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Dienst identiteit & kwaliteit

Het leven zit vol verwachtingen…
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Doelen van deze werkwinkel

1. Betekenis van het referentiekader voor
onderwijskwaliteit voor onze school
onderzoeken

2. Mogelijkheden selecteren om hiermee
concreet aan de slag te kunnen gaan
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1.1 Meerwaarde onderzoeken
1.2 Vormgeven aan een gedragen en kwaliteitsvol schoolwerkplan

2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
2.2 Actieplannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit

3. Drie tips voor onderweg
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1. Betekenis van het OK voor onze school
1.1 Meerwaarde onderzoeken

• Inspireren
• Reflecteren
• Dialogeren
• Oriënteren
• Activeren

• Plannen
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1. Betekenis van het OK voor onze school
1.1 Meerwaarde onderzoeken
1. Elke instelling is verantwoordelijk voor het verstrekken van
kwaliteitsvol onderwijs, rekening houdend met haar pedagogisch
project (kwaliteitsdecreet, 2009)
2. Leren van lerenden optimaliseren (stakeholders)
3. Starten bij de W-vragen naar ‘de goede dingen’(wat en waarom), rekening
houdend met de context en input én het pedagogisch project

KWALITEITSONTWIKKELING
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1. Betekenis van het OK voor onze school
1.1 Meerwaarde onderzoeken

Waar kan je informatie vinden om die meerwaarde verder te
onderzoeken?

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/referentiekaderonderwijskwaliteit?preview
http://www.g-o.be/alles-wat-je-moet-weten-over-het-referentiekaderonderwijskwaliteit/
http://rok.pov.be/
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1. Betekenis van het OK voor onze school

SYSTEMATISCH _ CYCLISCH_INTEGRAAL

1.2 Vormgeven aan een gedragen en kwaliteitsvol schoolwerkplan

Context en Input

De lerenden opvolgen

Kwaliteits-ontwikkeling

Pedagogisch project

De lerenden begeleiden

De school voert een
beleid rekening houdend
met haar context-en
inputkenmerken

Een veiligheidsbeleid

De school bereikt
resultaten en effecten

Het onderwijsleerproces
en de leef-en
leeromgeving vormgeven

Een beleid

Een financieel en
materieel beleid

De school stimuleert de
ontwikkeling van alle
lerenden

Doelen stellen

Een onderwijskundig
beleid

Een personeels-en
professionaliseringsbelei
d

REFLECTIE _ ORIËNTATIE _ ACTIE
DIALOOG
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
Reflectie
• In deze fase ga je
samen in dialoog
over een aantal
kwaliteitsvragen :
• 1. Doen we de goede
dingen?
• 2. Doen we de
dingen op een goede
manier?
• 3. Hoe weten/
merken we dat?
4. Vinden anderen
dat ook?
• 5.Wat doen we met
deze wetenschap?

Actie

Oriëntatie
• In deze fase stel je
een beknopte lijst
met prioriteiten op
die de basis vormen
voor duurzame
kwaliteitsontwikkeling.

• Na reflectie en
oriëntatie volgt
actie. Formuleer bij
de gekozen
prioriteiten concrete
acties en stel een
actieplan op.

Je vertrekt vanuit de
bestaande visie die
je aftoetst aan de
inhoud van het eigen
pedagogisch project,
de regelgeving/
andere inspirerende
documenten. Daarna
gebruik je de Q5vragen om na te
gaan of/hoe dit
zichtbaar wordt in
de praktijk?
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
Stap 1: Reflectie
1. Beeldvorming: Waar staan we momenteel als school op het vlak van de
gekozen kwaliteitsverwachting?
Maak je keuze uit één van onderstaande antwoorden. Denk bewust na over jouw
antwoord om te bepalen hoever jullie nu staan in het proces van kwaliteitsontwikkeling.
Deze beeldvorming vormt de basis van de reflectiefase.
1. We hebben als school nog
geen visie.
- Voor ons is het nog
onduidelijk waar we willen
staan op het vlak van
kwaliteitszorg.
- We hebben nog geen
afspraken in verband met
kwaliteitszorg.
- We organiseren geen acties
rond kwaliteitszorg en
hebben geen systematiek
om hieraan te werken.

2. We hebben als school nog

geen duidelijke visie.
- Voor ons is het nog vrij
onduidelijk waar we willen
staan op het vlak van
kwaliteitszorg.
- We hebben wel al concrete
afspraken in verband met
kwaliteitszorg en/of we
organiseren allerlei
acties.
- Er zit nog weinig systematiek
in de opvolging.

3. We hebben als school een
duidelijke visie hierover.
- We weten perfect waar we
willen staan op het vlak
van kwaliteitszorg.
- We hebben concrete
afspraken in verband met
kwaliteitszorg.
- We organiseren allerlei
acties in verband met
kwaliteitszorg.
- Deze worden
systematisch opgevolgd.

2. Zelfscan: Doen we de goede dingen op de goede manier en hoe weten/
merken we dat? (Q1, 2 en 3)
Om te weten of je antwoord klopt, beantwoord je de reflectieve vragen uit de zelfscan.
Nadien ga je hierover in dialoog (Q4: Vinden anderen dat ook?)
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
Stap 1: Reflectie

Opdracht bij het stappenplan kwaliteitsontwikkeling
A. Kies bij de kwaliteitsverwachting ‘ontwikkeling stimuleren’, deelrubriek
‘begeleiding’ een relevant domein voor jouw school.
B. Voer de zelfscan bij stap 1 van het stappenplan uit op basis van de
reflectieve vragen.
(K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie
die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk).
C. Ga hierover in dialoog.
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie

Stappenplan kwaliteitsontwikkeling
Kwaliteitsverwachting: …………………..

Stap 1: reflectie via zelfscan
Voor deze verwachting situeert onze school zich op niveau …
Dit blijkt uit de antwoorden op onderstaande reflectieve vragen:
(Indien de onderwijsinspectie deze verwachting al doorgelicht heeft, is het tevens aangewezen om rekening te
houden met hun bevindingen)

1. Eigenaarschap
-

Is de visie(tekst) ontstaan via samenwerking binnen het team?

2. Onderbouwing
-

Werd hierbij rekening gehouden met:
A. het pedagogisch project?
B. de context- en inputkenmerken?
C. de regelgeving/ relevante onderzoeksgegevens?

3. Communicatie
-

4.
-

Is ieder personeelslid op de hoogte van de inhoud van deze visie?
Kan hij/ zij deze gemakkelijk terugvinden?
Wordt deze visie regelmatig doorgenomen/ bijgestuurd door interne en externe betrokkenen?

Afstemming
Werd de visie concreet vertaald naar afspraken én acties?
Geven de acties gestalte aan deze visie? Zo ja, welke?
Hoe worden de gemaakte afspraken hierbij opgevolgd?

SOK-congres Interne kwaliteitszorg op school

12

6

2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
-

Stap 2: Oriëntatie
Om tot duurzame kwaliteitsontwikkeling te komen, is het aangewezen om
samen met het team de richting te bepalen en prioritaire keuzes te
maken.

-

Van belang is dat zowel het waarderende als het ontwikkelingsgerichte
perspectief een plaats krijgen binnen de interne kwaliteitsontwikkeling
(K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de
onderwijsleerpraktijk).

-

A. Het waarderende perspectief:
Welke dingen maken de realisatie van deze kwaliteitsverwachting
zichtbaar in de praktijk en willen we zeker verder borgen?

-

B. Het ontwikkelingsgerichte perspectief:
Welke ontwikkelkansen zien we nog om deze kwaliteitsverwachting beter
te realiseren?
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
Stap 2: oriëntatie
- Deze goede dingen doen we al goed:
...
- Deze goede dingen doen we al maar zijn misschien wel
voor verbetering vatbaar:
…
- Dit doen we nog niet:
…
Hierop willen we verder inzetten: ...
-

Te borgen: …

-

Te ontwikkelen: …

Zijn de werkpunten te talrijk om er (meteen) werk van te maken?
Geen nood: prioriteer en zet ze uit in de tijd.
Je vindt op de websites verschillende methodieken terug om prioritaire keuzes te maken
met jouw team.
14
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
Stap 3: Actie
-

Om tot actie te kunnen overgaan, werken we cyclisch en planmatig.
We vertrekken vanuit analyse van aanwezige resultaten, stellen specifieke
doelen voorop die we nastreven met deze actie: Plan-fase.

-

Hierbij zijn elementen als haalbaarheid en efficiëntie van belang om tot
succeservaring te kunnen komen in de praktijk: Do-fase.

A. Haalbaarheid
Orden de gekozen prioriteiten in de tijd:
Acties op korte/ middellange termijn
B. Efficiëntie
Kies kleine acties waarbij je duidelijke afspraken maakt voor uitvoering.
Geef de voorkeur aan acties met weinig inspanning en een hoge impact.

-

Opvolging en (tussentijdse) evaluatie van de gekozen acties zijn cruciale
punten in de kwaliteitsontwikkeling: Check-fase om nadien tot borging/
verbetering te komen: Act/ adapt-fase
(K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en
betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden).
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.1 Van reflectie over oriëntatie naar actie
Stap 3: actie

•

Stap 3: actie

•DezeHierop
willen we
inzetten:
acties plannen
weverder
op korte
termijn:...
termijn:
...
-A.Te Korte
borgen:
…
-• Te M
ontwikkelen: …
We
ze actie
op in ons jaaractieplan
• nemen
Stap 3:

• Hierop willen we verder inzetten: ...
Deze acties plannen we op middellange termijn:
Korte
termijn:
...
-A. Te
borgen:
…
B.
Middellange
termijn:
...
- Te
ontwikkelen:
…
We nemen ze op in ons meerjarenplan

Zijn d
e werkpunten te talrijk om er (meteen) werk van te maken?
DezeGeen
planningsdocumenten
nood: prioriteergeven:
en zet ze uit in de tijd.
-A.een
duidelijk overzicht
van de geplande acties in de tijd
iddellange
termijn: ...
•
•

- mogelijkheden om tot kwaliteitsvolle opvolging en borging/ bijsturing te komen
(check & adapt-fase).

•

Zijn de werkpunten te talrijk om er (meteen) werk van te maken?
Geen nood: prioriteer en zet ze uit in de tijd.

Ze kunnen opgenomen worden in het schoolwerkplan en zijn bruikbaar als tools in
functie van een kwalitatieve schoolwerkplanning.
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.2 Actieplannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit

Op zoek naar het perfecte plan?

17

2. Concreet aan de slag met het OK
2.2 Actieplannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit
Jaaractieplan
Gekozen prioriteit:
Algemeen doel:
Rubriek OK:
Kwaliteitsverwachting OK:
Jaaractieplan op basis van de PDCA-kwaliteitscyclus met integratie van de vijf kwaliteitsvragen
PLAN

DO

CHECK

ACT

Concrete doelen
Zo specifiek mogelijk
volgens gekozen prioriteit

Concrete acties
Wat? Wie? Wanneer? Hoe?
Afspraken maken ter
uitvoering

Realisaties nagaan
Worden de doelen bereikt?
Is er (merkbaar) effect?
Bevragen van stakeholders

Borgen en Bijsturen
Wat goed is, vasthouden
(borgen)
Bijsturen wat tegenvalt
(nieuwe PDCA cyclus)

Q1: Doen we de goede
dingen?

Q2: Doen we de dingen op
de goede manier?

Q3: Hoe weten we dat?
Merken/ in kaart brengen
van resultaten en effecten
Q4: Vinden anderen dat ook?
Bevragen van leerlingen,
ouders, collega’s…

Q5: Wat leren we hieruit?
Analyse van sterktes/
zwaktes
En wat doen we hiermee?
Borgen versus bijsturen

Acties plannen en doelen
Acties uitvoeren ifv verdere
kiezen ifv gewenste output analyse
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.2 Actieplannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit
MEERJARENPLAN
Rubriek:
TOELICHTING
Naast de activiteiten geeft een x aan in welk schooljaar de activiteit gepland wordt.
Op het einde van een schooljaar wordt bekeken of de activiteiten die in dat schooljaar hadden moeten
plaatsvinden effectief ook plaatsgevonden hebben. Een kruisje met een kleur geeft aan of de activiteit al dan
niet gerealiseerd is: groen (gerealiseerd) / rood (niet gerealiseerd / wordt na overleg niet verder opgenomen )/
oranje (niet gerealiseerd / wordt na overleg verder opgenomen).

PRIORITEIT :
DOEL:

METING:

2018-

2019-

2020-

2021-

2019

2020

2021

2022

-Actie 1:
Wie:
-Actie 2:
Wie:
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2. Concreet aan de slag met het OK
2.2 Actieplannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit
MEERJARENPLAN
Rubriek Beleid: Personeels-en professionaliseringsbeleid
PRIORITEIT : Collegiaal leren: hospiteren van collega’s
DOEL: Alle leraren hebben op het einde van schooljaar 2019-2020:
a. minstens twee keer bij een collega een les bijgewoond en/of een collega uitgenodigd om een
van zijn/haar lessen bij te wonen,
b. de klaspraktijk besproken met behulp van de kijkwijzer

2018
2019

2019 2020 2021
2020 2021 2022

c. uit de samenwerking geleerd: na overleg aanpassingen doorgevoerd in de praktijk
METING: Tijdens functioneringsgesprekken én tijdens informele momenten zal zowel tussentijds als
op het einde van schooljaar 2019-2020 nagegaan worden of het doel bereikt is.
-Actie 1: Ter beschikking stellen en toelichten van kijkwijzers die kunnen gehanteerd worden ter
ondersteuning van de observatie

x

Wie: kernteam met ondersteuning van pedagogisch begeleiding
-Actie 2: Inplannen van een voorbeeld van goede praktijk mbt het hospiteren tijdens een
personeelsvergadering

x

Wie: kernteam en betrokken leraren
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3. Drie tips voor onderweg

1. Wees hard voor de feiten
 Kwaliteitsontwikkeling vanuit resultaten en effecten

2. Blijf mild voor de mens
 Tevreden leraren vormen de basis voor onderwijskwaliteit
 Zoek de balans tussen autonomie en sturing

3. Keep it simple & enjoy
 Wat goed is, daar dragen we zorg voor
 Wat beter kan, pakken we stapsgewijze aan
 Geniet van wat jullie bereiken!
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fb.com/KatholiekOnderwijsVlaanderen

twitter.com/KathOndVla
twitter.com/BoeveLieven

www.linkedin.com/company/katholiekonderwijsvlaanderen
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