
 

22 oktober 2012 

Organisatiemodel Professionalisering 
 
Door Kees-Jan Overdesvest, adviseur M&O-Groep 

Hoe brengt u als bestuur uw personeel -leerkrachten en directies- zo in positie 
dat uw leerlingen de beste resultaten bereiken? Hoe zorgen uw directeuren 
ervoor dat schoolontwikkeling wordt bereikt en hoe houden ze deze 
ontwikkeling vast? 
 
Met het  Organisatiemodel Professionalisering weet iedereen wat er gedaan moet 
worden. Het model biedt ruimte aan de leerkracht om te leren binnen de kaders van 
de kwaliteitsafspraken. Leiding en staf  van de scholen krijgen zicht op hun rol om 
teamontwikkeling te realiseren. Het draait binnen het Organisatiemodel 
Professionalisering op schoolniveau om de volgende punten: 
 

• Teamleren 

• Standaardiseren en afstemmen 

• Monitoren 

• Leerkrachtvolgsysteem 
 

Met het uitvoeren van het Organisatiemodel Professionalisering heeft de school een 
belangrijk organisatie-instrument in handen om een constante verbetercultuur te 
organiseren. Het professionaliseren van leerkrachten wordt hiermee een activiteit, 
waardoor het team en daarmee de school zich blijvend ontwikkelen.  
 
Opbrengstgericht werken op bestuursniveau 
Het inrichten van kwaliteitszorg voor het personeel vanuit het gedachtegoed van 
human resource management en human resource development zorgt voor een 
directe vorm van invloed  op de opbrengsten van de scholen. Het ontwikkelen van 
directies, leden van het managementteam en intern begeleiders is daarom een 
belangrijk element dat aandacht verdient. 
 

• Hoe goed zijn uw intern begeleiders in het ondersteunen van 
teamontwikkeling? 

• In welke mate lukt het directie en het MT om afspraken te monitoren? 

• Hoe goed is het zicht van uw directeuren op het functioneren van de 
leerkrachten? 
 

Het Organisatiemodel Professionalisering geeft daarvoor handvatten en 
instrumenten. Leiding en staf kunnen hun rol binnen de schoolontwikkeling beter 
vormgeven en leerkrachten zijn meer gemotiveerd door de professionele ruimte die 
zij krijgen voor hun ontwikkeling.  
 
Tijdens de bijeenkomst op 29 november bij VOS/ABB in Woerden wordt uitgelegd 
hoe dit in de praktijk goed te organiseren is. Natuurlijk is er alle ruimte voor discussie. 
 
De bijeenkomst is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per 
persoon (btw-vrij).  
 


