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3.3 Inrichten. ‘Waartoe is het middenmanagement er?’

Middenmanagement als keuze
De entree van het middenmanagement maakte deel uit van een breder moder niserings
proces waarin onderwijsorganisaties meer autonomie kregen en groter werden. Er is dus 
een tijd geweest dat scholen het zonder middenmanagement konden stellen. Bovendien 
zijn er anno nu nog altijd scholen die ervoor kiezen om tussen directie en docent geen 
extra managementlaag te plaatsen. Op deze scholen worden taken die op andere scholen 
door middenmanagers worden uitgevoerd, lager belegd  in de teams  of hoger  bij de 
directie. Middenmanagement is derhalve geen automatisme, maar een keuze. In het 
schema hieronder is een aantal argumenten pro en contra weergegeven. Welke keuze 
maakt uw school? Welke overwegingen spelen daarbij een rol?

Pro Contra
Middenmanagement neemt taken over van 
de directie, die zich daardoor minder op 
operationele zaken hoeft te richten.

Een extra laag leidt tot meer bureaucratie en 
‘bestuurlijke drukte’. De kans op stroperigheid 
en onduidelijkheid wordt groter.

Middenmanagers zijn meer aanwezig in 
de school dan directieleden, waardoor het 
management als geheel toegankelijker wordt 
(kortere lijnen).

Directie komt verder weg te staan van de 
werkvloer, waardoor haar positie kan worden 
ondermijnd.

Middenmanagers staan dichterbij het primaire 
proces en de  docenten, waardoor zij beter 
weten wat er speelt op ‘de werkvloer’.

Middenmanagement werkt als een filter, 
waardoor informatie minder goed kan 
doorkomen (van beneden naar boven en van 
boven naar beneden).

Middenmanagers nemen docenten werk uit 
handen, zodat  docenten zich op hun kerntaak 
kunnen concentreren.

Middenmanagers nemen docenten werk uit 
handen, wat verarmend kan werken: docenten 
zien niet meer het hele plaatje.

Afbeelding 3 – Middenmanagement in de school: argumenten pro en contra

Wanneer een school kiest voor middenmanagement, gaat het er in de inrichtingsfase 
om dat het middenmanagement de juiste plek krijgt in een organisatiestructuur die 
ondersteunend is aan het realiseren van de opbrengsten die de school nastreeft. Het is 
verleidelijk om bij de inrichting van de organisatiestructuur van boven naar beneden 
te redeneren en de bekende organisatieharkjes te tekenen: bovenaan de hiërarchie 
het bestuur, vervolgens de directie, met daaronder het middenmanagement en ten 




