
Hoe krijg ik mijn MT mee?
13 september 2018



Agenda

• Welk beeld leeft?
• Regels en ruimte
• Aan de slag! 



Welk beeld leeft?

• Individueel: 5 min 
• Welke implementatievraag hebben jullie op school?
• Welke moeilijkheid staat je nu in de weg?
• Aanvullende informatie

• In groepjes van 3: 15 min
• Stel jezelf  voor aan de hand van deze twee vragen (1 min pp)
• Vraag goed door

• Welke (gedeelde) kernproblemen ervaren jullie? 
• Ga naar www.menti.com/ en voer 218402 in. 
• Deel hier de uitkomsten van jouw groep

http://www.menti.com/


Welk beeld leeft? (2)

• Wat valt er op? 



In gesprek!



Afronding

• Hoe ga jij nu terug naar school?
• Welke tips/handvatten neem jij mee?



Aanvullende informatie: 

Leestips:
• Online Magazine - Toekomstgericht onderwijs in het vo
• Hoe krijg je ze mee? 

• Zie: https://www.forachange.nl/boeken-en-tools/hoe-krijg-je-ze-mee/leestips/

Handvatten:
• Doe de Schoolfie!
• Schoolontwikkeling in 7 stappen

https://www.vo-raad.nl/nieuws/online-magazine-toekomstgericht-onderwijs-in-het-vo
https://www.forachange.nl/boeken-en-tools/hoe-krijg-je-ze-mee/leestips/
http://www.schoolfie.nl/


Schoolontwikkeling in 7 stappen
1. Beginsituatie analyseren
Je kan pas ergens naar toe werken als je weet waar je staat. Dat vereist een goede analyse van je 
beginsituatie en de kunst van de juiste vragen stellen om dit in kaart te brengen. 

2. Ambitie en gewenste opbrengsten vaststellen
Je zult met elkaar moeten vaststellen waar je naar toe wilt én wanneer je tevreden bent. Dit moet 
concreet, maar ook behapbaar zijn.

3. Context analyseren
Hoe je er gaat komen, hangt af  van je omgeving. Waar liggen de valkuilen, waar moet je lang op 
wachten, waar liggen quick wins, welke mensen moet je vooruit sturen en wie heeft meer tijd nodig? 

4. Ontwikkelstrategie bepalen
Op basis van de eerste drie stappen kan je de kaders van je ontwikkeling omschrijven. Wordt het een 
lang of  een kort ontwikkelingstraject, of  een traject in etappes? Wordt het een traject met een zeer 
strakke planning of  wordt het een organisch traject? Is er een kopgroep die het voorwerk doet of  gaat 
iedereen gelijk mee? En welke randvoorwaarden en instrumenten heb je nodig om de ontwikkeling te 
realiseren?



Schoolontwikkeling in 7 stappen
5. Ontwikkelplan aanscherpen
Voor een succesvolle ontwikkeling, zal je je strategie moeten uitwerken in een concrete planning. Waar 
wil je wanneer zijn, wie doet wat, wanneer ben je tevreden en hoe bouw je evaluatie-momenten in?  

6. Implementeren en verbinden 
Als je dat voorwerk hebt gedaan en aan de slag gaat moet je ook alert moeten zijn op de vorderingen die 
worden gemaakt (de inhoud) en op betrokkenheid en de sfeer in het reisgezelschap (het proces). Hoe 
zorg je voor verbinding tussen leiderschap en eigenaarschap en tussen beleid en primair proces? En hoe 
hou je samen het doel voor ogen en zorg je dat ook de mensen die niet zo enthousiast zijn toch mee 
gaan en betrokken blijven? Wat vraagt dit van je HRM? 

7. Evalueren en borgen
Schoolontwikkeling is een continu en cyclisch proces waar evaluatie en borging een belangrijk onderdeel 
van uit maken. Het vraagt om om inzicht in de behaalde resultaten en een oordeel over het proces. 
Hebben de genomen stappen effect gehad, zijn de gewenste doelen behaald, moeten onderdelen van het 
ontwikkelplan bijgesteld worden en/of  kunnen er nieuwe doelen worden gesteld? 





Duurzame 
kwaliteitsontwikkeling
(Leren verbeteren)

Schoolontwikkeling – 7 stappen
1. Beginsituatie analyseren
2. Ambitie en gewenste opbrengsten 
vaststellen
3. Context analyseren
4. Ontwikkelstrategie bepalen
5. Ontwikkelplan aanscherpen
6. Implementeren en verbinden 
7. Evalueren en borgen
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