Routekaart OnderwijsKwaliteit 19/20
WAAROM

ONZE AMBITIES EN DOELEN
●
●
●
●

Stimuleren van een kwaliteitsgerichte cultuur
Ontwikkelen, monitoren en borgen van processen t.b.v. onderwijskwaliteit
De basis op orde brengen d.m.v. gedragsindicatoren en kwaliteitsnormen
Onze focus ligt op professionalisering ondersteuningsteam (directeur en kwo’er)

WAT
Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Inrichten kwaliteitskalender en
ontwikkeling dashbord

Kweekvijver voor directeuren en
kwaliteitsondersteuners

Ondersteuning van kwo’ers

Visitatie, auditing en collegiale
consultatie

Planning waarin is vastgelegd welke
instrumenten wanneer worden ingezet

Ontwikkeling van kweekvijvertraject voor
kwaliteitsondersteuners

Ontwikkelen van inductietraject voor nieuwe
kwo’ers

Kaders ontwikkelen voor auditing, visitatie en
collegiale consultatie

Scholen werken daardoor cyclisch aan
verbetering onderwijskwaliteit

Op basis hiervan route inrichten voor
directiekweekvijver

KWO’ers hebben kennis van strategieën voor
leren en denken

6 auditoren opleiden, die input geven voor
beleid

Duidelijk beeld van onderwijsbehoeften van
kleuters

Uitvoeren audits, visitaties en collegiale
consultatie

Ontwikkelen relevante kengetallen
Vroegtijdig interveniëren bij risico’s

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van Onderwijskwaliteit 

Route 1

Route 2

Ondersteunen tandem kwo’ers - directeuren

Overige

Scholing voor kwo’ers en directeuren

Verbeteren monitor passend onderwijs

Kweekvijver van kwo’ers en begeleiden nieuwe kwo’ers

Profiel KWO’er met heldere taken en competenties

Heldere structuur en korte lijnen

Ontwikkelen van beleid rondom inzet frictiebudget

HOE
Hindernissen en oplossingen

Communicatie en afstemming

Scholen zitten in verschillende fasen m.b.t. samenwerking
en professionele cultuur: hoe verhoudt zich dit tot de
bovenschoolse acties/doelen? We zullen zo veel als mogelijk
maatmerk leveren en ruimte bieden

Directuren via DO en Management Bulletin

Werkdruk: zorgen voor efficiënte werkstromen; kritisch blijven
kijken (en bespreken van) werkcontext, werkinhoud en
regelmogelijkheden

Kwo-ers via BOT en Management Bulletin
Scholen via directeuren, kwaliteitsondersteuners en
nieuwsbrief
Bestuur, Staf, Focusgroep, Academie, ICT en P&O via
kartrekker

Personele bezetting: werken aan kweekvijver en inductie
kwo’ers; goede begeleiding starters en nieuwe directeuren,
voldoende personele volume bij kwaliteitszorgprocessen.

Budget 19-20: € 40.000
Budget 18-19: € 40.000

Wie
Heidi Rubingh (stafmedewerker Onderwijskwaliteit en Innovatie, kartrekker)			
Michelle van der Sluis (directeur De Fjouwerhoeke en De Wraldwizer)				
Petra de Groot (directeur De Hoeksteen)									
Sietske Raap (directeur De Bining)									

Gea Hollander (kwaliteitsondersteuner It Harspit en Op de Hoogte)
Jolanda Visser (adjunct-directeur SBO De Twine)
Hanneke Mous (kwaliteitsondersteuner De Pionier)
Hendrieka van der Meulen (kwaliteitsondersteuner De Tarissing en ’t Oegh)

