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Inleiding
Het Nationaal coördinatiepunt EQAVET is een publiek programma voor kwaliteitszorg in
het mbo en wordt uitgevoerd door CINOP. Het NCP EQAVET voert diverse activiteiten uit
om de kwaliteitsborging in de mbo-scholen in Nederland te versterken. Bij het uitvoeren
van deze activiteiten brengt het NCP EQAVET verschillende organisaties en initiatieven
samen. Inhoudelijke focus gaat uit naar: het werken aan kwaliteit in onderwijsteams, de
verbinding naar kwaliteitsborging op instellingsniveau en het versterken van de
kwaliteitscultuur.
In het kader hiervan heeft het NCP EQAVET een training ontwikkeld met betrekking tot
het versterken van kwaliteitscultuur in onderwijsteams en de begeleiding van dit proces
door bijvoorbeeld een kwaliteitszorgmedewerker of een onderwijsmanager. Met de
ontwikkelde aanpak heeft de procesbegeleider een kader en verschillende tools in handen
die teams helpen hun ambitie te bepalen, de kwaliteit van hun onderwijs te versterken,
inzicht te krijgen in hun bestaande kwaliteitscultuur en invulling te geven aan hun
professionele ruimte. Centraal staat het gesprek in het team. Daarvoor heeft het NCP
handreikingen, werkvormen en scans ontwikkeld. De handreikingen ondersteunen het
team bij het opstellen van het traject. In deze reader zijn de verschillende handreikingen,
werkvormen en een voorbeeld van de scan Visie op onderwijskwaliteit en van de scan
Kwaliteitscultuur terug te vinden. Al deze materialen staan ook op de website van het NCP
EQAVET: www.eqavet.nl -> onderwerp kwaliteitscultuur -> scans.
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1

Format uitwerking traject Versterken
kwaliteitscultuur
Format uitwerking traject Versterken
kwaliteitscultuur
Inhoud document
Met dit document kunt u stapsgewijs een voorbeeldtraject voor een team voor het
versterken van kwaliteitscultuur uitwerken.

De volgende onderdelen komen aan bod:
•

Je eigen doelen voor een traject en wat je zelf verstaat onder het versterken van
kwaliteitscultuur

•

Voorbereiding van een traject Versterken kwaliteitscultuur met een team

•

Het vormgeven van een traject Versterken kwaliteitscultuur

•

Je rol als procesbegeleider

•

Fase van inbedding en evaluatie van traject versterken kwaliteitscultuur
Welkom + doelen
Mijn doelen voor het traject zijn…

Wat versta ik onder kwaliteitscultuur?
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Voorbereiding van een traject Versterken kwaliteitscultuur met een team
Dit team heb ik op het oog:

Wat weet ik al van de situatie van dit team?

Dit wil ik graag met het team bereiken:

Hoe sluit ik aan bij wat er in de organisatie speelt qua beleid/verwachtingen naar
teams, wat betreft kwaliteitscultuur?

Wat wil ik in de voorbereiding met het team bespreken?

Deze stappen ga ik zetten om het traject met het team voor te bereiden:

Wat denk ik hierin al goed te kunnen?

Welke moeilijkheden of knelpunten verwacht ik? Wat kan ik nu al bedenken om daar
mee om te gaan?
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Het vormgeven van een traject Versterken kwaliteitscultuur
Dit zijn de volgende stappen die ik in een traject versterken kwaliteitscultuur met het
team zou zetten:
Stap 1:
Doel hiervan is:

Stap 2:
Doel hiervan is:

Stap 3:
Doel hiervan is:

Stap 4:
Doel hiervan is:

Stap 5:
Doel hiervan is:

Om het traject succesvol te doorlopen, heb ik de volgende zaken nodig:

De knelpunten die ik verwacht in de uitvoering van het traject en de manier waarop ik
daarmee omgaan, zijn:
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Rol als procesbegeleider
Het volgende vind ik het belangrijkste in de rol van procesbegeleider:

Hier ben ik goed in:

Hier zou ik graag in willen verbeteren en daarvoor heb ik de volgende inzichten
opgedaan in de training:

Fase van inbedding en evaluatie van traject versterken kwaliteitscultuur
Ik ga het traject versterken kwaliteitscultuur evalueren door:

De stappen die ik zet om het traject in te bedden in de werkwijze van het team zijn:

De knelpunten die ik verwacht in de inbedding en evaluatie van het traject zijn:
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2

Handreikingen Versterken kwaliteitscultuur –
Voorbereiding traject

2.1

Handreiking opstellen traject Versterken kwaliteitscultuur

Handreiking opstellen traject Versterken
kwaliteitscultuur
Inhoud document
Dit document geeft ideeën hoe tot een goed traject te komen, afgestemd op de
behoeftes en startsituatie van het team gericht op het versterken van kwaliteitscultuur.

Richtlijnen voor uitwerken traject passend bij de school en bij
onderwijsteams
•

Het versterken van kwaliteitscultuur vraagt om een aanpak per school. Laat je
inspireren door voorbeelden en aanpakken van andere scholen en maak op basis
daarvan een aanpak voor je eigen school.

•

Gebruik bij het opstellen van een traject de 10 inzichten uit de publicatie ‘Versterken
kwaliteitscultuur in onderwijsteams in het mbo: hoe doe je dat?’ geschreven door de
expertisegroep van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET. De tools van
EQAVET zijn hier ook op gebaseerd.

•

Zorg dat je aanpak zoveel mogelijk is ingebed in de organisatie. Sluit aan op de
cyclus van kwaliteitszorg, de ontwikkeling waarin de school of team zich bevindt, de
woorden die gebruikelijk zijn, et cetera.

•

Het versterken van kwaliteitscultuur biedt kansen om het onderwijs verder te
verbeteren. Daarnaast gaat het ook om meer werkplezier voor docenten en teams,
dat een onderwijsteam aan de slag kan met dingen die voor hen belangrijk zijn en dat
docenten invulling kunnen geven aan hun professionele ruimte.

•

De werkvormen die het NCP uitgedacht heeft om in te zetten worden als plezierig
ervaren door teams. Teams geven aan dat het prettig is om zo met elkaar in gesprek
te zijn, dat de eenheid in het team groeit en dat er zaken uitgesproken worden, die
normaal niet uitgesproken worden. Door gebruik te maken van de werkvormen ben je
bezig met een vorm van serious gaming. De beleving is anders waardoor mensen
uitgedaagd worden om zich uit te spreken en informatie beter blijft hangen.

•

Het versterken van kwaliteitscultuur vraagt om maatwerk. Elk team is anders. Dit
vraagt om een traject dat afgestemd is op de behoefte en startsituatie van het team.

•

Ga zoveel mogelijk de samenwerking aan tussen kwaliteitszorg, hr en de lijn. Iedere
partij kan vanuit zijn of haar specifieke expertise of rol bijdragen aan het traject.
Bovendien wordt een team dan niet vanuit verschillende kanten benaderd om mee te
doen met een traject.

•

Het versterken van kwaliteitscultuur vraagt om tijd: aan de ene kant tijd om met
elkaar in gesprek te zijn en aan de andere kant doorlooptijd om de verandering in
gedrag en cultuur tot uiting te laten komen. Ga dus uit van een traject met een
doorlooptijd van minimaal één tot drie jaar. En zorg voor voldoende tijd tijdens de
bijeenkomst om het team in gesprek te laten gaan.

•

Verken eerst met de manager van een team de opties om de kwaliteitscultuur in
het team te versterken, met vragen zoals: Waar staat het team? Wat heeft het team
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nodig? Welke woorden sluiten goed aan bij het team? In hoeverre is het team klaar
om aan de slag te gaan met het versterken van kwaliteitscultuur? Of zijn er andere
zaken die voorrang zouden moeten krijgen? Facilitering en ondersteuning van het
management is belangrijk voor het slagen van het traject.
•

Bereid het traject samen met een team voor. Informeer het team over het doel
en inhoud van het traject. Breng met het team de startsituatie van het team in kaart.
Zie daarvoor één van de handreikingen van EQAVET. Bepaal met het team waar zij
graag aan willen werken. Sluit aan bij waar zij energie van krijgen. Bespreek met het
team de voorwaarden om het traject te laten slagen. Door in gesprek te zijn en het
team te betrekken, ontstaat er vertrouwen bij het team in de uitkomsten en de
aanpak.

•

Voor versterken van kwaliteitscultuur is commitment van het team nodig. Dit
commitment komt tot stand in de voorbereidende fase en begint bij ambities die een
team zelf heeft. Sluit aan bij de behoefte van het team en laat het team meedenken
met de invulling van het traject. Hierdoor krijgt het team eigenaarschap over het
team. NB Niet elk teamlid hoeft bij de start van het traject voor te zijn, maar wel de
meerderheid. De overige leden zullen enthousiast raken tijdens het traject. Als dat
niet gebeurt is het goed om de manager te vragen om in gesprek te gaan met hen.

•

Voor een succesvol traject dient het hele team aanwezig te zijn bij het traject.
Maak daar in de voorbereidende fase afspraken over met het team.

•

Benut de tijd van teams zo zorgvuldig mogelijk. Kijk op welke manieren je
interventies kunt inbouwen op momenten dat het team al bij elkaar komt,
bijvoorbeeld teamdagen, scholingsdagen, teamoverleggen, werkmiddagen, et cetera.

•

Als het team aan de slag is geweest met het versterken van kwaliteitscultuur is het
van belang om te zorgen dat de uitkomsten beklijven. Zorg dat de uitkomsten in
ieder geval in het teamplan opgenomen worden. Zie ook de handreiking die het NCP
EQAVET heeft ontwikkeld voor het beklijven van de resultaten. Om te zorgen dat iets
beklijft heeft het gedurende lange tijd aandacht nodig.

•

Sommige teams denken dat het goed gaat, terwijl dat niet zo is. In dat geval is het
nodig om zichtbaar en voelbaar te maken wat de huidige situatie is. Dat kan
opschudding en discomfort veroorzaken. Dat is vaak niet makkelijk, maar wel nodig.
Realiseer je dat dit kan gebeuren.

Procesbegeleiding van teams: Versterken kwaliteitscultuur

6

2.2

Overzicht aanpak Versterken kwaliteitscultuur

Overzicht aanpak EQAVET Versterken kwaliteitscultuur
Inhoud document
Beschrijving vier stappen/onderdelen voor versterken Kwaliteitscultuur in onderwijsteams.

Wat is het doel van de aanpak?
Inzicht krijgen in de kwaliteitscultuur van het onderwijsteam en deze versterken, waardoor het team efficiënter werkt aan het verbeteren van het
onderwijs en beter invulling weet te geven aan de eigen professionele ruimte.

Wat levert de aanpak op?
•

Inzicht als team op de visie op onderwijskwaliteit: Wat vinden wij als team belangrijk? Wat is onderwijskwaliteit voor ons?

•

Zicht op hoe je als individu en als team naar kwaliteit kijkt.

•

Inzicht in de kwaliteitscultuur van het team: Wat zijn onze sterke punten als team en wat zijn onze ontwikkelpunten? Hoe dragen deze sterke
punten en ontwikkelpunten bij aan het realiseren van kwaliteit.

•

Het stellen van prioriteiten als team: het team heeft een stip op de horizon gezet en op basis daarvan doelen gesteld, doelen die er voor het team
toe doen.

•

Door zicht op de visie onderwijskwaliteit en de doelen is er meer focus en richting. Er is een basis waarop keuzes gemaakt kunnen worden (wat
doen we wel en wat niet).

•

Eenheid/saamhorigheid.

•

Teamontwikkeling.

•

Input voor teamplan.
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Grote kans op realiseren van gestelde doelen.

•

Vier stappen
De aanpak bestaat uit vier stappen. Deze stappen of onderdelen kunnen in wisselende volgorde aan bod komen. Afhankelijk van de situatie van het
team is er meer of minder aandacht nodig per onderdeel. De onderdelen zijn als volgt:
1

Visie op onderwijskwaliteit aanscherpen/bepalen, als een stip op de horizon/het hogere doel waar het team aan wil werken.

2

Gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken, gebaseerd op analyse van gegevens en afgeleid uit de visie op onderwijskwaliteit.

3

Inzicht krijgen in kwaliteitscultuur, kwaliteiten en ontwikkelpunten bepalen.

4

Gewenste verandering realiseren; concrete acties formuleren.

Stappen

Onderliggende vragen (ter verheldering van de stap

1

Visie op

•

Wat bepaalt voor ons als team onderwijskwaliteit?

Inzicht in visie op onderwijskwaliteit is nodig om als

onderwijskwaliteit

•

Waar staan wij voor als team? Wat is voor ons het

team een gezamenlijk beeld te krijgen van wat voor het

allerbelangrijkst?

team onderwijskwaliteit bepaalt. Gaat het om

Wat is de stip op de horizon die we willen zetten? Wat

tevredenheid van stakeholders of het bereiken van

willen we bereiken?

resultaten? Of is het vooral belangrijk dat er

aanscherpen/bepalen,
als een stip op de
horizon/het hogere

•

Waarom zijn deze onderdelen belangrijk?

doel waar het team

voortdurend wordt vernieuwd of dat het team goed

aan wil werken.

samenwerkt of dat procedures nauwlettend gevolgd
worden?
Dit beeld is een leidraad voor het team en helpt het
team om keuzes te maken. Het is de stip op de horizon
waar het team aan werkt. Het geeft richting, zorgt voor
binding en geeft energie. De visie is (of wordt) zichtbaar
in al het werk wat het team doet. Daarnaast zegt de
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Stappen

Onderliggende vragen (ter verheldering van de stap

Waarom zijn deze onderdelen belangrijk?
visie op onderwijs van het team ook wat over de manier
waarop het team met elkaar wil samenwerken c.q. de
kwaliteitscultuur van het team. Als het goed is, is er een
verband tussen de visie op onderwijskwaliteit en
kwaliteitscultuur van het team.

2

Gezamenlijk doel

•

bepalen en dat SMART
maken, gebaseerd op

•

analyse van gegevens
en afgeleid uit de visie

•

op onderwijskwaliteit.
•

Wat zeggen gegevens over onze prestaties als team?

Vanuit de visie op onderwijskwaliteit c.q. stip op de

Wat doen we goed? Wat kan beter?

horizon kan het team bepalen waar voor het team de

Waar gaat onze prioriteit naar uit? Wat vinden wij het

komende tijd prioriteit naar uit gaat. Ook raadpleegt het

belangrijkst om de komende tijd aan te werken?

team daarvoor gegevens om te zien welke prioriteiten

Hoe past dit bij onze visie als team op

daaruit voortkomen.

onderwijskwaliteit?

Volgende stap is om daar een doel van te maken, waar

Welke doelen kunnen we daarvoor stellen om dat de

het team de komende tijd aan gaat werken. Bij het

realiseren?

formuleren van het doel houdt het team rekening met
de visie op onderwijskwaliteit. Het werken aan het doel
is het vliegwiel voor het team om te werken aan het
versterken van de kwaliteitscultuur. Terwijl het team
werkt aan het realiseren van doel, werkt het ook aan het
versterken van de kwaliteitscultuur.

3

Inzicht krijgen in

•

Hoe werken wij als team samen?

Door inzicht te krijgen in de kwaliteitscultuur en

kwaliteitscultuur,

•

Wat is onze huidige kwaliteitscultuur?

daarmee de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van het

kwaliteiten en

•

Wat is onze gewenste kwaliteitscultuur? Hoe verschilt

team, krijgt het team zicht op wat goed gaat in de

deze gewenste kwaliteitscultuur nog met de huidige

samenwerking en wat beter kan om op efficiëntere

kwaliteitscultuur?

manier doelen te realiseren/te werken aan het

Wat zijn onze sterke punten?

verbeteren van het onderwijs. Het team gebruikt deze

ontwikkelpunten
bepalen.
•

inzichten om het doel wat ze in bovenstaande stap
hebben geformuleerd te realiseren. Het gaat om
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Stappen

Onderliggende vragen (ter verheldering van de stap
–



Waarom zijn deze onderdelen belangrijk?

Welke kwaliteiten hebben we waar we op kunnen

afspraken over de aanpak, de manier waarop het team

vertrouwen, die maken dat we ons werk goed

samenwerkt en het handelen van de teamleden om het

doen?

doel te bereiken.

–

Hoe uiten deze zich in ons gedrag?

–

Welke voorbeelden hebben we daarvan?

Wat zijn onze ontwikkelpunten?
–

Welke zouden we daarvan willen aanpakken, zodat
we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren?

–

Hoe kunnen we dat vertalen naar gedrag?

–

Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat gedrag ook
gaan vertonen?

4

Gewenste verandering

•

Wat gaan we doen om onze doelen te bereiken?

Vervolgens zijn er concrete acties nodig om de

realiseren: concrete

•

Wat gaan we doen om onze kwaliteitscultuur te

afspraken te gaan realiseren, de uitkomsten van het

acties formuleren.

versterken?

traject te laten beklijven en de gewenste verandering te

•

Om welke acties vraagt dit?

realiseren. Daarvoor maakt het team concrete

•

Welke afspraken maken we daarover?

afspraken.

•

Hoe leggen we dat vast?

•

Hoe zorgen we dat de uitkomsten van de gesprekken
beklijven?

•

Hoe monitoren we de voortgang van de gewenste
verandering?
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2.3

Vragenlijst – startsituatie team in kaart brengen

Vragenlijst – startsituatie team in kaart brengen
Inhoud document
Instrument om startsituatie van het team in kaart te brengen om daarmee in samenwerking met
het team te komen tot een traject voor het versterken van de kwaliteitscultuur in het team.

Doel
•

Startsituatie in beeld brengen.

•

Team vergroot bewustzijn en raakt gemotiveerd om aan de slag te gaan.

•

Situatie op dit moment wordt in grove termen duidelijk waardoor het gesprek in de
voorbereidende bijeenkomst over de juiste dingen gaat.

Inzicht krijgen in…
•

Gebruik PDCA.

•

Kwaliteitscultuur (samenwerken, afspraken, conflictvaardigheid et cetera).

Kwaliteitsfoto
Instructie voor inzet kwaliteitsfoto in het traject Versterken kwaliteitscultuur:
Leg in de voorbereidingsfase onderstaande vragen voor aan het gehele team. Dit kan schriftelijk of
digitaal. Geef de teamleden deze antwoordmogelijkheden:
O ja
O nee
O weet ik niet
Inventariseer de antwoorden en gebruik deze in je voorbereiding als je het draaiboek voor de
voorbereidende bijeenkomst gaat aanscherpen.
Koppel de antwoorden in de voorbereidende bijeenkomst met het team terug. Je kunt alle vragen
waar de meerderheid met een ‘ja’ op heeft gereageerd groen markeren; alle antwoorden waar de
meerderheid met een ‘nee’ op heeft gereageerd rood markeren en alle vragen waar ‘ja’ en ‘nee’
ongeveer evenveel zijn gegeven oranje markeren. De vragen waar veel ‘Ik weet het niet’ op is
geantwoord, kun je ook rood markeren en apart eruit lichten en er vragen over stellen in de
bijeenkomst. Het lijkt er immers op dat teamleden zich van deze onderwerpen minder bewust zijn.
1

Is de teamvisie bekend?

2

Wordt er in lijn met deze visie gewerkt?

3

Werken jullie met de PDCA-cyclus?

4

Hebben jullie op basis van gegevens zicht op de kwaliteit van jullie onderwijs?

5

Gebruiken jullie feedback van studenten, bedrijven, ouders om jullie onderwijs te verbeteren?

6

Is het helder waar jullie als team prioriteiten leggen?

7

Zijn de afspraken in het teamplan SMART geformuleerd?

8

Nemen teamleden verantwoordelijkheid voor hun taken?

9

Vind je dat jullie goed samenwerken als team?

10 Spreken jullie elkaar aan als er afspraken niet worden nagekomen?
11 Geven jullie elkaar constructieve feedback?

11

12 Behalen jullie de doelen zoals opgesteld in het teamplan?
13 Welk van bovenstaande thema’s zou je willen aanpakken in het traject?
Na de kwaliteitsfoto:
Stap 1: De procesbegeleider kan aansluiten bij een teamoverleg. Daar kan het team in gesprek in
kleine groepjes a.d.h.v. vragen: Waar willen we als team aan gaan werken? Wat voor
onderdelen zouden in het traject moeten zitten? Wat heeft het team daarvoor nodig aan
begeleiding?
Stap 2: Antwoorden ophalen, gezamenlijk komen tot een traject.
Stap 3: Randvoorwaarden bespreken, zoals aanwezigheid van iedereen, wanneer zijn de
bijeenkomsten, op school of buiten school, welk tijdstip, wie maakt verslag van de
bijeenkomsten.

12

2.4

Draaiboek voorbereidende bijenkomst, startsituatie team in kaart brengen en
traject uitwerken

Draaiboek voorbereidende bijeenkomst, startsituatie
team in kaart brengen en traject uitwerken
Inhoud document
Hulpmiddel om een bijeenkomst met het team te organiseren om de startsituatie van het team
met betrekking tot de kwaliteitscultuur in kaart te brengen en om met het team na te denken
over een goede invulling van het traject.

Doel
•

Beeld startsituatie team aanscherpen.

•

Inzicht krijgen in:
–

mate van werken met PDCA;

–

mate van professionaliteit van het team (samenwerken, afspraken, conflictvaardigheid et
cetera).

•

Bewustzijn team vergroten en team motiveren om aan de slag te gaan.

•

Samen met team doelen opstellen voor traject.

•

Grof plan maken samen met team voor opzet traject.

Benodigde tijd
1 ½ uur

Gekoppeld aan onderdeel
Is ter voorbereiding op het traject.
Sluit aan bij Vragenlijst – startsituatie team in kaart brengen

Concrete resultaten/opbrengsten
•

Het team weet wat het in het traject gaat doen en waarom en staat achter de aanpak.

•

Een grof programma voor alle vier bijeenkomsten.

•

Een concreter uitgewerkt programma voor bijeenkomst één.

Aanpak
Voorbereiding:
Begeleider analyseert de resultaten van de ‘Vragenlijst – startsituatie team in kaart brengen’ en
maakt een overzicht, bijvoorbeeld in een ppt-slide.
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Tijd

Onderdeel en invulling

Werkvorm

Materialen

Plenair

Ppt of andere presentatieresultaten

(in te vullen
door
procesbegeleider)
Uitleg geven over doel en programma bijeenkomst
Bespreken kwaliteitsfoto
Vraag voorleggen aan team: Herkennen jullie je team in deze foto?
Welke resultaten geven aanleiding om ze in het traject ‘Versterking
kwaliteitscultuur’ op te pakken? Kijk of het als procesbegeleider
lukt om te sturen op het aanpakken van onderwerpen waarbij in de
vragenlijst vooral ‘Nee’ op is geantwoord. Maar hou het neutraal en
hou het bij benoemen van onderwerpen.
Begeleider benoemt de antwoorden op vraag 13 (welke
onderwerpen zou je in het traject willen aanpakken?).
Zijn er eventueel aanvullende thema’s die je in het traject zou
willen oppakken? (binnen kader van kwaliteitscultuur!).
Begeleider zet alle thema’s op een flap.

Flap

Dit onderdeel

Doelen per onderwerp formuleren

Groepjes van drie

alleen doen als je

Verdeel de thema’s over de groepjes.

tot vijf teamleden

genoeg tijd hebt

Geef de groepjes de volgende opdracht:

Kaartjes of post-its
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Tijd

Onderdeel en invulling

Werkvorm

Materialen

Plenair

Flap

Plenair

Stickers

(in te vullen
door
procesbegeleider)
(meer dan 75

Formuleer voor jouw thema(‘s) een doel voor het traject. Zorg dat

minuten)

het doel SMART is (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch,
tijdgebonden). Schrijf het doel/de doelen per thema op een
kaartje/post-it.
Bereid ondertussen een flap voor waarop alle thema’s staan en
hang deze op. Laat ruimte over voor de kaartjes/post-it’s.
Laat doelen voorlezen door vertegenwoordigers van de groepjes.
Noteer dit indien erbij op de flap, waarop alle thema’s staan.
Begeleider bewaakt dat de doelen binnen thema kwaliteitscultuur
blijven (bijvoorbeeld NIET examens herschrijven, curriculum
aanpassen).
Prioritering
Teamleden komen naar voren en plakken ieder twee stickers bij de
twee thema’s die zij het belangrijst vinden om te behandelen in het
traject.
Begeleider koppelt terug waar de meeste stickers geplakt zijn en
laat teamleden die daar stickers hebben geplakt dit toelichten
Begeleider zet cijfers voor prioritering voor elk thema.
Stel desgewenst doelen traject bij.
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Tijd

Onderdeel en invulling

Werkvorm

Doelen traject formuleren

Groepjes van drie

Geef de groepjes nu de volgende opdracht:

tot vijf teamleden

Materialen

(in te vullen
door
procesbegeleider)

Kijkend naar alle doelen per thema – welk algemeen doel willen we
formuleren voor het traject ‘Versterking kwaliteitscultuur’? Schrijf
per groepje een voorstel op een kaartje. Bedenk een leuke
presentatievorm voor het doel (theater, zang, pantomime…).
Presentatie doel:
Laat de groepjes hun algemene doel presenteren. Laat de rest van

Plenair

de groep een applaus geven.
Nadat alle groepjes hun presentatie hebben gedaan, stel je de
vraag: kunnen we tot één gezamenlijk algemeen doel voor het
traject komen?
Laat de groep een voorstel doen. Als er niets komt, doe jij als
begeleider een voorstel.
Alternatief: laat alle algemene doelen van de groepjes een voor
een herhalen en een applaus geven voor de kwaliteit van het doel.
Peil aan de lengte en sterkte van het applaus wat het gezamenlijke
algemene doel wordt.
Zet dit doel op een aparte flap.
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Tijd

Onderdeel en invulling

Werkvorm

Materialen

Twee teamleden

Kaartjes

Eén teamlid

Flap

(in te vullen
door
procesbegeleider)
Programma traject samenstellen
Twee teamleden (met helder handschrift) schrijven alle
onderwerpen op kaartjes – één onderwerp per kaartje, letters zo
groot dat achterin de zaal leesbaar.
Begeleider controleert nog even of alle thema’s binnen het bestek
van ‘Versterking kwaliteitscultuur’ passen (geen andere klussen
oppakken).
Een ander teamlid bereidt flap voor met tabel voor (vier)
bijeenkomsten = (vier) regels.
Flap ligt op een grote tafel.
Teamleden staan eromheen.

Hele team staand

Begeleider bevraagt het team met welke onderdelen in de

om een grote tafel

jaarplanning rekening gehouden dient te worden in het programma
van het traject.
Begeleider vraagt aan teamleden voorstel te doen voor welke
thema’s in welke bijeenkomst en in welke volgorde.
Begeleider stimuleert kort gesprek hierover en stimuleert na tien
minuten een afronding. Deelnemers plakken kaartjes op de flap, bij
de juiste bijeenkomst.
Begeleider bepaalt met het team op welke twee momenten de
kwaliteitsmonitor wordt afgenomen.
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Tijd

Onderdeel en invulling

Werkvorm

Materialen

Groepjes

Flap en stiften

(in te vullen
door
procesbegeleider)
Als teamleden ideeën roepen voor werkvormen, noteert de
begeleider deze. Verder werkt de begeleider de werkvormen zelf uit
(zie hiervoor de beschreven modules/werkvormen van EQAVET).

Programma bijeenkomst 1
Verdeel de thema’s van bijeenkomst één onder een aantal groepjes
(één thema per groepje). Laat elke groep een module voor dit
thema uitwerken. Laat het groepjes deze vragen beantwoorden:
Welk doel wil je bereiken met dit onderdeel in bijeenkomst één?
Hoe wil je het aanpakken? Werkvorm? Wat heb je ervoor nodig?
Wie doet wat?
Begeleider laat groepjes onderdelen toelichten en laat de groepjes

Plenair

hun flap ophangen. Hele team bekijkt het programma voor
bijeenkomst één. Begeleider vraagt: is dit een goed programma
voor jullie? We kunnen tussentijds uiteraard bijstellen. Eventueel
stelt de begeleider nu al bij.
Houd ruimte in de programma’s twee tot en met vier.
Afsluiting

Plenair

Begeleider vat samen hoe het team tot het programma is gekomen
en wat het programma inhoudt.
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Tijd

Onderdeel en invulling

Werkvorm

Materialen

(in te vullen
door
procesbegeleider)
Begeleider zet data en locatie van de bijeenkomsten nog eens op
het bord/flap.
Begeleider legt uit hoe belangrijk het is dat ALLE teamleden
aanwezig zijn. Vraagt of iedereen al de bijeenkomsten in de agenda
heeft en wat er nog nodig is aan organisatie om iedereen erbij te
hebben.
Begeleider sluit af door iedereen te bedanken voor inbreng. Vraagt
mensen om duimen omhoog/omlaag/opzij te houden met de
vraag: laat even zien met duim opsteken of jullie je schouders
achter dit traject zetten.
Bij aantal duimen omlaag: mensen bevragen en belemmeringen
laten benoemen.
Afsluiten met mensen die duimen omhoog hebben en hen om
toelichting daarvoor vragen.
Tips en trucs
Na afloop van elke bijeenkomst bespreek je met de teamvoorzitter de exacte invulling van de vervolgbijeenkomst et cetera.
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2.5

Monitor Versterken kwaliteitscultuur en kwaliteitsborging

Monitor Versterken kwaliteitscultuur en
kwaliteitsborging
Inhoud document
Vragen die je met een team kunt doornemen om inzicht te krijgen in vorderingen van
het team met betrekking tot het versterken van kwaliteitscultuur en kwaliteitsborging.

Instructie voor inzet kwaliteitsmonitor in het traject Versterken
kwaliteitscultuur:
Deze kwaliteitsmonitor kunt u een aantal keer afnemen om progressie zichtbaar te
maken. Wij adviseren twee keer per jaar over een termijn van drie jaar.
Leg onderstaande vragen voor aan het gehele team. Dit kan schriftelijk of digitaal. Geef
de teamleden deze antwoordmogelijkheden:
O ja
O nee
O weet ik niet
Inventariseer de antwoorden en koppel deze terug tijdens de bijeenkomst met het team.
Je kunt alle vragen waar de meerderheid met een ‘ja’ op heeft gereageerd groen
markeren; alle antwoorden waar de meerderheid met een ‘nee’ op heeft gereageerd rood
markeren en alle vragen waar ‘ja’ en ‘nee’ ongeveer evenveel zijn gegeven oranje
markeren. De vragen waar veel ‘Ik weet het niet’ op is geantwoord, kun je ook rood
markeren en apart eruit lichten en er vragen over stellen in de bijeenkomst. Het lijkt er
immers op dat teamleden zich van deze onderwerpen minder bewust zijn.
Zoek de kwaliteitsfoto op die in de voorbereidende fase van het traject is genomen en leg
de resultaten van de foto naast die van de monitor. Zo kan het team zien en benoemen
op welke onderwerpen al progressie is geboekt, ook al is de foto minder omvangrijk dan
de monitor.
Bewaar de resultaten en markeringen en houd tijdens het volgende monitoringsmoment
de nieuwe resultaten ernaast om de progressie zichtbaar te maken. Je kunt dan in de
bijeenkomst ook het gesprek voeren over wat maakt dat sommige onderwerpen op ‘rood’
blijven staan en wat het team eraan wil doen om naar ‘groen’ te gaan.
1

Is de teamvisie bekend en wordt er in lijn met de visie gewerkt?

2

Is de teamvisie tot stand gekomen in afstemming met de visie van de school en in
dialoog met studenten en bedrijven?

3

Geeft de leidinggevende voldoende sturing?

4

Is de organisatiestructuur faciliterend aan kwaliteitscultuur? (zie pagina 65
Kwaliteitscultuur versterken in onderwijsteams - EQAVET, Kwaliteitsnetwerk mbo
2017).
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5

Is het voltallige team aanwezig tijdens het traject en in principe tijdens
teamvergaderingen?

6

Werken jullie met de PDCA-cyclus?

7

Analyseren jullie de uitkomsten van de beschikbare data?

8

Hebben jullie zicht op de kwaliteit van jullie onderwijs?

9

Koppelen jullie acties aan de resultaten van de analyse?

10 Draagt de (jaarlijkse) zelfanalyse bij aan verbetering van kwaliteit?
11 Hebben jullie je sterke en zwakke punten als team in beeld?
12 Zijn de afspraken in het teamplan SMART geformuleerd?
13 Voelen teamleden zich verantwoordelijk voor hun taken?
14 Vragen jullie feedback aan studenten, bedrijven, ouders?
15 Is er aansluiting tussen het individuele leerproces en het leerproces van het team?
16 Faciliteert HR het leerproces van team en individu?
17 Benoemen jullie regelmatig naar elkaar wat er goed gaat?
18 Erkennen jullie je fouten naar elkaar?
19 Kennen jullie je eigen talenten en zwaktes?
20 Leggen jullie conflicten op tafel?
21 Stellen jullie prioriteiten?
22 Maken jullie heldere afspraken?
23 Maken jullie haalbare afspraken?
24 Spreken jullie elkaar aan als afspraken niet worden nagekomen?
25 Luisteren jullie naar elkaar (in vergaderingen)?
26 Nemen jullie besluiten als iedereen gehoord is?
27 Geven jullie elkaar constructieve feedback?
28 Behalen jullie de doelen die in het teamplan zijn afgesproken?
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2.6

Handleiding Scans Versterken kwaliteitscultuur

Handleiding Scans Versterken kwaliteitscultuur
Inhoud document
Uitleg over de scans en hoe deze te gebruiken

Het NCP EQAVET heeft twee scans ontwikkeld om teams te stimuleren aan de slag te
gaan met onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur. In dit document staat uitgelegd wat de
scans inhouden en hoe deze te gebruiken zijn in een traject voor het versterken van
kwaliteitscultuur in onderwijsteams. Naast de scans heeft het NCP andere handreikingen
en tools ontwikkeld, die ook gebruikt kunnen worden voor het versterken van
kwaliteitscultuur in teams.
Let op! Het gesprek met het team is vooral belangrijk. De scans zijn daarbij een goed
hulpmiddel.
Visie op onderwijskwaliteit – wat verstaan we daaronder?
Mensen die in het onderwijs gaan werken, doen dat vanuit bepaalde motieven, die hen
aan het hart liggen, bijvoorbeeld om de volgende generatie vakmensen op te leiden, om
jonge mensen voor te bereiden op een plek in de maatschappij of omdat ze liefde voor
hun vak hebben. Bij sommigen is die oorspronkelijke motivatie - ook na jaren werken in
het onderwijs - nog springlevend. Bij anderen is hij een beetje onder het stof van de
dagelijkse routine verdwenen. Visie op onderwijskwaliteit is een inspirerend en gedeeld
beeld van wat voor het team de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Het werk als docent
in een team wordt boeiender als de visie op wat voor het team kwaliteit is, weer onder
het stof vandaan komt en het team tot een gezamenlijke visie komt.
Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur?
Bij kwaliteitscultuur gaat het om de vanzelfsprekende, gezamenlijke en voornamelijk
impliciete wijze waarop een team werkt aan het realiseren van onderwijskwaliteit. De
aanpak van een team om kwaliteit te realiseren kan bijvoorbeeld mensgericht zijn of juist
meer gericht op procesbeheersing. In de aanpak waar het team zich het meest prettig bij
voelt, komen gezamenlijke waarden en betekenisgeving tot uitdrukking die de teamleden
op basis van ervaringen met elkaar delen.

Scans invullen ter voorbereiding op het gesprek
De scans dagen teamleden uit om na te denken over de onderwerpen om vervolgens het
gesprek met elkaar aan te gaan. Ze zijn ter voorbereiding op het gesprek met het team.

Scan Visie op onderwijskwaliteit
De Scan Visie op onderwijskwaliteit beoogt het team te helpen ontdekken waarom het
team doet wat het doet. Het gaat om vragen zoals: Waar gaan jullie voor als team? Wat
willen jullie graag met jullie onderwijs bereiken? Wat drijft jullie? Het gaat om de
GEWENSTE situatie. Teamleden denken hier eerst individueel over na door de scan in te
vullen. Vervolgens gaan ze met behulp van dit soort vragen in gesprek met elkaar om tot
een gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit te komen.
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In de scan zijn per thema vier stellingen uitgewerkt. Er kan gekozen worden voor de
antwoorden:
•

Belangrijk

•

Belangrijker

•

Belangrijkst

•

Allerbelangrijkst

Per blok van vier stellingen mogen deze antwoorden telkens één keer gekozen worden.
Van deze vier mag je er maar één uitkiezen die jij het allerbelangrijkste vindt in de
gewenste situatie. Het kan zijn dat de neiging opkomt om meerdere stellingen belangrijk
of heel belangrijk te vinden, maar de scan wil juist stimuleren om keuzes te maken. Ga
daarbij uit van het idee dat het niet mogelijk is om voor alles voor 100% te gaan. Veel
onderwerpen zijn belangrijk, maar waar wil je écht voor gaan als team? Het maken van
keuzes is juist goed, want dat geeft richting en focus. Wat is jullie specifieke plus bovenop
het onderwijs dat jullie verzorgen? Wat is het wat jullie onderscheidt van andere teams?

Scan Visie op kwaliteitscultuur
De Scan Visie op kwaliteitscultuur brengt de HUIDIGE situatie rond kwaliteitscultuur in
kaart en helpt om het gesprek binnen het team op gang te brengen over hoe het team
gewend is om samen te werken aan het realiseren van kwaliteit. De scan daagt wederom
de teamleden uit om na te denken over hoe zij naar de situatie kijken. Dit keer gaat het
om de huidige situatie, zoals deze nu is. Na het invullen van de scan gaat het team
wederom in gesprek. Het team bepaalt met elkaar wat de manier van werken is en hoe
de kwaliteitscultuur eruit ziet. Het team bepaalt wat sterke punten zijn en wat het graag
wil behouden en welke ontwikkelpunten er zijn, die ze graag willen aanpakken.
Per stelling wordt je gevraagd om aan te geven in hoeverre iets de gewoonte is voor jullie
als team op dit moment. Het gaat erom dat teamleden antwoorden VANUIT HUN EIGEN
OOGPUNT, dus wat hun eigen kijk erop is. Wat vind jij dat het meest van toepassing is op
het team op dit moment? Bij deze scan is het mogelijk om een antwoord vaker te kiezen
(in tegenstelling tot de andere scan waarbij men gevraagd wordt om een keuze te
maken). De scan geeft een eerste beeld van hoe het team denkt samen te werken aan
het realiseren van kwaliteit. Uiteraard is het belangrijk dat het team hierover in gesprek
gaat en dit beeld aanvult en verdiept.

Voor het begeleiden van het gesprek in het team
Stel vragen als: wat valt op? Waar hebben de meeste teamleden aangegeven dat zij
tevreden zijn, welke onderdelen scoren bij de meeste teamleden ‘allerbelangrijkst of
helemaal eens’? Bevraag teamleden op deze onderwerpen. Bijvoorbeeld: Wat maakt dat
je bij ‘onderling samenwerken’ hebt aangegeven dat je het helemaal eens bent? Of: Wat
maakt dat je bij ‘proces van opleiden uitvoeren’ hebt aangegeven dat je het ermee eens
bent dat we ons onderwijs uitvoeren zoals we het van tevoren ontworpen hebben? Kun je
dit toelichten met voorbeelden? Waar blijkt dit uit? Hoe lang doen we dit al zo volgens
jou? En doen we het echt, of zou je graag willen dat we het doen of doen slechts een
aantal teamleden het? et cetera. Kijk ook naar de stellingen waarop minder positief is
gescoord. Ga daar ook met elkaar over in gesprek. Welke onderwerpen scoorden bij de
meeste teamleden ‘helemaal oneens’? Klopt het inderdaad dat we dat niet doen? Wat
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vinden we daarvan? Wat maakt dat we het niet doen? Vraag door tot je elkaar goed
begrijpt.
Kom vervolgens met elkaar tot enkele conclusies: wat is onze visie op onderwijskwaliteit?
Wat vinden we écht belangrijk? Of wat is onze manier van werken? Wat zijn we gewend
om te doen? Welk type kwaliteitscultuur past daar het beste bij: procesgericht,
resultaatgericht, mensgericht, innovatiegericht? Bekijk ook of jullie daar tevreden mee
zijn. Wat is jullie kracht als team, waar zijn jullie goed in? Kijk daarna ook naar de minder
goede kanten van jullie manier van werken als team: Wat gaat er minder goed? Wat zijn
onze valkuilen? Waardoor komt dat? Vinden we dat erg? Wat zouden we daarmee willen?

Vervolg
Op basis van de scans en het gesprek met elkaar heeft het team beter in beeld gebracht
wat de visie van het team op onderwijskwaliteit is en wat de huidige kwaliteitscultuur is
van het team, wat ze daar sterk in vinden en welke ontwikkelpunten het team ziet. De
visie op onderwijskwaliteit is een belangrijke basis voor het stellen van doelen die het
team nastreeft. De kwaliteitscultuur bepaalt voor een groot gedeelte hoe het team (wil)
samenwerken om deze doelen te bereiken. Benut de inzichten uit de scans om tot een
plan te komen.
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2.7

Achtergrondinformatie voor onderwijsteams over versterken
kwaliteitscultuur

Achtergrondinformatie voor onderwijsteams over
versterken kwaliteitscultuur
Inhoud document
Uitleg over kwaliteitscultuur en hoe een traject er uit kan zien om de kwaliteitscultuur
in onderwijsteams te versterken.

Dit document is een achtergrondstuk bij het traject versterken kwaliteitscultuur. Door de
kwaliteitscultuur te versterken worden teams beter in het realiseren van kwaliteit.
Het doel van het stuk is om docenten/onderwijsteams voor te bereiden op de
bijeenkomsten die zij zullen hebben met het team voor het traject versterken
kwaliteitscultuur. De volgende dingen komen aan bod:
•

Uitleg over kwaliteitscultuur.

•

Uitleg over het traject versterken kwaliteitscultuur.

•

Opbrengsten van het traject.

•

Wat je ter voorbereiding nog meer kunt lezen.

Wat is kwaliteitscultuur?
Kwaliteitscultuur gaat over de houding die er is in een onderwijsteam ten aanzien van
kwaliteit en het werken aan kwaliteitsverbetering. Het gaat om een vanzelfsprekende,
gezamenlijke en voornamelijk impliciete wijze waarop het team er naar streeft om
onderwijskwaliteit te leveren en is gebaseerd op onderliggende, collectieve waarden en
gemeenschappelijke interpretaties en betekenisgeving. Een kwaliteitscultuur komt tot
uiting in taal, normen en omgangsvormen. Het is dus niet altijd meteen zichtbaar.
Kwaliteitscultuur is een van de aangrijpingspunten voor het versterken van de kwaliteit.
Naast kwaliteitscultuur zijn ook het kwaliteitssysteem, kwaliteitsbewustzijn en
kwaliteitsgericht handelen aangrijpingspunten voor het versterken van de kwaliteit van
het onderwijs. De metafoor die vaak gebruikt wordt voor kwaliteit, is de ijsberg. Het topje
van de ijsberg is zichtbaar, maar een groot deel van de ijsberg zit onder water, zo ook de
kwaliteitscultuur. Kwaliteitscultuur is iets dat zich afspeelt tussen mensen en is dus iets
dat niet zichtbaar is en weinig tastbaar. De kwaliteitscultuur in een team kent zijn eigen
inkleuring en is ontstaan gedurende de (jarenlange) samenwerking in het onderwijsteam.
Gezien de eigen inkleuring van de kwaliteitscultuur van een team kent deze zijn eigen
sterke punten en valkuilen.
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Traject voor het versterken van kwaliteitscultuur
Als onderwijsteam kun je een traject volgen om de kwaliteitscultuur te versterken. Zo
versterk je samen de kwaliteit van het onderwijs. Om de onderwijskwaliteit te verbeteren
zijn jullie als docenten in het onderwijsteam de belangrijkste spelers, het team is de spil
voor onderwijskwaliteit, maar hierin staan jullie niet alleen. Bestuurders, directeuren,
stafmedewerkers en docenten leveren daarin hun eigen bijdrage en tonen
onderwijskundig leiderschap. Respect voor elkaars rol, verantwoordelijkheden en
opvattingen is daarbij noodzakelijk. Dit levert een organisatie op die als één geheel
functioneert.
Het NCP EQAVET ondersteunt scholen in het versterken van kwaliteitscultuur in
onderwijsteams. Daarvoor ontwikkelt en schrijft het NCP EQAVET instrumenten, scans,
artikelen, etc. die onderwijsteams in mbo-teams ondersteunen bij het versterken van
kwaliteitscultuur. Een team of een begeleider van een team of een teammanager kan
deze producten gebruiken om samen met jullie team een goede invulling te geven voor
een traject om kwaliteitscultuur te versterken. De producten zijn te vinden op
www.eqavet.nl, onder Kwaliteitscultuur.

Wat levert een traject gericht op versterken kwaliteitscultuur op?


Inzicht als team op de visie op onderwijskwaliteit: wat vinden wij als team belangrijk?
Wat is onderwijskwaliteit voor ons?



Zicht op hoe je als individu en als team naar kwaliteit kijkt.



Inzicht in de kwaliteitscultuur van het team: wat zijn onze sterke punten als team en
wat zijn onze ontwikkelpunten? Hoe dragen deze sterke punten en ontwikkelpunten
bij aan het realiseren van kwaliteit.



Het stellen van prioriteiten als team: het team heeft een stip op de horizon gezet en



Door inzicht in de visie op onderwijskwaliteit en de doelen is er meer focus en

op basis daarvan doelen gesteld, doelen die er voor het team toe doen.
richting. Er is een basis waarop keuzes gemaakt kunnen worden (wat doen we wel en
wat niet).


Eenheid/saamhorigheid.



Teamontwikkeling.
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Input voor het teamplan.



Grote kans op realiseren van gestelde doelen.

Hoe ziet het versterken van kwaliteitscultuur eruit?
Om de kwaliteitscultuur te versterken kun je als team een aantal stappen zetten:
•

Gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit opstellen of aanscherpen.

•

Gezamenlijk een doel bepalen, concreet maken waar jullie als team aan gaan werken
en dat gebruiken om de kwaliteitscultuur concreet te versterken.

•

Inzicht krijgen in de kwaliteitscultuur, zicht krijgen op kwaliteiten en ontwikkelpunten.

•

Acties afspreken om het doel te bereiken.

Dit doe je met het hele team en een procesbegeleider. De procesbegeleider stippelt het
traject uit, samen met het team. De procesbegeleider begint met het in kaart brengen
van de startsituatie, de wensen van het team en wat het team nodig heeft. Aan de hand
van deze zaken maakt hij het ontwerp voor het traject, zo bepaalt hij welke
bijeenkomsten wanneer worden gehouden en hoeveel tijd daarvoor nodig is. In de eerste
bijeenkomst maken jullie als team afspraken over hoe jullie het traject aangaan. Jullie
nemen af en toe een moment voor reflectie: samen kijken jullie naar de voortgang en of
er iets bijgesteld moet worden. Na het traject evalueren jullie, wat zijn de resultaten en
wat heeft het ons team gebracht? Het gaat om een proces dat jullie als team doormaken,
het proces moet leiden tot gedragsverandering en om daadwerkelijk gedrag te
veranderen, is er veel aandacht, tijd en feedback nodig!
Afhankelijk van de situatie van je team is er meer of minder aandacht nodig voor de
hierboven genoemde onderdelen. De stappen/onderdelen zijn als volgt:
29 Inzicht krijgen in visie op onderwijskwaliteit.
30 Gezamenlijk doel bepalen.
31 Inzicht krijgen in kwaliteitscultuur.
32 Gewenste verandering realiseren: concrete acties formuleren.
Het eerste onderdeel gaat over de visie op onderwijskwaliteit van jullie team. Mensen die
in het onderwijs gaan werken, doen dat vanuit bepaalde motieven die hen aan het hart
liggen, bijvoorbeeld om de volgende generatie vakmensen op te leiden, om jonge mensen
voor te bereiden op een plek in de maatschappij of omdat ze liefde voor hun vak hebben.
Bij sommigen is die oorspronkelijke motivatie - ook na jaren werken in het onderwijs nog springlevend. Bij anderen is hij een beetje onder het stof van de dagelijkse routine
verdwenen. Visie op onderwijskwaliteit is een inspirerend en gedeeld beeld van wat voor
het team de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Het werk als docent in een team wordt
boeiender als de visie op wat voor het team kwaliteit is weer onder het stof vandaan komt
en het team tot een gezamenlijke visie komt.
In het tweede onderdeel bepaalt het team gezamenlijk een doel. Dit doel komt voort uit
gegevens of een sterke wens van de teamleden. Het doel werkt als een vliegwiel voor de
kwaliteitscultuur, het doel gaat niet direct over de kwaliteitscultuur, maar over een
onderwijskundig thema. Door te werken aan een concreet onderwijskundig thema
verbetert het onderwijs direct en werkt het team indirect aan het versterken van
kwaliteitscultuur. Het versterken van kwaliteitscultuur is immers geen doel op zich. Het
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doel is beter onderwijs. Het doel wordt SMART gemaakt en hierin wordt de relatie met de
kwaliteitscultuur wel gelegd.
In het derde onderdeel wordt ingezoomd op de kwaliteitscultuur van het team. Bij
kwaliteitscultuur gaat het om de vanzelfsprekende, gezamenlijke en voornamelijk
impliciete wijze waarop een team werkt aan het realiseren van onderwijskwaliteit. De
aanpak van een team om kwaliteit te realiseren kan bijvoorbeeld mensgericht zijn of juist
meer gericht op procesbeheersing. In de aanpak waar het team zich het meest prettig bij
voelt, komen gezamenlijke waarden en betekenisgeving tot uitdrukking die de teamleden
op basis van ervaringen met elkaar delen.
Als laatste onderdeel staat het formuleren van concrete acties. Het doel dat is
geformuleerd in het tweede onderdeel wordt SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch, tijdsgebonden) geformuleerd en er worden acties aan gekoppeld die de
gewenste verandering moeten bewerkstelligen. Ook wordt er gesproken over de
opvolging van de acties om ervoor te zorgen dat de gewenste verandering daadwerkelijk
plaatsvindt en iedereen zich aan de afspraken houdt.

Voorwaarden
Wil je het goed doen – zo’n traject versterken kwaliteitscultuur – dan zijn een aantal
voorwaarden van belang. De belangrijkste is tijd: tijd die is ingepland om met elkaar aan
de slag te gaan in de bijeenkomsten en om opdrachten te maken tussen de
bijeenkomsten. Op de bijeenkomsten is het van belang dat het hele team aanwezig is.
Ook is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken en het nakomen daarvan.
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2.8

Profiel procesbegebeleider

Profiel procesbegeleider
Inhoud document
Schets profiel en taken procesbegeleider.

De rol van procesbegeleider kan door verschillende mensen worden vervuld. Het kan een
kwaliteitszorgmedewerker of –adviseur van de eigen instelling zijn, een externe of interne
trainer, een teamvoorzitter of eventueel ook een opleidingsmanager. Begeleiding door de
opleidingsmanager vraagt om een veilig contact en een goede communicatie tussen team
en manager. Als het team zich in alles veilig kan voelen bij de manager, die hen immers
ook beoordeelt, kan deze manager ook dit traject begeleiden. Het ligt echter meer voor
de hand om dit door een persoon te laten doen die iets verder af staat van het team.
Een team kan zelf met de vraag om begeleiding komen, wellicht op basis van een zelfscan
of een andere meting. Maar ook de omgekeerde beweging is mogelijk.
Kwaliteitszorgmedewerkers hebben goede ervaringen met het stapsgewijs opbouwen van
een band met een team; het persoonlijk in gesprek gaan met het team en de teamleden
bevragen wat zij verstaan onder kwaliteitscultuur en vervolgens de vraag te stellen hoe
zij zicht krijgen op het waarmaken van hun ambities. Als dergelijke gesprekken in een
open dialoog gebeuren, er zonder oordeel geluisterd wordt, ontstaat er vertrouwen en
komt het team vanzelf met een begeleidingsvraag of zal het eerder open staan voor het
aanbod van een stafmedewerker om te begeleiden.
Wanneer er eenmaal een begeleidingsvraag ligt, is het zaak om gezamenlijk met het
team de vraag en ambities te verhelderen. In dit overzicht kunt u lezen wat een
procesbegeleider in huis moet hebben of dient te ontwikkelen als hij of zij een team wil
begeleiden bij het versterken van de kwaliteitscultuur.

Profiel procesbegeleider
•

Neutrale houding ten opzichte van de inhoud

•

In staat doelen te stellen en

•

Facilitator van het bereiken van de doelen

•

Goede luisteraar

•

Wendbaar en tegelijk gefocust op afgesproken lijn teneinde de verandering te
faciliteren

•

Verbinder tussen team en management (communiceert o.a. doelen en aanpak tussen
beiden)

•

Integer

•

Energiek

•

Stevig leiderschap in de groep

•

Sensitief voor groepsprocessen

•

Gestructureerd

•

Helder in de communicatie

•

Sterk reflectief vermogen
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Wat doet een procesbegeleider?
•

Heeft zekere afstand tot de inhoud, geen eigenaarschap op inhoud.

•

Contracteert het team, in samenspraak met management, op het doel van het traject
waarmee verwachtingen over en weer helder worden.

•

Koppelt het doel van het traject aan het organisatiedoel (visie van de school).

•

Biedt integriteit en veiligheid aan de groep en vraagt deze ook aan de deelnemers
voor elkaar (wat in de groep gedeeld wordt, komt niet naar buiten).

•

Verwacht een actieve houding van het team en maakt dit duidelijk.

•

Luistert zonder te oordelen naar inbreng deelnemers.

•

Laat deelnemers uitpraten.

•

Vat goed samen.

•

Houdt een kritische spiegel voor.

•

Houdt rode draad van het traject en van het programma van de betreffende dag vast.

•

Stelt het doel van het traject in overleg met team en management bij, mits dit
gaandeweg het traject nodig blijkt.

•

Zorgt voor doelmatig programma.

•

Zet veranderdoelen om in vorm en inhoud:

•

–

Maakt een realistisch draaiboek.

–

Bedenkt werkvormen.

Wijkt af van het programma mits daar aanleiding voor is en de wijziging het
afgesproken doel dient.

•

Geeft helderheid over het programma.

•

Geeft heldere instructies.

•

Bevraagt in het begin en aan het einde de groep over hoe ze erbij zitten (check in).

•

Bevraagt de groep aan het einde over wat er geland is, wat mensen meenemen en
wat er nog nodig is.

•

Houdt de energie in de groep:
–

Zorgt voor afwisselende werkvormen.

–

Past programma aan als onderdelen niet goed aanslaan.

–

Zorgt dat individuele vragen de groep dienen, zie ook hieronder.

–

Zorgt voor fysieke beweging .

–

Last ook op ongeplande momenten pauzes in als de energie laag wordt.

•

Zorgt voor interactie.

•

Bewaakt de tijd.

•

Houdt contact met de groep over de vraag of ze inhoudelijk meekomen, of het tempo
klopt.

•

Zorgt voor balans tussen deelnemers (dominante deelnemers dimmen, stille muizen
het woord geven, checken of wens/vraag van individu past bij wens van de groep).

•

Gaat effectief om met weerstand (laat mensen stoom afblazen, hoort hen, koppelt het
gehoorde terug en pakt dan door naar het programma).

•

Stelt goede vragen aan minder betrokken deelnemers waarmee ook hun vuurtje gaat
branden (elke deelnemer heeft wel een onderwerp dat hij/zij graag zou willen
aanpakken, procesbegeleider gaat op zoek naar dit onderwerp en hoe dit te verbinden
met doel traject).

•

Zorgt voor transfer naar werksituatie.

•

Evalueert aan het einde van elke bijeenkomst en trekt conclusies voor vervolg, ook
voor na afloop van traject.

•

Heeft goed ontwikkelde zelfkennis en reflectievermogen.
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•

Heeft gedegen kennis van de PDCA-cyclus.

•

Heeft kennis van kwaliteitszorg in het algemeen en van de kwaliteitsaanpak van de
instelling.

Wat kan een procesbegeleider beter NIET doen?
•

Verantwoordelijkheid nemen voor taken van het team (eigenaarschap dient juist bij
het team (komen) te liggen).

•

Taken van het team uitvoeren (“Het is zo gebeurd. Ik doe dat wel even.”).

•

Te veel meebewegen met de groep zonder het doel van de bijeenkomst/traject in de
gaten te houden.
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2.9

Handreiking creëren veilige sfeer

Handreiking creëren veilige sfeer
Inhoud document
Tips voor een goed teamgesprek in een veilige sfeer.

Dit document is bedoeld voor procesbegeleiders die onderwijsteams in mbo-scholen
ondersteunen bij het versterken van kwaliteitscultuur. Doel van dit document is om hen
ideeën te geven hoe zij als procesbegeleider kunnen sturen op een open teamgesprek en
een veilige sfeer.
Een belangrijk deel van het traject versterken kwaliteitscultuur zijn gesprekken voeren in
het team. Hierin is het van belang dat er een veilige sfeer is en dat er vertrouwen is. Zo
kan iedereen meedoen en zich uitspreken over wat hij of zij vindt en wat voor hem/haar
belangrijk is. Als procesbegeleider kun je een aantal dingen doen voor een open en veilige
sfeer.
•

Afhankelijk van de groep, kan het handig zijn om aan het begin van de bijeenkomst
regels met elkaar af te spreken, de regels van de dialoog, over hoe er met elkaar
gesproken wordt. Zo kan het gaan om de onderstaande regels1:
1

Vertel vanuit je eigen perspectief of eigen ervaring.

2

Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.

3

Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen.
Probeer je open te stellen en tot je door laten dringen wat de ander zegt.

4

Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders
bijdrage telt.

5

Sommige mensen zullen langer tijd nodig hebben om over hun antwoorden na te
denken. Sta toe dat mensen zoeken of dat het even stil is.

•

De procesbegeleider kan afspraken maken met het team over de vertrouwelijkheid
van het gesprek. Zo kun je de afspraak maken dat wat er wordt besproken
vertrouwelijk is en dat het niet de bedoeling is dat de teamleden onderling over
elkaars bijdrage praten. Verder praten over ideeën over het versterken van de
kwaliteitscultuur en de opdrachten kan natuurlijk wel!

•

Je kunt het belang van een veilige sfeer benoemen en de teamleden vragen ‘in
elkaars schoenen te gaan staan’. Vraag de collega’s om zich open te stellen en geef
hen de oefening om niet bevooroordeeld naar elkaar te kijken en te luisteren, maar te
begrijpen wat iemand zegt of bedoeld en waarom.

•

Voor de procesbegeleider is het van belang dat deze neutraal is en zich inhoudelijk
niet mengt in de dialoog van de teamleden.

•

Zorg dat iedereen aan het woord komt, vraag ook de teamleden die zich minder
hebben uitgesproken naar hun mening.

•

Het is van belang dat de teamleden luisteren naar elkaar en elkaar uit laten praten.

Spelregels van de dialoog, NLQAVET, opgevraagd via de
http://www.nlqavet.nl/88_1450_Spelregels%E2%80%99_dialoog.aspx
1
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•

De procesbegeleider kan ingrijpen als het gesprek een verkeerde kant op dreigt te
gaan of als er veel negatieve energie is. Zo kun je bijvoorbeeld een
gespreksonderwerp even ‘parkeren’ en aangeven dat je er later weer op terugkomt.

•

Ten slotte kun je als procesbegeleider met een anonieme peiling, op papier of via een
aantal vragen online, nagaan of iedereen vindt dat hij zich genoeg kan uitspreken en
eerlijk kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan het einde van de eerste bijeenkomst of
verderop in het traject geplaatst worden.
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2.10 Profiel team met sterke kwaliteitscultuur

Profiel team met sterke kwaliteitscultuur
Inhoud document
Beschrijving kenmerken van een team met een sterke kwaliteitscultuur.

Kenmerken

Beschrijving

Teamvisie

Het team heeft zelf een heldere teamvisie uitgewerkt waarin

geformuleerd

ambities en focus is geformuleerd met betrekking tot te kwaliteit
van onderwijs. Deze teamvisie is in lijn met de visie van de
school.
De teamleden zijn allen op de hoogte van deze visie en kunnen
uitleggen wat de visie betekent voor hun werk.

Werken conform

De teamleden werken volgens de teamvisie.

teamvisie
Zicht op

Het team heeft een transparant beeld van de onderwijskwaliteit,

resultaten

onderbouwd door objectieve gegevens die uit verschillende
kwaliteitsmetingen (JOB, Zelfevaluatie team et cetera) en
examinering komt.

Focus op

Teamleden hebben een lerende houding, reflecteren op hun

verbetering

situatie en zijn zich bewust van de betekenis daarvan voor
volgende verbeterstappen. De teamleden zijn gemotiveerd om het
niveau van kwaliteit naar een hoger plan te tillen en stellen hier
concrete plannen voor op.

Open houding

Open voor interne dialoog: het team vraagt proactief om feedback
aan studenten en collega’s en neemt deze mee in verbeteracties.
Open voor externe dialoog: het team vraagt proactief input en
feedback aan externe stakeholders zoals bedrijven en ouders en
neemt ook deze mee in verbeteracties.

Verbinding

Het leerproces van de individuele teamleden sluit aan bij het

leerproces individu

leerproces van het gehele team. Dit geldt ook voor het dagelijkse

- team

incidentele leren als ook voor professionalisering.

Kennis

Teamleden kennen hun individuele talenten en valkuilen en weten

sterkte/zwakte

dit van elkaar. Zij hebben de rollen die bij hen passen en

teamleden

versterken elkaar zodat het geheel meer is dan de som der delen.

Maakt gebruik van

Het team kent de PDCA-cyclus en past deze op alle werkgebieden

PDCA

toe. Zij formuleren hiervoor smarte acties in het teamplan.

Eigenaarschap

Het team neemt eigenaarschap op de teamopdracht, conform de

nemen

visie en de teamleden nemen eigenaarschap op hun taken.
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Kenmerken

Beschrijving

Verbinding hard

De harde (PDCA bijvoorbeeld) en de softe controls (bijvoorbeeld

controls – soft

betrekken van stakeholders, eigenaarschap van team) versterken

controls

elkaar omdat zij in een goede mix worden ingezet. (Niet te veel
controlerende systemen en ook niet alleen maar praten over hoe
er met elkaar gewerkt dient te worden.)

Verbinding

De ingezette interventies passen bij de situatie in het team en bij

verbeteracties –

de teamvolwassenheid.

situatie
Voorbeeldgedrag

Het team is een voorbeeld voor andere teams in de mate waarin
zij eigenaarschap nemen, aanspreekbaar zijn, elkaar aanspreken
en delen hier ook over in de organisatie zodat andere teams van
hen kunnen leren.

Positiviteit

Teamleden geven elkaar complimenten als zij dingen goed doen.
Interventies zijn gericht op leren en verbeteren en niet op
controle en afrekenen. Feedback is constructief.

Vertrouwen

De sfeer is veilig in het team. Teamleden mogen fouten maken en
deze benoemen en collega’s om hulp vragen. Teamleden hebben
vertrouwen in elkaars deskundigheid.

Aanspreekcultuur

Teamleden spreken elkaar aan op niet nagekomen afspraken of
storend gedrag.
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2.11 Uitleg begrippen kwaliteitscultuur

Uitleg begrippen Kwaliteitscultuur
Inhoud document
Doel van document is om verheldering te geven over de begrippen die het NCP
gebruikt voor en rondom het versterken van kwaliteitscultuur.

Naar het begrip kwaliteitscultuur kan op verschillende manieren gekeken worden. Ook
zijn er begrippen die overlap hebben met het begrip kwaliteitscultuur. Het NCP baseert
haar werk zoveel mogelijk op inzichten uit literatuur, praktijkervaringen en gesprekken
met stakeholders. De aanpak hoe kwaliteitscultuur te versterken is in ontwikkeling. Bij
voortschrijdend inzicht is het mogelijk dat de definities aangepast zullen worden.
•

Kwaliteitscultuur: de impliciete, vaak vanzelfsprekende manier waarop een team naar
kwaliteit streeft. Deze manier is gebaseerd op onderliggende en collectieve waarden
en gemeenschappelijke interpretaties en betekenisgeving. Het is de voedingsbodem
waarop kwaliteit in een team of school tot bloei kan komen.

•

Versterken kwaliteitscultuur: als team beter zicht krijgen op de eigen kwaliteitscultuur
en hoe deze bijdraagt aan het realiseren van kwaliteit. Het team krijgt inzicht in zijn
kwaliteiten en welke punten in de kwaliteitscultuur verder ontwikkeld kunnen worden.
Door interventies werkt het team aan het verstevigen van haar kwaliteiten en het
aanpakken van de ontwikkelpunten om zo beter in staat te zijn om de gewenste
kwaliteit te realiseren.

•

Teamontwikkeling: als team professioneler leren functioneren. Teamontwikkeling is
onderdeel van het versterken van kwaliteitscultuur. Afhankelijk van hoe
taakvolwassen het team is, is er meer of minder aandacht nodig voor
teamontwikkeling.

•

Kwaliteitsontwikkeling: als team op structurele en cyclische wijze werken aan het
verbeteren van het onderwijs.

•

Professionele ruimte: vrije ruimte die professionals hebben om vanuit hun expertise
hun werk in te vullen en opdracht of taken uit te voeren. Deze ruimte wordt
afgebakend door kaders vanuit nationaal-, regionaal- of schoolbeleid. De invulling
staat ten dienste van de onderwijskwaliteit.

•

Professionele cultuur: een cultuur waarin professionals (docenten) vruchtbaar met
elkaar samenwerken aan goed onderwijs en op structurele en cyclische wijze werken
aan de verbetering van dit onderwijs. Daarvoor stellen ze doelen, werken ze aan het
realiseren van deze doelen, evalueren ze deze doelen in afstemming met stakeholders
en stellen ze op basis daarvan nieuwe doelen.

•

Dialoog: een gesprek tussen twee of meer mensen waarin zonder oordeel naar elkaar
geluisterd wordt, men de intentie heeft om elkaar te begrijpen en iedereen een
bijdrage levert. Het resultaat is gedeelde en nieuwe inzichten.

•

Visie op onderwijskwaliteit: een inspirerend en gedeeld beeld van wat voor het team
de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Dit beeld is leidend voor het werk van het
team en is zichtbaar in alles wat het team doet. Dit kan gaan over tevreden
studenten, goede vakmensen opleiden, samen opleiden met bedrijfsleven,
betrokkenheid bij studenten en elkaar, procedures naleven, opbrengsten monitoren,
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resultaten bereiken, vernieuwen, open staan voor de buitenwereld, ontwikkelingen en
toekomst, etc.
•

Visie op onderwijs: een inspirerend en gedeeld beeld van wat voor het team goed
onderwijs is. Dit beeld is leidend voor het werk van het team en is zichtbaar in alles
wat het team doet. Het gaat hierbij om diverse onderwijskundige onderwerpen zoals
het curriculum, begeleiding van de student, pedagogiek, didactiek, examinering, bpv,
loopbaanoriëntatie, maatwerk.
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2.12 Aanvullende interventies voor teams

Aanvullende interventies voor teams
Inhoud document
Overzicht van interventies voor teams waarvoor het nog niet past om met het
versterken van kwaliteitscultuur aan de slag te gaan of die de behoefte hebben om met
iets anders aan de slag te gaan.

Aanvullende interventies voor teams
•

Training PDCA-cyclus, vergroten kennis en vaardigheden kwaliteitsborging

•

Teamontwikkeling met een (externe) teamcoach

•

Inzicht in individuele kwaliteiten/teamrollen door middel van bijvoorbeeld:
–

Belbin-test

–

Enneagram

–

Big Five

–

DISC

•

Effectief vergaderen – training of workshop

•

Persoonlijk leiderschap – ook in relatie tot werkdruk

•

Visietraject om uitgebreid stil te staan als team bij de visie op onderwijs

Literatuur
Kouwenhoven en Schoenmaker (2013): Van werkdruk naar werkplezier
Lencioni (2002): De vijf frustraties van Teamwork
Lingsma (2008): Vragenlijst teamontwikkeling (gebaseerd op Tuckman)
Lingsma (2005): Aan de slag met teamcoaching
Lingsma (2005): Werkboek teamcoaching
Tuckman (1965): Developmental Sequence in Small Groups
PLG (professionele leergemeenschap) van ecbo: http://www.nro-congres.nl/wpcontent/uploads/2017/11/Sessie-19-Op-weg-naar-een-professioneleleergemeenschap.pdf
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3

Handreikingen Versterken kwaliteitscultuur – Visie
op onderwijskwaliteit aanscherpen, stip op de
horizon zetten

3.1

Scan visie op onderwijskwaliteit
Om de scan daadwerkelijk in te vullen gaat u naar www.eqavet.nl, naar het onderwerp
kwaliteitscultuur en dan naar scans.
In de hieronder volgende pagina’s vindt u een voorbeeld van de scan.
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3.2

Werkvorm visie op onderwijskwaliteit bepalen (1) – In kleine groepen in
gesprek

Werkvorm visie op onderwijskwaliteit bepalen (1)
– In kleine groepen in gesprek
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team zicht te krijgen op de
gedeelde visie van onderwijskwaliteit: wat vinden individuele teamleden belangrijk en
wat is voor het team als geheel belangrijk?

Doel
Doel van deze opdracht is om als team zicht te krijgen op de gedeelde visie van
onderwijskwaliteit. Team komt tot inzicht wat voor teamleden individueel en voor het
team als geheel belangrijk is als het gaat om visie op onderwijskwaliteit. Dit geeft richting
en invulling aan het werk van het team. Het maakt het helder waar het team aan wil
werken en dat geeft energie. Ook helpt het in maken van keuzes en stellen van
prioriteiten. Team krijgt meer eigenaarschap over zijn onderwijskwaliteit en geeft
invulling aan zijn professionele ruimte.

Benodigde tijd
1 uur.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 1 Visie op onderwijskwaliteit aanscherpen/bepalen, als een stip op de horizon,
het hogere doel waar het team aan wil werken.

Concrete resultaten/opbrengsten
Kernwoorden of kernzinnen die voor het team de visie op onderwijskwaliteit weergeeft.
Daarnaast kan uit de discussies van het team ook al een eerst indruk afgeleid worden van
de kwaliteitscultuur van het team. Grote kans dat de visie op onderwijskwaliteit en
kwaliteitscultuur samenhangen.

Aanpak
Vooraf
•

Ter voorbereiding vullen de teamleden de scan ‘Visie op onderwijskwaliteit’ in. Te
vinden op de www.eqavet.nl, onder kwaliteitscultuur en dan onder scans.

•

De leden nemen de uitkomsten van hun ingevulde scan mee naar de bijeenkomst.

Opdracht
1

Korte uitleg over ‘spelregels’ dialoog voeren en uitleg opdracht.

2

Groepjes van vier vormen. Vraag teamleden om in de groepjes van vier kort aan
elkaar uitleggen wat voor ieder de kern voor van onderwijskwaliteit. Teamleden
gebruiken daarbij de uitkomsten van de scan die ze ter voorbereiding hebben
ingevuld.

3

Vraag teamleden om in gesprek te gaan over wat ieder heeft ingebracht. Laat ze goed
doorvragen en naar elkaar luisteren. Laat ze ook naar voorbeelden zoeken (hoe ziet
dat er uit of hoe zou dat er dan uitzien?).
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4

Laat de groepjes hun gesprek samenvatten in 5 (of ander aantal) belangrijkste
kernwoorden. Laat ze deze op een flap schrijven.

5

Vervolgens alle flappen ophangen. Team uitnodigen om alle flappen te bekijken en te
bekijken wat de andere groepen besproken hebben.

6

Daarna aan het team vragen om o.b.v. wat in de afzonderlijke groepen is besproken
in een, twee of drie zinnen samen te vatten wat voor het team belangrijk is als het
gaat om de visie op onderwijskwaliteit.

7

Tot slot, kijken of het al mogelijk is om een indruk te vormen van de kwaliteitscultuur
van het team. Hierbij helpt ook de ingevulde scan. De antwoorden die het team
gegeven heeft passen meer bij de ene kwaliteitscultuur dan bij de anderen. Dat is af
te lezen aan de grafiek die tevoorschijn komt als ieder de scan heeft ingevuld.
Bespreek met elkaar of het team dit beeld herkent. Neem dit beeld mee voor een
latere bespreking in het team over de kwaliteitscultuur van het team.

Tips en Trucs
•

Spelregels ‘dialoog’ eventueel van te voren al op een flap schrijven en flap ophangen.

•

Geef zelf het goede voorbeeld, wat betreft het doorvragen, luisteren. Laat teamleden
zien wat goede vragen zijn om te stellen.

Benodigdheden/materialen
•

Flipover/flaps.

•

Stiften.
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3.3

Werkvorm visie op onderwijskwaliteit bepalen (2) – als team komen tot
gedeeld beeld

Werkvorm visie op onderwijskwaliteit bepalen (2)
– als team komen tot gedeeld beeld
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team tot een gedeeld beeld te
komen met betrekking tot onderwijskwaliteit.

Doel
Gedeelde visie van het team op onderwijskwaliteit scherp krijgen

Benodigde tijd
Half uur.

Gekoppeld aan onderdeel
Visie op onderwijskwaliteit bepalen (onderdeel 1).

Concrete resultaten/opbrengsten
Teamvisie op onderwijskwaliteit.

Aanpak
Vooraf:
•

Ter voorbereiding op deze opdracht is het goed om de werkvorm ‘Visie op
onderwijskwaliteit bepalen (1) – In kleine groepen in gesprek’ als team te doen.

•

Ook is het goed om de visie van de school of afdeling vooraf op te zoeken en er bij te
hebben. Als het team eerst zelf heeft nagedacht over zijn visie op onderwijskwaliteit
kan vervolgens gecheckt worden hoe deze overeenkomt met de visie van de school
en de visie van het team nog om aanpassingen vraagt. Let wel: het is eerst goed om
te beginnen bij het team zelf, want daarmee komt naar boven wat het team energie
geeft.

Opdracht:
1

Als groep verzamelen rondom flap waarom kernwoorden zijn opgeschreven die voor
het team de visie op onderwijskwaliteit weergeven. Vraag het team om te lezen welke
woorden zijn opgeschreven. Stel als procesbegeleider vragen zoals: Wat valt jullie op?
Welke conclusies kunnen jullie hieraan verbinden? (20 min)

2

Maak een nieuwe flap met de aanvulzin: Onze visie op onderwijskwaliteit is……

3

Vraag iemand uit het team om een stift te nemen en op te schrijven wat het team
aangeeft.

4

Tot slot vragen (10 min): Kan iedereen zich in deze visie vinden? Op een duidelijk ja
wachten van iedereen. Indien niet iedereen duidelijk ja zegt, die personen vragen
waarom niet. En met het team kijken wat er nog aangevuld/aangepast moet worden.

5

Tot slot, korte reflectie op het proces: Wat vond men ervan? Hoe was het om zo over
dit onderwerp in gesprek te zijn? Goede gesprekken gevoerd?
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Benodigdheden/materialen
•

Flipover/flaps

•

Stiften
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3.4

Werkvorm visie ‘handen en voeten’ geven met behulp van metafoor

Werkvorm visie ‘handen en voeten’ geven met
behulp van metafoor
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team de visie op
onderwijskwaliteit te vertalen naar een concreet beeld.

Doel
Visie vertalen naar een concreet beeld. Dit draagt bij aan het krijgen van een gedeeld
beeld als team van de visie op onderwijskwaliteit.

Benodigde tijd
½ uur.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 1: visie op onderwijskwaliteit aanscherpen/bepalen, als een stip op de horizon/
het hogere doel waar het team aan wil werken.

Concrete resultaten/opbrengsten
Team heeft een metafoor die hun visie op onderwijskwaliteit weergeeft. Dit beeld helpt bij
het invullen en levend houden van de visie op onderwijskwaliteit.

Aanpak
Vooraf
Ter voorbereiding op deze vorm is het nodig dat het team het gesprek gevoerd heeft over
zijn visie op onderwijskwaliteit. Als het goed heeft het team deze vastgelegd in enkele
kernwoorden of –zinnen. Gebruik deze input voor deze opdracht.
Opdracht
1

Team verdelen in drietallen. Vraag het team om in drietallen na te denken over een
metafoor die goed de visie op onderwijskwaliteit weergeeft. Geef ter inspiratie een
aantal voorbeelden van metaforen.

2

Geef elk drietal een flapover om de metafoor te tekenen of uit te leggen.

3

Vraag het drietal om de verschillende aspecten van de visie te verwerken in de
metafoor. ‘Welke aspecten komen terug in onze visie en hoe komen die terug in de
metafoor?’ Als er genoeg tijd is, kan deze denkoefening ook buiten, tijdens een
wandeling gedaan worden.

4

Vragen om de drietallen hun ideeën te delen. Bepaal vervolgens gezamenlijk wat de
beste metafoor is. Vul gezamenlijk als team de gekozen metafoor verder aan.

5

Bespreek met elkaar of alle aspecten van de visie terugkomen in de metafoor.

6

Tot slot, bespreek als team hoe de metafoor verder uitgewerkt gaat worden, wie gaat
dit doen. En bespreek in welk document deze wordt verwerkt en of het mogelijk is om
de metafoor op een zichtbare plek op te hangen.

Benodigdheden/materialen
•

Flap-over.
49

•

Stiften.

•

Voorbeelden van metaforen om team te inspireren.
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3.5

Tussentijdse opdracht – visie

Tussentijdse opdracht - visie
Inhoud document
Met de opdracht die in dit document staat beschreven krijg je als team een beter beeld
van de visie op onderwijskwaliteit.

Doel
Doel is van deze opdracht is om als team beter beeld te krijgen van de visie op
onderwijskwaliteit. Hoe komt deze al terug in onze praktijk.

Benodigde tijd
Uitvoering individueel tussen bijeenkomst 1 en 2.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 1: Visie op onderwijskwaliteit aanscherpen/bepalen, als een stip op de
horizon/het hogere doel waar het team aan wil werken.

Concrete resultaten/opbrengsten
Het team is tussen de bijeenkomsten door ook bezig met zijn visie op onderwijskwaliteit.
Het team krijgt een beter beeld van de visie en heeft een koppeling gemaakt tussen de
visie en de praktijk.

Aanpak
Vooraf:
In een teambijeenkomst is het team in gesprek geweest over de visie op
onderwijskwaliteit. Deze is samengevat in een paar kernwoorden of –zinnen.
Opdracht:
1

Ga tussen deze bijeenkomst en de volgende bijeenkomst op zoek naar voorbeelden in
de praktijk die volgens jou het dichtst bij jullie visie op onderwijskwaliteit in de buurt
komt. Ga minimaal op zoek naar twee voorbeelden.

2

Als start van de volgende bijeenkomst delen alle teamleden een voorbeeld. Bespreek
met elkaar of deze voorbeelden inderdaad de visie weergegeven: Waarom wel of niet?
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4

Gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken

4.1

Werkvorm van onderwijskundige uitdaging naar doel

Werkvorm Van onderwijskundige uitdaging naar
doel (stip op de horizon zetten)
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team helder te krijgen aan welk
doel zij wil gaan werken ter ondersteuning van het versterken van de kwaliteitscultuur.

Doel
Onderwijskundige uitdaging vertalen naar een doel.

Benodigde tijd
1 uur en 15 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 2: gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken, gebaseerd op analyse van
gegevens en afgeleid uit de visie op onderwijskwaliteit.

Concrete resultaten/opbrengsten
Het team heeft helder aan welk doel zij wil gaan werken, ter ondersteuning van het
versterken van de kwaliteitscultuur van het team.
Door deze werkvorm is het team geïnspireerd geraakt om het doel te gaan realiseren.

Aanpak
Vooraf:
Ter voorbereiding op deze opdracht heeft het team op basis van gegevens bepaald aan
welke onderwijskundige uitdaging (kwaliteitsdoel) het team wil gaan werken ter
ondersteuning (als vliegwiel) aan het werken van het versterken van de kwaliteitscultuur.
1

Op zoek naar de kracht van het team (waar is het team goed in) wat betreft dit
thema (kwaliteitsdoel) door AI interview, zie bijlage 1.

2

Ronde 1 in duo’s: 25 minuten.
Opdracht: op zoek gaan naar een moment waarop je al tevreden was over hoe jullie
als team aan het thema werken. Onderneem daarbij de volgende stappen:
–

Ga met elkaar in gesprek aan de hand van bijlage 1, het AI interview.

–

Volg de tips die gegeven worden in de bijlage.

–

Stel jezelf en de ander steeds de vraag: Wat doe jij op zo’n moment? Wat doet
het team op zo’n moment?

–

Probeer vanuit de antwoorden op bovenstaande vragen een doorvertaling te
maken wat dit zegt over het team. Waar zit dan de kracht van het team? Waar is
het team goed in op dit thema?

3

Ronde 2 in viertallen: 20 minuten.
Opdracht: deel elkaars verhalen. Onderneem daarbij de volgende stappen:
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–

Vertel in de groep per persoon maximaal 5 minuten wat het interview heeft
opgeleverd en welke doorvertaling er is gemaakt naar de kracht van het team.

–

Ga vervolgens voor vraag 3 op zoek naar de gemeenschappelijke delers. Schrijf
deze op een flap.

4

Ronde 3 plenair: 30 min.
Opdracht: Gemeenschappelijke delers inventariseren. Onderneem daarbij de volgende
stappen:
–

Alle groepen leveren de gemeenschappelijke delers aan op flap en hangen deze
naast elkaar op.

–
5

Check met de groep of alle zaken die genoemd worden helder zijn en herkenbaar.

Prioriteren van bovengenoemde onderwerpen. 10 min.
Opdracht: Komen tot een lijst met 5 tot 10 punten/doelen die het team wil nastreven
op het thema. Stel daarbij de volgende vragen:

6

–

Welke doelen stelt het team?

–

Wat wil het team straks gerealiseerd hebben?

Check plenair: Is dit overeenkomstig onze visie? Staat iedereen achter deze doelen?
Is dit waar we als team voor willen gaan?

Afsluiten met de vraag of dit zo een goede invulling is van de uitdaging. Of iedereen hier
achter kan staan. En of het motiveert om er mee aan de slag te gaan.

Tips en trucs
•

Laat elkaar goed uitpraten en vraag zo nodig door tot duidelijk is wat er wordt
bedoeld.

•

Volg de instructie van het AI Interview om het gesprek zo goed mogelijk te voeren.

Benodigdheden/materialen
Bijlage AI Interview (volgende pagina)
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Bijlage - Leidraad waarderend interview


Interview elkaar in 2x 10 minuten.



Houd je aan de interviewvorm, dus probeer een gesprek te vermijden.



Vraag goed door en probeer je in het verhaal van de ander in te leven, probeer het
verhaal te begrijpen.



Maak aantekeningen, zodat je het verhaal straks goed kunt navertellen.

1

Denk terug aan de afgelopen periode in je werk naar momenten waarop je bezig was
met [het kwaliteitsdoel]: Wat was voor jou een hoogtepunt? Hoe zag dat eruit? Waar
was je trots op? Wat was een moment dat je veel plezier en energie uit je werk
haalde?
–

Wat maakt dat je zo voelde? Wat deed jij daarvoor? Welke eigenschappen heb je
daarvoor nodig? Wat deed je team daarvoor? Wat deed de organisatie daarvoor?

2

Wat is voor jou belangrijk in wat betreft [het kwaliteitsdoel] voor studenten,
docenten, de instelling? Beschrijf een moment waarop je daarmee bezig bent. Wat
doe je dan? Wat doen anderen dan? Wat maakt dat het lukt?

3

Stel je nu voor: we zijn een stuk vooruit in de tijd en alle studenten die beginnen bij
het roc binnen jullie opleiding zijn zeer tevreden met [het kwaliteitsdoel]. De situatie
is voor docenten en studenten hoopgevend en geeft veel voldoening. Iedereen,
docenten, studenten, management, voelt zich betrokken bij [het kwaliteitsdoel]. De
uitkomsten van de vorige vragen zijn geen uitzondering meer, maar zijn de
normaalste zaak van de wereld binnen het roc.
–

Vertel hoe dit er uitziet! Wat gebeurt er? Wat doe je? Wat maakt het zo’n
plezierige werksituatie? Wat maakt dat het zoveel voldoening geeft? Welke
kwaliteiten zijn er nodig in deze situatie? Wat kenmerkt deze kwaliteiten en hoe
weet je dat deze aanwezig zijn?

–

Hoe is dat voor studenten? Hoe is dat voor jou als docent? Wat merken
praktijkopleiders daarvan? Wat merken ouders daarvan? Hoe is dat voor de
organisatie? Waar ervaar je successen op het vlak van [het kwaliteitsdoel]?

54

4.2

Werkvorm onderwijskundige uitdagingen team in kaart brengen

Werkvorm onderwijskundige uitdagingen team in
kaart brengen
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team te bepalen wat het
onderwijskundig thema is waar het team mee aan de slag gaat.

Doel
O.b.v. gegevens en visie bepalen wat het onderwijskundig thema is waar het team mee
aan de slag gaat.

Benodigde tijd
45 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 2: gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken, gebaseerd op analyse van
gegevens en afgeleid uit de visie op onderwijskwaliteit.

Concrete resultaten/opbrengsten
Diverse onderwijskundige vraagstukken in beeld gebracht

Aanpak
Vooraf
•

Ter voorbereiding op dit onderdeel kan een teamlid, of een kwaliteitszorgmedewerker
of een teamleider alle gegevens die bekend zijn over de onderwijskwaliteit van het
team verzamelen en analyseren en verwerken in een presentatie van hooguit 10 tot
15 minuten. Dit is werk wat goed door één persoon kan gebeuren en scheelt tijd in de
bijeenkomst van het team. Het is vervolgens aan het team om er over in gesprek te
gaan en conclusies aan te verbinden.

•

Ook is het goed om voorafgaande aan dit onderdeel als team in gesprek zijn geweest
over de visie op onderwijskwaliteit. Deze visie heeft het team nodig om te kunnen
bepalen waar het meest prioriteit naar uitgaat voor het team.

Opdracht
1

Startvraag aan het team stellen: op basis van welke gegevens evalueren jullie de
kwaliteit van jullie onderwijs?

2

Vervolgens de samenvatting en analyse van de gegevens presenteren.

3

Daarna aan team vragen wat goed gaat en wat beter kan wat betreft de
onderwijskwaliteit van het team. Stel vragen zoals: Wat valt op? Waar zijn we
tevreden over? Wat kan beter?

4

Als team gezamenlijk komen tot een top drie van punten die goed gaan en een top
drie van punten die beter kunnen.

5

Vervolgens kort in overleg in kleine groepen (drie personen) om een vergelijking te
maken tussen onderwijsvisie van het team en de sterke en aandachtspunten. Op
basis van de vragen:
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–

Is er een logisch verband tussen onze visie op onderwijskwaliteit en onze sterke
punten en aandachtspunten?

–

Op basis van onze visie op onderwijskwaliteit gecombineerd met wat er uit de
gegevens blijkt, met welk onderwijskundig thema zouden we als team aan de slag
moeten.

6

Plenair bespreken wat er uit de groepjes komt. Op basis daarvan één onderwerp
selecteren waar het team verder mee aan de slag wil.

Benodigdheden/materialen
•

Eventueel stappen van onderwijsproces uitwerken of er bij hebben. Kan ook nog
later/in de volgende bijeenkomst. Kan mensen houvast geven.

•

Flapover.

•

Stiften.
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4.3

Werkvorm oorzaakanalyse

Werkvorm Oorzaakanalyse
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om de oorzaken te bepalen waarom een
doel niet is gerealiseerd.

Doel
•

Bepalen wat de oorzaken zijn waarom een doel nog steeds niet gerealiseerd is. Bepalen
welke redenen daar verantwoordelijk voor zijn of een rol bij spelen. Door goed zicht te
hebben op oorzaken is de kans groter dat een doel gerealiseerd gaat worden.

Benodigde tijd
30 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 3: inzicht krijgen in kwaliteitscultuur, kwaliteiten en ontwikkelpunten bepalen.

Concrete resultaten/opbrengsten
Het team heeft zicht op de oorzaken waarom het doel nog niet eerder is gerealiseerd.
Team weet wat ze moet aanpakken om het doel wel te realiseren. Team heeft in beeld of
de kwaliteitscultuur van het team ook deels bijdraagt aan dat het doel nog niet
gerealiseerd is.

Aanpak
Vooraf
Team heeft bepaald met welke onderwijskundige uitdaging het aan de slag wil.
1

Een handig hulpmiddel bij een oorzaakanalyse is het visgraatdiagram. Zie hieronder
voor een voorbeeld of op: https://btsg.nl/visgraatdiagram/. In onze analyse gaan we
uit van de factoren: mens (individueel handelen als oorzaak), methode (gebruikte
methodiek, procedure, systeem of instrument als oorzaak), organisatie
(organisatorische aspecten als oorzaak, zoals geen geschikte ruimte, geen tijd) en
cultuur (cultuuraspecten als oorzaak, zoals slechte afspraken, geen gedeeld beeld
over doel).

2

Schrijf de vier categorieën op een flap. Of teken de visgraatdiagram op een flap.

3

Laat het team oorzaken noemen. Plaats deze in de juiste categorie. Plaatsen mag
snel. Discussie over wat nu precies de goede plek is, is niet nodig. Beter snel plaatsen
en misschien niet helemaal juist, dan veel kwijt zijn aan discussie over de juiste plek.
Dit kan eventueel ook in kleine groepjes in plaats van met het hele team samen.

4

De genoemde oorzaken zijn belangrijke punten die later in het plan van aanpak
meegenomen moeten worden.

5

De genoemde oorzaken gelegen in de cultuur zijn een opmaat voor het gesprek van
het team over de kwaliteitscultuur.
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Benodigdheden/materialen
•

Groot vel papier.

•

Stiften.

•

https://btsg.nl/visgraatdiagram/
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4.4

Werkvorm SWOT analyse

Werkvorm SWOT-analyse
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team de doelen te bepalen waar
het team mee aan de slag wil.

Doel
Doelen bepalen waar het team mee aan de slag wil op basis van een analyse van de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor het team.

Benodigde tijd
60 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 2: gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken, gebaseerd op analyse van
gegevens en afgeleid uit de visie op onderwijskwaliteit.

Concrete resultaten/opbrengsten
Input voor het stellen van doelen op basis van inzichten in waar het team goed in is, waar
het team niet goed in is en wat kansen en bedreigingen zijn voor het team.

Aanpak
Opdracht
1

Uitleg van de SWOT-analyse.

2

Deel de groep in vier subgroepen. Elke groep neemt één van de vier categorieën
(sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen) voor zijn rekening. Laat iedere groep
brainstormen en voorbeelden geven over de betreffende categorie. Laat ze deze
noteren op een flipovervel. Je kunt ook kiezen voor een creatieve variant en de
subgroepen bijvoorbeeld drie levende dia’s laten uitbeelden van de belangrijkste
voorbeelden uit de betreffende categorie.

3

Geef de vier subgroepen om beurt de gelegenheid om de voorbeelden van hun
flipovervel toe te lichten of de levende dia’s uit te beelden. De overige subgroepen
geven feedback en vullen de voorbeelden aan. Aan het einde van de presentaties
en/of toelichting heb je vier velden (flipovervellen) met concrete voorbeelden per
categorie. Vat de vier velden samen zodat iedereen een goed overzicht heeft van de
voornaamste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en om het team heen.

4

Bepaal op basis van dit overzicht de onderwijskundige uitdagingen waar het team aan
wil gaan werken. Kom gezamenlijk tot een top drie en kies daarvan vervolgens één
onderwijskundige uitdaging die het team wil gaan realiseren terwijl ze intussen
werken aan het versterken van hun kwaliteitscultuur.

Tips en trucs
Sterktes en zwaktes zijn intern gericht, kansen en bedreigingen zijn externe factoren.

Benodigde materialen
•

Stiften
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•

Grote papiervellen
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4.5

Werkvorm doel SMART maken (werkvorm doel)

Werkvorm doel SMART maken (werkvorm doel)
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team het gezamenlijke doel te
bepalen waaraan ze willen werken en dit SMART te maken.

Doel
Het team bepaalt gezamenlijk wat het doel is waar ze aan willen werken en maakt dit
doel SMART.

Benodigde tijd
Deze opdracht duurt ongeveer 2 uur.

Gekoppeld aan onderdeel
Deze opdracht is gekoppeld aan onderdeel 2: Gezamenlijk doel bepalen.

Concrete resultaten/opbrengsten
Helder wat het doel is waar het team aan gaat werken. Het doel dient als vliegwiel voor
het versterken van kwaliteitscultuur van het onderwijsteam. Door aan het doel te werken
gaat het team de kwaliteitscultuur versterken.

Aanpak
Het volgende is goed om als team te doen vooraf aan deze opdracht:
•

Teamplan raadplegen op doelen/aandachtspunten die het team daarin heeft
benoemd.

•

Een analyse van de gegevens die iets zeggen over de kwaliteit van onderwijs van het
team. Denk aan gegevens van studenten, bedrijven, ouders, medewerkers zelf,
auditrapporten, inspectieonderzoeken, etc.

•

Het bepalen/aanscherpen van de visie op onderwijskwaliteit.

Een doel hangt als het goed is samen met de visie van het team op onderwijskwaliteit en
het is mooi als het doel samenhangt met andere initiatieven of projecten waar het team
mee bezig is. Hiervoor kun je gezamenlijk het teamplan bekijken. Ook kun je van te
voren gegevens over het team bekijken en analyseren, zoals de uitkomsten van de JOBmonitor of het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In de bijeenkomst kun je je
analyse met het team delen. Welke gegevens geven een aanleiding om mee aan de slag
te gaan?
Door één doel te nemen en daar samen aan te werken, werkt het team aan het
versterken van de kwaliteitscultuur. Dit doel hoeft niet te gaan over de kwaliteitscultuur,
maar het samenwerken aan het doel werkt als een vliegwiel voor het versterken van de
kwaliteitscultuur. Het doel is onderwijskundig van aard.

Voorbeelden van doelen in deze fase zijn:
•

Verminderen van uitval.

•

Verbeteren van de intake.

•

Vernieuwen van didactiek die wordt ingezet.
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•

Verbeteren van de bpv.

•

Verbeteren van de interactie met het bedrijfsleven.

Richtvragen om het doel te toetsen:
•

Is het doel behapbaar in een jaar?

•

Ligt het onderwerp van het doel in de invloedssfeer van het team?

•

Kan de manier waarop we aan het doel werken de kwaliteitscultuur versterken? (Let
op: dit is enkel een verkenning, later gaan we hier verder op in).

Als het doel is vastgesteld wordt het SMART gemaakt. SMART staat voor:
•

Specifiek

•

Meetbaar

•

Acceptabel

•

Realistisch

•

Tijdgebonden

Doel SMART formuleren; in groepjes aan de slag om d.m.v. het beantwoorden van
onderstaande vragen het doel SMART te maken.
Specifiek
•

Wat willen we bereiken?

•

Op wie heeft het doel betrekking?

•

Om welke zichtbare, merkbare verandering gaat het?

•

Op welke situatie heeft het doel betrekking?

•

Welke subdoelen kunnen we benoemen?

Meetbaar
•

Wanneer hebben we het doel bereikt?

•

Hoe kun je het doel in cijfers uitdrukken?

•

Welke indicatoren uit de teamresultatenbox kun je gebruiken ter ondersteuning van
ons doel?

•

Hoe ga je meten dat we het doel hebben bereikt? Hoe ga je de gegevens verzamelen?
Denk aan: enquête, resultaten uit het systeem, face to face, telefonisch.

•

Bij wie ga je die gegevens verzamelen? Denk aan: studenten, docenten,
management, werkveld.

Acceptabel
•

Is er draagvlak voor het doel?

•

Sta je zelf achter het doel?

•

Staat het management achter het doel?

•

Is het doel actiegericht geformuleerd?

Realistisch
•

Is het doel haalbaar?

•

Hebben we genoeg tijd om het doel te realiseren?

•

Kunnen we genoeg inspanning leveren?

•

Hebben we voldoende deskundigheid in huis?

•

Zijn er niet teveel factoren die een rol spelen die we niet kunnen beïnvloeden?
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Tijdsgebonden
•

Wanneer willen we het doel bereikt hebben?

•

Is het nodig om tussentijdse mijlpalen te benoemen?

Resultaten
•

Welke uitkomsten gaan we opleveren?

•

Welke tastbare zaken, producten liggen er straks?

Activiteiten
•

Wat ga je doen?

•

Wie gaat doen?

•

Wanneer ga je dat doen?

Tips en trucs
Het werkt fijn als er al een analyse is gedaan op de gegevens die bekend zijn over de
kwaliteit van het onderwijs van het team.

Benodigde materialen
•

Het teamplan.

•

Analyse van de gegevens.
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4.6

Tussentijdse opdracht – doel

Tussentijdse opdracht - doel
Inhoud document
Met de opdracht die in dit document staat beschreven test je als team of het doel dat
je wilt bereiken aansluit bij de wensen en behoeftes van stakeholders.

Doel
Als team input verzamelen van stakeholders om het doel verder uit te werken, zodat het
past bij de wensen en behoeftes van stakeholders.

Benodigde tijd
Individueel uitvoeren tussen bijeenkomst 1 en 2.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 2: gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken, gebaseerd op analyse van
gegevens en afgeleid uit de visie op onderwijskwaliteit.

Concrete resultaten/opbrengsten
Input vanuit de verschillende stakeholders voor verdere uitwerking van het teamdoel.
Team heeft getoetst of dat wat het team wil bereiken, aansluit bij de wensen en
behoeftes van stakeholders.

Aanpak
Vooraf:
Het team is in gesprek geweest over het formuleren van een doel.
Opdracht:
1

Als team bepalen welke stakeholders belang hebben bij het doel waar het team aan
wil gaan werken. Denk aan studenten, ouders, management, bedrijven, andere
scholen, publieke organisaties….

2

Bepalen wat de vragen zijn die het team wil voorleggen aan deze stakeholders.

3

Bepalen welk teamlid welke stakeholder gaat bevragen.

4

Antwoorden van de stakeholders op de vragen vastleggen. Kan op papier, maar ook
in een filmpje.

5

Deze uitkomsten meenemen naar de volgende teambijeenkomst en met elkaar
bespreken.

Tips en trucs
•

Maak concrete afspraken wie met welke stakeholder in gesprek gaat.

•

Bij voorkeur gaan alle teamleden een gesprek aan met stakeholders. Hierdoor blijft
iedereen betrokken.
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5

Inzicht krijgen in kwaliteitscultuur

5.1

Scan kwaliteitscultuur
Om de scan daadwerkelijk in te vullen gaat u naar www.eqavet.nl, naar het onderwerp
kwaliteitscultuur en dan naar scans.
In de hieronder volgende pagina’s vindt u een voorbeeld van de scan.
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5.2

Werkvorm inzoomen op kwaliteitscultuur

Werkvorm inzoomen op kwaliteitscultuur
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team inzicht te krijgen in de
huidige kwaliteitscultuur; dit vormt de basis om als team na te denken over wat zij
wenselijk vinden in de kwaliteitscultuur.

Doel
Team krijgt inzicht in de huidige kwaliteitscultuur. Op basis daarvan denkt het team na
over wat ze wenselijk vinden in hun kwaliteitscultuur.

Benodigde tijd
45 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Onderdeel 3: Inzicht krijgen in kwaliteitscultuur, kwaliteiten en ontwikkelpunten bepalen.

Concrete resultaten/opbrengsten
Inzicht in de kwaliteitscultuur. Inzicht is nodig om deze als team te kunnen versterken.

Aanpak
Vooraf:
•

Ter voorbereiding vult de teamleden individueel de scan ‘Kwaliteitscultuur’ in. Deze is
te vinden op www.eqavet.nl, onder kwaliteitscultuur, onder scans.

•

Degene die de teamleden uitnodigt om de scan in te vullen, zorgt via de website van
EQAVET voor gezamenlijke rapportage van het team, waarin de individuele
antwoorden van de teamleden zijn samengevat.

Opdracht:
1

Team verdeelt zich in kleine groepen en bekijkt de gezamenlijke rapportage. Wat valt
op? Wat zijn de stellingen die heel erg bij het team passen, dus waar zijn we goed in
als team? Wat zijn de stellingen die helemaal niet bij het team passen en waar we
beter in zouden willen zijn? Wat zegt dit over ons team? Komt er een type
kwaliteitscultuur uit? Of zijn meerdere type op ons als team van toepassing?

2

Na gesprek in subgroepen vraag je de teamleden om te bedenken welk type
kwaliteitscultuur zij het meest dominant voor het team vinden. Teken de vier typen
kwaliteitscultuur uit op de grond. Vraag de teamleden om positie in te nemen. Vraag
teamleden waarom ze voor dat type hebben gekozen: Wat maakt dat je staat waar je
staat?

3

Kom gezamenlijk tot een aantal conclusies:
–

Het type kwaliteitscultuur dat voor ons team dominant is…. Het type
kwaliteitscultuur … is daarna het meest dominant voor ons als team.

–

Wat zijn de dingen waar we heel erg goed in zijn als team? Mogen bijvoorbeeld
drie of vijf woorden of zinnen zijn.

–

Wat zouden we graag willen versterken als team?
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4

Als het team tot deze conclusies is gekomen is het mooi om de link te leggen naar het
doel of doelen die het team heeft. Als we deze conclusies trekken, wat betekent dat
dan voor het aanpakken van doelen die we onszelf als team hebben gesteld.

Benodigdheden/materialen
Plaatje en uitleg over de type kwaliteitsculturen
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6

Gewenste verandering realiseren: concrete acties
formuleren

6.1

Werkvorm plan van aanpak maken

Werkvorm plan van aanpak maken
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om een actieplan te maken met hierin de
doelen en subdoelen die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteitscultuur.

Doel
Actieplan maken.

Benodigde tijd
45 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Gewenste verandering realiseren: concrete acties formuleren (onderdeel 4).

Concrete resultaten/opbrengsten
Tijdlijn/plan van aanpak met activiteiten, overleggen, deadlines.

Aanpak
1

De groep wordt opgesplitst in subgroepen van drie à vier personen. Iedere subgroep
ontwerpt de stappenreeks/de tijdlijn die hoort bij het proces van de besproken
subdoelen en het einddoel. Deze zijn reeds eerder met elkaar afgestemd bij
bovengenoemde werkvormen en zijn gericht op het verbeteren van de
kwaliteitscultuur.

2

Start met het bepalen van het startpunt en van het eindpunt van het proces; van
beginpunt tot afronding. Schrijf bijvoorbeeld links ‘huidige situatie’ als beginpunt en
‘het beoogde doel’ als eindpunt.
–

Bepaal met elkaar wat de startsituatie is; Waar sta je nu met betrekking tot het
doel wat jullie willen behalen om de kwaliteitscultuur te verbeteren?

–

Schrijf bij eindpunt het doel op wat jullie willen bereiken en reeds eerder met
elkaar hebben afgestemd. Dit is het eindpunt van de tijdlijn.

–

Bepaal met elkaar welke onderdelen/stappen er nodig zijn om dit doel te behalen.

–

Schrijf deze subdoelen op een deel-tijdlijn en werk deze per groepje uit aan de
hand van de onderstaande vragen.

Denk bij het vormgeven van de processtappen aan de volgende aandachtspunten en stel
daarbij steeds weer de volgende vragen:
–

Wie zijn er allemaal bij kwaliteitscultuur betrokken? Welke volgorde wordt hierbij
aangehouden?

–

Op welk moment heb je als team/teamlid met wie contact?

–

Wie zijn in het werkproces van wie afhankelijk?

–

Wie zijn de sleutelfiguren? Wie maken de uiteindelijke beslissing?
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–

Welke dilemma’s of problemen ondervind je in bepaalde processtappen? Schrijf
die in rood bij de processtappen.

3

De flaps worden naast elkaar gehangen en het proces wordt plenair besproken. Waar
mogelijk worden voor de knelpunten verbeterpunten bedacht.

4

Check plenair of dit nu de stappen en onderwerpen zijn waarmee je daadwerkelijk
gaat werken en of ze inderdaad van invloed zijn op de verbetering van de
kwaliteitscultuur.

5

Tot slot maakt de trainer een korte samenvatting van hetgeen er is uitgebeeld.

Stappen / acties

Wie? Uitvoering /
verantwoordelijk

Start

Klaar

Hierboven een voorbeeld stappenplan; wat ga je doen, wanneer en met wie? Deze kun je
voorafgaand maken en aansluitend in de tijdlijn invullen.
Hieronder een voorbeeld tijdlijn met bijbehorende actie/wat ga je doen, wie heb je nodig
daarvoor?

Tips en trucs
Zorg dat je steeds in de gaten houdt dat het hier gaat om doelen en subdoelen die
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteitscultuur. Stel op gepaste momenten de
check-vraag.

Benodigdheden/materialen
•

Brown paper, stiften, post its per subgroep. Schrijf links het woord ‘beginsituatie’ en
rechts het woord ‘einddoel’.

•

Hang een vel papier aan de muur ‘brown paper’.
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6.2

Werkvorm opbrengsten en aanpak traject evalueren

Werkvorm opbrengsten en aanpak traject
evalueren
Inhoud document
In dit document wordt de aanpak beschreven om als team het traject te evalueren.

Doel
Opbrengsten en aanpak van de bijeenkomsten evalueren. Wat blijft je persoonlijk het
meeste bij? Wat heeft het team opgeleverd? Wat heeft het de student opgeleverd? Wat
heeft het de organisatie opgeleverd?

Benodigde tijd
30 minuten.

Gekoppeld aan onderdeel
Met deze werkvorm wordt teruggeblikt op het hele traject. Het is dus niet gekoppeld aan
een specifiek onderdeel.

Concrete resultaten/opbrengsten
•

Bewustwording en onder woorden brengen van wat er geleerd is door de deelnemer.

•

Afronden van het leerproces.

•

Concrete acties benoemen waarmee men aan de slag gaat.

Aanpak
Maak een keuze uit de volgende opties:
Optie 1
Gebruik de associatiekaarten als beeldvorming voor hetgeen de deelnemers gaan
vertellen. Leg deze kaarten uit op de grond zodat de deelnemers goed kunnen zien welke
keuze ze hebben.
1

Laat de deelnemers een kaart kiezen die symbool staat voor hun nieuwe
ontwikkelpunten waar ze na de training mee aan de slag gaan.

2

Plenair: elke deelnemer laat de kaart van zijn of haar keuze zien en legt aan de hand
van dit symbool uit waar hij of zij na de training concreet mee aan de slag gaat.

3

4

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:
–

Wat blijft je persoonlijk het meeste bij?

–

Wat heeft het traject het team opgeleverd?

–

Wat heeft het de student opgeleverd?

–

Wat heeft het de organisatie opgeleverd?

Laat hen vervolgens een kaartje kiezen dat symbool staat voor de hulp die ze daarbij
gaan vragen om het te realiseren.

5

Herhaal stap 2 voor dit onderdeel.
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Optie 2
Als afsluiting van een training kun je de deelnemers vragen om een korte presentatie te
geven voor de groep over wat ze geleerd hebben. Zij kiezen een beperkt aantal kaartjes
uit die dat illustreren. Zij leggen met behulp van kaartjes aan de groep uit wat en hoe ze
geleerd hebben en wat ze er in de werksituatie me gaan doen.

Tips en trucs
•

Deze werkvorm is erop gericht om via beeldvorming makkelijker te benoemen en
visualiseren wat men voor ogen heeft. Het is een eenvoudige manier waar de trainer
gemakkelijk zelf een aantal variaties in kan aanbrengen.

•

Een beeld is veel sterker dan woorden en kan ook meer uitdrukken dan woorden
alleen, daarom werken plaatjes bij een evaluatie heel goed. Het spel via de 1e link
bestaat uit 300 kaartjes met symbolen. De deelnemers geven zelf een betekenis aan
het symbool. Het is een positieve manier van evalueren, waarbij de nadruk wordt
gelegd op wat er behaald is. Terugkijken op wat je gemist heeft is weinig zinvol. Wel
is het mogelijk om te kijken naar wat een vervolgstap kan zijn.

De genoemde associatiekaarten zijn te bestellen via scrumartikelen.nl.

Benodigdheden/materialen
•

Download kaartjes via deze link.

•

Óf gebruik de associatiekaarten van scrumartikelen.nl.
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7

Vervolg

7.1

Handreiking beklijven resultaten traject versterken kwaliteitscultuur

Handreiking beklijven resultaten traject
versterken kwaliteitscultuur
Inhoud document
Dit document geeft ideeën over hoe de uitkomsten van het traject versterken
kwaliteitscultuur kunnen beklijven.

Het beklijven van de uitkomsten van een traject zoals het versterken van de
kwaliteitscultuur in een team vormt vaak een uitdaging. Het team is aan de slag geweest,
heeft nieuwe inzichten opgedaan en afspraken gemaakt over wat het wil veranderen. In
het begin staan deze zaken nog op het netvlies van de teamleden, maar het is de kunst
om de uitkomsten vast te houden. Hoe kom je gezamenlijk tot een duurzame
verandering? Een andere vraag is hoe de voortgang van de verandering in
kwaliteitscultuur te monitoren is: hoe maak je zichtbaar dat er wat verandert in de
kwaliteitscultuur? Deze handreiking geeft ideeën over hoe de uitkomsten van het traject
te bestendigen, zodat er daadwerkelijk een duurzame verandering tot stand komt in de
cultuur van het team en het gedrag van de teamleden.

Tips om de uitkomsten te laten beklijven
•

Benut het laatste deel van het traject met het team om alle uitkomsten nogmaals
samen te vatten en om te evalueren of het team er tevreden mee is. Bespreek hoe
het team de uitkomsten wil vasthouden. Neem hier ruim de tijd voor. Het is goed om
nogmaals terug te kijken naar de uitkomsten (herhalen draagt bij aan beklijven) en
goed om het team te laten nadenken over hoe ze de uitkomsten willen vasthouden
(eigenaarschap).

•

Laat het team een teamkwaliteitsportret opstellen. Dit portret van het team kan
dan op een zichtbare plek opgehangen of geplaatst worden. Het portret kan uit
woorden, beelden of een combinatie staan. Bespreek met het team wat voor hen een
goede en fijne manier is om de resultaten van het traject in een overzicht vast te
leggen. Bekijk ook met het team welke onderdelen het portret moet bevatten. Het
portret kan bestaan uit de volgende onderdelen:
–

De visie van het team op onderwijskwaliteit.

–

Een beschrijving van de kwaliteitscultuur van het team; waar is het team goed in?
Welke ontwikkelpunten zijn er?

–

De kwaliteitscultuur van het team uitgewerkt in een beeld of metafoor (als het
team dat heeft gedaan in het traject).

–

Een vertaling van de cultuur van het team in gedragskenmerken; de
gedragskenmerken die het team wil naleven.

–

Het doel waar het team de komende tijd prioriteit aan geeft en waarmee ze zorgt
voor een verandering in de kwaliteitscultuur van het team.

•

Laat het team de uitkomsten van het traject verwerken in een teampresentatie.
Plan een moment waarop het team dit presenteert aan het management van de
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sector/afdeling. Laat het team in de presentatie benoemen welk doel ze gaan
nastreven en welke veranderingen in hun cultuur en gedrag het wil bereiken.
•

Zorg dat het team hun doelen en de voorgenomen acties opneemt in het teamplan.

•

Kijk met het team welke behoefte aan professionalisering ontstaat op basis van
waar het team aan wil gaan werken. Welke leervragen levert het op? Waar zou het
team nog meer ondersteuning bij kunnen gebruiken? Zit dat op onderwijskundig
inhoudelijke thema’s? Of gaat het om teamontwikkeling of coaching?

•

Zorg voor drie vaste momenten in het jaar waar het team stilstaat bij het teamplan
en/of het kwaliteitsportret. Bepaal op deze momenten wat de voortgang is, wat er
goed gaat en wat er niet goed gaat.

•

Begin elke teamvergadering met iets dat uit het traject naar voren is gekomen.
Bijvoorbeeld een verandering in cultuur of gedrag dat het team wil bereiken. Gebruik
het teamoverleg als reminder en om te bespreken welke vooruitgang daarop is
geboekt.

•

Laat het doel of de voorgenomen verandering onderdeel zijn van een
auditonderzoek. Bij een audit vragen mensen van buiten het team hoe het ervoor
staat met bepaalde zaken. Zij kunnen ook inzoomen op de zaken waar het team mee
aan de slag is vanuit het traject versterken kwaliteitscultuur. Laat hen goed
doorvragen. Zorg dat de vragen zoveel mogelijk waarderend ingestoken zijn.

•

Vraag het team op zoek te gaan naar een critical friend voor het team. Wie mag op
constructieve, kritische manier met het team en de voortgang meekijken? Dit zou
bijvoorbeeld een ander team kunnen zijn, maar ook een beleidsmedewerker of een
beleidsadviseur.

Tips om de voortang te monitoren
•

Gebruik het monitoringsinstrument van het NCP EQAVET. Laat een team dit twee
keer per jaar invullen gedurende drie jaar en analyseer de uitkomsten. De uitkomsten
geven een indruk over of en hoe het traject iets heeft veranderd met betrekking tot
de kwaliteitscultuur en kwaliteitsborging in het team. Houd daarbij rekening dat het
geen gevalideerd instrument is. Het geeft slecht een indruk. Bij het analyseren van de
uitkomsten is het goed om te kijken welke factoren de resultaten beïnvloed zouden
kunnen hebben. Bespreek de uitkomsten ook met het team en check of de teamleden
de uitkomsten herkennen. Kom in gesprek samen tot conclusies over de voortgang.
Als het team de doelen nog niet heeft gehaald, kun je bespreken welke acties er
moeten plaatsvinden om de doelen wel te halen.

•

Ook is het zinvol om te kijken of vragen over het beklijven van het versterken van de
kwaliteitscultuur geïmplementeerd kunnen worden in het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

•

Zorg dat het geïmplementeerd is in bijvoorbeeld het teamplan of in een audit. Zo
staat het traject en de kwaliteitscultuur niet op zichzelf, maar is het onderdeel van
een groter geheel.
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