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Aantrekkelijke 
 werkomgeving



Om het beste onderwijs te kunnen bieden is een aantrekkelijke, 
professionele werkomgeving een belangrijke voorwaarde. In professionele 
schoolorganisaties krijgen talenten van medewerkers volop de ruimte, 
heerst een ontwikkelingsgerichte cultuur, gaat werkplezier boven werkdruk 
en is er sprake van een gezamenlijke dialoog. 

Voion stimuleert en faciliteert scholen in hun verdere ontwikkeling tot 
professionele organisaties. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen, 
inspirerende voorbeelden en kennis te delen, themabijeenkomsten te 
verzorgen en instrumenten te ontwikkelen. In deze flyer leest u daar meer 
over. 

Professionele ruimte 
Professionele ruimte is een voorwaarde om te komen tot creatieve, gedreven 
en betrokken leraren die gezamenlijk werken aan nog beter onderwijs. 
• Pilots professioneel statuut: Voion stimuleert 10 pilotscholen in de vorm 

van een financiële tegemoetkoming om tot een professioneel statuut te 
komen. De ervaringen van deze pilotscholen delen we ter inspiratie met 
de sector.  
www.voion.nl > programmalijnen > Loopbaan & professionalisering > 
Professionaliseren in school > Professionele ruimte > Pilots 
professioneel statuut

• Kijkwijzer Professionele ruimte: bevat achtergronden over het begrip 
professionele ruimte en concrete hulpmiddelen om de dialoog in school 
op gang te brengen. 
www.voion.nl > Instrumenten > Kijkwijzer professionele ruimte

Professionele dialoog
Het voeren van een professionele dialoog over de kwaliteit van het werk kan 
bijdragen aan schoolontwikkeling, een breder draagvlak in school en 
duurzame resultaten. Voion stimuleert het aanleren van vaardigheden om 
zo’n dialoog te voeren en te faciliteren.
• Kennisdossier professionele dialoog: met kennis, instrumenten en 

werkvormen, voorbeelden en ervaringen over professionele dialoog voor 
de vo-sector.  
www.voion.nl > Programmalijnen > Loopbaan & professionalisering > 
Professionele dialoog

• Dialoogbijeenkomsten: Voion organiseert diverse bijeenkomsten om 
schoolleiders en leraren de dialoog te laten voeren over 
schoolontwikkeling. Bekijk hier de verslagen en opbrengsten van de al 
gehouden bijeenkomsten.  
www.voion.nl >Programmalijnen > Loopbaan & professionalisering > 
Professionele dialoog > Landelijke en regionale dialoogbijeenkomsten 

Talentbenutting en loopbaanontwikkeling 
Voion probeert werknemers te prikkelen om hun eigen loopbaan vorm te 
geven. We delen inspirerende voorbeelden en ontwikkelen kennis over 
mogelijke loopbaanpaden.
• Professionaliseringsportaal: een digitale tool waarmee medewerkers 

zelf aan de slag kunnen met al hun vragen rond loopbaan, persoonlijke en 
professionele groei, talentontwikkeling, mobiliteit en arbeidsmarktpositie 
en -gedrag.   
www.voion.nl > Programmalijnen > Loopbaan & professionalisering > 
Professionaliseren in school > Professionaliseren in school > 
Professionaliseringsportaal-VO

• Handreiking professionaliseren: met een denkmodel om 
professionalisering in vo-scholen te optimaliseren en in lijn te brengen 
met de koers van de school. 
www.voion.nl > Instrumenten > Handreiking professionaliseren

• Dossier financieringsmiddelen professionaliseren: een actueel 
overzicht van beschikbare financieringsmiddelen voor professionalisering 
www.voion.nl > Programmalijnen > Loopbaan & professionalisering > 
Financieringsmiddelen voor professionalisering

Inspiratie
Voion verzamelt inspirerende voorbeelden van scholen, schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden:
• www.parelsuitderegio.nl
• www.voion.nl > inspiratie 

Meer informatie, vragen of advies?
Neem contact op met ons servicecenter via info@voion.nl 
of bel met 070-3 765 756.
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