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Professionalisering 3.0: 
Docent aan zet op AOC Oost 

Professionalisering   ||   Onderwijsontwikkeling   ||   Docent   ||   Eigenaarschap 

Wat draag jij bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs? Die vraag heeft Ada Lebbink in haar achter-
hoofd in de dagelijkse gesprekken met de docenten en beleidsmakers van AOC Oost. Als HR-functiona-
ris is ze verantwoordelijk voor de AOC Oost academie die is opgezet om de professionele ontwikkeling 
op het aoc te stimuleren. “Wat willen we hier van je zien? Niet alleen vanuit het beleid maar wat ver-
wacht je van jezelf? Je moet zelf willen leren maar wel op de manier die het best bij je past.” 

Lebbink deed mee aan ‘Goed zorgen voor profes-
sioneel kapitaal’ dat werd uitgevoerd door Ton 
Bruining en Evelien Loeffen van KPC Groep. In vijf 
dagdelen werkten Lebbink en een teamleider aan 
een concrete aanpak om de professionele cultuur 
op hun school op een hoger plan te brengen. “In dit 
traject hebben we met intervisie en actieonderzoek 
onze professionaliseringsvragen boven tafel gekre-
gen en vertaald in concrete afspraken met onze 
docenten. We weten zo zoetjes aan wel dat we er 
weinig aan hebben iedereen op cursus te sturen om 
naderhand te horen dat we veel hebben geleerd 
maar daarvan in de praktijk weinig terug te zien.” 
AOC Oost stuurt telkens meer van twee kanten om 
de professionele ontwikkeling een structurele plek 
binnen de organisatie te geven.  

GOED GEREGELD NOG NIET GOED GEDAAN  
Maar met afspraken alleen ben je er nog niet. Veel 
factoren spelen in het succes van dit proces een rol 
waardoor het proces maar zo kan stoppen. Lebbink: 
“Met afspraken denk je alles voor elkaar te hebben 
maar toch loopt de professionalisering na een tijdje 
spaak. Je ziet dit vaak gebeuren na personeelswisse-
ling of veranderingen in de directie. Mensen gaan, 
nieuwe komen, eerder gemaakte afspraken verdwij-
nen daarmee en laten ruimte voor onduidelijkheid. 
Die onduidelijkheid vullen we in door te blijven 
doen wat we deden. Oud gedrag is veilig, terwijl 
leren onzekerheid met zich mee brengt. Van nature 
ontspringen we graag die dans.” Het is de taak van 
de AOC Oost academie om van professionalisering 
een automatisme te maken en daarmee onderdeel 
van de schoolcultuur.  

NIET OPGEVEN  
‘Goed zorgen voor professioneel kapitaal’ maakte 
duidelijk dat structureel professionaliseringsbeleid 
een kwestie is van lange adem. “Geef vertrouwen 
niet op en houd voortdurend de vinger aan de pols. 
Je zou heel gemakkelijk je visie kunnen laten varen 
om in een ivoren toren plannen te schrijven. Maar 
daarmee bouw je niet aan een professionele cultuur 
en maak je leraren geen eigenaar van hun professi-
onele ontwikkeling.” Lebbink kiest voor een andere 
weg. “Je moet leraren mee nemen door ze ruimte 
geven. Tegelijkertijd wil je een duidelijke visie die 
continue zichtbaar blijft. Wat je met elkaar afspreekt 
moet er toe doen. Ook bij het management dat het 
goede voorbeeld geeft door zelf aan de 360 graden 
feedback deel te nemen.”

LEREN VAN ELKAAR  
“Behalve de kennis die KPC Groep meebracht was 
het stimulerend om met collega’s van andere scho-
len te sparren,” zegt Lebbink. Daarom maakt collegi-
ale consultatie een belangrijk onderdeel uit van het 
programma. “Het was gewoon leuk om ervaringen 
en tips uit te wisselen. Zo weet je dat je er niet 
alleen voor staat.”

Praktijkvoorbeeld



VALKUILEN
•  Het leerpotentieel op de werkplek niet voldoende 
benutten maar kiezen voor extern en formeel leren.
•  Professionalisering invullen als een verzameling 
van incidentele momenten en acties in plaats van 
als een continue proces. 
•  Professionaliseren voor de medewerkers en niet 
voor het management.

SUCCESFACTOREN
•  Stel de eisen aan je leerlingen – samenwerken, 
plannen, organiseren, presenteren, reflecteren -  ook 
aan je personeel.
•  Laat scholings- en begeleidingswensen aansluiten 
bij de vraag en de leerstijl van de leraar.
•  Durf de lat hoog te leggen.
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Ton 
Bruining

06 - 53221513

t.bruining@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 

http://www.kpcgroep.nl/tonbruining
mailto:t.bruining%40kpcgroep.nl?subject=
http://www.kpcgroep.nl
https://www.kpcgroep.nl/expertises/hrd/

