
 

Professionele dialoog 
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Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen 

docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer 

werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en 

professionele arbeidsrelaties. Dat komt naar boven in alle bekende onderzoeken en 

praktijkverhalen. Voor een school is het daarom van groot belang aandacht te hebben voor die 

professionele dialoog.  

  

Voion ondersteunt de veel gehoorde behoefte aan informatie, voorbeelden en aanpakken met een 

uitgebreid digitaal dossier. Op deze manier stimuleren wij iedereen die werkzaam is in het voortgezet 

onderwijs bij het voeren van een professionele dialoog in de eigen school. In ons digitale 

kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over professionele dialoog voor de vo-

sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op de volgende vragen: 

 

 Wat is een professionele dialoog?  

 Wat is het verschil tussen een discussie en een dialoog?   

 Wat kan een professionele dialoog bijdragen in het onderwijs?   

 Wat is er voor nodig?   

 Instrumenten en werkvormen  

 Uit de praktijk  

 Onderzoeken en publicaties   

 Bronnen en meer informatie  

 

In dialoog op uw school  

Wilt u wel eens met collega’s uit uw regio van gedachten wisselen over ontwikkelingen of 

vraagstukken op uw school? Voion stimuleert het voeren van professionele dialoog op school, ook 

met ouders en leerlingen of andere netwerkpartners. Het doel is dat iedereen op school kan 

meepraten en bijdragen aan een professionele en inspirerende werkomgeving. Voion kan u 

ondersteunen bij de organisatie van een bijeenkomst op uw school. Samen met u zorgen wij voor een 

inspirerend programma. Ook zorgen wij voor publiciteit. Neem voor meer informatie contact op met 

Rebecca Schoon, tel: 06 – 23269901 of mail naar r.schoon@caop.nl of info@voion.nl 

 



 

 

Bekijk alle informatie over Professionele dialoog op www.voion.nl > PROFESSIONELE DIALOOG  

 

Heeft u vragen of behoefte aan verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met een van 

onze regio-adviseurs: 

 Jack de Bruin, contactpersoon Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel,  

tel: 06 - 22939665 j.debruin@caop.nl  

 Seth Hielema, contactpersoon Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, 

Utrecht en Zuid Holland, tel: 06 - 52647659 s.hielema@caop.nl        
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VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 

vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en 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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www.voion.nl 

http://www.voion.nl/

