
Wat kan de volgende fashiongeneratie van jou leren? 

 
TMO Fashion business school is op zoek naar een: 

Onderwijsmanager cluster Professional Development & Communication  m/v (0.8 – 1,0 
FTE) 

Onze organisatie  

De stichting European Fashion Business School (EFBS) is een opleidingsinstituut dat zich 
richt op het professionaliseren van de modebranche. EFBS is opgericht door de branche, 
voor de branche en heeft geen winstoogmerk.  

EFBS bestaat uit twee zelfstandige onderdelen: TMO Fashion Business School en Detex 
Opleidingen. TMO staat voor kleinschalig, persoonlijk en door de overheid erkend particulier 
hbo-onderwijs voor toekomstig commerciële professionals in de fashion. Detex Opleidingen 
traint al ruim 80 jaar professionals in de mode-, sport-, schoenen- en jeansbranche.  

TMO behoort tot de beste hogescholen van Nederland. Naast de beoordeling bij de laatste 
accreditatie is TMO door de keuzegids HBO inmiddels al vier jaar op rij uitgeroepen tot 
‘Topopleiding’. Hier zijn we ontzettend trots op! Onze ambitie is dan ook om het best 
mogelijke onderwijs te bieden.  

De functie-inhoud  

Als clustermanager ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het inhoudelijke 
onderwijsproces van een van de vier clusters; Professional Development & Communication. 
Hieronder vallen vakken als Personal & professional development, Business communicatie 
mondeling, Business communicatie schriftelijk, Business communicatie Engels, Interculturele 
communicatie en team-/procesbegeleiding. Je stuurt de docenten en vakcoördinatoren van 
het cluster aan, in totaal ongeveer 15 personen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud en 
toetsing van het onderwijsprogramma. Je draagt zorg voor de personeelsplanning in jouw 
cluster en bent budgetverantwoordelijk voor de personeelskosten en kosten van de inzet van 
het lesmateriaal binnen dat cluster. Je voert elk jaar ontwikkelgesprekken met de mensen uit 
jouw cluster en motiveert hen zich te ontwikkelen voor verdere groei. Naast je managerial 
taak van ongeveer 1,5 dag in de week vinden wij het belangrijk dat je zelf ook een onderdeel 
uitmaakt van het onderwijs. Je staat minimaal 2 dagen in de week zelf voor de groep, 
begeleidt studenten in bijvoorbeeld hun stagetraject of bij het afstuderen. Tevens draai je 
mee (of ben je projectleider) in organisatie-brede projecten. 

Je rapporteert aan de Manager TMO. Hij geeft  samen met de 4 clustermanagers sturing aan 
beleid en operatie van het onderwijs. De manager TMO maakt onderdeel uit van ons overall 
managementteam.   

Wie ben jij?  

Je hebt een relevante hbo- of universitaire opleiding succesvol afgerond en tevens kennis en 
ervaring opgedaan op relevant gebied, bijvoorbeeld: persoonlijke ontwikkeling, 
competentieontwikkeling, training, coaching, presentatie- en communicatievaardigheden. 
Daarnaast heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende 
rol. Ervaring binnen het onderwijs is een pre, geen must. Je hebt oog en gevoel voor 
didactiek en vindt het leuk om ook zelf onderwijs voor studenten te verzorgen. Je hebt 



aantoonbare ervaring met het aansturen van teams en hebt een echte doe-mentaliteit. Je 
houdt ervan om plan- en projectmatig te werken. Je bent in staat met mensen een connectie 
te maken en relatie op te bouwen, ze te enthousiasmeren en te verbinden. Je bent een 
stevige (project)manager die in staat is om met verschillende, soms tegengestelde belangen 
om te gaan. Je hebt zowel sociaal-menselijk als financieel inzicht, bent analytisch sterk en 
staat open voor vernieuwing. Je maakt binnen deze functie gebruik van jouw eerder 
opgedane uitgebreide kennis van bedrijfsprocessen.  Je bent een echte ervaringsdeskundige 
die zijn of haar ervaring kan inzetten binnen de lessen die je verzorgt voor onze studenten, 
praktijkgericht en enthousiasmerend.  

Belangstelling?  

Wil je meer weten over de functie Clustermanager binnen onze ambitieuze organisatie? Bel 
dan met Chris van Veldhuizen, manager TMO (06-12731113). Solliciteren?  

Wil je met ons kennismaken? Stuur dan voor 15 september a.s. je cv naar 
sollicitaties@tmo.nl. 

 

 


