
HOE KAN IK ONS 

KWALITEITSBELEID VERDER 

ONTWIKKELEN? 



WIE ZIJN WIJ? 

 

 

 

 

JEROEN COENDERS 

 

JAAP MEULSTEE 







WAT DOEN WIJ? 

 

Vanuit ons Schoolplan zijn we voortdurend op zoek 

naar mogelijkheden om ons onderwijs te 

verbeteren. School aan Zet draagt bij aan deze 

eigen ontwikkeling door met ons te reflecteren, ons 

te inspireren en ons aan deze schoolontwikkeling en 

aan elkaar te verbinden.  

 



OPRBRENGSTGERICHT WERKEN 

Het leren van de leerling staat in ons schoolplan centraal. 
Onlosmakelijk daarmee verbonden is de professionalisering 
van ons personeel: leren van en met elkaar binnen een 
professionele schoolcultuur. Een onderzoekende houding is de 
basis voor opbrengstgericht werken, wat volledig past binnen 
de cultuur van een lerende organisatie. In deze nieuwsbrief 
vertellen we over hoe wij het opbrengstgericht werken vorm 
geven op College De Brink.  

 



EEN ONDERZOEKENDE HOUDING 

“Zo leert een student welke onderzoeken hij moet doen 
voor het in elkaar zetten van een lessencyclus. Daar 
hoort onder meer bij dat hij zich afvraagt wie z’n 
leerlingen zijn en welke doelen hij wil bereiken met z’n 
lessen”. 

Citaat uit ‘Onderzoeksvermogen’ een coverstory-artikel 
in Trajectum,  
het magazine van de Hogeschool Utrecht. 

 



College De Brink – Laren NH 

3. Opbrengstgericht werken in een lerende organisatie 

Hoe kunnen we College De Brink omvormen tot een Lerende Organisatie, waarbij opbrengstgericht werken en een onderzoekende houding 

gezien worden als middel om de onderwijskwaliteit te verbeteren? 

 

4. We willen het beste uit de leerlingen halen 

Vanuit het Schoolplan 2012 – 2016 hebben we een drietal hoofddoelen: het leren van de leerling, een professionele schoolcultuur en 

opbrengstgericht werken. Het schoolplan zelf mag geen papieren tijger blijven. De uitdaging is om in de klas, door de docent, met de leerling zo 

goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Achterliggende vraag: wat is een goede, voor leerlingen aantrekkelijke, uitdagende een betekenisvolle 

les? 

5. Wat deden we tot nu? 

Op basis van het schoolplan is in samenspraak met de directie een traject uitgestippeld om de bewustwording van de beschreven doelstellingen 

te bewerkstelligen. 

Binnen de schoolleiding is het traject besproken. 

Op een speciale bijeenkomsten op 5 november, 18 februari en 17 april jl. is opbrengstgericht werken als hoofdonderwerp behandeld. Op 18 

februari was het thema de AUB-les: aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs. 

Vervolgens hebben we op basis van het ontwikkelmodel de zelfevaluatie laten invullen en op 6 mei besproken met ons kernteam OGW. 

Op 10 juni presenteerden we ons met dit proces op de Expo in Amersfoort. 

 

OGW in Lerende organisatie 
6. Wat levert het op? 

Op de themamiddagen is een levendige discussie ontstaan met als resultaat de belangrijkste middelen om het beste uit de leerling te halen. 

Publicaties hierover in interne nieuwsbrieven heeft dit bevestigd. 

Een format voor een goede AUB-les is in de maak. Diverse teams buigen zich hier al over. De zelfevaluatie levert hierbij aanvullende informatie 

op. 

 

7. En verder? 

We proberen de balans te vinden tussen kwantitatief meetbare resultaten bij de examencijfers en de kwaliteit van de lessen, waarbij de 

individuele leerling zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Uit het schoolplan voortvloeiende teamplannen leiden tot praktische activiteiten om het 

beste uit de leerling te halen. 

Tussentijdse check halfweg het schoolplan kan ons helpen om voor de korte termijn de doelen aan te passen. 

 

8. Samenhang met het ontwikkelmodel 

Onze betrokkenheid bij de activiteiten van School aan Zet  en de deelname aan het traject van Teach & Learn (en Lead & Learn) moeten 

ondersteunend zijn aan de eerder genoemde doelstellingen. De uitkomsten van de zelfevaluatie en onze eigen kwaliteitsmatrix zijn dienend aan 

de uiteindelijke doelstelling om via lessende leerlingen goed onderwijs te bieden. 

Het ontwikkelmodel helpt bij het vormgeven aan onze Lerende organisatie. 

 

9. Contactgegevens deelnemer 

Jaap Meulstee, jmeulstee@gsf.nl 

Website school www.collegedebrink.nl 

 

Impressies van OGW in de lessen: 

http://www.youtube.com/watch?v=uZFudpMVcJE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=I7mEIC3vGi0 
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OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN EEN 

LERENDE ORGANISATIE 
 

Hoe kunnen we College De Brink omvormen tot een Lerende 

Organisatie, waarbij opbrengstgericht werken en een 

onderzoekende houding gezien worden als middel om de 

onderwijskwaliteit te verbeteren? 

 





WAT LEVERT HET OP? 

 
Op de themamiddagen een levendige discussie met 
als resultaat de belangrijkste middelen om het beste 
uit de leerling te halen. Publicaties hierover in interne 
nieuwsbrieven heeft dit bevestigd. 

Een format voor een goede AUB-les is in de maak. 
Diverse teams buigen zich hier al over. De 
zelfevaluatie levert hierbij aanvullende informatie op. 

 



OPBRENGSTGERICHT WERKEN OP CDB   (15 MINUTEN) 

www.youtube.com/watch?v=I7mEIC3vGi0 

VOORBEELD VAN EEN AUB-LES (7 MINUTEN)  

www.youtube.com/watch?v=uZFudpMVcJE&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=I7mEIC3vGi0
http://www.youtube.com/watch?v=uZFudpMVcJE&feature=youtu.be


WAT WETEN WE OVER KWALITEITSBELEID?  
 

 Wat is kwaliteitsbeleid (in school)? 

 Wat is het cyclische aspect in kwaliteitsbeleid? 

 Wat is het reflectieve aspect in kwaliteitsbeleid? 

 Wat is het integrale aspect in kwaliteitsbeleid? 

 Waar staat PDCA voor? 

 Welke vragen horen bij de PDCA-cyclus? 

 Wat is de kern van dit alles: m.a.w. waar draait het om in het 
onderwijs?  
Wat is onze core-business? 

 Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid? 

 Wat is de relatie van kwaliteitsbeleid met het schoolplan? 

 Wie communiceert en wie doet??? 
 
 

 



WAT IS KWALITEITSBELEID? 

 

Het via een systematische aanpak bevorderen 
van een goede leercultuur voor leerlingen, 
studenten en personeel (de school als lerende 
organisatie). 
 

Kwaliteitsbeleid is doelgericht, cyclisch en 
integraal.  
Sinds 1 januari 1998 verplicht via de WVO.  



CYCLISCH 

 

 Het cyclische vinden we terug in een duidelijke planmatige en 

reflecterende aanpak van onze doelstellingen uit het schoolplan 

(vierjarig) en de activiteitenplannen (éénjarig). 

  

 Leidende vraag:  

wie doet wat, wanneer en hoe?  



REFLECTIEF 

 

Jaarlijkse evaluerende, reflectieve activiteiten 
zijn hierbij evident. 
(we kijken naar hoe we het doen, gedaan 
hebben) 
 

Dit bereiken we door evaluatieve vragenlijsten 
te gebruiken alsook de input van externen 
(collegiale audits en inspectierapporten). 



DISCUSSIE 



HARTELIJK DANK 

Succes in je eigen praktijk!! 

 

Contact: jmeulstee@gsf.nl 

 of: jcoenders@gsf.nl 
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