Factsheet: Professionaliseringsportaal
Doelgroepen

Wat zijn de kosten?

Het professionaliseringsportaal is voor:

De kosten voor het gebruik van een professionaliseringsportaal zijn afhankelijk van de keuzes
die een schoolbestuur maakt over de testen die worden aangeboden. Om de testen gratis
te laten afnemen door medewerkers betaalt de school licentiekosten. Hoe meer potentiele
gebruikers, hoe lager de kosten per medewerker. Daarnaast wordt een vast bedrag betaald
voor het beheer van het professionaliseringsportaal. Schoolbesturen kunnen licentiekosten
samen delen. De kosten voor het gebruik van het professionaliseringsportaal voor ORION zijn:
€ 25.000,00. ORION deelt deze kosten met de 13 vo-scholen uit het netwerk en heeft 3.100
potentiele gebruikers.
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Waarom maak je als medewerker gebruik van het professionaliseringsportaal?
Het professionaliseringsportaal biedt medewerkers ondersteuning bij een gerichte vraag over
professionaliseren en inspireert medewerkers die daar nog niet zo actief mee bezig zijn.

Professionaliseren
Oriënteren

Licentie

medewerkers doen gratis mee

beheer

Bewegen in je loopbaan
Dialoog & samenwerken
Vitaliteit & werkplezier

Communicatie over het portaal
professionaliseringsportaal

Welke voordelen zijn er voor medewerkers?
Het gebruik levert de medewerkers veel kennis, informatie en inzicht(*) op om zelf professionaliseringskeuzes te
kunnen maken.
•
•
•
•
•
•
•

De medewerkers worden regelmatig geïnformeerd
over de beschikbaarheid en de mogelijkheden
van het professionaliseringsportaal via
leidinggevenden en nieuwsbrieven. Er wordt ook
bekendheid gegeven aan het instrument tijdens de
gesprekkencyclus met de leidinggevende.

Zelf regie over informatie om te professionaliseren
Breed overzicht aan informatie
Specifiek inzicht in onderdelen(*)
Tests en oefeningen kunnen doen
Gerichte professionaliseringsgesprekken kunnen voeren tijdens gesprekscyclus
Professionaliseren is toegankelijker doordat het portaal online is
Continue aanvulling van content maakt het portaal interessant om regelmatig te bekijken

nieuwsbrief

gesprek schoolleider

Wil je als schoolbestuur ook gebruikmaken van een professionaliseringsportaal? Neem contact op met Voion: info@voion.nl >>

Factsheet: Professionaliseringsportaal
Wat kun je met het
professionaliseringsportaal?
Het professionaliseringsportaal is ontwikkeld als een
basisclone. Met deze basisclone kan het portaal door
schoolbesturen zelf op maat worden ingericht. Het
portaal voor ORION bestaat uit de volgende functies:

inloggen
Log in op het professionaliseringsportaal en vul je
persoonlijke gegevens in.

‘Ik heb gekeken bij
talentontwikkeling en wil mijn
leiderschapsvaardigheden
versterken.’

Thema’s
Je kunt in het hoofdmenu kiezen
uit verschillende thema’s waar je
informatie over kunt vinden.

tests & oefeningen
Je kunt kiezen uit verschillende
tests en oefeningen die je direct
online kunt uitvoeren.

Welke informatie kun je op het
professionaliseringsportaal
vinden?
Via het professionaliseringsportaal kunnen
medewerkers in het voorgezet onderwijs
zelf informatie vinden over: persoonlijke
en professionele groei, talentontwikkeling,
mobiliteit, werkplezier en vitaliteit.
Medewerkers hebben hiermee meer regie
over hun eigen persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

ik, als persoon
Vul je persoonlijke gegevens,
waardes, eigenschappen, en
competenties in.

Wil je als schoolbestuur ook gebruikmaken van een professionaliseringsportaal? Neem contact op met Voion: info@voion.nl

