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Centrale vraag

Hoe vergroten we onze slagkracht door een goede 
interne afstemming, in het licht van het nieuwe 
inspectiekader?
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Doel workshop

n  Gezamenlijk onderzoek naar rol- en taakverdeling in relatie tot het 
kwaliteitskwadrant, met behulp van ‘denken in driehoeken’
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Ontwikkelingen in het onderwijs 
Maatschappelijke context

n Complexe ontwikkelingen met sterke onderlinge 
verbanden

n Ontwikkelen in een steeds sneller tempo

n Managen van onzekerheden

n Werkverhoudingen in wisselende relationele en 
hiërarchische  structuren
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Ontwikkelingen in het onderwijs 
remmende factoren

micro managen

Waan–van- de-dag- denken

Onduidelijke afspraken rol/ 
taak/ verantwoordelijkheid Meten / volgen van 

ontwikkelingen in de knel

Teveel innovatie, te weinig 
focus

werkdruk

Gebrekkige communicatie
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Denken in driehoeken  
de basis (Engaging Dynamics, Christiaan de Vries)

Initiator
(richten)

Actor
(verrichten)

Ondersteuner 
(inrichten)

Productieve relatie
Samen verantwoordelijk voor het resultaat

Verantwoordelijke relatie
Vraag om het resultaat te realiseren

(op verzoek / in opdracht)

resultaat 
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Denken in driehoeken 
de belangrijkste vragen

n  Wie gaat er sturen op wat er belangrijk en nodig is?

n  Wie gaat de activiteit ondernemen en realiseren?

n  Wie ondersteunt er om het resultaat te bereiken?

n  Hoe blijven we in gesprek en houden we elkaar scherp?
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Denken in driehoeken 
waarom?

n  Ordening en analyse bestaande structuren

n  Verbinding

n  Duidelijk wat ieder bijdraagt en wat je mag verwachten van elkaar

n  Gelijkwaardigheid vanuit verschillende, onmisbare rollen

n  Erkennen, waarderen en gebruikmaken van ieders talenten en de 
plaats die ieder innam of inneemt

n  Focus op resultaat

n  Zet aan tot actie

n  Wat ga ik doen

n  Wat is de eerste stap, en de tweede
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Valkuilen 

n  Sturen via de ondersteuner

n  De initiator ‘haalt de brug op’
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‘Buzzen’

n Welk verandervraagstuk speelt nu in mijn 
school 

n Welke dilemma’s kom ik tegen wat betreft 
rollen, taken en verantwoordelijkheden

n Waar plaats ik dit vraagstuk in het kwadrant
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Praktijkvoorbeeld

n  Waar sta jij in de driehoek, wat is je rol?

n  Welke anderen zijn erbij betrokken

n  Wat is hun positie in de driehoek

n  wat heb je nodig van elkaar, welke bijdrage verwacht je van 
elkaar, voor maximaal effect ?
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Afronding en feedback


