
DOES FASHION BUSINESS SUIT YOU? 
 

 

TMO Fashion Business school is op zoek naar een 

 

 

ONDERWIJSMANAGER (0,8 – 1,0 fte) 

 

TMO Fashion Business School staat voor kleinschalig, persoonlijk en door de overheid erkend 
particulier hbo-onderwijs voor toekomstige managers in fashion & lifestyle. Onze hogeschool 
behoort tot de beste kleine hogescholen van Nederland en biedt als enige een erkende BBA 
in Fashion aan. Dat maakt ons uniek.  
Daarnaast is TMO door de Keuzegids HBO inmiddels al zeven jaar op rij uitgeroepen tot 
‘TOP-opleiding’ en dragen wij tevens het predicaat ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’. Hier zijn 
we ontzettend trots op!  

De opleiding is momenteel volop in beweging. We hebben een nieuwe ambitie vastgesteld 
die we in 2025 gerealiseerd willen hebben en gaan ons onderwijsaanbod uitbreiden. De 
organisatie bevindt zich dan ook in een fase van verandering en vormgeving van onze 
ambities. Hoe die eruit zien, hebben we gevisualiseerd in deze animatie:  

https://www.youtube.com/watch?v=vxehcnwR9LM 

Wat ga je doen? 
De functie van onderwijsmanager is veelzijdig. Je richt je zowel op het team van docenten, 
de kwaliteit van het onderwijs als op de communicatie met de student. Samen met je collega 
onderwijsmanager zorg je voor een goede teamorganisatie.  

Je geeft leiding aan een team van docenten en zorgt ervoor dat de inzet en aansturing 
aansluit bij de te realiseren doelen en resultaten van de opleiding. Om dit te realiseren, zorg 
je voor verdere professionalisering en ontwikkeling van het team en de individuele 
medewerkers. Je hebt taakgerichte overleggen met medewerkers en faciliteert hen in de 
uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast ben je ook in staat om op persoonlijk niveau 
de verbinding te maken met jouw docenten en kunnen ze bij je terecht wanneer nodig. 

Verder ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de opleiding en draag je 
zorg voor de onderwijslogistiek; het geheel van processen, systemen en informatiestromen 
die ervoor zorgen dat het onderwijs goed verloopt. Je onderhoudt hierbij contacten met de 
roosteraars en onderwijsondersteunende afdelingen. 

Als ambassadeur van de opleiding onderhoud je goede contacten met diverse interne en 
externe stakeholders en draag je bij aan de profilering van de opleiding.  

In deze functie maak je deel uit van het MT van TMO Fashion Business School en werk je 
intensief samen met de collega onderwijsmanager. Je werkt nauw samen met overige MT-
leden en rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder.  In onderling overleg met de 
andere onderwijsmanager en de directeur-bestuurder zullen de werkzaamheden worden 
verdeeld. In beginsel zal de focus echter voornamelijk komen te liggen op de operationeel 

https://www.youtube.com/watch?v=vxehcnwR9LM


leidinggevende werkzaamheden in een veranderende organisatie. Afhankelijk van je 
persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de opleiding zullen de werkzaamheden in 
het vervolg opnieuw worden afgestemd.  

Wie ben jij? 
Jij bent een onderwijsprofessional, een verbinder die in staat is om te schakelen op 
meerdere niveaus in de organisatie. De belangen van de opleiding, je medewerkers en de 
studenten stel je hierbij centraal. Je stelt je docenten in staat om hun werkzaamheden 
optimaal uit te voeren. Daarbij  ben je transparant in je handelen en geef je leiding door zelf 
het goede voorbeeld te geven. Je stimuleert docenten om zelf eigenaarschap te nemen en 
stuurt bij waar nodig. Je bent gewend om samen te werken, een stapje extra te zetten als 
dat even nodig is en schrikt niet van weerstand in tijden van verandering. 

Verder beschik je over: 

• Een afgeronde masteropleiding, bijvoorbeeld in het business domein. Daarnaast heb 
je aantoonbare affiniteit met retail, fashion en lifestyle. 

• Relevante werkervaring in het (hoger) beroepsonderwijs. Ervaring met het zelf 
doceren is een pré. 

• Ervaring in het leiding geven aan een team van hoogopgeleide professionals. Als je 
niet over deze ervaring beschikt, maar wel deze ambitie hebt laten we ons graag 
door jou overtuigen dat je over de juiste leidinggevende competenties beschikt. 

• Competenties in (onderwijskundig) leiderschap, verbindend vermogen, 
samenwerking, organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid, plannings- en 
organisatievaardigheid. 

• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
• Vaardigheid in Microsoft Office en in staat om nieuwe ICT-systemen jezelf snel eigen 

te maken. 

Wat bieden wij je? 
Een baan in een prettige, informele werkomgeving op een mooie centraal gelegen locatie. 
Check hier alvast onze prachtige campus! 
 
Daarnaast kent TMO een goed pakket arbeidsvoorwaarden waaronder: 

• Een salaris van maximaal € 6.164,- bruto per maand, bij een fulltime 
dienstverband (wij kennen een 37,5-urige werkweek). De inschaling is afhankelijk 
van relevante (werk)ervaring en opleiding. 

• Een vakantietoeslag van 8%. 
• Een structurele eindejaarsuitkering van 4% (uitgroeiend binnen 3 jaar naar 8,3%). 
• Een goede reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer en dienstreizen. 
• Een laptop in bruikleen. 
• Ruimte voor opleiding en ontwikkeling. 
• Een goede pensioenregeling bij ABP. 

Je krijgt een aanstelling voor bepaalde tijd voor de periode van één jaar. De intentie is om 
het contract bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren om te zetten in een 
vast dienstverband. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks0B6xzyrjM


Does fashion business suit you?  

Als je enthousiast bent geworden, nodigen wij je uit te reageren. Je korte motivatie met 

cv kun je mailen naar Anja Emmens, manager HR, via sollicitaties@tmo.nl. Je kunt hier 

ook eventuele procesmatige vragen stellen. 

Inhoudelijke vragen over de functie kun je stellen aan Yvonne Kanters, directeur-

bestuurder via kanters@tmo.nl of via 06-18611621 
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