
Breng alle stemmen in de ruimte







Op wiens schouders sta jij? 
Wie ben je dankbaar voor de rol die zij/hij 
gespeeld heeft in je professionele en 
persoonlijke ontwikkeling? Wat betekende deze 
persoon voor jou?







Twee vragen

1. Wat wensen ouders hun 
kinderen ten diepste toe 
voor hun toekomst?

2. Wat daarvan leren we onze
kinderen in het onderwijs?



Positief onderwijs:

onderwijs gericht op 
floreren door in te
zetten op kennis-
ontwikkeling én
welbevinden,
gesteund door 
wetenschappelijk
onderzoek

(bijv. ‘Van gelukkige leraren
leer je meer’)



Hoeveel aandacht is er in 
jouw school voor positief 
onderwijs?



Ontstaan van Waarderend Onderzoek





De essentie van waarderend onderzoek

De gezamenlijke studie van dat 
wat leven geeft, 

leidt tot gedeelde kennis die 
wezenlijke innovatie stimuleert.



13

De beste manier om werkgeluk van 

leraren te verhogen?

❖ Uitputtingsproces: een

bevraging doen naar

stress en 

ontevredenheid?

❖ Energiebronnen: leren en 

groeien vanuit momenten

van hoogste engagement 

en enthousiasme?



Hoeveel aandacht gaat er in 
jouw school naar:
- waar je van weg wil ?
- waar je naartoe wil ?







Gespreid leiderschap

= de eigenschap van een

groep

= dynamisch proces van 

invloed om dingen ten goede 

te veranderen



Whole system approach



Hoeveel gespreid 
leiderschap is er
in jouw school?



positief onderwijs

x

waarderend onderzoek

x

gespreid leiderschap

Hoe kan dat er samen uitzien?



Nuovo Scholengroep:
• Op eigen-wijze samen ontwikkelen
• tweedaagse strategische oefening
• 200 deelnemers



• 2015 – visie tweedaagse
• 2016 – visie terugkomdag
• 2017 – visie terugkomavond
• 2018 – visie terugkomavond



2015 – visie tweedaagse

• 50 deelnemers: leerlingen, leerkrachten, ouders, LOC, 
leerlingenbegeleiding, secretariaat, coördinatoren, 
directie, bestuur, schoolraad, inspectie.

• Doelstelling:
• sterktes en uitdagingen in kaart brengen
• toekomstbeelden SFC 2020 formuleren (visietekst) en 

strategisch traject uittekenen
• een besluit nemen over het organisatiemodel



2015 – visie tweedaagse

• Twee momenten uitgelicht:
• presentatie van de toekomstvisie
• besluitvorming over organisatiemodel

• Drie anekdotes over vervolg:
• visie aan de muur
• schooluniform
• glazen huis



2016 – visie terugkomdag

• Zelfde samenstelling: het hele systeem is er.

• Doelstelling:
• doorbouwen op wat al gerealiseerd is
• visie verder tot realiteit brengen
• via “design-studio’s” versnelling aanbrengen



2016 – visie terugkomdag

• Voorbeelden van actiedomeinen:
• externe wereld binnenbrengen op de school
• betaalbare school
• gebruik en belang van Nederlands op school (TTT –

team 10 voor taal)
• werken aan sterke teams
• bijdragen aan geluk van iedereen op school



2017 – visie terugkomavond

• Zelfde samenstelling: het hele systeem is er.

• Doelstelling:
• reflectie op eerste jaar 1 campus bijna achter de rug
• evaluatie van voortgang actiedomeinen



2017 – visie terugkomavond

• World Café in 4 rondes m.b.t. 2016 actiedomeinen
• wat is voor jou persoonlijk meest van belang?
• waar zie je sterke evolutie?
• wat blijft achter?
• wat dient te gebeuren om vast te houden wat goed 

loopt en om te verbeteren waar nodig?



2018 – visie terugkomavond

• Zelfde samenstelling: het hele systeem is er.

• Doelstelling:
• Historielijn maken: welke weg hebben we afgelegd? 

Welke beweging heeft de school gemaakt?
• Kijkend naar de toekomst: welke vraag of uitdaging 

dient zich aan?
• Ideeën bij elkaar brengen rondom prioritaire 

uitdagingen.



Plenair: historielijnen

Momenten

BEWEGING

17 mei 2018

Uitdaging



Veel leren, 
voluit leven



“Whole system” excellence: everyone

at the center of strategy




