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Professionaliseringsscan van Academy4Learning 
Ontdek de scholingsbehoefte van jouw medewerkers 
Welke scholingsbehoefte hebben jouw medewerkers? Met onze professionaliseringsscan breng  
je snel en overzichtelijk in kaart welke ontwikkel- en begeleidingsbehoefte jouw medewerkers 
hebben en welke aanpak passend is.  

Waarom een professionaliseringsscan?
Goed onderwijs vraagt om investeren in de kennis en vaardigheden van docenten. Maar hoe ondersteun je 
docenten daarbij? Van wie leren ze het liefst en op welke manier? En hoe organiseren docenten eigenlijk  
hun eigen professionele ontwikkeling? Dat brengen we in kaart met de professionaliseringsscan. 

Wat is het doel van de scan? 
Met de uitkomsten van de professionaliseringsscan weet je welk scholingsaanbod passend is en hoe je  
dat het beste kunt organiseren voor jouw team. Daarnaast is de scan een perfect uitgangspunt voor het 
professionaliseringsplan van de school. Hiermee wordt leren en ontwikkelen een vliegwiel voor blijvende 
onderwijsveranderingen.



Persoonlijk advies
Benieuwd wat de scan jouw school kan opleveren? Neem dan vrijblijvend contact  
op met één van onze adviseurs. We denken graag met je mee.  
advies@academy4learning.nl | 088 - 405 0570 of via WhatsApp 06 - 82063720

Welke vragen worden gesteld?
Weten wat er leeft bij docenten en welke leerbehoefte aanwezig is,  
vormt de basis van een passend professionaliseringsplan.  
De scan geeft antwoord op vragen als:

• Welke ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte hebben docenten? 
• Hoe motiveer je docenten om bezig te zijn met professionaliseren? 
• Hoe geef je docenten meer regie over hun eigen (professionele) ontwikkeling? 
• Hoe werk je aan draagvlak voor professionalisering in het docententeam? 

Na een intakegesprek met de schoolleiding sturen we  
een online vragenlijst naar de docenten, die zij anoniem 
kunnen beantwoorden. Zo identificeren we specifieke 
leervragen, ondersteuningsbehoeften, randvoorwaarden 
en knelpunten. Na afloop ontvang je de resultaten in een 
overzichtelijke rapportage die we samen bespreken. 

Hoe werkt de scan? 

De scan bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Hoe leer je het liefst en wat heb je daarvoor nodig?  

• Huidige en gewenste organisatie van het leren  

• Elementen van een lerende cultuur

• Keuzedeel 1: draagvlak voor schoolbrede innovatie 

• Keuzedeel 2: gewenste ontwikkelthema’s 

Op basis van de data geven we concrete tips en  
adviezen om professionalisering in jouw school  
vorm te geven! 

Met toekomstbestendige trainingen  
op het gebied van didactiek, 

pedagogiek en digitale geletterdheid  
zorgt Academy4Learning dat jouw team  

zich duurzaam blijft ontwikkelen.  
Ga voor een volledig overzicht naar 

academy4learning.nl 
of scan de QR-code. 

 

Hoe is de scan opgebouwd?

Over ons 


