeggenschap in ‘de eigen 
klas’, of betreft het de professionele ruimte van een 
docententeam? Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld 
over de invulling die een team geeft aan het curricu
lum, of de inzet en verdeling van middelen om dat  
onderwijs te realiseren.

c) De hoeveelheid ‘gewenste’ professionele ruimte 
Hebben de docenten of docententeams veel of weinig 
ruimte nodig om hun werk goed te kunnen doen? Er
varen ze voldoende of onvoldoende ruimte? Uiteraard 
hangt het antwoord op deze laatste vragen sterk af van 
degene aan wie je het vraagt. In dit artikel richten we 
ons op de inschatting van de gewenste ruimte door  
opleidingsmanagers.

De bovenstaande aspecten bepalen mede de mate 
waarin docenten professionele ruimte krijgen. Daar

In de praktijk  
is echter niet eenvoudig  

te bepalen wat de precieze  
professionele ruimte is
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mee zijn ze echter nog niet automatisch in staat om 
deze ook te benutten. 

Vele factoren zijn van  
invloed op de vraag of  
docenten ook ‘ruimte nemen’

Vele factoren zijn van invloed op de vraag of docenten 
ook ‘ruimte nemen’, zoals de mate waarin individuele 
docenten of een docententeam in staat zijn om de  
richting en doelen van een organisatie te kennen en 
de beschikbare objectieve ruimte goed in te schatten 
(Neut, Vink & Willemse, 2016, p. 28). Daarnaast is  
bijvoorbeeld ook de mate waarin een team echt als 
team gezamenlijk weet te handelen van invloed. Op 
individueel niveau is ook de professionaliteit van de 
docent van invloed. Tot slot zijn de beschikbare tijd en 
het faciliteren van docententeams belangrijke as pecten 
bij het bieden van mogelijkheden om professionele 
ruimte te benutten. Bij dat laatste is de rol van de  
leidinggevende van groot belang.

Professionele ruimte en leiderschap
Leiderschap doet ertoe wanneer het gaat om profes
sionele ruimte: het kan de gelegenheid om profes
sionele ruimte te benutten vergroten (Neut, Vink & 
Willemse, 2016), maar ook verkleinen. 

In het debat en het denken over professionele ruimte 
ligt de nadruk vaak op de beperkende invloed van de 
organisatie en van leidinggevenden. Het zo veel moge
lijk ‘met rust laten’ van teams krijgt dan de voorkeur, 
vanuit de gedachte dat daarmee zo veel mogelijk ruim
te geboden wordt; om zo, met andere woorden, het  
‘eigenaarschap bij de teams te leggen’. 

Dit kan echter tot spanning leiden bij zowel de leiding
gevende zelf, die de neiging om richting te geven en te 
sturen op resultaten moet onderdrukken, als ook bij 
sommige teams die de ruimte als te groot of te weinig 
gekaderd ervaren (Ibidem, p. 37). Van deze teams 

wordt dan verwacht dat ze zelf richting geven aan het 
eigen handelen. Maar wat de kaders zijn van dat han
delen, welke middelen het team ter beschikking staan 
om dat handelen vorm te geven en waar de grenzen 
van de professionele ruimte liggen, is voor teams in 
veel van deze situaties niet duidelijk. Zoals Neut, Vink 
& Willemse (2016, p. 51) stellen:

Als er ruimte ‘gegeven’ of ‘gegund’ wordt, lijken aansturen, 
beleid maken of planmatig werken opeens geen optie meer. 
In een aantal gevallen wordt het proces volledig losgelaten. 
Men wacht dan in spanning af wat er gebeurt en of het  
proces de gewenste resultaten oplevert. Docenten en de 
teams die aan de slag gaan, geven aan juist wel heldere  
doelen, kaders en richting nodig te hebben om de ruimte 
goed te kunnen benutten.

Aandachtsgebieden
Er lijkt sprake van een spanningsveld rond professio
nele ruimte en leiderschap. Het ontbreken van kaders 
leidt tot onduidelijkheid over de zeggenschap van het 
team, en leidt er in veel gevallen toe dat de geboden 
ruimte niet of maar ten dele wordt benut. Een te veel 
of te nauw gedefinieerde set aan kaders, doelen en 
randvoorwaarden daarentegen, kan door een team als 
beperkend worden ervaren. 

Wat betekent dat voor de rol van de leidinggevende? 
We onderscheiden de volgende aandachtsgebieden:

1. Kaders en zeggenschap
Het bovenstaande spanningsveld vraagt om leider
schap dat ‘enerzijds uitnodigt tot, en tijd en gelegen
heid creëert voor, het nemen van “eigenaarschap” van 
een team en anderzijds de kaders en begrenzingen  
van dat eigenaarschap helder maakt’ (Neut, Vink & 
Willemse, 2016, p. 43). 

Dat begint bij duidelijke afspraken over waar een team 
wel en niet over gaat. In veel teams waarin zelfsturing 
of resultaatverantwoordelijkheid wordt doorgevoerd, 
ontbreken deze afspraken. In hoeverre bepalen teams 
zelf de doelen in het werk? Gaat het team ook over HR
gerelateerde vraagstukken en financiële zaken? Het 
scheppen van een duidelijk kader geeft een team de 
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kans om de professionele ruimte die er is, goed te  
benutten. Gebeurt dat niet, dan ligt de focus vaak op 
de vraag waar het team nu over gaat, in plaats van op 
het effectief gebruiken van die ruimte.
 
Daarbij moeten kaders, regels en randvoorwaarden 
voor docenten idealiter aansluiten bij hún prioriteiten 
en processen. Als leidinggevende is het zinvol de vraag 
te stellen of sommige regels echt nodig en verplichtend 
zijn en bijdragen aan het realiseren van ‘goed werk’ 
(Neut, Vink & Willemse, 2016, p. 52).

2. Oog voor het team
Bepalen hoeveel professionele ruimte gewenst en  
effectief is voor een team, is maatwerk (Ten Have et 
al., 2010). Dit is afhankelijk van het team en de pro
fes sional zelf: in hoeverre heeft bijvoorbeeld een  
docententeam de wil, de vaardigheden en de ervaring 
om op een effectieve manier gebruik te maken van die 
ruimte? 

De hoeveelheid gewenste professionele ruimte en de 
grenzen van kaders en randvoorwaarden zijn daarmee 
ook geen statisch gegeven, maar kunnen veranderen 
naarmate een team of individuele professional zich 
ontwikkelt. Een belangrijke rol van de leidinggevende 
is een team ‘toerusten om hun ruimte te nemen om 
goed onderwijs te realiseren en hiervoor verantwoor
ding te dragen’ (Hooge, 2013).

3. Coachen en ondersteunen 
Een coachende en ondersteunende rol van leiding
gevenden kan teams helpen om de professionele ruim
te op een effectieve manier in te vullen. Een valkuil kan 
zijn om bij het uitblijven van resultaat op korte of  
middellange termijn de regie terug te nemen als  
leidinggevende. 

Een leidinggevende in  
een coachende rol kan  

positieve ontwikkelingen  
benoemen en lastige zaken  

bespreekbaar maken

Een leidinggevende in een coachende rol kan het team 
helpen vast te stellen waarom het niet of onvol doende 
lukt om sommige zaken voor elkaar te krijgen, kan  
positieve ontwikkelingen benoemen en lastige zaken 
bespreekbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld rond het 
vaststellen van de doelstellingen binnen het team. Een 
leidinggevende kan een team helpen om ‘het gesprek 
daarover te voeren en verschillende perspectieven te 
betrekken. De leidinggevende bewaakt dat wat  
ontwikkeld of bedacht wordt past binnen (financiële) 

kaders, een onderwijskundige bewaakt de kwaliteit.’ 
(Neut, Vink & Willemse, 2016).

Door de positie van leidinggevende van een team, zijn 
er ook grenzen aan wat een leidinggevende kan bete
kenen op het gebied van coaching of ondersteuning. 
In sommige situaties kan het effectiever zijn om het 
team zaken op te laten pakken onder begeleiding van 
een expert of coach ‘van buiten’. 

Nu we het theoretisch kader hebben geschetst, gaan 
we in op hoe opleidingsmanagers in de praktijk aan
kijken tegen professionele ruimte van docenten en 
teams.

Opleidingsmanagers over professionele 
ruimte
We waren nieuwsgierig naar de manier waarop op lei
dingsmanagers aankijken tegen de professionele rui mte 
van docenten. Om hier meer inzicht in te krijgen, heb
ben we zeventien opleidingsmanagers van een grote ho
ger onderwijsinstelling in de Randstad geïnterviewd (zie 
Reus, 2017). Elk interview duurde een uur tot  
anderhalf uur. De interviews waren semigestructureerd. 
De groep geïnterviewden bestond uit 5 vrouwen en  
12 mannen, die zo evenredig mogelijk verdeeld zijn over 
de verschillende faculteiten van de instelling. 

De verzamelde data zijn door de auteurs opnieuw  
geanalyseerd aan de hand van bovenstaande indeling 
vanuit de theorie. We keken achtereenvolgens naar de 
definitie die opleidingsmanagers geven aan profes
sionele ruimte, wat volgens opleidingsmanagers de 
hoeveelheid professionele ruimte bepaalt en tot slot 
naar hun eigen rol en invloed op de professionele  
ruimte van docenten.

Wat verstaan opleidingsmanagers  
onder professionele ruimte?
De opleidingsmanagers waren zeer eensgezind over 
waar professionele ruimte betrekking op heeft: het 
gaat om de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de 
vormgeving van het onderwijs, die primair ligt bij de 
docent. De ene opleidingsmanager legt daarbij de  
nadruk op de manier van werken en lesgeven, anderen 
specifiek op de inhoud van het curriculum. Zo zegt één 
van de geïnterviewde opleidingsmanagers:

‘Professionele ruimte houdt in eerste instantie in dat  
docenten de tijd krijgen, de mentale ruimte, (…) om  
na te denken over het curriculum.’ 

Een ruime meerderheid van de geïnterviewden bena
drukt daarbij dat het gebruik van deze professionele 
ruimte in teamverband dient plaats te vinden, om zo 
tot een goede en consistente kwaliteit van het onder
wijs te komen. De noodzaak om tot een gezamenlijke 
aanpak en afstemming te komen, heeft volgens één 
van de geïnterviewden ook gevolgen voor de indivi
duele professionele ruimte van docenten: 
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‘Het moet wel zo zijn dat al die 16 klassen uiteindelijk het-
zelfde zijn toegerust op de toets en het project. Het is niet 
zo dat jij kunt bepalen wat ze wel of niet leren. Dus hoe ze 
dat daar in de klas doen, daar mag je heel vrij in zijn, maar 
vervolgens moet je die vrijheid delen met 16 collega’s.’

Wat opvalt is dat bijna alle geïnterviewde opleidings
managers bij hun definiëring van professionele ruimte 
ook direct de beperkingen van die ruimte benoemen. 
Eén van de geïnterviewden verwoordt dit als volgt:

‘Veel docenten beroepen zich op het begrip autonomie. 
Dan geef ik altijd als repliek, dat ben je absoluut niet. 
Dat is een volslagen illusie voortkomend uit het ik- 
tijdperk dat je autonoom zou kunnen zijn.’

Dat brengt ons op de vraag hoeveel professionele ruim
te van docententeams gewenst is volgens de opleidings
managers en waardoor deze ruimte wordt bepaald.

Wat bepaalt de professionele ruimte 
van docententeams?
Alle geïnterviewden benadrukken het feit dat de pro
fessionele ruimte van docententeams wordt begrensd 
door de kaders waarbinnen het onderwijs vorm krijgt. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe  
kaders, die voortkomen uit landelijke afspraken zoals 
eindtermen, het beroepsprofiel waarvoor wordt  
op geleid en opleidingsaccreditaties, en interne kaders 
die voortkomen uit afspraken op verschillende niveaus 
van de eigen instelling met betrekking tot het gegeven 
onderwijs, de manier van organiseren en de uitgangs
punten rond het verzorgen van onderwijs. Velen zien 
voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het vast
stellen en bewaken van die randvoorwaarden. Een  
opleidingsmanager omschrijft dat op deze wijze:

‘De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de rand-
voorwaarden, die wordt er ook op afgerekend.’ 

Alhoewel alle geïnterviewden het erover eens zijn dat er 
kaders (nodig) zijn, en dat zijzelf een belangrijke rol spe
len in het bewaken van die kaders, schatten ze de gren
zen van die kaders en daarmee de beschikbare en gewens
te professionele ruimte van teams zeer verschillend in. 

Zo benadrukken sommige managers dat zij wel sturen 
op eindtermen en de mate waarin een team in lijn 
daarmee handelt. Andere geïnterviewde opleidings
managers benadrukken met name dat ze de finan ciële 
kaders bewaken en geven geen inhoudelijke kaders 
mee. Een enkeling geeft aan zeer direct te sturen –  
bijvoorbeeld bij een grote onderwijs of organisato
rische verandering, omdat de manager het idee had 
dat het team ‘er niet uitkwam’:

'… Bij [een andere opleiding] moest men op een gegeven 
moment ook een nieuw profiel [maken]. Ja, dat heeft  
volgens mij een jaar de tijd gekost om die visie met elkaar 

te bespreken. Maar hier was dat er gewoon niet. Er was 
geen tijd. En er was geen visie in het team, dus dan moet 
je wel heel directief te werk gaan.'

De inschatting van de leidinggevende op de mate van 
‘professionaliteit’ van de docent of het docententeam 
lijkt van invloed te zijn op de hoeveelheid professio
nele ruimte die geboden wordt. Professionele teams 
wordt meer ruimte geboden dan teams die zich niet of 
minder ‘professioneel’ opstellen. Het was overigens 
niet altijd duidelijk wat de managers verstonden  
onder een professioneel team, maar vaak ging het dan 
over zaken als het hebben van een eigen visie, en het 
nemen van verantwoordelijkheid met betrekking tot 
het gegeven onderwijs. 

Professionele teams wordt 
meer ruimte geboden dan 
teams die zich niet of  
minder ‘professioneel’  
opstellen

Dat brengt ons bij de rol van de leidinggevende zelf: 
wat doen zij om teams te stimuleren de professionele 
ruimte te benutten?

Welke rol zien de leidinggevenden voor 
zichzelf?
De 17 geïnterviewde managers zien voor zichzelf  
vooral een rol in het bieden van professionele ruimte 
aan docententeams. Hierboven bespraken we al hoe 
ze dat doen, door het aangeven en bewaken van  
kaders. Daarnaast zien ze voor zichzelf vooral een rol 
in de organisatie van opleiding en teams zelf. 

Zo geven sommige geïnterviewden aan zich in te  
zetten om mogelijkheden voor overleg of intervisie te 
creëren, zodat docenten het gesprek kunnen voeren 
over de kwaliteit van onderwijs en van elkaar kunnen 
leren. Een enkele opleidingsmanager denkt actief na 
over de grootte van het team en geeft aan teams die te 
groot zijn om effectief samen te kunnen werken, op te 
splitsen in kleinere teams.

De coachende rol die in de literatuur aan de leiding
gevende wordt toegewezen, hoorden we relatief  
weinig terug onder de geïnterviewde managers. Als de 
ruimte geboden is aan het team, is de overheersende 
mening dat het aan het team zelf is hier op een goede 
manier invulling aan te geven. De rol van de manager 
is dan beperkt. Zo zegt een opleidingsmanager:

‘Die relatief autonome teams vind ik heel belangrijk. Ik 
probeer er zo ver mogelijk vanaf te zitten. Sturen waar 
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het nodig is, of je moet even bij elkaar komen, dat pak ik 
dan op. Maar vervolgens als zo’n treintje loopt, dan trek 
ik mij terug.'

De meeste managers gaan het gesprek aan als er  
onvrede is in het team, of als er sprake is van niet goed 
functioneren. Opvallend is daarbij dat veel opleidings
managers aangeven dan vooral individuele gesprekken 
te voeren, en niet zozeer met het team in gesprek te 
gaan. In sommige opleidingen is wel veel geïnvesteerd 
in de coaching van teams, maar dit werd dan veelal  
belegd bij een externe partij.

Tot slot: drie tips voor de praktijk
Op basis van de literatuur, de bevindingen uit de 17 
interviews en onze eigen ervaringen in het begeleiden 
van teams, geven we tot slot drie tips mee voor leiding
gevenden – in het onderwijs en daarbuiten – die de 
zeggenschap van teams willen stimuleren en de  
professionele ruimte willen vergroten. 

1. Zorg dat randvoorwaarden op orde zijn
Teams waarbij de randvoorwaarden, zoals team omvang, 
een helder gedeeld doel of opgave en een gezamenlijke 
norm, niet op orde zijn, zullen moeite hebben om de  
geboden professionele ruimte effectief te benutten. 
Sommige leidinggevenden gaven al aan dat teams vaak 
te groot zijn, en dan splitsen ze die. Ook bij het samen 
formuleren van een helder gedeeld doel of opgave als 
team kan een leidinggevende ondersteunen.

2. Schat in waar het team staat
Het is cruciaal dat leidinggevenden oog hebben voor 
het team. Door zo goed mogelijk in te schatten waar 
een team staat in zijn ontwikkeling, kun je beter  
inschatten wat een team nodig heeft om zich verder te 
ontwikkelen en de professionele ruimte effectief te  
benutten. Dat vraagt een analyse van en met het team, 
over het functioneren, de samenwerking en de er varen 
ruimte, om vervolgens op maat acties te kunnen  
ondernemen als leidinggevende.

3. Voer het gesprek over het benutten van de 
ruimte
De meeste geïnterviewde opleidingsmanagers zagen 
hun rol met name in het bieden van ruimte en het  
bewaken van de kaders, en veel minder in het stimu
leren van het gebruik van die ruimte. Dit komt wel
licht voort uit het veelvoorkomende idee dat bij teams 
waaraan professionele ruimte wordt geboden, geen of 
zeer beperkt sturing gegeven zou moeten worden. 

Van belang is dat het  
gesprek met het team wordt 
gevoerd en niet (alleen) met 

individuele teamleden

De coachende en ondersteunende rol van de leiding
gevende is ons inziens echter net zo belangrijk. Door 
het gesprek – de professionele dialoog – te voeren met 
teams, kan deze rol worden ingevuld. Van belang daar
bij is dat het gesprek met het team wordt gevoerd en 
niet (alleen) met individuele teamleden. Aandacht voor 
de ontwikkeling van het team, het waarderen van wat 
er goed gaat in het team en het in een open en veilige 
omgeving bespreken van verbeteringen in het hande
len van het team, zijn daarbij cruciaal. 


