
  

Donderdag  

16 november 2017 

9.00-16.30 uur 

Inntel hotels Zaandam              

           Provincialeweg 102,  

                       1506 MD Zaandam  

Najaarsconferentie Stichting Werkkring 

 

Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur 
 
Programma 
 
9.00 uur Inloop met koffie en thee 
 
9.30 uur  Opening door Dick Bruinzeel, voorzitter Stichting Werkkring 
 
9.40 uur “Kwaliteitszorg, dat zijn wij!” door Hans van Rijn, oprichter van De Lerende School 
  Interactieve inleiding over het thema van de dag. 
 

10.40 uur Koffiepauze 
 
11.10 uur Kwaliteitskaarten 

  Deelnemers gaan aan de slag met het vervaardigen van “kwaliteitskaarten” die de dialoog over de  

  kwaliteitscultuur tijdens de conferentie, maar zeker ook daarna—binnen de eigen school– kan ondersteunen. 
 

12.15 uur Kennismaken met praktijkvoorbeelden binnen Werkkring 

 ”Kwaliteitsverhoging door formatief evalueren”  

     door Ramon Busch, afdelingsleider St. Michaël College 

 “Intergrale én interactieve kwaliteitszorg met het A3-model”   

     door Frans van Pinxteren, bestuurder PCC en Rob Baltus, kwaliteitscoördinator PCC 

 “Kwaliteitscultuur binnen Iris”: over kwaliteit in ons onderwijs”  

     door Mark Mees, rector KSH en Ruud Jansen, interne opleider en coach Iris 

 “Flip de Inspectie: ervaringen vanuit een pilot bij csg Jan Arentsz Langedijk”  

       door Cees Bood, vestigingsdirecteur en Manuel Huijboom, docent 
 
13.00 uur Lunchpauze 
 
14.00 uur Collegiale uitwisseling 

  Deelnemers verkennen de kwaliteitscultuur op elkaars scholen aan de hand van de zelf-ontwikkelde kwaliteitskaarten en  

  nemen kennis van elkaars dilemma’s, vraagstukken, keuzes en oplossingen.       
 
14.45 uur Theepauze 
 
15.15 uur “Aansturen en aanspreken:  

  een paradigma-shift in de uitvoering van de wmo in Amsterdam”  

  door Jac van Rheenen, beleidsmedewerker afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam  
 
16.00 uur Afsluiting en borrel 
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 Toelichting op de praktijkvoorbeelden (12.15 uur) 
 

”Kwaliteitsverhoging door formatief evalueren”  
door Ramon Busch, afdelingsleider St. Michaël College 
 
Een werkgroep  genaamd Denktank  bestaande uit acht docenten van het St. Michael College heeft in het schooljaar 2016-2017 onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van formatieve evaluatie, maatwerk, gepersonaliseerd leren en differentiatie.  De werkgroep heeft meerdere 
scholen bezocht met nieuwe onderwijsconcepten en heeft onderzocht of deze nieuwe concepten een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
het verwezenlijken van de  onderwijsdoelen van het SMC. Verder heeft de werkgroep veel literatuuronderzoek gedaan. De werkgroep heeft 
met name onderzoek gedaan naar nieuwe onderwijsconcepten die binnen onze huidige structuur inpasbaar zijn en niet al te ver afstaan van 
wat wij op het SMC doen.  
Naar aanleiding van het onderzoek heeft  de werkgroep Denktank  de volgende voorstellen gedaan die  passen bij het SMC: 
Onderzoek doen naar de waarde van meer formatief evalueren en de bijbehorende didactiek tijdens de reguliere lesweken. De vraag is wat 
formatief evalueren  kan betekenen voor kwaliteitsverhoging van ons onderwijs en hoe wij de betrokkenheid van leerlingen én leraren bij 
bijvoorbeeld toetsen kunnen versterken. Dit leidt, indien goed aangepakt, tot voor meer maatwerk en gepersonaliseerd leren tijdens de 
lessen en tot meer differentiatie.  Docenten nemen een meer coachende rol en krijgen op een andere wijze informatie over het leren van 
leerlingen. De leerling zou meer eigenaar moeten worden van zijn eigen leerproces en dit zou de motivatie van leerlingen om te willen leren 
verhogen. 
Op het St. Michaël College zullen er de komende jaren jaarlijks drie studiedagen georganiseerd worden met een diversiteit aan workshops 
die inhoudelijk ingaan op formatief evalueren, maatwerk, gepersonaliseerd leren en differentiatie.  
Tijdens de presentatie zal de voorzitter van de werkgroep Denktank,  Ramon Busch,  ingaan op het onderwijsontwikkelingsproces en het 
aangeboden onderwijsprogramma. Tevens zal hij verslag doen van de eerste, door het SMC, georganiseerde studiedag.  
 

“Intergrale én interactieve kwaliteitszorg met het A3-model”  
door Frans van Pinxteren, bestuurder PCC en Rob Baltus, kwaliteitscoördinator PCC 
 
Hoe maak je de PDCA-cyclus toegankelijk, inspirerend en effectief? Vanuit deze vraagstelling is het Petrus Canisius College in 2016 gestart 
met de invoering van het A3-model voor integrale kwaliteitszorg. Deze methodiek is ontwikkeld door TNO. Met deze A3-methodiek worden 
de kenmerken van effectief leiderschap vertaald in de jaarplancyclus. De A3-belofte: meer focus, meer sturing, minder papier. 
De A3-methodiek is een jaarplan in A3-format waardoor beter afgestemd wordt op organisatiedoelen, beter gestuurd kan worden en con-
crete resultaten worden bereikt. Bovendien een jaarplan dat overzichtelijk is en slechts uit twee A-viertjes met een korte beleidstoelichting 
bestaat. Een jaarplan met meer aandacht voor de interactieve kant. Wij doen dat niet achter ons bureau maar maken er een collectieve 
actie van in meerdere rondes. De meedenkende en participerende medewerker levert bij ons ook een waardevolle bijdrage aan het jaarplan. 
De methodiek is breed toepasbaar van strategisch managementniveau tot operationeel managementniveau. Ook in programma’s en pro-
jecten helpt de A3-methodiek richting te geven en activiteiten samenhangend uit te voeren.  
In de workshop geven we een korte toelichting op deze methodiek en op de ervaringen tijdens de invoering van deze methodiek op het PCC. 
Hoe neem je de organisatie mee? Wat zijn de valkuilen? Hoe kom je tot de beoogde resultaten? 
 

“Kwaliteitscultuur binnen Iris”: over kwaliteit in ons onderwijs”  
door Mark Mees, rector KSH en Ruud Jansen, interne opleider en coach Iris 
 
'Kinderen optimaal voorbereiden op hun latere rol in de maatschappij', dat zou een mooi motto kunnen zijn voor ons onderwijs. 
Om te kunnen bepalen of we het motto op de best mogelijke manier waarmaken is het van belang om dit te normeren en meetbaar 
te maken. Kwaliteit kan bekeken worden vanuit de school en vanuit het individu, vanuit basiskwaliteit en onderwijsontwikkeling. 
In deze presentatie laten we zien hoe wij als scholen binnen IRIS met het thema kwaliteit omgaan. Hoe wij dit theoretisch kader vertalen 
naar gezamenlijke richtlijnen en hoe we in de praktijk onderwijsontwikkeling als kwaliteitsnorm vormgeven. 
Mark Mees zal als rector van de KSH (Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp) een relatie leggen tussen hoe het MTI van IRIS al bijna 
twee jaar bezig is met Kwaliteitscultuur en hoe hij dat samen met zijn team vertaalt naar onderwijsontwikkeling in hun school. Het recent 
ontwikkelde Leerplein (Kunst) Geschiedenis zal daarbij als concrete casus aan bod komen. 
 

“Flip de Inspectie: ervaringen vanuit een pilot bij csg Jan Arentsz Langedijk”  
door Cees Bood, vestigingsdirecteur en Manuel Huijboom, docent 
 
Als het duidelijk is wat je met je onderwijs wilt bereiken, weet je ook aan welke resultaten je waarde hecht. Dan heb je de Inspectie niet 
nodig om te weten waar je staat. Dat doen je docenten. Op het Jan Arentsz in Langedijk beoordelen de docenten zelf de school. Dit is een 
pilot. Binnenkort is hun eerste verslag af. De Inspectie ontvangt dit verslag en ziet daarmee af van het vierjaarlijkse bezoek.  
 


