
 
 
 
 
 
 
 
 

Developmenttraject  voor docenten 

 
Professionele Ruimte in het Hbo  
 

Het hoger beroepsonderwijs wil dat haar docenten hun eigen ‘professionele ruimte’ vergroten. Dat 

houdt in dat docenten participeren in de dialoog binnen hun hogeschool, intensiever betrokken 

raken bij de onderwijskundige invulling, werken vanuit hechte teams en een goede balans vinden 

tussen verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen. De cursus Professionele Ruimte in 

het Hbo helpt docenten om die rol daadwerkelijk vorm te geven. 

De cursus  

Centraal staan de bouwstenen voor professionele ruimte die de HBO-raad en de onderwijsbonden hebben 

vastgesteld. De deelnemers onderzoeken in een groep van maximaal twaalf hun eigen relatie tot het vak, de student, 

het team en de organisatie. Zij bezinnen zich op de eigen leerdoelen en maken elk een ontwikkelingsproces door. Met 

behulp van praktijkoefeningen leren de cursisten om hun professionele waarden zichtbaar te maken. Het traject 

bestaat uit de volgende stappen: 

 

• Individuele intake 

• Vier bijeenkomsten met elk een eigen thema: 

� Jouw professionele waarden. Je vergelijkt je eigen missie met die van je hogeschool en leert hoe je met 

een  proactieve opstelling patronen kunt doorbreken.   

� Inzet van jouw professionele waarden in je relatie met studenten. Je leert om een reflectieve 

houding aan te nemen en brengt je kwaliteiten en valkuilen in kaart. 

� Professionele ruimte in je team. Je bezint je op de bronnen van inspiratie rond je vak, gaat reflecteren 

als professional en leert hoe je kunt samenwerken vanuit dialoog, moed, vertrouwen en verbinding.  

� Professionele ruimte binnen de hogeschool. Je leert om vanuit je eigen autonomie de balans te 

zoeken tussen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Je handelt vanuit je eigen waarden.  

• Kenniskring (groep van zes cursisten) komt twee keren bijeen en bespreekt praktijkervaringen. 

• Presentatie leerresultaten en vastleggen van persoonlijk stappenplan naar vergroting van de professionele 

ruimte. 

 
Doelstelling  

De cursist leert om te werken vanuit de eigen professionele waarden en kan daardoor de eigen professionele ruimte 

blijven ontwikkelen. Hij/zij: 

• Versterkt de dialoog over professionaliteit op basis van eigen ervaringen 

• Draagt op betrokken en autonome wijze bij aan de onderwijskundige invulling 

• Versterkt het team met de eigen professionele waarden en kwaliteiten  

• Neemt professionele verantwoordelijkheid vanuit een goede balans tussen leven en werken. 

 

Bijpassende coaching voor managers  

De cursus Professionele Ruimte in het Hbo stimuleert docenten om hun professionele ruimte te vergroten. Deze stap 

kan alleen worden gemaakt als hun leidinggevenden en de hogeschool hen hier de nodige ruimte voor geven. In 

aanvulling op deze cursus kan Gyldeptis de betrokken managers op dit punt coachen. 

 

Tijdsinvestering en kosten  

De cursus wordt in-company aangeboden en wordt aangepast aan de actuele situatie binnen de hogeschool. Het aantal 

deelnemers is 10 tot 15.  Het programma bestaat uit 41 contacturen en 16 uur zelfstudie. Daarnaast besteden cursisten 

wekelijks vier uur aan het uitvoeren van suggesties en opschrijven van praktijkervaringen. De kosten bedragen            

€ 9500,- exclusief BTW, reis- en materiaalkosten. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Marjoke de Langen, tel. (06) 54343382, 

of Johan Reijenga, tel. (06) 81694889, stuur een mail naar info@gyldeptis.nl of neem een kijkje op de website 

www.gyldeptis.nl 

 
 


