
Programma 

08.30 uur          
Inloop met koffie en thee 

09.00 uur        
Opening door Leen Spaans, voorzitter Stg. Werkkring 

09.10 uur                 
Introductiefilm 

09.20 uur                      
Kwaliteitslessen uit andere sectoren        
Aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren 
Wonen – Welzijn en Zorg schetst Peter de gevolgen die dit heeft 
voor sturing, visie, regie, samenwerking en kwaliteit van een orga-
nisatie. Kwaliteit is in deze sectoren al jaren een management in-
strument. Wat kan Werkkring leren van deze ervaringen?     
Door Peter Tijssen, Kock Tilburg 

10.05 uur        
Werken aan kwaliteit           
De vitale verbinding tussen de (formele) buitenkant en de 
(informele) binnenkant van kwaliteitsbeleid. En de betekenis voor 
schoolleider en docent als we zeggen dat de docent (mede-) eige-
naar is van de onderwijskwaliteit.        
Door Klaas Pit, Marktgroepmanager VO, BMC Groep Amersfoort 

10.40  PAUZE 

11.00 uur             
De bolletjes naar rechts, casus Amstelveen College       
Door cultuurinterventies naar structureel goede resultaten        
Door Mark Manders, rector/ bestuurder Amstelveen College 

11.35 uur           
Paneldiscussie                                                                           
O.l.v. Harry Mes met Klaas Pit, Mark Manders en Peter Tijssen 

12.15 uur LUNCH                                                     
Tijdens de lunch kunt u in de zaal Hemel en Aarde de documentai-
re  “Niet vinken maar vonken” van Els Mulder bekijken (op vrijwil-
lige basis) 

Workshops 

13.45 uur  Ronde 1 

14.45 uur  PAUZE 

15.00 uur  Ronde 2 

16.00 uur                          
Plenaire afsluiting                                                             
Met column van Ruud Sneller, journalist 

16.30 uur            
Informeel samenzijn                      
Borrel en hapjes 

 

Aan deze 8 workshops kunt u deelnemen                         

Geef uw voorkeur aan op het aanmeldingsformulier! 

 

1. Onze onderwijsresultaten zijn wat minder vanwege…                      
Wat zijn de oorzaken voor het afglijden en/of minder goed presteren 
van scholen? Natuurlijk zijn er ook schoolspecifieke oorzaken te noe-
men. Veel genoemde oorzaken zijn: het aannamebeleid is niet goed, 
de normen zijn te soepel, op het CE worden hele andere zaken ge-
toetst dan op het SE, gebrek aan tijd en zelfs ”onze leerlingen zijn nu 
eenmaal niet zo goed in vak x of y”. Herkent u ze voor uw school? 
Legendes die de verbetering van resultaten belemmeren. In deze 
workshop gaat u onderzoeken wat waarheid is en wat legende.       
Door Mark Manders, rector/ bestuurder Amstelveen College 

2. De inspectie een jaar vóór. (max. 10 deelnemers per ronde)             
In deze workshop gaan we in op de waarde van het eigen schooldos-
sier voor het ontwerp van kwaliteitszorg. De presentatie van manage-
mentinformatie voor docent of sectie en de ondersteuning bij de 
aanpak van schoollegendes passeren de revue. Dan wordt kwaliteits-
zorg spannend. Hoe verwerk je een jaar eerder dan de inspectie je 
schoolgegevens tot een resultaat met voorspellende waarde? Hoe 
grijp je “onderweg” in – dus voordat het examen reeds voltooid is? In 
de inspectie een jaar vóór is kwaliteitszorg een voor elke school span-
nend traject met opheldering van blinde vlekken en de hand op de 
goede plaats aan het stuur.            
Brengt u voor deze workshop uw Entree-code van de onderwijsin-
spectie mee om uw schooldossier  te kunnen benaderen via school-
dossier.owinsp.nl                                       
Door Rob Kersing, stafdirecteur Amstelveen College 

3. Werken aan kwaliteit             
Wat zijn de belangrijkste conclusies over de invloed van de leraar op 
de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten daarvan. Welke 
vaardigheden zijn makkelijk en welke zijn moeilijk te realiseren. Over 
de verdere ontwikkeling van deze vaardigheden en hun bijdrage aan 
de leerwinst.                            
Door Klaas Pit, Marktgroepmanager VO, BMC Groep 

4.    Van rector tot conciërge, echt werk maken van je school als lerende 
organisatie                                     
In deze workshop willen we een beeld geven van hoe IRIS dit heeft 
aangepakt en vooral ingaan op de scholing voor het management in 
de vorm van een MD traject voor alle 35 schoolleiders in de 5 scholen. 
In samenwerking met CNA, Centrum voor Nascholing Amsterdam, is 
een maatwerktraject ontwikkeld dat aansluit op de bestaande Master-
opleiding van CNA.                   
Door Ruud Jansen, opleider en trainer bij IRIS; opleidingscoach in het 
MD traject en Henk Westerveld, opleider en trainer bij CNA; opleider 
in het MD traject van IRIS 

5.    Elk team een master in educatie             
Een topdocent staat niet graag stil. Die wil als professional naast vak-
inhoudelijke en educatieve ambachtelijkheid een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van het onderwijs en aan onderwijsinnovatie. Het Neder-
lands Instituut voor Masters in Educatie biedt op drie locaties in Ne-
derland een opleiding die daarbij past. Het centrum voor nascholing in 
Amsterdam (CNA) is daar een van. Jan van den Hoek (docent en in 
opleiding bij NiME) heeft  onderzoek gedaan naar zelfvertrouwen bij 
leerlingen en vertelt hierover in de workshop.                                    
Door Jan van den Hoek, docent in opleiding bij NiME, Leo Deurloo, 
bestuurder/directeur van NiME en Alle van Steenis, regisseur master 
Professioneel Meesterschap en master Academisch Meesterschap bij 
Centrum voor Nascholing in Amsterdam. 

 

 



 

 

6.  Leren fietsen, met of zonder zijwieltjes?             
De afdeling vwo van het Kaj Munk College werd als “zwak” 
beoordeeld. Op 2 november jl. is de inspectie langs ge-
weest en is de “rode vlag” weggehaald. In de workshop 
laten we zien hoe een integrale benadering, met inter-
venties op schoolniveau, op docentenniveau en op 
leerlingenniveau, geholpen hebben om dit resultaat 
te bereiken. Een kwaliteitsprobleem is eigenlijk 
nooit een geïsoleerd probleem. En korte-termijn 
oplossingen zijn haast nooit echte oplossingen. Er 
is inmiddels veel bekend over wat wèl werkt. Als 
je daar wat meer over wilt weten,  denk dan 
even een stukje mee met het Kaj Munk Colle-
ge.                                 
Door Marijke Genuit, conrector       
Kaj Munk College, Hoofddorp 

7.    Wat is de bedoeling?          
Op het Martinuscollege hebben we een 
collectieve ambitie, maken we strategi-
sche school-  en teamplannen, en gebrui-
ken we kritische performance indicato-
ren. We meten en evalueren. Maar kan 
een goed kwaliteitszorgsysteem bijdra-
gen aan een lerende organisatie? Gaat 
het eigenlijk wel om het behalen van 
doelen of meer om het begrijpen van 
de bedoeling? Wanneer gaan mensen 
hun creativiteit, intelligentie en in-
ventiviteit inzetten om kwaliteit te 
leveren? In de workshop verkennen 
we het belang van weten wat je te 
doen staat in school en het begrij-
pen waarom.                                  
Door Kees van Bergeijk,              
bestuurder/ algemeen directeur, 
Martinuscollege, Grootebroek 

8.    Docenten en leerlingen werken 
aan de kwaliteit van de les     
Vorig jaar werd op het st. Michael-
college een studiedag georgani-
seerd waarin leerlingen en docen-
ten met elkaar in gesprek raakten 
over de goede en minder geslaag-
de manieren van lesgeven.  Voor 
de leerlingen was het een verade-
ming dat er serieus naar hen werd 
geluisterd. De docenten gaven aan 
dat zij door tafelrondes met goed 
voorbereide leerlingen inzicht 
kregen in hoe leerlingen lessen 
ervaren en op welke grote lijnen en 
details zij  tot kwaliteitsverbetering 
kunnen komen. De vorm van feed-
back en de concrete opbrengst van 
de gesprekken komen in deze work-
shop aan de orde.           
Door Wouter van de Hoef, afdelings-
leider havo bovenbouw,                    
St Michaelcollege, Zaandam 

 

 

 

 

Postbus 8003 
1802 KA  Alkmaar 

 
 

Stichting Werkkring 

Najaarsconferentie  

Stichting Werkkring 

Donderdag 18 november 2010 
9.00-17.00 uur 
Blooming, Bergen NH 

Kwaliteit onder controle!  

Hoe zorgen we ervoor onze 
onderwijskwaliteit op orde te krijgen en 
te houden?          

Uw dagvoorzitter is Harry Mes van Ixion Advies,  

oud-directeur werkgeverszaken van de VO-Raad 

Telefoon: (072) 5187604 

Fax: (072) 5622714 

E-mail: werkkring@ja.nl 

?! 

Doel conferentie 

“Hoe hebben we over 4 
jaar onze kwaliteit in con-
trol? Hoe  kunnen we ko-
men tot kwaliteitsverbete-
ring van onze docenten en 
hoe kunnen we de bedrijfs-
voering daarachter aan dat 
proces dienstbaar laten 
zijn? Wat kunnen wij bin-
nen Werkkring voor elkaar 
betekenen om onze profes-
sionaliteit verder te ontwik-
kelen? Om antwoord te 
krijgen op deze vragen 
zullen in de ochtend 3 inlei-
ders vanuit verschillende 
invalshoeken hiernaar kij-
ken met een afsluitende 
paneldiscussie. In de mid-
dag zullen scholen elkaar in 
workshoprondes hun erva-
ringen vertellen die ze afge-
lopen jaren rond kwaliteit 
hebben opgedaan. 

Aanmelden 

U kunt zich tot uiterlijk 15 
november a.s. aanmelden 
met bijgaand formulier. 

Vragen? 

Neem voor meer informa-
tie contact op met het se-
cretariaat van Stichting 
Werkkring op telefoonnum-
mer (072) 5187604 (ma, di, 
wo) 


