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PROFESSIONALISERING 
IN HET ONDERWIJS

EEN STAPPENPLAN

Scholen zijn de afgelopen jaren voortdurend geconfronteerd met onderwijsvernieuwingen.
Het is een hele opgave voor directies om al deze ontwikkelingen ook werkelijk een plek te
geven in de schoolorganisatie.

Om een lerende organisatie te worden moeten scholen niet alleen adequaat reageren op 
de vernieuwingen die van buitenaf komen, maar juist ook de professionele ontwikkeling
van de organisatie en de docenten stimuleren. In een werkelijk professionele cultuur staat
de vraag centraal hoe de verschillende kwaliteiten van mensen optimaal te benutten en te
ontwikkelen.

Dit vraagt om een integrale aanpak van het personeelsbeleid die ook op langere termijn
bruikbaar is, zodat ook toekomstige veranderingen duurzaam kunnen worden ingebed in
de organisatie. Competentiemanagement is bij uitstek geschikt om integraal personeels-
beleid concreet handen en voeten te geven in het onderwijs.

MLI INTERMANAGEMENT EN LIAISON

MLI Intermanagement en Liaison hebben gezamenlijk een praktisch model ontwikkeld
voor de invoering van competentiemanagement in het onderwijs. In dit samenwerkings-
verband combineren zij de brede ervaring met complexe organisatieveranderingsprocessen
van MLI Intermanagement en de directe betrokkenheid van Liaison bij de ontwikkeling en
vernieuwing van HRM beleid in profit- en non-profitorganisaties. De beide bureaus laten
zich in hun samenwerking inspireren door thema’s zoals maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid, duurzaamheid en vitaliteit.

Het praktijkmodel van MLI en Liaison voor de invoering van competentie-management in
het onderwijs kenmerkt zich door een actieve, praktische benadering.Aan de hand van een
stappenplan staat voorop dat de schoolstaf samen leert en ontwikkelt, niet door ellenlange
discussies en beleidstrajecten, maar door samen te doen en te ervaren.

COMPETENTIEMANAGEMENT ALS ONTWIKKELINSTRUMENT

Competentiemanagement is een ontwikkelinstrument dat heel goed ingezet kan worden in
een veranderproces. Het richt zich enerzijds op de ontwikkeling van de schoolorganisatie 
en anderzijds op die van de medewerkers en legt met name de verbindingen daartussen.
Competentiemanagement is eigenlijk niets anders dan het matchen van de koers van de
organisatie met de koers van de medewerker.

NAAR COMPETENTIEMANAGEMENT IN UW SCHOOL

De visie als vertrekpunt
In een schoolprofiel kan bondig en aansprekend worden verwoord wat de koers van de
school is. De vragen die aan de orde komen: wie zijn wij en welke toegevoegde waarde
willen wij leveren aan de samenleving? Maar ook: vanuit welke normen en waarden werken
wij en hoe wordt dat zichtbaar in alles wat we doen? 

Interne organisatie
Het schoolprofiel wordt doorvertaald in het docentprofiel. In dat profiel wordt aangegeven
over welke competenties een goede docent beschikt. Ook van de docent zelf wordt een
profiel gemaakt; waar liggen zijn kwaliteiten en welke competenties wil hij graag verder
ontwikkelen. Het docentprofiel wordt naast het persoonlijke profiel van de docent gelegd.
Deze vergelijking vormt voor elke docent het vertrekpunt voor een persoonlijk
ontwikkelingsplan.



MLI Intermanagement 
kunt u inschakelen voor:
– Organisatieadvies
– Interim-management
– Personeelsbeleid
– Training en ontwikkeling
– Coaching en counseling
– Zelfsturing
– Competentiemanagement

Voor meer informatie:

MLI Intermanagement

Maliebaan 92  
3581 CX  Utrecht
Nederland

telefoon 030 262 82 56
fax 030 233 11 14

e-mail info@mli-intermanagement.nl
website www.mli-intermanagement.nl

Van profielen naar integraal personeelsbeleid
Op basis van de profielen en persoonlijke ontwikkelingsplannen kunnen op een logische
wijze koppelingen gemaakt worden met bijvoorbeeld opleidingsplannen, loopbaan-
gesprekken en functioneringsgesprekken. Daardoor wordt competentiemanagement 
een kapstok voor talentmanagement, werving en selectie, waarderings- en belonings-
vraagstukken en teambuilding e.d. Zo leidt de invoering van competentiemanagement 
tot de samenhang die typerend is voor integraal personeelsbeleid en effectief school-
management.

DE VOORDELEN VAN COMPETENTIEMANAGEMENT

De medewerkers krijgen en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling 
en leren bewust keuzes te maken. Zij richten zich niet alleen op hun eigen taak, maar zijn
zich ook bewuster van hun toegevoegde waarde aan het totaal resultaat. Door hen aan 
te spreken op hun drijfveren en kwaliteiten creëert de schoolleiding energie.
Competentiemanagement stelt de schoolleiding in staat tot: visie ontwikkelen en
uitdragen, medewerkers ruimte geven bij het zoeken naar hun weg richting eindresultaat,
coachen op resultaten, ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling, aandacht hebben
voor ieders kwaliteiten en draagkracht en gericht zijn op de samenhang.

INTERESSE?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan. Bel voor een oriënterend gesprek over de
mogelijkheden voor uw school:

MLI Intermanagement
Marianne Luyer
[030] 262 82 56 


