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Professionaliseringsportaal-VO 
voor duurzame ontwikkeling en 
inzetbaarheid

Wilt uw organisatie ook vitale, duurzaam inzetbare werknemers die 
hun talenten volop benutten? Duurzame ontwikkeling en 
inzetbaarheid zijn de zorg van zowel werknemers als werkgevers. 
Met het Professionaliseringsportaal-VO kunt u als werkgever 
invulling geven aan deze verantwoordelijkheid: u kunt uw 
medewerkers faciliteren en stimuleren aan de slag te gaan met hun 
eigen professionalisering, loopbaan en inzetbaarheid. 

Voion heeft in samenwerking met Focus speciaal voor het voortgezet 
onderwijs een professionaliseringsportaal ontwikkeld. 
Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken 
van dit portaal. 

Wie is Focus?
Focus biedt op zowel organisatie-, team-, als op individueel 
niveau diensten aan gericht op duurzame inzetbaarheid van 
werknemers. Focus bouwt al 10 jaar loopbaanportalen, waarbij 
ze gebruik maakt van kennis uit de loopbaanadviespraktijk. 
www.focusnederland.nl

Het Professionaliseringsportaal-VO in het kort
Het Professionaliseringsportaal-VO is een persoonlijke, digitale 
omgeving waarin medewerkers 24 uur per dag zelfstandig aan hun 
professionalisering, loopbaan en inzetbaarheid kunnen werken. Met 
behulp van tests, vragenlijsten en tools werken ze in een e-portfolio 
aan een realistisch profiel van zichzelf. Vanuit dit verbeterd zicht op 
zichzelf kunnen ze beter keuzes maken over bijvoorbeeld een 
vervolgstap in hun ontwikkeling of loopbaan. Aan de hand van een 
actieplan krijgen ze zicht op thema’s als vitaliteit, 
competentieontwikkeling of jobcrafting. Voor docenten, 
ondersteunend personeel en leidinggevenden zijn aparte content en 
tools beschikbaar. De regie ligt geheel bij de medewerkers. Ze 
bepalen zelf welke informatie ze willen delen met bijvoorbeeld een 
leidinggevende of team. 
 



Waarom een Professionaliseringsportaal-VO?
Met het Professionaliseringsportaal-VO krijgen uw medewerkers 
inzicht in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. En ze krijgen 
handvatten voor persoonlijke en professionele groei, 
talentontwikkeling, werkplezier en vitaliteit.  Met de uitkomsten van 
het portaal zijn ze in staat gerichte professionaliseringsgesprekken te 
voeren met hun leidinggevenden. Uw organisatie zal beter in staat zijn 
het professionele kapitaal in de organisatie te benutten en in te zetten.  

Voordelen
• Specifiek voor het voortgezet onderwijs
• Snel beschikbaar en snel aangepast aan de wensen van 

uw organisatie 
• Ondersteuning bij implementatie
• Voor alle medewerkers toegankelijk
• 18 tests en tools beschikbaar 
• Maatwerk mogelijk
• Eigen look & feel mogelijk
• Uitbreiding mogelijk met persoonlijke, online begeleiding

Uw keuzes
Het portaal dat Voion en Focus ontwikkeld hebben, noemen we het 
Voion-portaal. U kunt kiezen uit drie varianten:  

1. Single user
U krijgt gebruiksrecht van het Voion-portaal voor individuele 
gebruikers. 

2. Centraal
Bij de variant ‘centraal’ krijgt u gebruiksrecht voor al uw 
medewerkers. De inhoud is gelijk aan de inhoud van het Voion-portaal. 
U kunt zelf niets aan de inhoud wijzigen. U kunt de look & feel van uw 
eigen organisatie laten toevoegen.

3. Zelfstandig
U kunt het portaal aanpassen aan de wensen van uw organisatie. Zo 
kunt u tests en tools toevoegen of verwijderen en content aanpassen. 
Ook kunt u de look & feel in lijn brengen met de huisstijl van de 
organisatie en kan een automatische inlogfunctionaliteit (SSO) worden 
toegevoegd. 



De varianten van het Professionaliseringsportaal-VO:

Single user

Inhoud
Voion beheert content

Layout
standaard portaal

Support
Toegang tot 
servicedesk

Hosting & Backup
Hosting van het portaal

Automatische updates
Bug fixes en technische 
updates

Centraal

Inhoud
Voion beheert content

Layout
Eigen logo, banner en 
kleurstelling

Support
Toegang tot 
servicedesk

Hosting & Backup
Hosting van het portaal

Automatische updates
Bug fixes en technische 
updates

Eigen URL
Subdomeinnaam

Zelfstandig

Inhoud
Eenmalig aangeleverde 
content van Voion, 
daarna aanpasbaar en 
in eigen beheer

Layout
Eigen logo, banner en 
kleurstelling

Support
Toegang tot 
servicedesk

Hosting & Backup
Hosting van het portaal

Automatische updates
Bug fixes en technische 
updates

Eigen URL
Subdomeinnaam

Single Sign On
Mogelijkheid tot 
automatisch inloggen 
via SSO

Modules
Extra modules 
mogelijk



Wat kost het Professionaliseringsportaal-VO?
Dat is afhankelijk van de variant die u kiest. Bij de variant single user 
betaalt u een vast bedrag per individuele gebruiker. Bij de varianten 
centraal en zelfstandig betaalt u een vast bedrag voor het beheer van 
het portaal en voor de licenties van de testen en tools. De hoogte van 
dit bedrag is afhankelijk van het aantal potentiële gebruikers in uw 
organisatie. Het aanpassen van het Voion-portaal naar eigen wensen 
zijn voor rekening van het schoolbestuur of samenwerkingsverband.  
Afhankelijk van het totaal aantal potentiële gebruikers in de hele 
  vo-sector, is een korting mogelijk op de kosten voor het beheer.  
Als voorbeeld: ORION, een netwerk van 13 vo-scholen, betaalt 
€ 25.000 voor het gebruik en verdeelt deze kosten over de scholen uit 
het netwerk. Zij heeft 3.100 potentiële gebruikers.  

Interesse? Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u eens een kijkje nemen in het 
Professionaliseringsportaal-VO? Neem dan contact op met Voion, 
via info@voion.nl of bel met 070-3 765 756. 

Inspiratie: professionaliseringsportaal van ORION
ORION, een netwerk van 13 scholen in Zuidoost-Brabant, 
ontwikkelde in een pilot samen met Voion en Focus een 
professionaliseringsportaal voor alle medewerkers. Het portaal 
is sinds 2016 online en diende als blauwdruk voor het 
Professionaliseringsportaal-VO. Benieuwd naar waarom en hoe 
ORION het portaal ontwikkelde? www.voion.nl > inspiratie > 
professionaliseringsportaal-voor-duurzame-ontwikkeling
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Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 
vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en 
vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook 
docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en 
adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende 
niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en 
werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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