
Op weg naar een professionele cultuur 

 
Inleiding 

Professionaliteit, professionalisering en de daarbij behorende cultuur van voortdurend 

verbeteren en leren is één van de aanbevelingen die de Regiegroep Sociale Veiligheid heeft 

geformuleerd aan het MT. Het MT heeft de aanbeveling opgenomen in het Schoolplan 2016-

2020. 

 

Een verbetercultuur waarbij docenten op een natuurlijke wijze hun onderwijsleerproces 

onderling onderzoeken en evalueren, komen tot verbeteringen en open staan voor feedback 

tijdens intervisie, zal het MT de komende vier jaar dan ook op alle mogelijke niveaus 

stimuleren en implementeren.  

Onder een professionele cultuur verstaan we een open cultuur waarin samengewerkt wordt, 
samen geleerd wordt en waarin medewerkers elkaar feedback geven middels intervisie om 
beter te worden. Persoonlijke groei en ontwikkeling worden gestimuleerd en gedeeld om 
zoveel mogelijk anderen van die ontwikkeling te laten profiteren. 
 
Er zal gestuurd worden op de volgende thema’s: 

 Het organiseren van inhoudelijk goed geagendeerde bijeenkomsten waar het 
uitwisselen van praktijkervaringen én het leren van feedback geven en ontvangen 
centraal staat. (eventueel met externe begeleiding – Geert ?) 

 Feedback oefenen  
Naast professionaliseringsactiviteiten staat de permanente praktijk van ‘in gesprek 
over onderwijs (leerproces)’ centraal. 

 Aandacht voor mediawijsheid 
Wat zijn de voor- en nadelen van sociale media, Wat kan je wel en wat niet als 
docent? 

 Aandacht voor communicatie 

 Een coachende cultuur door de hele school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Waar staan wij als locatie op de ladder naar een professionele cultuur en waar willen we 
naartoe?   

 
Na een kleine toelichting  op de verschillende beleidsculturen, heeft een groep gebrainstormd over 
de stand van zaken nu en waar we de komende vier jaar willen staan. Ook werd gekeken wie of wat 
we daar voor nodig hebben. 
 

Waar staan we nu? Waar willen we zijn over 4 jaar? 

 

 Er zijn nu kenmerken van een 
politieke cultuur te zien: 
 
Wij – ZIJ 
 

 Veel kenmerken van een familiaire 
cultuur. Er wordt gesproken over 
elkaar. 
soms te: roddelen, voortrekken etc. 
 

 Elkaar aanspreken is nog moeilijk; 
 

 Geen coaching van OOP en te weinig 
van OP. 
 

 Er wordt soms ‘gespeeld’ op de man. 
 

 

 Van Wij – Zij naar gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
 

 Een situatie, waarin we erop 
vertrouwen dat iets professioneel 
gebeurt. Vertrouwen hebben in 
elkaar en elkaars kwaliteiten. 
 

 Een situatie waarin je  feedback kan 
geven en waarin je open staat voor 
ontvangst van feedback; 
 

 Echt luisteren; iemand wil zich 
gehoord voelen. 
 

 Een coachende cultuur door de hele 
school heen. 
Ook het coachen van collega’s door 
MT en van MT door directie. 
 

 Communicatie moet helder zijn. 
 

 Een cultuur waarbij ieder zich aan 
afspraken houdt die gemaakt zijn. 
 

 Een situatie waarin een open dialoog 
gehouden wordt. 
 

 Er wordt ‘gespeeld’ op de inhoud 
 

 

 

 

 



Communicatie als onderdeel van de professionele cultuur 

Waar staan we nu? Waar willen we zijn over 4 jaar? 

 

 Nog niet bewust van alle 
mogelijkheden en risico’s van de 
digitale omgevingen? 
 

 Nog niet bewust van taalgebruik 
logboek van Magister en 
communicatiemiddelen naar ouders 
en leerlingen (app, mail etc.) 

 

 Mediawijsheid 
 

 Actualiteiten delen met buitenwereld 
op de site of op facebook van school. 

 

Acties korte termijn (cursus 2016 – 2017) 

 

 Verbetering omgang met logboek magister op inhoud, stijl en gedrag. 
 
Bewustwording dat logboek altijd ingezien mag worden door ouders en leerling. 
Studiedag 12 december 2016 
 

 Bewustwording risico’s gebruik sociale media (werken aan mediawijsheid) 
Studiedag 9 januari 2017 
 

 Training c.q. scholing in : ‘Elkaar aanspreken op ……’ 
Leren feedback te geven en te ontvangen 
 

 

Inbedding lange termijn (cursussen 2016 - 2020) 

 

 De verschillende onderwerpen aan bod laten komen tijdens studiedagen 
 

 Toetsen middels enquêtes (jaarlijks) 
 

 Jaarlijks gesprekken met het personeel over de resultaten uit de enquêtes 
 

 Maken van een analyse  
 

 Trekken van conclusies 
 

 Bijstellen van beleid 
 

 


