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Inhoud 

nKort voorstellen 

nKorte inleiding van de piramide van strategische 

ontwikkeling 

nAan de slag langs een eigen vraagstuk 

nAfronding 
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Even voorstellen …. 

Schets kort jouw rol 
binnen kwaliteitszorg en 
de context waarin je 
werkt

Deel een vraagstuk dat 
jou bezig houdt
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Vraagstuk 

nAandacht voor anders, meer, beter 

nVerandering of beweging? 

nWat is de kern van het vraagstuk?

nIs het een veranderbestelling? 

nBegrijpen we hoe we nu met elkaar 
werken? 



+ Naast een beweging, kijken naar het 
nu 

nHoe werken mensen samen? 

nWat hebben ze vast gezet? 

nWelke vraag wordt hier niet gesteld? 

nHoe is het logisch dat dit vraagstuk zich 
aandient? 
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Kijken naar een vitale samenwerking 

•Wat is de bedoeling?
•Waar gaan we voor en waar staan we voor?
•Bedoelen we hetzelfde? 

Doel en 
inhoud 

•Is helder wat de kaders zijn?
•Hoe gaan we om met de kaders? 
•Wie is nu waarvan? 

Speelveld 
en 

spelregels 

•Gaan we uit van de beste intentie? 
•Kan je elkaar vinden, ook voor de lastige 

gesprekken?
•Is er naast verbinding op inhoud ook 

verbinding op de persoon? 

Relatie



+ Bepalen

• Welk doel hebben we met elkaar voor ogen? 
• Relevante functies in de organisatie 

zijn aangehaakt. 
• Het verlangen en de urgentie om te 

veranderen of verbeteren is zichtbaar en
voelbaar. 

• Taal: 
• ‘de stip op de horizon’
• ‘gemeenschappelijke droom’
• ‘de belofte die wij onze leerling doen’ 
• ‘onze gezamenlijke opdracht’
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BEPALEN 

LADEN 

VERTALEN 

VERANKEREN 

Veranderkundig perspectief 

Persoonsvorming is een van de 
pijlers van ons onderwijs 

Wat is persoonsvorming? Wat zien we 
als onze opdracht als school m.b.t. 
persoonsvorming?  

Wat zie je een docent doen? En een 
leerling, de lg en het oop? Welke 
gesprekken worden er gevoerd? Waar zie 
ik de aandacht naar toe gaan? 

Wat vraagt dit voor de oudergesprekken, 
de functioneringscyclus, de 
rapportvergadering en de 
leerlingbespreking? Hoe hebben we zicht 
op de ontwikkeling van persoonsvorming? 



+ Bepalen

• Wat is het doel van de jouw opgave? 
• Wat is het vraagstuk in essentie?
• Welke functies zijn er betrokken op 
dit vraagstuk?  

• Wat gaat er verloren als dit niet 
gebeurt?

• Wat zie je als het gelukt is? 
• Neem mij eens mee naar een moment 
waaruit duidelijk wordt dat hier 
een wezenlijk vraagstuk ligt? 



+ Laden

• Inkleuren van het beeld op de toekomst
• Ontstaan van een gevoel wat het beeld van 

de toekomst concreet kan betekenen. 
• Waar zijn we dan wél van en waar zijn we 

dan níet van? 
• Leidende principes 
• Welke condities zijn noodzakelijk om vanuit 

deze ambitie en vanuit deze 
leidende principes te kunnen werken?



+ Laden

• Kan je hier meer over vertellen?
• Wie zijn er allemaal betrokken bij 
dit vraagstuk? Teken het eens? 

• Hoe ziet… (werkwoord) eruit? 
• Is het ook iets niet?  
• Wie heeft de meeste last? Hoe ziet 
die last eruit? 

• Welke uitgangspunten of leidende 
principes liggen aan de basis? 

• Zijn er ook condities  
voorwaardelijk om het doel te 
behalen? 



+ Vertalen 

• Verbinding met gedrag 
• Als we dit met elkaar bepaald hebben, deze 

principes leidend zijn en deze condities kader 
stellend zijn, wat betekent dit voor mijn gedrag 
op mijn plek binnen de organisatie? 

• Wat gezamenlijk bepaald is – bijvoorbeeld de 
opdracht, de belofte of de ambitie – gaat voorbij 
de vrijblijvendheid en wordt uitgewisseld wat dit 
betekent voor het gedrag van eenieder.



+ Vertalen 

v Wat zie ik jou anders doen dan nu, 
als dit gelukt is? 

v En docenten en leerlingen? 
v Wie zie ik nog meer anders handelen 

om dit tot een succes te maken? 
v Op welke momenten zal ik dit gedrag 

bij uitstek zien? 
v Wat zijn lastige momenten of 

situaties?
v Hoe ziet de betrokkenheid van andere 

stakeholders eruit? 



+ Verankeren 

• Wat hebben we te organiseren (rapportage, 
fte, lessentabel, pta, opbrengsten, magister, 
werkgroepen etc)

• Hoe blijven we aandacht houden voor laden 
en vertalen? 

• Wat doen we met medewerkers die later 
instappen? 



+ Verankeren 

• Hoe ga je het organiseren?
• Welk tijdspad is realistisch? 
• Wie is eigenaar van het vraagstuk? 
• Zijn plekken en rollen helder? 
• hoe doe je recht aan de leidende 
principes?

• Welke andere processen hebben 
invloed op het succes? 

• Hoe blijf je in verbinding met de 
beelden van andere betrokken? 

• Waar zie je ruimte?
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Veranderkundig perspectief 

Wat is nu het werkelijke vraagstuk? 

Hoe geven verschillende 
perspectieven hier betekenis aan? 

Wat zie je een docent en 
een leerling dan doen? 

Wat heb je te 
organiseren? 
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Verleidingen 

nEen verankervraagstuk schuift naar boven 
nLeidende principes of uitgangspunten zijn 
niet helder waardoor scholen zich stuurloos 
voelen

nRuimte voor verschil wordt onnodig klein 
nDe dominante dialoog is het verankeren 
n….
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Afronden  


