
Professionaliseringsbeleid in het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

ontwikkelen in een professionele leergemeenschap … 

 

Onderstaande visietekst verduidelijkt het professionaliseringsbeleid in het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare. Het 
omkadert de gevraagde doelstellingen van het Referentiekader Onderwijskwaliteit1, maar wil vooral het personeel ten 
volle laten ontwikkelen in een professionele leergemeenschap. 

… een professionele leergemeenschap… 

Onder een professionele leergemeenschap verstaan we alle betrokkenen in een school of scholengemeenschap 
die ofwel individueel of samen leren om het onderwijs aan leerlingen en de resultaten te verbeteren. 2 
Een professionele leergemeenschap vraagt hiervoor: 

- Individuele capaciteiten (individueel nieuwe kennis, praktijkervaringen, overtuigen opnemen) 

- Interpersoonlijke capaciteiten van het collectief3 (samenwerken, gedeelde verantwoordelijkheid, 
uitwisseling, openstaan voor meningen, ….) 

- Organisatorische capaciteiten (hoe creëert of stimuleert de school/scholengemeenschap kansen aan elke 
betrokkene of aan de groep in het algemeen) 

Ontwikkelen in een professionele leergemeenschap … 

Een professionele leergemeenschap heeft als bijkomend kenmerk dat deze erg dynamisch is. Streven naar 
verbeteren is veranderen en dus…. ontwikkelen4. Deze ontwikkeling is zowel gericht op de loopbaan als 
schoolgericht (hoe ontwikkelt elke leerkracht zich; hoe ontwikkelt de school zich?...). 
Geen verbeterde opbrengst bij de leerlingen zonder een verandering bij de individuele leerkracht of groep…  

… als onderdeel van een doeltreffend personeelsbeleid… 

Ontwikkelen in een professionele leergemeenschap betekent zoeken naar mogelijkheden om te versterken, te 
ontwikkelen binnen het curriculum van elk personeelslid : aanvangsbegeleiding, kansen tot feedback, tot 
ondersteuning bij elke leerkracht, mogelijkheid tot professionele dialoog en transparant evalueren. 

… in het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

Bovenstaande visie-elementen vertalen zich in volgende concrete aanpak: 

- Individueel professionaliseren betekent : voortdurend openstaan voor theorievorming via lectuur en 
nascholing, zoeken naar eigen ontwikkelingsnoden en ingaan op ontwikkelingskansen, ingaan op 
aanvangsbegeleiding of passende begeleidingsinitiatieven tijdens de loopbaan 

- Collectief professionaliseren betekent samen durven veranderen : samen nieuwe horizonten verkennen 
tijdens studiedagen, samen leren van elkaar, samen zoeken naar verbetering van onderwijspraktijken of 
leeropbrengsten  

- Organisatorisch professionaliseren is de beleidsmatige keuze vanuit de scholengemeenschap om elk 
personeelslid te verzekeren van een degelijke (aanvangs)begeleiding, om samen te zoeken naar 
ontwikkelingskansen zowel individueel als collectief. Zo worden door de aandacht voor professionalisering 
functioneringsgesprekken omgezet in ontwikkelingsgesprekken.  
Zoals aanvangsbegeleiding een wezenlijk onderdeel vormt binnen de professionaliseringsaanpak, zo 
krijgen ook ervaren leerkrachten financiële kansen tot het volgen van banaba of langdurige opleidingen. 
Professionaliseren is beleidsmatig ook verantwoord omgaan met individuele nascholingen: wie 
professionaliseert voldoende, hoe wordt verder geprofessionaliseerd, hoe voorziet de school in een 
aanbod, hoe wordt alles opgevolgd en geëvalueerd?... 

Vanuit de scholengemeenschap werd gekozen voor een digitale tool die alle bovenstaande zaken bundelt. Op 
deze manier streeft de scholengemeenschap naar een integrale aanpak die doeltreffend en samenhangend 
is. 
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