
+

Regioconferentie 
21 en 23 maart 2017 

Monique Hoogduin
Oscar Elsendoorn
Tom Schrier



+ Hoe bereiden we ons voor op het 
nieuwe toezicht? 
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Na afloop van deze workshop:

n  Zicht op belangrijkste wijzigingen in het toezicht   

n  Zicht op wat aandachtspunten voor het bestuur/de school 
kunnen zijn

n  Input voor mogelijke vervolgstap gekregen
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Het nieuwe kader: Wat is anders?

n  Bestuur verantwoordelijk voor kwaliteit onderwijs

n  Toezicht op maat: aansluiten bij ambities (belang planvorming)

n  Actief bijdragen aan verbetercultuur (kwaliteitsbeleid)

n  Beoordeling op grond van criteria die nauw aansluiten bij 
wetgeving (bv. sociale veiligheid en achterstandenbeleid)
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4 jaarlijks onderzoek

n  Op bestuursniveau: kwaliteitszorg en financieel beheer

n  Op schoolniveau: 

n  Verificatieonderzoek/schoolonderzoek

n  Kwaliteitsonderzoek risicoscholen

n  Op verzoek van bestuur onderzoek goede scholen
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Kwaliteitsbeleid en standaarden
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Stap 1: Waar staan we?

n  Invullen zelfscan

n  Werkwijze:

n  Kies in tweetal een onderwerp uit de zelfscan

n  Bekijk voor jezelf waar zaken al voldoende/goed lopen en waar nog 
aandacht aan besteed moet worden

n  Wissel kort uit in het tweetal: wat komt overeen wat verschilt, welke 
acties kunnen uitgezet worden? 
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Welke punten vragen vaak nog 
aandacht?

n  Kwaliteitsbeleid bestuursniveau en schoolniveau

n  Planvorming (strategisch plan, schoolplan, afdelingsplannen, 
sectieplannen) 

n  Systematisch monitoren opbrengsten en kwaliteit van het primaire 
proces (in relatie tot HRM)

n  Sociale veiligheid

n  Taal- en rekenbeleid
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Voorbeeld kwaliteitsbeleid: 
monitoren

n  Kwaliteitsjaarkalender: hoe monitoren we?

n  Werkwijze:

n  Bekijk in tweetal de voorbeeld kwaliteitsjaarkalender: sluit dit aan bij 
de werkwijze op de eigen school/ scholen? Wat zijn verschillen/
overeenkomsten?
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Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli

Afnemen 
CITO 0

Analyse 
CITO 0 

rapportages

Terugkoppelin
g resultaten ll 

naar POAfnemen 
CITO 1

Analyse 
CITO 1 

rapportages

Afnemen 
CITO 2 en/of 

3

Analyse 
CITO 2 en/of 

3 
rapportages

Bijstellen 
groeps 

handelings-
plannen

Analyse MMP/
VvV
- Klassen
- Docenten
- Vakken/Secties

Analyse op 
inspectie-
indicatoren 
(huidig/prognose)

Voortgang 
bespreken in de 

driehoek 
mentor/ll/

ouders

Eerste analyse 
LVS tbv 

klassenindelin
g

Eerste 
indrukken en 

info 
toekomstige ll

Bij stellen 
PTD/PTA in 
vaksecties

Analyse
LVS PO Rapport

Bijstellen 
groeps 

handelings-
plannen

Bijstellen 
groeps 

handelings-
plannen

Individuele ll- 
gesprekken

3/4/5/6, doelen
stellen obv data

Acties 
individuele 
leerlingen

Opstellen ‘basis’
groeps

handelings-
plannen

Risico Analyse 
MMP
- Klassen
- Docenten
- Vakken/Secties

Analyse op 
inspectie-
indicatoren 
(huidig/prognose)

Rapport

Acties 
individuele 
leerlingen

Bijstellen ‘basis’
groeps

handelings-
plannen

Analyse MMP
Pre-examen-
klassen

Analyse op 
inspectie-
indicatoren 
(huidig/prognose)

Rapport

Acties 
individuele 
leerlingen

Bijstellen ‘basis’
groeps

handelings-
plannen

WOLF-analyses

Kwaliteitscholen
Sociale Veiligheid

Kwaliteitscholen
Tevredenheid Lln, ouders, 

docenten

Observaties kwaliteit van de les

Ontwikkeling effectief docentschap
(pedagogisch/didactisch) 
lesobservaties, HRM, gesprekcyclus

Observaties kwaliteit van de les

Ontwikkeling effectief docentschap
(pedagogisch/didactisch) 
lesobservaties, HRM, gesprekcyclus

Op basis van Personeel in beeld / 
Vlootschouw:

Strategisch 
personeelsbeleidsplan
Scholingsplan

Gesprek  
Kwaliteitstea

m

Gesprek  
Kwaliteitstea

m

Gesprek  SL/ 
Bestuur

Verantwoording

Gesprek  
Kwaliteitstea

m
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Uit de praktijk: toelichting op 
werkwijze data-coaches

n  Data ten behoeve van planvorming
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Tom: a.schrier@amadeuslyceum.nl

Oscar: o.elsendoorn@amadeuslyceum.nl
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Wat is bruikbaar voor de eigen 
praktijk?
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