
Vandaag 7 workshops: 
1. Naar een visie die richting geeft aan beleid en de 

dagelijkse onderwijspraktijk 
2. Leidinggeven is een vak…of niet? 
3. Zonder crisis geen verandering  
4. Zo zijn onze manieren 
5. Kwaliteitszorg ontstaat niet aan de tekentafel 
6. Een zes voor het primaire proces? 
7. Leren van en met elkaar als aanjager voor 

schoolontwikkeling 

 



En nu: 

1. .. 

2. Leidinggeven is een vak…of niet? 

3. .. 

4. .. 

5. .. 

6. .. 

7. .. 

 

 



Leidingeven een vak…of niet? 
• Leiderschap en kwaliteit.  
• Opdrachten en dilemma’s 
• Inzicht in uw persoonlijke aanpak  
Reflecteren: 
1. Hoe stelt u criteria op over onderwijskwaliteit vanuit 

uw positie? 
2. Herkent u de verschillen tussen het begeleiden en 

het leiden van processen in uw dagelijks werk? 
3. Hoe leert en onderhoudt u uw vak?  
Minder doen en meer zijn! 

 

 



1. Hoe stelt u criteria op over 
onderwijskwaliteit vanuit uw positie? 

1. Inleider (3 minuten) 

2. .. 

3. .. 

 

Nog twee thema’s te gaan (30 minuten)  

 



Workshop criteria onderwijskwaliteit 

 

De klant centraal 

 
M. Braxhoofden 

Marketing, Communicatie en Kwaliteit 

Thema Leidinggeven 



De klant centraal 

-Wie is nou eigenlijk je klant? 

 

-Wat zijn je criteria/bronnen? 

 

-Hoe zet je het verbetertraject in? 

 

Voorbeeldcases 



1. Hoe stelt u criteria op over 
onderwijskwaliteit vanuit uw positie? 

1. Inleider (3 minuten) 

2. Bespreek in tweetallen (4 minuten) 

3. Tips en Tops (5 minuten) 

 

Nog twee thema’s te gaan (30 minuten)  

 



 



2. Herkent u de verschillen tussen 
het begeleiden en het leiden van 
processen in uw dagelijks werk? 

1. Inleider (3 minuten) 

 

 

 

 



 

‘begeleiden’ of  ‘leiden’ 

1. Een onafhankelijk gevorm, kritisch beeld van 
de ontwikkeling van de school, ook van het 
onderwijsleerproces 

2. Een stijl van leidinggeven die past bij 
ontwikkeling van de school 

3. Een HR-beleid dat volgt uit de visie op 
onderwijs (niet alleen uit de missie) 

4. Focus op het primaire proces; tussentijdse 
evaluatie van het DOT-project. 



‘Is your school an UCS?’ 

                                       (Stoll&Fink, 1995) 

          moving   

           

effective, moving  

in a chosen direction 
  

           cruising 

 

effective, but declining 

             struggling 

            

ineffective, but 

improving 

          sinking 

        

ineffective,              

declining, failing. 



Stijlen van leidinggeven  
bron: HAY 

 

1. dwingend 

2. gezaghebbend 

3. relatiegericht 

4. democratisch 

5. maatgevend 

6. coachend. 



organisatie-

profiel 

professionaliserings- 

beleid 

loopbaanbeleid 

belastbaarheidsbeleid 

arbeidsvoorwaarden- 

beleid 

ARBO-beleid 

personeels- 

profielen 

resultaatgerichte 

gesprekken op 

basis van 

competenties  

 HR beleid 



evaluatie DOT-project 

na 75 scholen 

1. Er worden aantoonbaar meer lessen bezocht en meer 

feedbackgesprekken over die lessen gevoerd na 

implementatie van de DOT.  

2. Deze gesprekken worden hoog gewaardeerd door 

docenten, vanwege de concrete feedback. 

3. Met behulp van analyses worden vaker 

resultaatafspraken gemaakt en worden vorderingen 

zichtbaar gemaakt. Toepassing in verbeter- en 

innovatieprogramma’s. 
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http://www.eloo.nl/img/userfiles/pdf/D

ititale-Observatie-Tool.pdf 



2. Herkent u de verschillen tussen 
het begeleiden en het leiden van 
processen in uw dagelijks werk? 

1. Inleider (3 minuten) 

2. Bespreek in tweetallen (4 minuten) 

3. Tips en Tops (5 minuten) 

 

Nog een thema te gaan (15 minuten)  

 



 



3.  
Hoe leert en onderhoudt u uw vak?  

1. Inleider (3 minuten) 

 





3.  
Hoe leert en onderhoudt u uw vak?  

1. Inleider (3 minuten) 

2. Bespreek in tweetallen (4 minuten) 

3. Tips en Tops (5 minuten) 

 

Afronding van deze workshop  

 



 


