Studiedag Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
in het onderwijs

MODULE 1

Kwaliteitszorg en personeelsbeleid

Ad Verbrugge

Tijdens de studiedag ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs’ leert u welke ruimte u heeft
om optimale leeropbrengsten te genereren in de
meest brede zin voor kinderen en jongvolwassenen.
U krijgt de meest actuele inzichten in de vaardigheden die hierbij gevraagd worden en u wordt
meegenomen in de best practices binnen het onderwijs. De door u te ontvangen praktische handvatten
zorgen ervoor dat u direct aan de slag kunt binnen
uw eigen school(organisatie).

Werken in het onderwijs is niet eenvoudig. Diverse
aspecten komen samen, onder andere; waar leiden
we toe op? Hoe zorgen we dat we het maximale uit
iedere leerling halen? Hoe speelt het onderwijs in op
de continu veranderende vraag van de maatschappij?
Dit vraagt veel van uw manier van organiseren én
van de kennis en kwaliteit van uw team. Want hoe
zorgt u ervoor dat uw visie gedragen wordt door het
team, dat zij continu bezig zijn met zelfontwikkeling
in het belang van de leerling en zij zelfsturend zijn
zodat u bezig kunt zijn met faciliteren in plaats van
managen?

• De relatie tussen Kwaliteitszorg en
personeelsbeleid
• Naar beter onderwijs in NL

Stel zelf uw studiedag samen!
Combineren van de modules is mogelijk. U stelt uw eigen
studiedag samen en bepaalt zelf het aantal modules. Zo
bent u verzekerd van een studiedag op maat!

MODULE 2

Werken met kwaliteit

Cees Bos

Voorbeeldprogramma

• Het concept WMK
• PDCA-cyclus
• Kwaliteitskaart Visie
• Kwaliteitskaart Didactisch handelen
• Kwaliteitskaart Pedagogisch handelen
• Kwaliteitskaart Beroepshouding
• Kwaliteitskaart Klassenmanagement
• Kwaliteitskaart HGW
• Kwaliteitskaart OGW

Kwaliteitszorg en personeelsbeleid
Ad Verbrugge
• De relatie tussen Kwaliteitszorg en
personeelsbeleid
• Naar beter onderwijs in NL

Werken met kwaliteit
MODULE 3

Leidinggeven aan kwaliteit
Annemarie
Jorritsma

Cees Bos
• Het concept WMK
• PDCA-cyclus
• Kwaliteitskaart Visie

• Leiderschap essentieel voor borging kwaliteit
• Gedragen visie door het team
• Zelfontwikkeling en zelfsturing
• Ongebaande paden bewandelen, waar de
weerstand hoog kan zijn, met kwaliteit als
uitgangspunt

Leidinggeven aan kwaliteit
Annemarie Jorritsma
• Leiderschap essentieel voor borging kwaliteit
• Gedragen visie door het team
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sam
uit

Wat levert de studiedag uw team op?
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Uw sprekers
Ad Verbrugge
> Oprichter en voorzitter
vereniging Beter Onderwijs
Nederland
> Verbeteren van
de onderwijskwaliteit

Piet van Kesteren
> Senior adviseur Dyade Advies,
(interim)directeur,
WMK gecertificeerd
> Begeleidt scholen bij trajecten
rond kwaliteitszorg

Joop de Jager
> Senior adviseur Dyade Advies,
(interim)directeur,
WMK gecertificeerd
> Specialist in het implementeren van strategieplannen
waarbinnen kwaliteit
een belangrijke pijler is

Cees Bos
> Eigenaar kwaliteitsbureau BOC
> Specialist op het gebied
van de implementatie van
kwaliteitszorg met behulp
van het instrument WMK-PO

Jan Maarten Brommersma
> Senior adviseur Dyade Advies,
(interim)directeur,
WMK gecertificeerd
> Van zwak naar ‘overbrugging’

Annemarie Jorritsma
> Oud-minister/burgemeester
> Expert op het gebied van
leidinggeven, draagkracht
creëren, vertalen van
complexe boodschappen
en overbrengen van visie
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>

Eigen format waarmee u tot optimale leeropbrengsten komt door kennis- en kwaliteitsontwikkeling

>
>

Anders organiseren van ‘leren’ binnen de school

>

In staat zijn om uw zelfsturende
de
team te faciliteren

>

Inclusief het boek van Cees Boss
‘Willen=kunnen=doen’

Optimaal benutten en doorontwikkelen
van de kwaliteiten van uw leraren

Doelgroep

>

Bestuurders, schoolleiders en MT/teamleiders

Contact
Neem voor meer informatie en/of een offerte op maat
contact op via 030 30 35 099 of stuur een e-mail naar
academy@dyade.nl.
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