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PRachtig 
 

 

Mobiliteit 
Mobiliteit is ook een vorm 

van ontwikkeling, denk daar-

bij aan een ander onderwijs-

concept of teamgrootte.  

 

Voor schooljaar 2021-2022 

inventariseren wij graag weer 

jullie mobiliteitswensen. 

Ondertussen weten jullie hoe 

dit proces verloopt. Het een 

en ander is hier nu ook over 

vastgelegd in het beleids-

document in-, door- en 

uitstroom PRO8, vastgesteld 

in de GMR-vergadering 

februari 2021  

De komende maanden 

worden jullie periodiek op de 

hoogte gehouden via 

PROminent, persoonlijk of via 

de directeuren in de team-

info’s wat de stand van zaken 

is rondom de mobiliteits-

matches en mogelijke 

vacatures.  

 

Niet iedere mobiliteits-

aanvraag kan ingewilligd 

worden, ook dit wordt zoals 

gebruikelijk met de 

betreffende collega 

besproken.  

 
 

 

 

Professionalisering is groei! 

Met trots en in goede samenwerking met de Rolf Groep 

presenteren we per 1 maart 2021 aan alle medewerkers van PRO8 

het vernieuwde professionaliseringsplatform: 

PRO8 KlasMastr 
 

 

Binnen dit platform vinden jullie alle onderdelen rondom 

professionaliseren en ontwikkelen terug. Vanuit één platform 

verbinden wij bekwaamheid, eigenaarschap, persoonlijke 

ontwikkeling en de mogelijkheid om professionaliserings-

aanvragen te doen bij elkaar.  

PRO8 KlasMastr is gebruikersvriendelijk, biedt een goede 

zoekfunctie en informatiepagina’s en divers online aanbod  

(e-learning, e-tips en webinars). 

 

Vorig jaar zijn we met de digitale jaargesprekken gestart. Dit krijgt 

vanaf nu een vervolg binnen KlasMastr. Je wordt door jouw 

directeur uitgenodigd voor het jaargesprek. Het ingevulde 

formulier zal onderdeel zijn van jouw leerroutekaart, de nieuwe 

naam voor bekwaamheidsdossier. Het formulier en de route van 

invullen heeft een ander jasje maar hetzelfde doel, het 

professionele gesprek voeren over je functioneren en de groei die 

mogelijk is. De ontwikkelingsdoelen komen in een POP te staan. 

Duidelijk en overzichtelijk voor jezelf en voor je leidinggevende. 

Waar werk je aan, wat zien we straks terug op de werkvloer. 

 

Het bekwaamheidsdossier dat door jullie allen in OinO 

(voorganger KlasMastr) is gezet, wordt vanaf 1 maart 2021 door 

de Rolf Groep overgezet naar de nieuwe omgeving. Aan jou om de 

check over enkele weken uit te voeren of er iets mist. Inloggen 

gaat heel makkelijk door naar https://pro8.klasmastr.nl/ te gaan.  

Download aanvraag-

formulier mobiliteit 

Download beleidsdocument 

in-, door en uitstroom 

mobiliteit 
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Deze link staat ook in SharePoint en als snelkoppeling op je 

bureaublad. Klik rechts bovenin op inloggen en vervolgens in het 

inlogscherm op Microsoft AD. Daarmee ben je vanwege je PRO8 

account automatisch ingelogd en heb je geen gebruikersnaam en 

wachtwoord nodig; single sign on vanuit de opstart iedere ochtend 

op het PRO8 netwerk! Loopt het inloggen niet zoals het zou 

moeten, mail dan naar: klasmastr@derolfgroep.nl  

Het platform is nog in ontwikkeling, de uploadfunctie van 

documenten die voor jouw bekwaamheidsdossier-> leerroutekaart  

relevant zijn, is aan het eind juni 2021 beschikbaar. Mis je dus iets 

in jouw bekwaamheidsdossier, dan kun je dit aan het eind juni 

2021 zelf toevoegen. Dat geldt ook voor het jaargesprekformulier 

van het huidig schooljaar. Deze kan (helaas) niet eerder in jouw 

leerroutekaart worden toegevoegd dan eind juni 2021. Houdt het 

formulier zolang in je eigen SharePoint-omgeving beschikbaar! 

Nieuw is dat iedere collega een eigen professionaliseringsbudget 

ter beschikking krijgt. Deze vind je terug in KlasMastr. Met dit 

budget kun je e-learningen en verkorte trainingen volgen die 

morgen in de praktijk inzetbaar zijn. Meer toelichting lees je in de 

verkorte infographic en het professionaliseringsbeleid ‘Leren is 

groei’ beschikbaar in SharePoint. Wil je een training of e-learning 

vanuit KlasMastr volgen en je budget is net niet toereikend, ga dan 

in overleg met je directeur.  

Door op ‘alle trainingen’ te klikken krijg je een overzicht van alles 

wat al gepland staat. Daarnaast kun je via de zoekbalk op 

onderwerp zoeken. Mis je een onderwerp dan kan het zijn dat er 

nog geen trainingen rondom dit onderwerp gepland staan.  

Je kunt hierover altijd navraag doen via het emailadres:  

goedidee@derolfgroep.nl   

 

De route voor het aanvragen van grotere opleidingen en 

specialismen blijft als vanouds, gebruik hiervoor het 

aanvraagformulier professionalisering individueel 2021-2022.  

 
We zijn benieuwd naar jullie reacties rondom het werken aan je 

professionalisering vanuit één omgeving, laat het vooral weten! 

Wij wensen jullie veel plezier toe! 

 

Met hartelijke groet,  

Lucy Hermsen 

College van Bestuur 
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