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STUREN OP PROFESSIONALISERING = STUREN OP KWALITEIT 

Scholen worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe opdrachten en uitdagingen. Om 

kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven verzekeren, dienen de leden van schoolteams er dan ook 

over te waken dat hun individuele pedagogisch-didactische en inhoudelijke deskundigheid op peil 

blijft. Tegelijkertijd moeten ze ook als team – via adequate vormen van samenwerking en collegiale 

afstemming – hun collectieve verantwoordelijkheid blijven waarmaken. Alle initiatieven om ervoor te 

zorgen dat leden van schoolteams groeien in hun professionele deskundigheid duiden we aan met de 

term professionalisering. 

Sturen op de kwaliteit van het onderwijs vraagt dus om aandacht voor het gericht sturen op de 

professionele ontwikkeling van leraren én lerarenteams, hoe divers ze ook zijn, gedurende heel hun 

loopbaan waarbij de basiscompetenties van de leraar1 een erg belangrijke rol spelen. Zij vormen de 

streefdoelen of de bakens om de professionalisering van de leraar én lerarenteams aan te sturen.  

Onderstaand schema brengt de verschillende soorten professionalisering in kaart, alsook de 

verschillende manieren en niveaus waarop leidinggevenden én niet te vergeten ook de leraren zelf  

de professionalisering kunnen sturen. 

 

Anno 2015 hanteren we - als directie of als leraren (als individu of in groep) - bewust een rist 

methodieken om schoolintern te professionaliseren. De interne kracht, het eigen potentieel, 

profileren en benutten en we nog meer dan enkele decennia geleden. Die interne professionalisering 

                                                           
1
 De basiscompetenties van de leraar worden omschreven als: ‘de omschrijving van de kennis, vaardigheden en 

attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnende 
leraar te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen de leraar in staat door te groeien naar het 
beroepsprofiel.”  

Professionalisering 

Externe 
professionalisering 

Formeel sturen Informeel sturen 

op niveau van de 
leraar 

op groepsniveau 

Interne 
professionalisering 

Formeel sturen Informeel sturen 

op niveau van de 
leraar 

op groepsniveau 

AI 
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gaat hand in hand met de externe die al lang courant is en belangrijk blijft. Naast de interne en de 

externe professionalisering is er vandaag in elke school bij al langer hoe meer leraren (en directies) 

een krachtige netwerking. Ook die kan zowel schoolintern als schoolextern zijn. 

Met kwaliteit in deze sessie bedoelen we vier kwaliteitsbegrippen. Die vier kwaliteitsbegrippen zien 

we in opgaande lijn. Iedereen op school kan zijn handelen situeren op één van deze vier: 

kwaliteitscontrole, kwaliteitszorg, kwaliteitsontwikkeling of kwaliteitscultuur. Ze zijn alle vier nodig in 

een school. In elke school zijn er vertolkers van één van de vier of van alle vier. In deze sessie 

proberen we aan te tonen hoe de leraar vandaag voor één trede kan kiezen of ze alle vier beheerst 

en toepast en dus op vlak van kwaliteitsdenken behendig naar de top kan klimmen. 

Het volgend schema is het schema van de vier K’s opgenomen zoals DPB Antwerpen dat aanbiedt bij 

onderzoeken en vormingen met het TRIS Light instrument. (nvdr TRIS focust op de derde K, de 

kwaliteitsontwikkeling). 

 

 

 

 

Wat volgt is een omschrijving van de vier K’s zoals Katholiek Onderwijs Vlaanderen2 die hanteren. De 

inspirator is Guido Cuyvers. We kozen zijn vertaalslag omdat hij in zijn eigen instelling op vlak van 

kwaliteitsdenken waar maakte wat hij predikt op vlak van kwaliteitsdenken. Guido Cuyvers was tot 

2012 hoofd sociaal werk in KHK, campus Geel. Nu is deze campus een deel van Thomas More. 

Je vindt na de tekst nog twee dia’s van Guido Cuyvers waarmee hij zelf de omschrijving van de K’s 

toelichtte voor alle pedagogische begeleiders van PBDKO op 7 juni 2012.  

                                                           
2
 Initieel DPB Antwerpen en na enkel jaren Tris ook heel PBDKO. 
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FOCUSSEN OP KWALITEITSONTWIKKELING. Vier keer kwaliteit– Naar Guido Cuyvers 

Als focussen op kwaliteitsontwikkeling een evidentie is bij beleidsbeslissingen in een school, dan is er 

een kwaliteitscultuur. Binnen het kwaliteitsdenken onderscheiden we vier evolutiefases: de 

kwaliteitscontrole, de kwaliteitszorg, de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteitscultuur. In elke fase 

verschuift de focus, maar de voorafgaande fases blijven een belangrijke rol spelen. De zelfevaluatie-

instrumenten ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling situeren we in de derde 

evolutiefase.Bij kwaliteitscontrole is de aandacht gericht op het resultaat, de output. Vooraleer men 

een product aflevert, controleert de organisatie of de kwaliteit van dit product in orde is. Typische 

instrumenten voor deze fase zijn meetinstrumenten die gericht zijn op metingen van het resultaat. 

In de tweede fase groeit het besef dat men de kwaliteit van het product of van het resultaat kan 

waarborgen door in te grijpen in het proces. In deze fase, de fase van de kwaliteitszorg, ontstaan 

instrumenten die erop gericht zijn de kwaliteit te borgen en te bestendigen: procedures, 

kwaliteitshandboeken, meetinstrumenten gericht op metingen tijdens het proces.  

In de fase van de kwaliteitsontwikkeling wil een organisatie niet enkel de kwaliteit borgen, maar is ze 

ook gericht op continue verbetering. Hier doet de PDCA-cyclus zijn intrede: de organisatie gaat 

bewust om met het plannen (PLAN) van acties, die ze systematisch uitvoert (DO) en opvolgt, 

evalueert (CHECK) en bijstuurt (ADAPT). De check gebeurt op basis van perceptiemetingen en/of van 

prestatieindicatoren. In deze fase verschuift de focus van de kwaliteitsinstrumenten ook naar het 

relationele aspect: kwaliteit is geen verantwoordelijkheid van een beperkte groep kwaliteitszorgers, 

maar een zaak van iedereen. De waarderende benadering (AI) is een conditie in deze fase. 

Waarderend omgaan met de krachten van elk individu en van de groepen tilt de organisatie. 

Wanneer kwaliteitsontwikkeling een evidentie is in de hele organisatie, spreken we over een 

kwaliteitscultuur. 3 

 

 

                                                           

3 De definitie van de 4 K’s is terug te vinden in het artikel TRIS secundair onderwijs, drie instrumenten voor 

kwaliteitsontwikkeling. Jan Baeten, Guido Cuyvers, Hilde Sels, Ria Van Huffel, Ria Van Looveren (KIHO, Plantyn, 
Mechelen, 2011-01-26). Het artikel maakt deel uit van de bijlagen. Zie document 9. 
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AI als spil bij kwaliteitsontwikkeling en bij kwaliteitscultuur 

Opdat kwaliteit in een schoolorganisatie niet eenzijdig het odium van controle en beheersing zou 

krijgen, is het nodig ze waarderend te benaderen. Een waarderende kwaliteitsontwikkeling en 

kwaliteitscultuur vertrekken vanuit en werken met de krachten die reeds in de organisatie aanwezig 

zijn. Die benadering werkt enthousiasmerend en geeft energie als noodzakelijke brandstof voor een 

permanente kwaliteitsontwikkeling. Dat staat in tegenstelling tot een kwaliteitsaanpak die sterk 

focust op de tekorten en zwakke punten, een benadering die vooral veel energie wegneemt.  Op blz. 

8 van deze syllabus lees je meer over appreciative inquiry in het onderwijs.  

 

Sturen, aansturen kan je als directeur/ leerkracht op veel manieren.  

Afhankelijk van de taakvolwassenheid van zijn medewerkers zal een leidinggevende volgens Hersey 

en Blanchard zijn stijl moeten aanpassen. Naarmate de taakvolwassenheid toeneemt, neemt ook de 

zelfstandigheid van de medewerker toe. Zodoende ontstaan er binnen het situationeel leiderschap 

model de vier leiderschapsstijlen uit dit schema. 
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Van Leraarschap tot Meesterschap 

 

 

 

 

 

De basiscompetenties stellen de leraar in staat stapsgewijze door te groeien tot de leraar als 
leermeester. Het is terwijl de basiscompetenties zich versterken dat de leraar zich ook andere 
vaardigheden eigen maakt.  

Niveau van de gevorderde leraar: Passende werkvormen  

De gevorderde leraar legt duidelijk uit, creëert een taakgerichte werksfeer en betrekt de leerlingen 
actief bij het onderwijs. Hij beheerst de basiscompetenties en weet effectief contact te maken met 
zijn leerlingen. Zijn ontwikkeling speelt zich vooral af op didactisch gebied en het ontwikkelen van de 
meer complexe leraarsvaardigheden. Hij overziet het curriculum en wordt steeds vaardiger in het 
toepassen van verschillende werkvormen die de inhoud van de stof beter doen ‘landen’ in de groep. 

Niveau van de professional: Omgaan met verschillen  

De professionele leraar kent zichzelf en zijn doelgroep goed. Hij is vakbekwaam en didactisch 
bekwaam, kan goed contact maken en toont leiderschap. Hij kan leer- en denkprocessen analyseren 
en weet wat het effect is van zijn handelen (kortom, hij is ‘bewust bekwaam’). Hij beheerst de 
complexe leraarsvaardigheden: hij kan de lesstof afstemmen op individuele leerlingen en zo nodig 

begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 

opvoeder 

inhoudelijk expert 

organisator 

innovator/onderzoeker 

partner van ouders 

lid van een schoolteam 

partner van externen 

lid van een onderwijsgemeenschap 

cultuurparticipant 

Passende 

werkvormen 

GEVORDERDE 

LERAAR 

 

 

 

Zelfregulatie 

LEERMEESTER 

Omgaan met 

verschillen 

PROFESSIONAL 



SOK 27 11 2015 onlinesyllabus|Kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van de leraar| enkele 
handvatten | Ria Van Looveren en Diane Van Hove 

7 

extra zorg en ondersteuning bieden. Hij merkt op wanneer bepaalde individuen in de les afhaken en 
weet hen op de juiste wijze weer te betrekken en te activeren. 

Niveau van de leermeester: Zelfregulatie  

De leermeester heeft de leeractiviteiten van het leerproces bij de leerling gelegd. De leerling weet 
hoe hij leerstof moet verwerken, hoe hij zijn leren stuurt en welke voorwaarden daar voor nodig zijn. 
Hij kan zijn eigen leerdoelen stellen. De leraar begeleidt in de keuze daar naartoe. Niveau 4 geeft 
richting aan de ontwikkeling en richt de blik op het belangrijkste doel van ons onderwijs: dat de 
leraar de leerling leert leren. 
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AI (APPRECIATIVE INQUIRY of WAARDERENDE BENADERING) 

Appreciative Inquiry 

Bij de figuur op bladzijde 2 van deze syllabus, zullen ongetwijfeld  de letters AI zijn opgevallen. AI,  
Appreciative Inquiry - of vrij vertaald Waarderende Benadering- is in essentie een 
gemeenschappelijke zoektocht naar het beste in mensen en organisaties. In zijn breedste betekenis 
gaat AI over het systematisch onderzoeken van de krachten in mensen of in een organisatie, de 
mogelijkheden, de grootste kansen, en de hoop van mensen voor de toekomst. De kunst van het 
waarderen is de kunst van het ontdekken van die factoren die leven geven aan een groep of aan een 
organisatie. De waarderende benadering is een model voor organisatieverandering die zijn 
oorsprong vindt in de positieve psychologie. De positieve psychologie gaat ervan uit dat mensen 
vanzelf beter gaan functioneren als ze gericht worden op het ontwikkelen van hun positieve 
eigenschappen. 

Een andere term om over waarderende benadering te spreken, is het ‘sterke punten’-denken. Deze 
manier van denken biedt tegenwicht aan de heersende probleemoplossende aanpak. Met een 
welbepaald functieprofiel of een toekomstige job voor ogen wordt bepaald aan welke punten 
werknemers of leerlingen nog moeten werken om de kloof te dichten tussen de reeds aanwezige en 
de vereiste competenties. De waarderende benadering gooit het over een andere boeg en wil de 
nadruk leggen op de sterktes van mensen. Het is een sterk persoonsgerichte benadering en vormt de 
basis van talentmanagement. Waar zijn mensen goed in, wat is hun talent en hoe kunnen we die 
talenten optimaliseren?  

Wat is AI in het onderwijs? 

Bij het kijken en handelen in situaties kan je twee benaderingen hanteren: de probleemoplossende 
of de waarderende benadering. Vertaald naar onderwijs, komen we tot volgende situatie. 

 

 

Focus op 
problemen 

Identificeren 
van het 

probleem 

Analyseren 
van oorzaken  

Bepalen van 
oplossingen 

Ontwikkelen 
van een 

actieplan 

Focus op 
mogelijkheden 

Waarderen 
van 't beste 

'dat is' 

Visualiseren 
'wat kan zijn' 

Plannen 'wat 
zou moeten 

zijn' 

Innoveren 
'wat zal zijn' 

‘een leraar, een 

lerarenteam, is 

een probleem dat 

opgelost moet 

worden ‘ 

‘een leraar, een 

lerarenteam, is een 

bron van 

mogelijkheden die je 

met elkaar ontdekt en 
ontwikkelt’  
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Het bovenstaande schema geeft niet aan dat de bovenste visie fout is en de onderste juist.  Er is geen 
waardeoordeel over deze twee manieren en beide zullen ons functioneren mee vorm geven. Het is 
belangrijk te beseffen dat je als mens en als professional steeds de keuze hebt om vanuit een ander 
perspectief de situatie te beoordelen. Ook de bovenste zal op sommige momenten nodig zijn, maar 
de onderste geeft kracht aan mensen en biedt kansen. Vandaar dat we ervoor geopteerd hebben om 
bij het sturen op professionele ontwikkeling en alle documenten die daarmee samenhangen 
aandacht te hebben voor de waarderende benadering.  

 

AI en zijn basisprincipes 

De waarderende benadering werkt op basis van vijf basisprincipes. Deze vijf principes inspireren en 
zorgen voor een beweging in de fundering van AI, van theorie naar praktijk. Ze worden hieronder 
kort besproken. 

 

Het constructivistisch principe 

Waarderend onderzoek is gebaseerd op het sociaal constructivisme. Dat gaat uit van het feit dat 
mensen de werkelijkheid creëren door de sociale relaties die ze met elkaar hebben. De 
verbeeldingskracht van de mens en zijn vermogen om toekomstbeelden te creëren maken het 
mogelijk dat organisaties, kunnen veranderd of gereconstrueerd worden. 

‘The best way to predict the future is to invent it.’ (P. Drucker) 

 

Het principe van de simultaneïteit 

Men denkt vaak dat het moment van analyse en het moment van verandering twee verschillende 
gebeurtenissen zijn. Dit principe stelt echter dat de verandering begint vanaf het moment dat er 
binnen de organisatie een eerste vraag wordt gesteld over de gang van zaken. Hierdoor worden 
onderzoekers en onderzochten dan ook als gelijkwaardig beschouwd. 

‘Verandering begint op het moment dat de eerste vraag wordt gesteld.’ (Cuyvers) 

 

Het verhalende/poëtische principe 

Taal wordt niet beschouwd als passief, als de getrouwe beschrijving van een externe wereld, maar 
heeft een scheppend vermogen en creëert zelf dus ook realiteit. Dit komt omdat taal een instrument 
is dat door de gemeenschap is ontwikkeld en waarvan de gemeenschap zich bedient om haar sociale 
realiteit te bevestigen of te veranderen. 

‘Words create worlds.’ (Cooperrider) 
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Het principe van anticipatie op de toekomst  

Het toekomstige beeld dat mensen zich voor ogen houden, richt hun gedrag in de richting van dat 
beeld en vergroot de kans dat die verbeelde werkelijkheid ook toekomst wordt. Dit principe werd 
afgeleid uit onderzoek als placebostudies en studies over het Pygmalioneffect. 

‘Logic takes us from A to B, imagination takes us anywhere.’ (Albert Einstein) 
 

 

Het positieve principe 

Terwijl probleemgerichte vragen een werkelijkheid van problemen, disfuncties en miscommunicaties 
creëren, gaan waarderende vragen juist een werkelijkheid van succes, geluk en efficiëntie creëren. 
De vraag bij onderzoek gaat dus luiden: ‘Hoe beïnvloedt mijn vraag het leven hier?’ of ‘Genereert 
mijn vraag een gesprek over het goede, het betere of het mogelijke?’ 

‘We learn from our mistakes, we grow from our successes.’(P. Drucker) 

 

 

  

Appreciative 
Inquiry 

Discovery 

What 
gives life? 

Dream 

What 
might be? 

Design 

How can 
it be? 

Destiny 

What will 
be?  
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VAN NUL-METING TOT NU-METING 

 

Veel leidinggevenden vragen zich af waar ze binnen hun schoolteam moeten scholen en wat ze 
moeten scholen. Op deze bladzijde volgt een praktische aanpak om daar zicht op te krijgen 
en leraren concrete handvatten te bieden om effectiever te zijn en gericht te werken aan de 
ontplooiing van de basiscompetenties.  

Zeven stappen naar succes: 

 

 

1. Nulmeting; Waar staan uw leraren (en schoolleiding) nu? Via een vragenlijst en observaties 
in de klas ontstaat een helder beeld van de huidige situatie, lees: de noden van de 
individuele leraar, lerarenteams. 

 

PLAN 

2. Doelen stellen Vanuit de visie en identiteit van uw school. 
3. Plan van aanpak bepalen Hoe vertalen we de doelen naar concreet gedrag, wat gaan we 

doen om de doelen te realiseren en hoe betrek en motiveer je de leraar, de lerarenteams?  

 

DO 

4. Verhogen van de leraarvaardigheden Via kennisoverdracht en reflectie op eigen gedrag 
werken aan de uitbouw van de basiscompetenties van de leraar 

5. Gebruiken of ontwikkelen van criteria voor basiscompetenties in de les  
6. Het beoordelen van lessen en het voeren van de professionele dialoog. Verbinden van de 

schoolvisie met concreet lerarengedrag. 

 

CHECK en ACT 

7. Nu-meting Meten van de behaalde resultaten, moeten we bijsturen? Nieuwe doelen stellen? 
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PROFESSIONELE CULTUUR ALS HEFBOOM VOOR PROFESSIONALISERING 

In veel scholen werkt de ontstane politiek-ambtelijke cultuur onderwijsvernieuwingen en 
onderwijsverbeteringen tegen. Een voorwaarde voor onderwijsontwikkeling is een professionele 
cultuur in de school, waarin kwaliteit centraal staat. De kern van de professionele cultuur zit in het 
uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: dit 
is de zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een 
verschillend vlak liggen.  Als dat uitgangspunt duidelijk is, kun je mensen aanspreken op hun (eigen) 
kwaliteiten en kun je openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er zijn. De kenmerken 
van de politiek-ambtelijke cultuur worden hier afgezet tegen de kenmerken van de professionele 
cultuur. Ga na welke cultuur de bovenhand heeft in de eigen school.  
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DOCUMENTEN 

Wat volgt zijn een aantal voorbeelden van beoordelings- en ontwikkelingsinstrumenten waarmee de 

professionele ontwikkeling van leraren en lerarenteams kan  gestimuleerd en/of ontwikkeld worden.  

Het ordeningsmodel is een matrix met twee assen: de as individuele leraar / lerarenteam en de as 

formeel/informeel. Dit overzicht is uiteraard niet volledig. Voor een volledig overzicht of een 

specifiek parcours rond dit thema (vb. TRIS, zelfevaluatie van de leraar) verwijzen wij naar het 

aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Antwerpen. Diane Van Hove en Ria Van looveren 

leiden er de werkgroep kwaliteit. Wij nemen je eventuele vraag ivm kwaliteit zelf op. We bespreken 

ook intern en met jou of we je vraag beter zullen doorverwijzen naar collega’s van regio Antwerpen 

of van andere regio’s. 

 

 

 

Deze verschillende beoordelings- en zelfevaluatie-instrumenten tonen meteen ook aan dat er in het 

sturen van de professionele ontwikkeling van de leraar niet alleen een rol ligt weggelegd voor de 

leidinggevende, maar dat ook van de leraar een actieve rol wordt gevraagd. Leraren zijn immers ook 

zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Zij moeten er ruimte voor krijgen, maar deze zelf 

ook opeisen en zelf tot leren komen.  Leraren moeten tegelijkertijd de druk én de plicht voelen om 

zich tot echte meesters te ontwikkelen.  
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Document 1: Bevraging Individuele leraar 

 

Naam leraar: __________________________________________Datum: ______________________ 

 

Binnen welk topic wil je graag professionaliseren?  

 

 
o Vakgebonden professionalisering 
o Nieuwe media 
o ICT 
o Didactische onderwerpen of werkvormen 
o Leerlingenzorg of leerlingenbegeleiding 
o Diversiteit 
o Pedagogische onderwerpen (specificeer): 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

o Onderwijsvernieuwing 
o Onderwijs aan bepaalde doelgroepen (welke?) 
o Omgaan met leerproblemen 
o Kwaliteitszorg 
o Functiegerichte nascholing 
o Andere, nl. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Hoe moet die professionalisering er dan uitzien?  

 

 
o Interne professionalisering (in de school of scholengemeenschap, door een 

collega) 
o Externe professionalisering (in of buiten de school of scholengemeenschap, 

door een externe) 
o Informatie/voorlichting 
o Training 
o Uitwisseling of collegiale visitatie 
o Advies of begeleiding pedagogische begeleidingsdienst 
o Andere, nl. 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.montgomeryserves.org/sites/default/files/images/Volunteer Center/Question-Mark-Man2.jpg&imgrefurl=http://www.montgomeryserves.org/about/frequently-asked-questions&docid=eSrOOP36HV9WtM&tbnid=3NGXi2kQM8oQgM&w=300&h=300&ei=_cSmVMC_CoGjUtK0g_gK&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
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Op grond van welke overweging(en) wil je deelnemen aan nascholing of andere 

professionaliseringsactiviteiten (motivatie)? 

 

 
o Loopbaanplanning 
o Vakbekwaamheid verhogen 
o Nieuwe ontwikkelingen in de school  
o Nieuwe taken in de school 
o Afspraak in de vakgroep 
o Past in het schoolontwikkelingsplan 
o Past in het nascholingsplan 
o Past in persoonlijk ontwikkelplan 
o Andere, nl. 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 

Heb je een voorkeur voor een organisatie of project, die de nascholing moet gaan 

verzorgen? 

 

o Nee 

 

o Ja 

o Welke instelling en waarom? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heb je een bezwaar tegen een bepaald tijdstip waarop de cursus georganiseerd wordt? 

 

o Nee 

 

o Ja 

 

o Onder schooltijd 

o Na schooltijd 

o In de avonduren 

o Toelichting: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

A. Schotanus, A. Valcke en K. Bollaert (2014). Professionalisering op school. Meer dan een 

nascholingsplan. Brussel: ASP, p.91-93  
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Document 2: Bevraging vakgroepen 

 

Naam vakgroep: _______________________________________Datum: ______________________ 

 

  

Welke professionaliseringsbehoeften heeft de vakgroep? Beschrijf hieronder kort en 

helder inhoud en doel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Welke inhouden, vaardigheden kunnen jullie binnen de vakgroep aan elkaar 

doorgeven?  
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Welke soort professionalisering of nascholing wil de vakgroep?  

 

 
o Interne professionalisering (in de school of scholengemeenschap, door een 

collega) 
o Externe professionalisering (in of buiten de school of scholengemeenschap, 

door een externe) 
o Informatie/voorlichting 
o Training 
o Uitwisseling of collegiale visitatie 
o Advies of begeleiding pedagogische begeleidingsdienst 
o Andere, nl. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

Hoeveel en welke leraren zullen deelnemen? 

 

 
 
 
 
 

  

Op grond van welke overwegingen wil het team deelnemen aan deze nascholing of 

andere professionaliseringsactiviteiten (motivatie)? 

 

o N.a.v. het schoolontwikkelingsplan 
o N.a.v. prioriteiten in de nascholing 
o N.a.v. een inspectieverslag 
o N.a.v. een zelfevaluatie 
o N.a.v. studiedagen 
o N.a.v. initiatieven pedagogische begeleidingsdienst  
o N.a.v. externe ontwikkelingen in het vakgebied 
o N.a.v. externe ontwikkelingen in de schoolomgeving 
o N.a.v. initiatieven vanuit vakverenigingen 
o Andere, nl. 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wall.alphacoders.com/big.php?i=438356&ei=ysWmVKSgHMP3UqLjg9AL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNGzGB2tVxmJ1DMrE_xumzO0Oc3XNg&ust=1420301936101348
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wall.alphacoders.com/big.php?i=438356&ei=ysWmVKSgHMP3UqLjg9AL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNGzGB2tVxmJ1DMrE_xumzO0Oc3XNg&ust=1420301936101348
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Heeft de vakgroep een voorkeur voor een nascholingsproject of –organisatie? 

 

o Nee 

o Ja 

o Welke instelling en waarom?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Op welke manier zullen de leden/ zal het lid van de vakgroep de opgedane ervaring 

overdragen naar de volledige vakgroep of naar het schoolteam?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Schotanus, A. Valcke en K. Bollaert (2014). Professionalisering op school. Meer dan een 

nascholingsplan. Brussel: ASP, p.94-95  
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Bevraging 3: Checklist basiscompetenties van de leraar 

“Een leraar is geen pipo en geen superman. De samenleving verwacht heel veel van hem. Je zet je 

kinderen tenslotte ook niet op een vliegtuig waarvan de piloot niet kan vliegen en laat je huis niet 

bouwen door een scheve architect. Maar hoe hoog moet de lat? Wat zou élke leraar moeten kennen 

en kunnen? Dat ligt nu, na een ruime discussie, vast in een nieuw beroepsprofiel. Geef jezelf een 

rapport voor je eigen beroep.” Uit: Klasse voor leraren, maart 2008, nr. 183 

Onderstaande checklist op basis van de basiscompetenties van de leraar is afkomstig uit Klasse voor 

leraren. De checklist is bestemd voor de leraar die zichzelf voor de verschillende deelcompetenties 

op een 3-puntenschaal kan beoordelen.  

Er zijn vijftig onderdelen. Voor ‘min of meer’ krijg je 1 punt. Wie voor elke eigenschap ‘goed’ scoort 

(2 punten) kan 100 halen. Dat heet het onbereikbare ideaal. En of je daarmee ook een 

enthousiasmerende leraar en fijne collega bent, is daarmee nog niet eens aangetoond. Wie onder de 

50 zit, heeft waarschijnlijk zelf al gemerkt dat er iets niet goed zit in zijn job. Bovendien klopt de test 

niet helemaal. Elke eigenschap zou eigenlijk een eigen gewicht moeten krijgen. Maar het is wel een 

handige checklist om bijvoorbeeld je eigen werkpunten op aan te duiden. En om fier te zijn op wat je 

al wél kan en doet. Een stevige basis voor overleg met je collega’s en directie. 

 0 1 2 

Ik heb een gepaste attitude voor het lerarenberoep. 
 

Ik durf een standpunt innemen of een handeling stellen en daar 
verantwoordelijkheid voor dragen. (Ik kan beslissen.)  
 

   

Ik toon in contacten met anderen respect, empathie, echtheid en aanvaarding. (Ik 
ben relationeel gericht.) 
 

   

Ik ben bereid mezelf en mijn omgeving ter discussie te stellen en voor ik een stelling 
inneem na te gaan of een vooropgesteld doel wenselijk en haalbaar is. (Ik ben kritisch 
ingesteld.) 
 

   

Ik zoek actief naar situaties om mijn competentie te verbreden en te verdiepen. (Ik 
ben leergierig.) 
 

   

Ik kan mijn taken zo plannen, coördineren en delegeren dat het beoogde doel op een 
efficiënte manier bereikt wordt. (Ik kan organiseren.) 
 

   

Ik ben bereid om samen met anderen aan eenzelfde taak te werken. (Ik kan 
samenwerken.) 
 

   

Ik voel mij verantwoordelijk voor de school als geheel en ga een engagement aan om 
in elke leerling een positieve ontwikkeling te bevorderen. (Ik heb 
verantwoordelijkheidszin.) 
 

   

Ik ben bereid om me aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, 
doelen, mensen en procedures. (Ik ben flexibel.) 
 

   

Ik begeleid leer- en ontwikkelingsprocessen.  
 

Ik probeer de beginsituatie van de leerlingen en de groep te achterhalen.    
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Ik kies en formuleer doelstellingen. 
 

Ik selecteer geschikte leerinhouden en leerervaringen. 
 

   

Ik structureer leerinhouden en leerervaringen en vertaal ze in een samenhangend 
aanbod. 
 

   

Ik kies geschikte methodes en groepsvormen. 
 

   

Ik kies of ontwikkel, in team, leermiddelen en pas ze aan. 
 

   

Ik creëer een geschikte leeromgeving met aandacht voor de heterogeniteit van de 
leerlingen. 
 

   

Ik bereid observatie en evaluatie goed voor en evalueer zowel het product als het 
proces. 
 

   

Ik neem, in overleg met het team, initiatieven voor zorgverbreding die aansluiten bij 
de aanpak van de school. 
 

   

Ik begeleid het leer- en ontwikkelingsproces in correct Nederlands. 
 

   

Ik ben een opvoeder. 
 

Ik creëer in mijn klas en op school, samen met het team, een positief leerklimaat 
voor de leerlingen. 
 

   

Ik bevorder de emancipatie van de leerlingen. 
 

   

Ik bereid de leerlingen door attitudevorming voor op individuele ontplooiing en 
maatschappelijke participatie. 
 

   

Ik hanteer actuele maatschappelijke ontwikkelingen in een pedagogische context. 
 

   

Ik ga op een adequate manier om met leerlingen in sociaal-economische 
probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden. 
 

   

Ik bevorder het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen. 
 

   

Ik zet strategieën in om te communiceren met anderstalige leerlingen. 
 

   

Ik ben een inhoudelijke expert. 
 

Ik verbreed en verdiep de basiskennis van de leerinhouden (waaronder minstens de 
ontwikkelingsdoelen of eindtermen). 
 

   

Ik volg en onderzoek de recente ontwikkelingen over inhouden en vaardigheden uit 
mijn leer- of vakgebieden. 
 

   

Ik gebruik de verworven kennis van mijn leer- en vakgebieden optimaal in mijn les. 
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Ik situeer het vormingsaanbod dat ik mijn leerlingen geef in het geheel van hun 
onderwijsaanbod, zodat we hen goed kunnen begeleiden en oriënteren. 
 

   

Ik ben een organisator.  
 

Ik bevorder een gestructureerd werkklimaat. 
 

   

Ik creëer een soepel en efficiënt les of dagverloop, dat past in korte en lange 
termijnplanning. 
 

   

Ik voer op een correcte wijze administratieve taken uit. 
 

   

Ik creëer een stimulerende en werkbare klasruimte die ook rekening houdt met de 
veiligheid van de leerlingen. 
 

   

Ik ben een vernieuwer en onderzoeker. 
 

Ik breng vernieuwende elementen aan en gebruik ze. 
 

   

Ik zorg dat ik de resultaten van recent onderwijsonderzoek ken. 
 

   

Ik stel mijn eigen functioneren in vraag en stuur het bij. 
 

   

Ik ben een partner voor de ouders. 
 

Ik zorg dat ik de persoonlijke gegevens van de leerling ken en ga er discreet mee om. 
 

   

Ik overleg met de ouders en geef hen informatie en advies over hun kind op school. 
 

   

Ik informeer ouders over en betrek hen bij wat op school en in de klas gebeurt, in 
overleg met het team en rekening houdend met de diversiteit van ouders. 
 

   

Ik voer met ouders een gesprek over opvoeding en onderwijs. 
 

   

Ik ontwikkel strategieën om te communiceren met anderstalige ouders. 
 

   

Ik ben lid van het schoolteam. 
 

Ik neem deel aan de ontwikkeling van het schoolwerkplan. 
 

   

Ik participeer in samenwerkingsstructuren. 
 

   

Ik overleg binnen het team over een taakverdeling en leef die na. 
 

   

Ik maak mijn eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team 
bespreekbaar. 
 

   

Ik documenteer mij over mijn rechtszekerheid en die van de leerling. 
 

   

Ik ben een partner voor externen. 
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Ik leg contacten, communiceer en werk samen met externe instanties die 
onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. 
 

   

Ik ben lid van de onderwijsgemeenschap 
 

   

Ik neem deel aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s. 
 

   

Ik reflecteer over het beroep van leraar en zijn plaats in de samenleving. 
 

   

Ik ben een cultuurparticipant. 
 

Ik volg op een kritische wijze actuele thema’s en ontwikkelingen op de volgende 
domeinen: sociaalpolitiek, sociaaleconomisch, levensbeschouwelijk, cultureel-
esthetisch en cultureel-wetenschappelijk. 
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Document 4: Thematische discussie met de vakgroep vanuit AI 

Opdracht:  

 Uitgangspunt: Pedagogisch of vakinhoudelijk thema: vrij gekozen door de vakgroep op 
opgelegd door het beleid.  

 Elk lid van de vakgroep neemt vijf minuutjes de tijd om individueel te reflecteren over het 
thema. Het schema onderaan de bladzijde kan helpen om de gedachten te ordenen, maar 
mag geenszins een rem zetten op de creativiteit. 

 Kies een verslaggever.  

 Elke deelnemer geeft aan op welke manier dit thema een ‘kwaliteitsvolle’ invulling krijgt of 
zou kunnen krijgen binnen de eigen vakgroep (positive thinking). 

 De verslaggever noteert een aantal kernbegrippen.  

 Herhaal niet wat al is gezegd, bevestig kort indien je het eens bent, nuanceer of brengt 
aanvullende ideeën in waar mogelijk.  

 Focus niet op de problemen en de ervaringen van het verleden, droom over wat je wilt 
bereiken en probeer voort te bouwen op wat (wél) werkt.  

 Kies na deze ronde een kernidee dat een groot draagvlak heeft in de groep en diep dit even 
verder uit.  

 Gebruik de laatste vijf minuten om de genegotieerde kwaliteitsdefinitie van de groep neer te 
zetten.  
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Document 5: Leren van successen 

 
Wanneer te gebruiken? 
 
Deze methode is bij uitstek geschikt om een andere toon te zetten voor een intervisiesessie. Vaak 
worden problemen of lastige situaties genomen als basis voor de intervisie. Bij het leren van 
successen staat juist hetgeen gelukt is centraal. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen 
bereiken groep en inbrenger sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van 
onmogelijkheden. Deze aanpak komt vanuit de ‘appreciative inquiry’. 
 

 
Hoe werkt de methode? 
 
 
Stap 1 Introductie succeservaringen (15 minuten) 
 

De inbrenger vertelt – liefst uitgebreid – over een succeservaring: een moment waarop het 
werk 
echt goed ging, de ervaring dat je in korte tijd een grote stap hebt gemaakt of merkte dat je 
erg 
bent gegroeid. 
De andere groepsleden luisteren en schrijven op wat naar hun idee factoren zijn die het 
succes 
mogelijk hebben gemaakt. 

 
 
Stap 2 Inventarisatie succesfactoren en contextkenmerken (20 minuten) 
 

Op een flap worden de succesfactoren in twee kolommen geïnventariseerd. 
• Links: initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger 
• Rechts: contextkenmerken en ondersteuning van andere personen 
 
De inbrenger denkt mee, corrigeert en vult aan. 

 
 
Stap 3 Verdieping (15 minuten) 
 

Een ronde van vragen stellen en goed luisteren. Probeer uit aanvullende informatie van de 
inbrenger en uit combinatie van de succesfactoren ‘vondsten te destilleren: tot dan toe 
onzichtbare succesfactoren. De nieuwe (dieperliggende) succesfactoren worden op een 
tweede 
flap genoteerd. 

 
 
Stap 4 Evaluatie (10 minuten) 
 

De groepsleden beantwoorden met elkaar de vraag: ‘wat leren wij hier nu van?’. 
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Document 6: Informele en formele aanpak van klasbezoeken 

 

Flitsbezoeken 

 

Andere benaderingen 

Informeel 

 

Formeel 

Kort: 2 tot 3 minuten 

 

Langer: kwartier, halfuur of langer 

Beknopt verzamelen van gegevens om te kijken 
naar besluiten die de leraar neemt. 

 

Gegevens verzamelen over de kwaliteit van de 
leraar. 

De korte bezoeken vinden op alle momenten 
van de dag plaats en zijn onaangekondigd. 

 

Tijdstip klassenbezoek vooraf aangekondigd, er 
is een schema, ook van welke les of activiteit er 
getoond zal worden.  

Geen checklist van lerarengedrag om af te 
vinken; gerichtheid op beslismomenten van de 
leraar m.b.t. inhoud en werkwijze.  

 

Er is een specifiek checklistformulier om 
gegevens te verzamen over specifieke 
toepassingen, praktijken, handelswijzen… 

Er komt niets van in het personeelsdossier. 

 

Een observatieverslag wordt gemaakt en kan in 
het dossier worden opgeslagen. 

Gerichtheid op groei van vakmanschap. 

 

Gerichtheid op evaluatie. 

Uiteindelijke leidend tot reflectief gesprek, 
professionele dialoog.  

 

Leidt meestal tot directe feedback van de 
leidinggevende aan de leraar.  

Benadering is coachend. 

 

Benadering eenzijdig beoordelend.  

 

Meer over flitsbezoek 

“Je kunt geen school runnen vanuit je kantoor!” 

Klassenbezoeken schieten er nogal eens bij in bij leidinggevenden. U bent schoolleider, teamleider, 

directeur, of adjunct-directeur en wilt wel alle klassen langs, speciale aandacht besteden aan die 

nieuwe jonge leerkracht, sfeer proeven in een klas. Maar er is zo weinig tijd. 
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Klassenbezoeken van 3 minuten  

Met het 3 minuten flitsbezoek kunt u in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven van de 

kwaliteit van het lesgeven in de school. De aanpak is gebaseerd op het boek The Three-minute 

Classroom Walk Through van Carolyn Downey, en gaat er vanuit dat je door focus aan te brengen in 

je manier van observeren in 3 minuten heel veel kunt bereiken (zie Observatiepunten). En niet alleen 

in één klas. Door maar kort een klas te bezoeken, is het mogelijk om bij alle collega’s regelmatig een 

flitsbezoek af te leggen. Een klassenbezoek wordt zo een vast onderdeel op school. 

Reflectieve vraag en dialoog 

Bij het 3 minuten flitsbezoek hoort een terugkoppeling. U doet dit door de leraar na afloop een 

reflectieve vraag te stellen. Dat kan in een gesprek, maar ook door de vraag mee te geven aan de 

leraar en hier later op terug te komen. Bij een reflectieve dialoog gaat het er uitdrukkelijk niet om 

wat de leerkracht niet goed doet of wat beter kan. Het gaat er om dat de leerkracht stilstaat bij wat 

hij doet, waarom hij dat doet en wat het gevolg is voor het leerproces en de leerlingen. U stelt zich 

dus positief en gelijkwaardig op en helpt een bewustwordings- en ontwikkelingsproces op gang. 

Bovendien, als u regelmatig in de klas komt, voelt een leerkracht zich gezien en ondersteund. 

Reflectief klimaat in school  

Met de aanpak van het Flitsbezoek en de reflectieve dialoog heeft u een instrument in handen om 

leiding te geven aan het onderwijsleerproces. U bent zichtbaar in de school en weet wat er gebeurt 

in de klaslokalen. Door regelmatig flitsbezoeken af te leggen, wordt het een gewoonte om vaker een 

lokaal binnen te lopen en een reflectieve dialoog aan te gaan met de leraren, voor of na lestijd. Dit 

heeft ook een effect op de schoolcultuur. U werkt aan een schoolklimaat, waarin reflectie op het 

eigen handelen vanzelfsprekend wordt. 

Observatiepunten van elk flitsbezoek: 

 

1. Doen de leerlingen wat ze moeten doen?  

2. Wat is het leerdoel van de les en in hoeverre zijn de lesactiviteiten in lijn met dit 
doel?  

3. Welke interventies doet de leerkracht om te zorgen dat alle leerlingen het leerdoel 
behalen?  

4. Muren scannen: wat hangt er allemaal in het leslokaal dat bijdraagt (of juist niet) aan 
de lessen?  

5. Zijn er bijzonderheden op het gebied van veiligheid en gezondheid?  
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Document 7: Leervragen 

 

Wat? 

Maar al te zelden hebben leidinggevenden de gewoonte hun leraren of lerarenteams het 
identificeren van leervragen toe te laten, of dit gegeven bij hun korps te promoten. Wanneer leraren  
weten wat ze willen leren, richten ze zich meer op de relevante ervaringen in hun werk en boeken ze 
vooruitgang. Het is dus belangrijk om mensen de tijd te geven om hun leervragen te formuleren en 
hen te ondersteunen om er iets mee te doen! 

 

Hoe? 

Het formuleren van de leervragen kan individueel gebeuren. Het is wel aangewezen ze met een 
collega te bespreken. Bepaal ook wat gedaan moet worden om die leerdoelen te bereiken. 

 

Voorbeeld 

Wat ik wil leren: 

Leerdoel: 

Hoe zal ik weten dat ik het doel bereikt heb? 

Wat wil ik doen? 

Welke ondersteuning heb ik nodig? 

Wat is mijn tijdschema? 
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Document 8: Roos  

Wat? 

Deze methode kan gebruikt worden als men de mening wil weten van een groep collega’s over 

bijvoorbeeld een les die men gegeven heeft. Alle deelnemers worden gevraagd hun mening te geven 

over 4 naar keuze te bepalen thema’s. Tot vier thema’s zijn bespreekbaar met één roos. Het is 

mogelijk er slechts één, twee of drie te gebruiken. De mening wordt gegeven met een sticker op een 

roos .Opmerkingen kunnen geschreven worden op een blad papier dan naast de roos hangt. Het 

resultaat van de evaluatie is meteen zichtbaar. Een groepsdiscussie die erop volgt zet aan tot leren. 

Hoe? 

Maak een roos en hang deze op een goed zichtbare plaats in de ruimte. Hang er een leeg blad papier 
naast. Zorg ervoor dat elke deelnemer evenveel stickers heeft als er onderzoeksthema’s zijn. Leg de 
thema’s die getaxeerd worden, kort uit. Vraag de aanwezigen de stickers op de roos te plakken en 
enkele opmerkingen te noteren. Analyseer nadien samen de roos en trek conclusies. 

Onderaan is  een voorbeeld van een roos opgenomen. De gekozen thema’s zijn: de leraar als 
organisator; de leraar als opvoeder en de leraar als lid van een schoolteam. Om te kunnen scoren 
wordt er rekening gehouden met de criteria zoals die geformuleerd zijn in document 3. 
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Document 9 

TRIS secundair onderwijs, drie instrumenten voor kwaliteitsontwikkeling 
Jan Baeten, Guido Cuyvers, Hilde Sels, Ria Van Huffel, Ria Van Looveren (KIHO, Plantyn, Mechelen, 2011-

01-26) 

 

Krachtlijnen 

 

De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Antwerpen ontwikkelde in samenwerking met 

Transnationale Institutionele Samenwerking (TRIS) drie instrumenten ter ondersteuning van de 

kwaliteitsontwikkeling in het secundair onderwijs. 

 

In dit artikel geven we inzicht in de achtergronden, in de opbouw en het gebruik van de instrumenten. We 

bespreken de verschillende factoren die invloed hebben op het proces van kwaliteitsontwikkeling. Dit 

artikel sluit aan bij 'Kwaliteit als relationele praktijk' van Guido Cuyvers en bij 'TRIS, een methode voor 

zelfreflectie voor het onderwijs, gebaseerd op het EFQM-model' van Hilde Sels. 

 

 

1 Als focussen op kwaliteitsontwikkeling een evidentie is bij 
beleidsbeslissingen in een school, dan is er een kwaliteitscultuur  
 

[evolutiefases] Binnen het kwaliteitsdenken onderscheiden we vier evolutiefases: de kwaliteitscontrole, 

de kwaliteitszorg, de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteitscultuur. In elke fase verschuift de focus, maar 

de voorafgaande fases blijven een belangrijke rol spelen. De TRIS-instrumenten ter ondersteuning van de 

kwaliteitsontwikkeling in het secundair onderwijs situeren we in de derde evolutiefase. We bespreken 

elke fase en typeren meetinstrumenten die voor elke fase relevant zijn. 

 

[PDCA cruciaal voor kwaliteitsontwikkeling] Bij kwaliteitscontrole is de aandacht gericht op het resultaat, 

de output. Vooraleer men een product aflevert, controleert de organisatie of de kwaliteit van dit product 

in orde is. Typische instrumenten voor deze fase zijn meetinstrumenten die gericht zijn op metingen van 

het resultaat. In de tweede fase groeit het besef dat men de kwaliteit van het product of van het resultaat 

kan waarborgen door in te grijpen in het proces. In deze fase, de fase van de kwaliteitszorg ontstaan 

instrumenten die erop gericht zijn de kwaliteit te borgen en te bestendigen: procedures, 

kwaliteitshandboeken, meetinstrumenten gericht op metingen tijdens het proces. In de fase van de 

kwaliteitsontwikkeling wil een organisatie niet enkel de kwaliteit borgen, maar is ze ook gericht op 

continue verbetering. Hier doet de PDCA-cyclus zijn intrede: de organisatie gaat bewust om met het 

plannen van acties, die ze systematisch uitvoert en opvolgt, evalueert en bijstuurt. In deze fase verschuift 

de focus van de kwaliteitsinstrumenten ook naar het relationele aspect: kwaliteit is geen 

verantwoordelijkheid van een beperkte groep kwaliteitszorgers, maar een zaak van iedereen. Wanneer 

kwaliteitsontwikkeling een evidentie is in de hele organisatie spreken we over een kwaliteitscultuur.  

 

[waarderende benadering] Opdat kwaliteit in een schoolorganisatie niet eenzijdig het odium van controle 

en beheersing zou krijgen, is het nodig ze waarderend te benaderen. Een waarderende kwaliteitscultuur 

vertrekt vanuit en werkt met de krachten die reeds in de organisatie aanwezig zijn. Die benadering werkt 

enthousiasmerend en geeft energie als noodzakelijke brandstof voor een permanente 
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kwaliteitsontwikkeling. Dat staat in tegenstelling tot een kwaliteitsaanpak die sterk focust op de tekorten 

en zwakke punten, een benadering die vooral veel energie wegneemt. Vooraleer we van een echte 

kwaliteitscultuur kunnen spreken in een secundaire school is er duidelijk heel wat nodig. Bepalend 

daarbij is wat die school beleidsmatig tot haar evidenties toont. 

 

[instrumenten] Het gebruik van instrumenten kan daarbij een hulpmiddel zijn: ze helpen om de diverse 

aspecten van kwaliteit in kaart te brengen. Zo'n instrument helpt scholen om hun zorg voor kwaliteit niet 

afhankelijk te maken van toeval of van losse initiatieven, maar een integrale aanpak te realiseren.  De 

waaier aan instrumenten vergroot en er zijn updates.  

 

[kwaliteit is een permanent proces met PDCA als motor] Vanaf 2010 is er specifiek voor het secundair 

onderwijs een nieuwe vertaalslag van TRIS op de markt, met name: 'Kijkwijzer voor 

kwaliteitsontwikkeling TRIS secundair onderwijs', 'Kijkwijzer voor kwaliteitsontwikkeling TRIS secundair 

onderwijs scholengemeenschap' en 'Kijkwijzer voor kwaliteitsontwikkeling TRIS secundair onderwijs 

light'. Een secundaire school kan beslissen om het pad te effenen naar kwaliteitscultuur door de 

instrumenten van TRIS om de twee jaar systematisch in te zetten bij het plannen, uitvoeren, evalueren en 

bijsturen van haar beleidsplannen. Op deze manier geeft TRIS ook aan dat kwaliteitszorg en 

kwaliteitsontwikkeling een permanent proces is. 

 

[EFQM] TRIS steunt op het moedermodel van EFQM (European Foundation for Quality Management), het 

systeem voor integrale kwaliteitszorg gericht op voortdurende verbetering. Het EFQM-model biedt een 

praktisch kader dat evenwel niet prescriptief is en waarmee organisaties zichzelf kunnen plaatsen op het 

pad naar excellentie. Organisaties beschikken zo over een gemeenschappelijke woordenschat en een 

manier van denken, ze kunnen initiatieven integreren in een groter geheel en beschikken over een 

managementmodel.  

 

[9 aandachtsgebieden en 8 concepten van excellentie] De drie TRIS-instrumenten steunen op twee van de 
drie pijlers van de 2010 versie van EFQM: het bekende model met de negen aandachtsgebieden enerzijds 
en de acht concepten van excellentie anderzijds. Het derde element, de RADAR-logica, waarmee EFQM de 
positie van een organisatie op het pad naar excellentie bepaalt, is binnen TRIS vervangen door het fase-
denken. De negen aandachtsgebieden vormen de kern van het model. Het uitgangspunt van dit model is de 
balans die gerealiseerd wordt tussen de resultaten en de voorwaarden: geen resultaten zonder 
kwalitatieve inputs betreffende leiderschap, strategie, medewerkers, partners en middelen of processen, 
producten en diensten, en geen inputs zonder concrete resultaatsdoelstellingen. Doorheen de 
instrumenten komen de acht fundamentele concepten voor excellentie, die in de EFQM 2010 versie in de 
verf werden gezet, volop aan bod. Excellente organisaties houden in hun missie, visie en planning 
rekening met deze concepten om tot een evenwichtig geheel te komen en goede resultaten te bereiken. 
Deze concepten kennen geen rangorde maar zitten verweven in het geheel, we sommen ze op: 
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Figuur 1: concepten van excellentie 

 

 

[concepten van excellentie] Kwaliteit in een organisatie heeft essentieel  te maken met het creëren van 

toegevoegde waarde voor de klanten: de klant moet beter worden door de diensten en producten die een 

organisatie creëert. Verder is leiderschap doordrongen van visie, inspiratie en integriteit van belang om in 

een waarderende benadering van mensen de eigen missie waar te maken. Management door 

gestructureerde en strategische processen met op gegevens gebaseerde beslissingen moeten mee instaan 

voor het bereiken van duurzame resulaten. Door mensen te empoweren en waarderend te benaderen 

komt de organisatie ook vooruit met en dank zij die mensen. Een volgend concept houdt in dat een beroep 

wordt gedaan op systematische innovatie  met het aanspreken van de creativiteit van de stakeholders in 

een cultuur van ondernemerschap. Via het uitbouwen en onderhouden  van betrouwbare relaties met 

partners tracht een organisatie te werken aan gedeeld succes. Tenslotte is het nemen van 

verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst  met evenwichtige resultaten op economisch, sociaal 

en ecologisch vlak fundamenteel voor elke organisatie. 

 

[SWOT] Het gebruik van TRIS ondersteunt het beleidsmatig strategisch werken op het niveau van de 

schoolorganisatie, op onderdelen van de school, zoals vakgroepen, en ook op het niveau van de 

scholengemeenschappen. De actoren van de school, vakgroep, scholengemeenschap krijgen door het 

gebruik van het TRIS-instrument zelf zicht op hun sterktes en zwaktes. Indien het sterke punten op 

strategisch vlak betreft, is het behoud van een hoog kwaliteitsniveau aan de orde. Bij strategisch zwakke 

punten is verbetering in de richting van een excellent niveau aangewezen om competitief voordeel te 

verwerven. Bij niet strategische sterktes kan nagekeken worden of de energie die erin gestoken wordt, 

niet kan verlaagd worden, bij zwaktes op niet strategische punten is dan weer de verbetering tot een 

acceptabel kwaliteitsniveau aangewezen.  
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Figuur 2: beleidsmatig strategisch werken door TRIS 

 

2 Het proces van kwaliteitsontwikkeling bekijken via een schildpaddiagram 
We bekijken het proces van kwaliteitsontwikkeling in een school en verschillende factoren die dit proces 

beïnvloeden. Om de relatie tussen het proces en de beïnvloedende factoren te bekijken is een 

helikopterperspectief handig, waarbij het proces zelf centraal wordt gesteld. We gebruiken hiervoor de 

schematische voorstelling van het zogenaamd schildpaddiagram waaruit antwoorden komen op volgende 

vragen: 

 Wanneer start het proces van kwaliteitsontwikkeling? 
 Welke input is er bij de start van het proces? 
 Wie zijn belanghebbenden? 
 Wie zijn de actoren? 
 Wat omvat het proces? 
 Wat is de regelgeving, wat zijn de afspraken? 
 Wat zijn de doelstellingen? 
 Hoe kan je werken met TRIS? 
 Waar wordt er getrist? 
 Wat is de output? 
 Wanneer eindigt het proces? 
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6

Kwaliteitsontwikkeling in het SO
Input Output

Wat is de 
regelgeving, wat 

zijn de 
afspraken?

Wat zijn de doel-
stellingen?

Wanneer eindigt 
het proces?

Wie zijn de 
belang-

hebbenden?

Waar heeft het 
plaats?

Hoe?
Wie zijn de 

actoren?

Wanneer start 
het proces?

 

 

Figuur 3: schildpaddiagram 

 

 

 

 

2.1 Wanneer start het proces van kwaliteitsontwikkeling? 

Het proces van kwaliteitsontwikkeling is eigenlijk in elke school bezig en vraagt voortdurende aandacht. 

Met het gebruik van het TRIS-instrument kan een school, vakgroep of scholengemeenschap in principe op 

elk moment starten. Dit past in de vraaggestuurde werking van DPB-Antwerpen. Na een intake waarin de 

vraag wordt verfijnd, wordt in afspraak een traject uitgezet en gepland. 

 

2.2 Welke input is er bij de start van het proces? 

Als input bij de start van het proces zijn volgende elementen relevant: de  reeds aanwezige 

zelfevaluatiegegevens, beleidsplannen, het pedagogisch project, het schoolwerkplan, het schoolreglement, 

de jaarplannen en last but not least de praktijk zelf. 

 

2.3 Wie zijn de belanghebbenden? 

Het is goed om zich bewust te zijn van wie de belanghebbenden zijn bij het kwaliteitsontwikkelingsproces 

waarvoor TRIS wordt ingezet. In het algemeen zijn de belanghebbenden allen die het proces beïnvloeden 
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of erdoor beïnvloed worden. Dat kunnen ondermeer zijn: de overheid, de medewerkers, de leerlingen, de 

ouders, de werkgevers, het vervolgonderwijs, de DPB, de koepelorganisaties. 

 

2.4 Wie zijn de actoren? 

Het zijn de gebruikers zelf die het proces aansturen. Dat kunnen zijn: de leiding (het bestuur en de 

directie), het middenkader, de leraren, het ondersteunend personeel. 

 

2.5 Wat omvat het proces? 

Voor de negen aandachtsgebieden van TRIS gaan de actoren in leergroepen of in een stuurgroep kwaliteit 

na welke indicatoren uit welke fase geldig zijn voor de eigen situatie. TRIS vertrekt daarbij vanuit de 

sterktes en mogelijkheden van de medewerkers en van de school als organisatie. De geldigheid van de 

aangebrachte concretiseringen moet aantoonbaar zijn vanuit feiten en gegevens. 

 

Hieronder geven we met het deelaspect 'vak- en werkgroepen' een voorbeeld uit het aandachtsgebied 

‘Processen, producten en diensten’ uit TRIS secundair onderwijs. De indicatoren zijn in elke fase 

uitgeschreven. De concretiseringen worden voor elke indicator per fase opgeschreven net als mogelijke 

actiepunten, verbeterpunten en aandachtspunten. 

 

Vak- en werkgroepen
4 

 

De school betrekt leerkrachten via de vakgroepen bij de globale onderwijskundige visie van de school. 

Vakgroepen werken mee aan de ontwikkeling en bijsturing van het beleid op het vlak van leermiddelen, 

inhouden, didactiek en evaluatie. In de vakgroepen delen leerkrachten voorbeelden van goede klaspraktijk en 

leren ze van elkaar.  

De leiding richt werkgroepen op om zo op systematische wijze aspecten van het beleid te bepalen. Zo is er 

bijvoorbeeld een werkgroep GOK-beleid, een werkgroep taalbeleid, een werkgroep milieubeleid. 

Werkgroepen staan ook in om schooleigen elementen te borgen en vernieuwingen schoolbreed in te voeren.  

 

 

Fase 1 

 

 

Fase2 

 

 

Fase 3 

 

 

Fase 4 

 

 

Fase 5 

 

 

Activiteiten-

georiënteerd 

Proces-georiënteerd Systeem-georiënteerd Extern georiënteerd Uitmuntendheid 

 

0    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
4 Voorbeelden van werkgroepen zijn: een kwaliteitsgroep, de werkgroep taalbeleid enzovoort. 
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Fase 1 

 

 

Fase2 

 

 

Fase 3 

 

 

Fase 4 

 

 

Fase 5 
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georiënteerd 

Proces-georiënteerd Systeem-georiënteerd Extern georiënteerd Uitmuntendheid 
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De vak- en werkgroepen 
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visie en plan met deze 

van andere scholen of 

organisaties.  

 

De vak- en werkgroepen 

werken samen met 

externe 

belanghebbenden aan de 

realisatie van hun visie 

in de lijn van de doelen 

van de school. 

De vak- en werkgroepen 

vergelijken hun werking, 

visie en plan met deze 

van andere excellente 

scholen of organisaties.  

concretiseringen 

     

Actiepunt - verbeterpunt - aandachtspunt 

 

Figuur 4: het deelaspect 'vak- en werkgroepen' uit het aandachtsgebied ‘processen’ uit TRIS secundair 

onderwijs  

 

2.6 Wat is de regelgeving, wat zijn de afspraken? 

Door het gebruik van TRIS komen instellingen tegemoet aan artikel 6 van het decreet betreffende de 

kwaliteit van onderwijs (8 mei 2009): ‘Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar 

eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit doet’. Het kan inderdaad een keuze zijn om 

te opteren voor de TRIS-systematiek. 

Daarnaast is er de schooleigen strategie en de afspraken die de school gemaakt heeft om dat artikel 6 in de 

eigen school te realiseren. 
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2.7 Wat zijn de doelstellingen? 

Het gebruik van TRIS is uiteraard geen doel op zich. Het is een middel om een kwaliteitsvolle werking te 

ondersteunen op niveau van leerlingen en medewerkers en op beleidsniveau. De school mikt op het 

creëren van waarden voor haar klanten, wil haar missie en visie realiseren en interne processen borgen 

en optimaliseren. 

[PDCA als kern van TRIS] TRIS is een zelfevaluatie-instrument maar tevens een instrument voor integrale 

kwaliteitszorg. Het gebruik van TRIS leidt naar het opstellen van beleidsplannen en actieplannen. Doordat 

gewerkt wordt op de voorwaardengebieden die moeten leiden tot kwaliteit, op processen, producten en 

diensten waarin de kwaliteit tot stand komt en op de resultaatsgebieden waarin de kwaliteit gecheckt 

wordt, kan TRIS ingezet worden als een managementmodel. TRIS is bedoeld om op regelmatige 

momenten ter hand te nemen als leidraad voor het eigen handelen en cyclisch te gebruiken om de stand 

van zaken terug in overzicht te krijgen. 

 

2.8 Hoe kan je werken met TRIS? 

1. Het TRIS-insturment gebruikt de negen aandachtsgebieden uit het EFQM-basismodel die 
wezenlijk zijn voor een integrale aanpak van de kwaliteit. De figuur stelt de negen 
aandachtsgebieden schematisch voor. 
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Figuur 5: De negen aandachtsgebieden van het zelfevaluatiemodel  
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Vijf gebieden bestrijken de condities voor kwaliteit (voorwaardengebieden of enablers) en de processen. 
Vier gebieden handelen over de resultaten (resultaatsgebieden). 
[vier voorwaardengebieden, processen en vier resultaatsgebieden] De vier voorwaardenscheppers zijn 
organisatorische voorwaarden die de kwaliteit in belangrijke mate mee bepalen. Leiderschap is een erg 
belangrijke voorwaarde. Het geeft immers inhoud en sturing aan de andere voorwaarden: Strategie, 
Medewerkers en Partners & Middelen. Ook die gebieden zijn de organisatiegebonden voorwaarden die 
het management van processen (het onderwijsleerproces en de ondersteunende processen), producten 
en diensten mogelijk moeten maken. Uit het onderwijs vloeit een bepaalde waardering voort vanwege 
de klanten (leerlingen, ouders, vervolgonderwijs, overheid …), de medewerkers (het onderwijzend 
personeel, het ondersteunend personeel, de vrijwilligers …) en de bredere samenleving. De voorwaarden 
en processen hebben pas zin als er een meerwaarde is voor de ‘klant’. In hun onderlinge samenhang 
leiden de aandachtsgebieden tot de gewenste Resultaten.  
[PDCA op het model] De PDCA-systematiek kan op het model als geheel worden toegepast. De 

voorwaardengebieden leiderschap, strategie, medewerkers en partners en middelen verwijzen naar het 

element plannen (P). De processen, diensten en producten slaan op de uitvoering (D). In de 

resultaatsgebieden wordt onderzocht of de geplande effecten zijn behaald. Dit is de checkdimensie (C). 

Door voortdurend te leren, door creativiteit aan bod te laten komen en door te innoveren maakt de school 

de PDCA-cirkel rond (A). 
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 Figuur 6: PDCA-

systematiek geënt op het model  
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2. Aandachtsgebieden en hun deelaspecten 
Elke aandachtsgebied is onderverdeeld in een aantal deelaspecten. Het aandachtsgebied 

Leiderschap bijvoorbeeld heeft zes deelaspecten: 

 

 Leiders voeren een beleid op termijn 
 Leiders ontwikkelen de missie, visie, waarde en ethiek en gedragen zich als een rolmodel 
 Leiders werken aan de voortdurende verbetering van het managementsysteem en van de 

prestaties van de school 
 Leiders netwerken met externe belanghebbenden 
 Leiders bekrachtigen een cultuur van excellentie, samen met de mensen 
 Leiders garanderen dat de school flexibel is en managen verandering. 

 

Voor elke van deze deelaspecten formuleerden we in algemene termen indicatoren voor de vijf 

fasen van ontwikkeling (zie verder). Na deze algemeen geformuleerde indicatoren zijn er 

eveneens voor de vijf fasen van ontwikkeling concrete indicatoren uitgeschreven waarop 

gescoord wordt. 

 

[kwalitatieve benadering] Per indicator geven de deelnemers concretiseringen aan waarmee ze 

aantonen dat de indicator van een bepaalde fase opgaat. Deze concretiseringen zijn in feite de 

sterke punten in de werking van de school. Daarnaast worden er actiepunten, verbeterpunten en 

aandachtspunten aangegeven. Deze vormen de basis voor verdere beleids- en actieplannen. 

 

[kwantitatieve benadering]Naast deze kwalitatieve benadering is er ook een kwantitatieve 

scoring. Indien alle indicatoren van een fase opgaan, krijgt de gebruiker de hoogste score in deze 

fase. Indien niet alle indicatoren van een fase opgaan, krijgt de gebruiker de laagste score in deze 

fase. Dat is bijvoorbeeld in fase 3 score 5 of 6. De scores worden ook ingegeven op een overzicht 

en automatisch omgezet in het  visuele beeld van een spinnenweb. 

 

3. Fasen voor voorwaardengebieden, processen, producten en diensten 
 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

   
  

Activiteiten-

georiënteerd 

Proces-

georiënteerd 

Systeem-

georiënteerd 

Extern 

georiënteerd 

Uitmuntendheid 

 

Figuur 7: Fasen van ontwikkeling voor voorwaardengebieden, processen, producten en diensten  
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Een school kan bepalen in welk van de vijf hieronder beschreven fasen ze zich bevindt en welke 

ontwikkelingen mogelijk zijn.  

  

 Fase 1: Deze fase noemen we activiteitengeoriënteerd. Ze wordt gekenmerkt door ad hoc 
beslissingen en losse acties. 

 In fase 2 (procesgeoriënteerd) is er denken en handelen in de richting van de doelen en 
neemt men beslissingen op korte termijn, dat wil zeggen voor het huidige schooljaar. 

 De school, de vakgroepen, de scholengemeenschap bevinden zich in fase 3 als de interne 
belanghebbenden een systematiek in plannen, uitvoeren en bijsturen van processen hanteren 
waarbij de hele PDCA-cyclus doorlopen wordt. De interne belanghebbenden hebben een stem 
in het kapittel van het beleid en beslissingen betreffen de middellange termijn. Dat wil 
zeggen, het beleid is gericht op een periode tussen 1 en 3 jaren. 

 In fase 4 betrekken scholen bovendien systematisch externe belanghebbenden bij hun beleid. 
Scholen gaan zichzelf vergelijken met andere scholen of organisaties. 

 In de fase van de uitmuntendheid, fase 5 gaan scholen zich ook nog eens vergelijken met 
andere excellente scholen of organisaties. Scholen voeren een langetermijnbeleid en hebben 
een 5 à 10 jarenplan. Ze zijn toonaangevend en is er bijzondere aandacht voor duurzaamheid.  

 

4. Fasen voor resultaatsgebieden 
Of de doelen gerealiseerd zijn, of er waarden gecreëerd werden, gaat men na via 

perceptiemetingen en prestatie-indicatoren. Zowel resultaten bij de klanten als bij de 

medewerkers en de samenleving zijn van belang, uiteraard is het bereiken van sleutelresultaten 

die rechtstreeks te maken hebben met de strategische doelen het belangrijkst om aan te tonen dat 

de school, de vakgroep, de scholengemeenschap haar missie heeft gerealiseerd.  

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

     

Gegevens Trends Doelen Benchmarking Uitmuntendheid 

 

Figuur 8: Fasen van ontwikkeling voor resultaatsgebieden 

 

De fasen van de resultaatsgebieden hebben een eigen benadering. 

 Fase 1: De school beschikt over gegevens. Dit is een verzameling van losse resultaten. 
 Fase 2: Trends. De school beschikt over trendgegevens op basis van de vergelijking van de 

verzamelde gegevens van meerdere jaren. 
 Fase 3: Doelen. De verzamelde gegevens op basis van perceptiemetingen en predatie-indicatoren 

worden teruggekoppeld naar de doelstellingen. 
 Fase 4: Benchmarking. De teruggekoppelde gegevens worden bovendien vergeleken met de deze 

van andere scholen en organisaties.  
 Fase 5: Uitmuntendheid. In deze fase meten scholen zich met andere excellente organisaties.  
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2.9 Waar wordt getrist? 

TRIS kan ingezet worden in de school als geheel of op het niveau van de scholengemeenschap maar 

eveneens in vakgroepen en werkgroepen van de school of scholengemeenschap, uiteraard ook voor het 

directieteam als groep. 

 

2.10 Wat is de output? 

Het gebruik van TRIS levert op dat de gebruikers zicht krijgen op de eigen kwaliteit in termen van sterktes 

en zwaktes. Daarnaast krijgt men zicht op actiepunten en verbeterpunten waarin geprioriteerd kan 

worden. Tenslotte heeft men ervaring met een systeem van onderzoeken en bewaken van de eigen 

kwaliteit.  

 

2.11 Wanneer eindigt het proces? 

Eens gestart met het proces van het systematisch onderzoeken en bewaken van de eigen kwaliteit stopt 

het proces in principe nooit. Wij raden aan het gebruik van TRIS aan te leren in een leergroep die is 

samengesteld uit een vertegenwoordiging van relevante actoren: directie, middenkader en leraren. Eens 

deze groep het gebruik van  het TRIS-instrument onder de knie heeft kan deze groep  verder evolueren  

tot stuurgroep kwaliteit voor de school of scholengemeenschap, zodat kwaliteit een zaak van alle 

medewerkers van de school wordt.  

 

 

3 TRIS-light 

Naast de globale instrumenten voor het secundair onderwijs en de scholengemeenschappen van het 

secundair onderwijs ontwikkelde de DPB een light-versie. 

 

 

[quickscan met acht items] Wat is er light? De toepassing ervan kan snel gebeuren. Er werd een selectie 

gemaakt  van acht essentiële items bij het onderzoeken en het bewaken van de eigen kwaliteit met name 

zes uit de gebieden voorwaarden en processen: acties- en beleidsplannen, het termijnbeleid, het 

onderwijsproces, de visie, innovatie en creativiteit en het duurzaam beheer en twee items uit de 

resultaatsgebieden namelijk duurzame resultaten en de vergelijking van gegevens.  

De Tris- light is door de keuze van deze acht items een  toepassing van de acht fundamentele concepten 

van excellentie (zie hoger).  In organisaties die streven naar duurzame excellentie zijn deze concepten 

meer en meer doorwrocht. 

Via de Tris-light kunnen de organisaties of onderdelen ervan nagaan in hoeverre ze al ontwikkeld zijn in 

de toepassing van deze concepten. 

Het invullen van de acht items gebeurt volledig analoog met de andere TRIS-instrumenten. Tot dusver is 

er positieve ervaring met het eerst toepassen van de light voor de gehele instelling  gevolgd door een 

toepassing op een onderdeel ervan. Dit onderdeel kan een structureel onderdeel zijn, bijvoorbeeld de 

vakgroep, maar kan evengoed een onderwijskundig aspect van de werking betreffen, zoals de leerling-

oriëntering op school.  

Het voordeel hiervan is onder meer dat de groep die de light toepast zijn beeld op een onderdeel kan 

plaatsen tegenover het eigen beeld op het geheel. Daarnaast kan men bijvoorbeeld in een school die 
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beslistte alle vak- en werkgroepen te laten ‘Trissen’  de beelden van elk van die groepen met elkaar 

vergelijken, wat beleidsmatig interessante info kan opleveren. 

De light versie is dus  niet alleen een opstapversie naar de grote instrumenten, maar eveneens een 

handzaam instrument voor vakgroepen, werkgroepen en kleinere teams, zoals het directieteam.  
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Document 10:  Het verzamelen van gegevens en het omgaan met bronnen 

Om een beoordeling te kunnen uitspreken, heb je niet alleen criteria nodig, maar ook gegevens over 
de prestaties van een personeelslid.  In het volgende schema maken we de verbinding tussen criteria 
en bronnen. Bronnen worden zowel door de eerste evaluator als door het personeelslid ingezet. Dit 
rooster is inzetbaar als oefening bij directie, leraren, ondersteunend personeel… Er is ruimte om zelf 
aan te vullen. (zie 11, 15, …) De methodieken vanaf nummer 12 doen globaal meer dan de andere 
een beroep op de  eigen interne kracht van de leraar (empowerment). Bij het inzetten door en voor 
het ondersteunend personeel vervang je het eerste criterium door bv. omgaan met de directie, de 
leraren en met de collega’s van het ondersteunend personeel. 

Hier aangeboden als lijst om ontwikkelingsgericht te professionaliseren in lijn van de doelen van je 
eigen school, op basis van gegevens, met PDCA en AI. Met of zonder de procedure van beoordeling. 
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 Criteria 

 

BRONNEN: 

Omgaan met 
leerplan en 
schoolbeleid 

Vakinhoudelijke 
bekwaamheid 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen 

Respectvolle 
omgang met 
leerlingen 

Collegiale 
samenwerking 

Overleg met 
ouders en 
begeleiders 

Persoonlijk 
engagement 

 A.Ingewonnen door de eerste 
evaluator 

 

 

      

1 Functiebeschrijving  

 

      

2 Verslagen van 
funtioneringsgesprekken 

 

 

      

3 Klasbezoek(en)  

 

      

4 Informatie van de 
vakverantwoordelijke of van 
de peergroep/mentor… 

 

 

      

5 Gesprekken met ouders  

 

      

6 Zelfevaluatie  
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 Criteria 

 

BRONNEN: 

Omgaan met 
leerplan en 
schoolbeleid 

Vakinhoudelijke 
bekwaamheid 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen 

Respectvolle 
omgang met 
leerlingen 

Collegiale 
samenwerking 

Overleg met 
ouders en 
begeleiders 

Persoonlijk 
engagement 

 A.Ingewonnen door de eerste 
evaluator 

 

 

      

7 Evaluatie door leerlingen  

 

      

8 Gevolgde nascholing  

 

      

9. Door de directie opgemerkte 
attitudes t.o.v. leerlingen 

 

 

      

9. (Vak)collega’s  

 

      

9. Ouders  

 

      

9. Schoolactiviteiten intra of 
extra muros 
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 Criteria 

 

BRONNEN: 

Omgaan met 
leerplan en 
schoolbeleid 

Vakinhoudelijke 
bekwaamheid 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen 

Respectvolle 
omgang met 
leerlingen 

Collegiale 
samenwerking 

Overleg met 
ouders en 
begeleiders 

Persoonlijk 
engagement 

 A.Ingewonnen door de eerste 
evaluator 

 

 

      

10 Onderwijsinspectie  

 

      

11   

 

      

12 Collegiale visitatie  

 

      

13 Actieonderzoek  

 

      

14 360° feedback  

 

      

15   
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 Criteria 

 

BRONNEN: 

Omgaan met 
leerplan en 
schoolbeleid 

Vakinhoudelijke 
bekwaamheid 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen 

Respectvolle 
omgang met 
leerlingen 

Collegiale 
samenwerking 

Overleg met 
ouders en 
begeleiders 

Persoonlijk 
engagement 

 B.Ingewonnen door het 
personeelslid zelf  

 

 

      

1 Functiebeschrijving  

 

      

2 Verslagen van 
funtioneringsgesprekken 

 

 

      

3 Klasbezoek(en)  

 

      

4 Informatie van de 
vakverantwoordelijke of van 
de peergroep/mentor… 

 

 

      

5 Gesprekken met ouders  

 

      

6 Zelfevaluatie  
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 Criteria 

 

BRONNEN: 

Omgaan met 
leerplan en 
schoolbeleid 

Vakinhoudelijke 
bekwaamheid 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen 

Respectvolle 
omgang met 
leerlingen 

Collegiale 
samenwerking 

Overleg met 
ouders en 
begeleiders 

Persoonlijk 
engagement 

 B. Ingewonnen door het 
personeelslid zelf  

 

 

      

7 Evaluatie door leerlingen  

 

      

8 Gevolgde nascholing  

 

      

9. Door de directie opgemerkte 
attitudes t.o.v. leerlingen 

 

 

      

9. (Vak)collega’s  

 

      

9. Ouders  

 

      

9. Schoolactiviteiten intra of 
extra muros 
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 Criteria 

 

BRONNEN: 

Omgaan met 
leerplan en 
schoolbeleid 

Vakinhoudelijke 
bekwaamheid 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen 

Respectvolle 
omgang met 
leerlingen 

Collegiale 
samenwerking 

Overleg met 
ouders en 
begeleiders 

Persoonlijk 
engagement 

 B. Ingewonnen door het 
personeelslid zelf  

 

 

      

10 Onderwijsinspectie  

 

      

11   

 

      

12 Collegiale visitatie  

 

      

13 Actieonderzoek  

 

      

14 360° feedback  

 

      

15   
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