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Vandaag:

Ontwikkelen van kwaliteitsinterventies die bijdragen aan de 
ontwikkeling op jouw school.

n  Oude ‘principes’ van kwaliteitszorg lijken niet toereikend voor 
ontwikkel behoefte

n  Een verkenning van andere, wellicht meer passende principes

n  Afpellen en opbouwen aan de hand van voorbeelden

n  Ontwerpen van een kwaliteitsinterventies passend bij jouw 
school
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Kwaliteitsinterventies ten dienste van 
strategische ontwikkeling

Welke strategische 
doelen zijn op jouw 

school/bestuur 
geformuleerd? 



+ Focus van kwaliteitsinterventies in 
verschillende ontwikkelstadia
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-  Goed taal en rekenonderwijs, door:
-  Ondersteunen van zwakke leraren
-  Voldoen aan minimale kwaliteitseisen
-  Verzuim van leerlingen beperken

-  Bewaken van de basis, door:
-  Inzicht in kwaliteit verschaffen
-  Pedagogisch klimaat op orde
-  Bedrijfsvoering op orde

-  Professionals centraal
-  Adequate werving
-  Inrichten carrière paden
-  Basis- en vakbekwaam

-  Verantwoordelijkheid 
voor kwaliteit ligt ’in de 
school’
-  Creeer ruimte voor 

ontwikkeling
-  Peer-based learning
-  Systeembrede 

interactie
-  Stimuleren van 

innovatie en 
experimenteren

Poor to fair

Fair to good

Great to excellent

Good to great

Collectief

Individueel
Bron: How the world’s most improved school systems keep getting better - McKinsey
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Als kwaliteitsontwikkeling zich moeilijk laat 
managen, hoe houd je er zicht op?

O
n

tw
ikkelen

V
er

an
tw

o
o

rd
en

Kwaliteitseisen, een 
duidelijk ondergrens

Een stip op de horizon 
biedt perspectief

Metingen zijn zoveel 
mogelijk objectief Meten < > Ontwikkelen

Kwaliteitsstandaard ligt 
vast

‘Standaard’ ontwikkelt 
mee

Meting stuurt richting
Gekozen richting stuurt 

meting en dialoog

Onderzoek bepaalt 
interventie Onderzoek als interventie

Forcus op wat moet Focus op wat wil

…

Links gelden andere regels dan rechts
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Het is er al, met een kleine aanpassing 
kan het opeens bijdragen aan 
ontwikkeling…



+
Voorbeelden - schoolplan op een 
poster
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Voorbeelden (II) 
Strategie review

n  Externe feedback door middel van een strategiereview 
(audit 2.0):
n  Niet alleen het toezichtkader, maar alle speerpunten van de 

school worden geaudit

n  Het gaat dus over ontwikkeling: van voldoende naar goed

n  De regie ligt bij de school (dit willen wij leren)

n  Verticale (bestuurder – directeur – leerkracht – leerling) en 
horizontale gesprekken (leerkracht – leerling – ouder)

n  Lesbezoek op uitnodiging

n  Participerende observatie

n  Eens in de twee jaar

n  Samenstelling auditteam past bij de ambitie van de school
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Voorbeelden (III) 
Stakeholderreview

Gelet op de ontwikkeldoelstelling van jouw 
school: 
•  Waar wil jij zicht op krijgen of feedback 

over? 
•  Wie wil je daar dat zicht op heeft of 

feedback over geeft?

n  In gesprek met stakeholders over 
de ontwikkeling van de school

n  Vaak aan de hand van objectief 
onderzoek en observaties, maar 
in dialoog duiden van resultaten

n  Vergroot betrokkenheid van 
stakeholders bij de school en de 
ontwikkeling van de school

n  Verbinden van stakeholders aan 
de conclusies

2 X 3 
minuten
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Voorbeelden (IV) 
Innovation challenge

Gelet op de 
ontwikkeldoelstelling 

op jouw school, wie 
zou er in beweging 

moeten komen? Hoe 
kan je dat stimuleren?

n  In lijn met de ambitie van de school 
mogen medewerkers innovatieve 
ideeën aan elkaar presenteren

n  Medewerkers kiezen zelf welke ideeën 
en/of experimenten uitwerking 
verdienen

n  School stelt middelen beschikbaar 
innovatieve ideeën te realiseren

n  Gezamenlijk reflecteren op het 
getoonde leiderschap dat door 
deelnemers is getoond. 
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Nog meer praktijkvoorbeelden

n  Collectieve pop gesprekken

n  Ontwerpsessies voor kwaliteitsinstrumenten

n  Kijkwijzers ontwikkelen met leerlingen en docenten

n  Vragenlijsten op schoolniveau vaststellen met ouders 
en leerlingen

n  Ouder-leerling gesprekken samen met leerlingen 
voorbereiden

n  Lesobservaties samen met leerlingen uitvoeren


