
                                     

Kijkwijzer  
webinar Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut 

helpt daarbij     

 

 

Introductie 

0.00 Wat is een professioneel statuut? Welke kansen biedt het? Waarom is het in de wet 

opgenomen?  

Hondsrug College 
5.12  Waarom is het Hondsrug College met een pilot gestart? 

5.59  Poll: Hoe ver zijn scholen met het professioneel statuut?  

6.54      Hoe is het Hondsrug College gestart met het professioneel statuut?  

7.44      Welke thema’s komen aan de orde?  

9.10      Als ze opnieuw zouden beginnen, wat zouden ze anders doen?  En wat zouden ze hetzelfde 

             doen?  

11.22    Wat is het voordeel van het inhuren van een externe deskundige?  

11.59    Wordt er in scholen voldoende tijd en ruimte gegeven voor het opstellen van een   

professioneel statuut?  

13.28    Merken ze op het Hondsrug College al verandering nadat ze aan de slag zijn gegaan?  

14.08    Hoe creëren ze betrokkenheid in school? 

15.44    Waar is het Hondsrug College het meest trots op? 

TedTalk Zuid-West College 
17.44    Robert-Jan Oranje, directeur van het Zuid-West College vertelt hoe zij aan de slag zijn 

gegaan met het professioneel statuut.  

Roelof van Echten College 
20.51   Hoe kun je als docent betrokkenheid creëren bij het management?  

23.07   Wat was de aanleiding om mee te doen aan de pilot professioneel statuut?   

24.19   Tips voor schoolmanagement om weerstand te verminderen? 

25.37   Hoe is het Roelof van Echten College gestart met het professioneel statuut?  

28.13   Wat wil het Roelof van Echten College bereiken?  

30.39   Hoe zorg je dat management en docenten niet in elkaars vaarwater komen qua 

verantwoordelijkheden? 

32.15   Kijkersvraag: Wat is de rol van de mr bij het tot stand komen van het professioneel statuut?  

34.00   Kijkersvraag: Moet het statuut op school- of bestuursniveau? 

35.42   Poll: Wat vinden kijkers de belangrijkste meerwaarde van het professioneel statuut? 

37.12   Wat heeft de werkgroep  tot nu toe bereikt? 

37.50   Welke topics bespreken ze ? 

38.09   Welke terminologie gebruik je? 

40.11   Kijkersvraag aan Egbert Jan: waar haal je de tijd en motivatie vandaan om alles te 

organiseren? 



43.24   Zijn zelfstandigheid en vrijheid voorwaarden voor professionaliteit?  

44.05   Wat zijn de leerpunten tot nu toe? 

45.51   Tips van kijkers voor het creëren van betrokkenheid 

50.47   Wat vind Lineke belangrijk vanuit het bestuur?  

51.49   Waar is Egbert-Jan trots op?    

53.19   Afsluiting  

 


