
1 Personeelsbeleid  

 

Personeelsbeleid 
 

Voor het voeren van een goed personeelsbeleid zijn er een aantal voorwaarden van belang om er 

voor te zorgen dat de ontwikkeling van de persoon en de organisatie kan plaatsvinden. 

Deze voorwaarden hebben we getracht in essentie weer te geven m.b.v. 4 gemeenschappelijke 

waarden/kernwaarden, te weten: 

- Respect en vertrouwen 

- Transparantie 

- Commitment 

- Personalisatie 

Wat verstaan we onder deze kernwaarden? 

Respect en vertrouwen: 

We streven naar een professionele leercultuur waarbij wederzijds respect en vertrouwen 

vanzelfsprekend zijn. 

Transparantie: 

We streven naar een open en veilige cultuur waarbij de professionele dialoog wordt gevoerd op basis 

van gelijkwaardigheid en met inachtneming van erkende ongelijkheid in talent. 

Commitment: 

We streven naar een organisatie waarbij een ieder de uitgangspunten en de waarden (de Visie) van 

de organisatie onderschrijft en deze actief uitdraagt, zowel intern als extern. 

Personalisatie: 

We streven naar een organisatie die recht doet aan verschillen en ruimte biedt voor persoonlijke 

ambities en doelstellingen. 

 

Deze kernwaarden vormen de basis van ons handelen binnen de school en de manier waarop we het 

personeelsbeleid vormgeven. 

Onderwerpen beschreven in het personeelsbeleid zijn: 

- De gesprekkencyclus in de coachende cultuur 

- Functiemix 

- Feedback/intervisie 

- Scholing 

- Begeleiding nieuw personeel en stagiaires 

- Werving en selectie personeel  
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De gesprekkencyclus binnen de coachende cultuur 

Binnen het SVOK is afgesproken dat er een gesprekkencyclus plaatsvindt gericht op professioneel 

handelen en individuele doelstellingen. Daarbij is het de bedoeling dat er drie gesprekken 

plaatsvinden in een cyclus van 2 jaar, waarbij het laatste gesprek een evaluatiegesprek is. 

Onze ambitie is om de gesprekkencyclus te laten plaatsvinden én coachgesprekken te houden. Deze 

zullen maandelijks plaatsvinden en twee daarvan zullen deel gaan uitmaken van de 

gesprekkencyclus. Het Kennemer College mavo is een school waar een coachcultuur heerst. Dit 

houdt in dat als norm wordt gehanteerd dat er in alle lagen van de organisatie op een coachende 

manier met elkaar wordt omgegaan. Naast docenten, teamleiders en directie wordt ook het OOP 

hiervoor geschoold.  

Coaching is binnen het gepersonaliseerd leren één van de bouwstenen. De coachende cultuur vraagt 

om coachend leiderschap dat aansluit bij het 5-fasen model dat wij ook hanteren bij het coachen van 

de leerling. Door dit consequent toe te passen zal dit model in alle lagen van de organisatie naar 

voren komen. 

Uitgangspunten: 

In een professionele organisatie is iedere medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 

De verslaglegging van de genoemde gesprekken, met daarin opgenomen de concrete acties en de te 

verwachten resultaten, wordt door de medewerker zelf verzorgd. De verslaglegging van het 

evaluatiegesprek wordt vastgelegd door de leidinggevende. 

- Bij de gesprekkencyclus staan de functieomschrijvingen zoals vastgelegd in het 

functiebouwwerk van het SVOK centraal. 

- In een open gesprek wordt de balans gezocht in datgene wat de school nodig heeft en de 

persoonlijke ambities.  

Dat we de gesprekkencyclus opnieuw en consequent onder de aandacht willen brengen heeft direct 

te maken met de veranderende structuur en de versterking van het pedagogisch klimaat binnen de 

school. 
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Organogram van een coachende cultuur in de organisatie 

 

 

 

 

 coaching 
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 coaching 
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Het 5-fasen model is terug te zien bij het onderwerp coaching. 

 

Functiemix: 

In het schooljaar 2009-2010 zijn we gestart met het invoeren van de functiemix. In de loop van de 

jaren daarna zijn we erin geslaagd om de streefgetalen in de formatie (vastgesteld in de cao) m.b.t. 

de LB-, LC- en LD-functionarissen binnen de organisatie te realiseren. De criteria en de procedure van 

de functiemix zijn vastgesteld door het CMT en de MR/GMR (zie bijlage). Ieder jaar wordt er gekeken 

of er op basis van de formatie ruimte ontstaat om een nieuwe ronde te laten plaatsvinden. 

  

Directie 

teamleider teamleider 

Docent docent Docent Docent 

lln lln lln lln lln lln lln lln 

O.O.P 
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Scholing 

Scholing moet bijdragen aan het verbeteren, moderniseren en in standhouden van de kwaliteit van 

het onderwijsaanbod en van de organisatiestructuur. 

Scholing wordt ingezet om de deskundigheid van het personeel (OOP, OP, MT en directie) continue 

te blijven ontwikkelen. Hierbij maken we een onderscheid in a) scholing die gerelateerd is aan de 

ontwikkeling van het onderwijs binnen de school en b) individuele deskundigheidsbevordering.  

Het aanbod van en de investering in scholing wordt getoetst aan de hand van twee gegevens: 

 De door school vastgestelde doelen. Deze doelen staan geformuleerd in de diverse 

beleidsplannen van het SVOK, KC-breed, KC-vierhoek en de KC-mavo vestiging. 

 De behoefte van de medewerkers, geïnventariseerd in de gesprekkencyclus en verwoord in 

de POPs. 

In het overzicht van het scholingsplan hebben we een onderverdeling van onderwerpen gemaakt 

waardoor duidelijk wordt hoe de scholingsgelden worden ingezet. Het gaat om de volgende 

onderwerpen (daarbij hebben we al een aantal cursussen als voorbeeld genoemd): 

 Organisatie 

 Oriëntatie op leiderschap 

 Mini-master i.v.m. leiderschap 

 Docentopleider/-begeleider 

 Kwaliteit 

 Docentopleider 

 Mini-master i.v.m. leiderschap 

 Collega’s uitdagen 1e graad studie te volgen 

 Onderwijsvernieuwingen en –ontwikkelingen 

 Coaching op het onderwijsleerproces 

 Didactisch coachen 

 Onderwijs (vak gerelateerd) 

 Ontwerpen van het curriculum van het vak 2032 

 Curriculum vertalen naar leerdoelen 

 Ontwikkelen lesmateriaal in een digitale leeromgeving 

 Formatief toetsen 

 ICT 

 ICT-vaardigheden ( Office 365) 

 (leerlingen)Zorg 

Coachgesprekken  

 Sociale Veiligheid 

 Training weerbaarheid/omgaan met agressie en geweld, door veiligheidscoördinator en 

maatschappelijk werker (met name voor nieuwe docenten en OOP) 
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Behalve de scholingsgelden die de school al op reguliere basis in de bekostiging heeft opgenomen 

zullen ook de gelden vanuit de prestatiebox worden ingezet om de kwaliteit van de docenten en het 

management team te verbeteren. 

 

Begeleiding docenten 

Vanaf het schooljaar 2008-2009 is de begeleiding van de beginnende docenten verder 

geprofessionaliseerd door de inzet van twee docentcoaches. Daarmee kan direct worden ingespeeld 

op de ontwikkelingen in ons onderwijs. 

De lerarenopleider en de docentbegeleider stellen gezamenlijk een jaarplan op met activiteiten, 

trainingen en (intervisie)bijeenkomsten om hen zo goed mogelijk te begeleiden om hun rol in ons 

onderwijs verder te ontwikkelen. 

Aspecten die daar in terugkomen zijn: 

 Werken in leerdoelen  (in het verlengde daarvan werken met de portal) 

 Werken met het logboek (plannen en organiseren en daarop kunnen coachen) 

 Coachingsvaardigheden (5-fasen model) 

 Rollen van de docent in gepersonaliseerd leren 

 Intervisie 

 MAS 

 (Sociale) Veiligheid 

 Zorg (dyslexie, sova, faalangstreductie, organisatie van de zorg) 

 Etc. 

 

De lerarenopleider (in opleiding) en de docentcoach zijn beide opgeleid als train-de-trainer in het 

coachen volgens het 5-fasen model. Dit betekent dat zij de beginnende docenten en stagiaires de 

scholing kunnen geven op dit vlak, en voor zittende docenten intervisie bijeenkomsten organiseren 

om zo van en met elkaar te leren. 

Daarnaast zullen zij ook lessen bezoeken en feedback geven op wat zij gezien hebben om de 

docenten te ondersteunen bij het zich verder ontwikkelen tot goed docent in het gepersonaliseerd 

onderwijs. 

 

Werving en selectie 

Binnen gepersonaliseerd leren wordt van de docenten, naast de vanzelfsprekende vakkennis en 

didactische en pedagogische eigenschappen, een aantal vaardigheden en competenties gevraagd die 

aansluiten bij het functioneren binnen dit type onderwijs. Bij sollicitanten naar een vacature zou dat 

kunnen betekenen dat wordt gezocht naar een ‘ideale’ kandidaat, bij zittende docenten zou dat 

betekenen (individueel gerichte) scholing onderdeel is van het scholingsbeleid. De gevraagde 

eigenschappen zijn: 
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 veelzijdig, “spin in het web” 

 pedagogisch sterk 

 zelfstandig 

 ‘designer’ van onderwijs materiaal 

 coachende vaardigheden 

 kunnen omgaan met feedback 

 ambitieus, vernieuwend 

 in beweging, niet stilstaand 

Uiteraard is deze lijst niet een blauwdruk die over elk personeelslid gelegd zou moeten worden, maar 

een richtlijn waarlangs gewerkt kan worden. Uitgangspunt in deze is de ambitie om het personeel in 

beweging te houden en in gezamenlijkheid te werken aan een plezierig en effectief pedagogisch 

klimaat, waarin zelfreflectie en coaching vanzelfsprekend zijn. 

 


