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Wat gaan we doen? 

• Zelfevaluatie: waarom? 

• Zelfevaluatie: vereisten 

• Een combi: waardering Goed  

• Essentiële vragen: Wie, Hoe, Wat

• Het product: format voor een zelfevaluatie 

• Tips 

• Wat neem je mee? 



Zelfevaluatie: waarom?
• Zelfreflectie is voorwaarde voor (verbeteren van) kwaliteit 

• Doel zelfevaluatie (helder maken bij aanvang): 

o zicht krijgen of houden op ontwikkeling; 

o ontwikkeling in gang zetten/bijsturen;

o resultaten borgen; 

o successen vieren; 

o … omdat het moet. 

• Aanleiding/motivatie: 

o extern (inspectie, bestuur, ministerie, bijv schoolscan NPO) 

o intern (bijv. voor realisatie eigen ambities)

o een combinatie van beide. 



Zelfevaluatie: vereisten
• Operationalisering van de doelen – zeker bij eigen ambities kan 

dat lastig zijn 

• Formuleren van normen: waaraan moet minimaal voldaan zijn? 
Wat is voldoende? Wanneer ben je tevreden? 

Een voorbeeld: Eigenaarschap: 
‘wat is dat, hoe ziet dat er uit in de praktijk?’ 

Formulering mijlpalen UC 
Fasenmodel: Continuüm 
Spel: We Own the School 



Een combi: waardering Goed 

• Zelfevaluatie voor waardering Goed aan de hand van inspectiekader: 

1. Basiskwaliteit: vastgestelde eisen; je hoeft ze niet zelf te verzinnen (= voldoende) 

2. Eigen doelen en ambities (= goed).

• Onderliggend: overtuiging dat je op alle standaarden voldoende scoort 
en op minimaal 3 standaarden Goed. 



Het proces 
Essentiële vragen:

• Wie: door wie, met wie?

• Hoe: hoe pak je de zelfevaluatie aan?

• Wat: welke data/bronnen gebruik je? 

In groepjes/drietallen aan de slag 



Wie? 
Door wie: (Elde en UC) wie initieert en organiseert?
• Bestuur en schoolleiding, samen met Kwaliteitszorg
• Projectgroepen intern
• Binnen samenwerking met andere scholen 
• Wie schrijft? UC/Elde: vaak Kwaliteitszorg 

Met wie: (Elde en UC)
• Docenten en leidinggevenden(van eigen en andere scholen), 

soms ook OOP
• Hele teams of alleen specifieke doelgroepen/degenen die dat 

willen of speciaal getraind zijn 
• Leerlingen
• Ouders
• Externe partners/stakeholders 



Hoe? 
• Inventariseren/bestuderen wat er al is (vaak meer dan je denkt) 

• Schriftelijk opvragen 

• Enquêtes 

• In overleg schoolleiding/tijdens MT- of studiedagen

• Gesprekken met teams 

• Speciale gespreksgroepen van medewerkers, leerlingen, ouders, externen 
(met gespreksleidraad) 

• Via activiteiten (spel?) of anders 

• Via audits/visitaties, met of zonder externen

• Hulpmiddel instrumenten (bijvoorbeeld benutten van Kwaliteitscholen)



Kwaliteitscholen





Wat?

• Feiten en recente/relevante data 
(Onderwijsopbrengsten/Opbrengstenkaarten, Vensters, 
jaarverslagen, schoolgidsen, PTA’s, rapportages van enquêtes, 
beleidsplannen, projectplannen)  

• Waarnemingen in de praktijk 
(door internen en externen – (verslagen van) audits/visitaties, 
antwoorden op open vragen van bv medewerkers, leerlingen, 
ouders, externen) 

• Gesprekken 
met internen en externen (notulen, verslagen) 



Het product: een format 
Standaard: bijv OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Omschrijving eisen basiskwaliteit (uit waarderingskader), vertaald naar 

onderzoeksvragen/stellingen (zie oa uitwerking Kwaliteitscholen) 

Puntsgewijze beschrijving, hoe de school aan die eisen tegemoet komt, met onderliggend 

bewijs/bronnen

Omschrijving eigen ambitie met betrekking tot deze standaard, vertaald naar zo concreet 

mogelijke onderzoeksvragen/stellingen  

Puntsgewijze beschrijving, hoe de school aan hieraan werkt, met onderliggend bewijs/bronnen

Beschrijving waar de school staat tov de eigen normen en wat ontwikkelpunten zijn



Tips voor bezoek inspectie

• Check op volledigheid van de onderbouwing en correctheid van de 

bronnen en de uiteindelijke tekst 

• Zorg ervoor dat de betrokken medewerkers en externen OOK op de 

hoogte zijn van de info die je hebt gebruikt 

• Informeer alle medewerkers en externen over het bezoek en wat ze 

daarin op grote lijnen kunnen verwachten

• Ten overvloede: alleen (geschreven) documenten of rapportages zijn 

niet voldoende; de beelden moeten zichtbaar en herkenbaar zijn in de 

school en in alle gesprekken die de inspectie voert. 



Wat doe je met een 
zelfevaluatie?
• Bespreek en deel de uitkomsten van de zelfevaluatie met alle 

betrokkenen: kloppen ze met de verwachtingen bij aanvang? Wat 

verrast je? Waarom? Waar ben je trots op, wat wil je meer of vaker 

doen?

• Het analyseren van de uitkomsten samen met anderen (bijvoorbeeld 

met leidinggevenden, maar ook met docenten of leerlingen) versterkt 

het draagvlak en geeft nieuwe inzichten

• De zelfevaluatie creëert een nieuw startpunt voor de organisatie; op 

basis daarvan kun je (nieuw) beleid of nieuwe doelen vaststellen 

(PDCA). 



Wat neem je uit deze 
workshop mee? 



Meer vragen, uitwisseling…

i.windmuller@eldecollege.nl

a.vandemoosdijk@udenscollege.nl

Brochure zelfevaluatie po-raad: brochure_zelfevaluatie.pdf (poraad.nl)

mailto:i.windmuller@eldecollege.nl
mailto:a.vandemoosdijk@udenscollege.nl
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/brochure_zelfevaluatie.pdf


Operationalisering, voorbeelden 

Mijlpalen onderwijs (uit SBP UC): 
Leerling als vertrekpunt, eigenaarschap 

In 2024 zien we:
• In elke les of lessenreeks afstemming tussen ontwikkeldoelen, leerinhoud, activiteiten, 

materialen en evaluatie/toetsing. De leerling heeft keuzemogelijkheden ten aanzien van 
wat, waar, wanneer en/of hoe hij leert.

• Voor elke leerling een rooster met een flexibel deel, waarin de leerling eigen keuzes kan 
maken.

• Coaching waarin leerlingen leren om leer- en ontwikkeldoelen te stellen, met een 
planmatige aanpak om die doelen te bereiken. Dat gebeurt in een proces van geleid naar 
begeleid naar zelfstandig. Hierin is een kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van 2020.

• Expliciet aandacht voor (wereld)burgerschap en de competenties die daarbij horen. 
Duurzaamheid en klimaat zijn belangrijke thema’s. 

• Een toegenomen aantal leerlingen met een breder vakkenpakket en dat vakken volgt op 
een hoger niveau ten opzichte van 2020.

• Een formatieve cultuur waarin we met elkaar leren op basis van onderbouwde en 
ontwikkelingsgerichte feedback. 

• Leerlingen, ouders en docenten die zich gelijkwaardige partners voelen in het 
leerproces.



Operationalisering, voorbeelden

Fasen in ontwikkeling - Continuüm



Operationalisering, voorbeelden 

Spelenderwijs: 
We Own the School (WOTS)

link: Speel het eigenaarschapsspel ‘We Own The School’ - Leerling 2020

https://leerling2020.nl/speel-het-eigenaarschapsspel-we-own-the-school/

