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programma
• welkom en warmdraaien

• gastspreker: Nyree Schipper – Thomas More Academie

• aan het werk rond inhoudelijke thema’s

• reflectie Otto de Loor

• aan het werk rond: 
beelden, structuur, inhoud van Samen Professionaliseren

• ultieme tips

• wie doet mee in het vervolg?

• borrel



welkom
• RPO Rijnmond =

Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van 
leraren in Rijnmond
zie ook: https://rpo-rijnmond.nl/

• Samen Opleiden: grote stappen gezet!
• Samen Professionaliseren: 

• daar zijn stappen gezet bijvoorbeeld met de RPO Academie 
in samenwerking met oa OZHW, HR en ICLON; zie: https://rpo-
rijnmond.nl/aanbod-rpo-academie/

• maar we willen meer stappen zetten en deze inspirerende 
werksessie is zo’n stap!

• de werkgroep Samen Professionaliseren bestaat uit:
• Irene van Noort: programmaleider RPO Rijnmond
• Annerieke van Grol: rector-bestuurder SG Spieringshoek
• Marlies van der Krogt: rector-bestuurder Stedelijk Dalton Lyceum 

Dordrecht
• Jacob Hiemstra: kwartiermaker Samen Professionaliseren
• Anders Vink: voorzitter dagelijks bestuur RPO Rijnmond

https://rpo-rijnmond.nl/
https://rpo-rijnmond.nl/aanbod-rpo-academie/


warmdraaien 
aan de hand van vragen aan de zaal

• wat is er nodig opdat jij met een goed gevoel de middag 
afsluit?

• wat was jouw laatste professionaliseringsactiviteit?
wat ging er goed, wat kon beter?

• welke actuele behoefte is er aan professionalisering op 
jouw school?

• op veel scholen wordt er voor professionalisering in de 
jaarlijkse begroting (#medewerkers*600 euro) begroot.
Dit is ook de post waar veel scholen op overhouden. 
Hoe zit dat?



Nyree Schipper ‘good practice’: de Thomas More Academie

klik hier voor de 
volledige presentatie:

https://rpo-rijnmond.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/220218-handout-presentatie-Samen-professionaliseren-RPO-Rijnmond.pdf


Wat zijn de actuele 
professionaliseringsthema’s?

• Wat is je hulpvraag?

• Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

• Welke expertise is binnen RPO / op jouw school?

• Hoe kunnen jullie van elkaar leren en elkaar hierbij betrekken?

• Hoe kan professionaliseren eruit zien in jullie geval?



Hoe kun je dezelfde lesdoelen 
behalen met minder lestijd?



- Projectmatig werken – lln
actief meenemen naar buiten:
kennismaken met het 
potentiële werkveld

- leerlingen willen gezien 
worden



• Hoe krijg je een lerende 
houding?

• Wat is digitaal vaardig?
• Hoe bundelen we expertise?
• Waarom heeft digitalisering 

een hoge drempel?
• Kunnen we met elkaar 

bouwen aan de digitale kit 
voor professionals, gericht op 
de rol/functie?





reflectie Otto de Loor
• thema’s m.b.t. professionalisering binnen de scholen

• zie volgende sheets

• twee opmerkingen: 
• waarop richt zich professionalisering? 

• single loop leren: het oplossen van problemen, aanleren van 
competenties; doen we de dingen goed?
• bijv.: een docent wordt getraind om klassenmanagement in de 

vingers te krijgen
• double loop leren: herkaderen; thema’s uit school-

/afdelingsplan zijn kader voor professionaliseren; doen we de 
goede dingen?
• bijv.: een training klassenmanagement, waarbij ook wordt 

nagedacht  over ‘wat vinden wij een goede les?’

• professionaliseren m.b.v. netwerken vraagt om een 
professionele cultuur waarbij het normaal is dat mensen 
van en met elkaar leren



Didactisch, organisatorisch

• ‘aanzetten’ van leerlingen; activeren, motiveren, na corona 
in het verlengde daarvan: docenten motiveren, die moe zijn en suf van 
coronamaatregelen

• formatief werken (en wat doe je dan summatief?)
• leerdoelen halen binnen minder lestijd:

• leerlingen klaarstomen voor examens
• de essentie van het curriculum bepalen (curriculumontwerp)

• flexibilisering, flexrooster, langere lestijden:
• naast organisatie, ook aandacht voor onderwijskundige visie en invulling van 

flexibilisering

• executieve vaardigheden, metacognitie; leren (zelfstandig) leren
• lees- en taalvaardigheid van leerlingen; in vakonderwijs: ‘taal in de vakken’



Pedagogisch
• de docent als coach:

• didactisch coachen en mentoraat

• gesprekstechniek

• groepsdynamiek, lastige klas: 
• leerlingen moeten zich na lockdowns opnieuw tot elkaar en tot school 

verhouden

• pedagogisch vakmanschap: 
• werken aan relatie en autonomie

• autonomie, eigenaarschap: 
• de kloof dichten tussen jargon en praktijk



Leiderschap

• rol sectie-, team- en afdelingsleider; school- en onderwijsontwikkeling
• daarbij werken aan onderwijskundig, persoonlijk, strategisch leiderschap én 

werken aan cultuur om ontwikkeling mogelijk te maken

• informeel leiderschap; gedeeld leiderschap
• professionele leergemeenschap (PLG)



Samen Professionaliseren:
beelden, structuur, inhoud
• hoe ziet SP er voor jullie uit?

• wat nemen we mee uit de informatie van 
Nyree en Otto?

• hoe ziet de organisatie en structuur er voor 
jullie uit?

• wat is de rol van de RPO Academie?

• wat willen we in 2022 hebben bereikt?

• welke vormen van professionalisering willen 
we samen oppakken (concrete voorstellen 
voor gastsprekers, workshops, etc.)?







ultieme TIPS

• organiseer een MARKTPLAATS

• denken, delen, uitwisselen!

• klein beginnen, meteen beginnen, leg de lat niet te hoog, werk 
laagdrempelig

• iedere school een schoolcoach: benaderbaar binnen de school, zicht 
op behoefte in de school, gefaciliteerd en liefst ook met contacten 
buiten de school

• organiseer 2 of 3 keer per jaar een grootschalig evenement (Ahoy, de 
Kuip, ...) als aanjaagfunctie
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