
   

Terugkoppeling training Versterken kwaliteitscultuur voor procesbegeleiders van teams.   1 

Kwaliteitscultuur | procesbegeleiders zetten eerste stap 
voor gesprek met teamleider 

Zo’n 20 procesbegeleiders van verschillende onderwijsteams uit heel Nederland en één 

uit Vlaanderen, kwamen bijeen om te werken aan het versterken van de 

kwaliteitscultuur van hun teams. Zij werden daarbij ondersteund door het NCP EQAVET. 

De workshop vond plaats op woensdag 29 mei 2019. 

 

Tijdens de workshop is eerst stilgestaan bij de definitie van kwaliteitscultuur en de vier 

verschillende kwaliteitsportretten. Daarnaast is kennis gedeeld over wat een team met een sterke 

kwaliteitscultuur kenmerkt en zijn tien inzichten besproken rond het versterken van de 

kwaliteitscultuur, gebaseerd op deze publicatie. 

 

De workshop stond verder in het teken van het opstellen van een plan van aanpak om de 

kwaliteitscultuur van de betreffende teams te versterken. Het plan bestaat uit drie onderdelen: een 

voorbereiding, de uitvoering en het monitoren van de (eventuele) verandering. 

 

Aan de slag 

Ter voorbereiding van het traject verkenden de procesbegeleiders in groepen wat zij al hebben 

gedaan om de kwaliteitscultuur binnen hun team te versterken en wat succesfactoren (kunnen) zijn 

om het traject te laten slagen. Enkele succesfactoren die hieruit naar voren kwamen: 

 Het is belangrijk om als procesbegeleider in contact te blijven met het team  

 Samenwerken binnen verschillende disciplines 

 Het spreken van een gezamenlijke taal  

 Het plan van aanpak zo concreet mogelijk voor te bereiden 

 Er mogen fouten gemaakt worden om hier van te leren.  

 

Er vond een verkenning plaats van waar het team nu staat met kwaliteitscultuur: 

 Wat voor team is het?  

 Wat wil je bereiken met dit team?  

 Wat zijn aandachtspunten voor dit team en voor jezelf in de voorbereiding van het traject?  

Deelnemers konden hierbij gebruikmaken van handreikingen, zoals de handreiking “opstellen 

traject versterken kwaliteitscultuur”, en scans, zoals de scan “visie op onderwijskwaliteit” en de 

scan “visie op kwaliteitscultuur”. 

 

Bij het voorbereiden van de uitvoering van het traject stonden vier stappen centraal:  

1 Het bepalen van de teamvisie (wie zijn wij?) 

2 Het opstellen van doelen (wat weten wij en wat willen wij?) 

3 Het in beeld brengen van de kwaliteitscultuur (hoe werken wij?)  

4 En het opstellen van een teamplan (wat gaan we doen?).  

 

In de workshop is expliciet gemaakt dat de doelen van het traject geen betrekking hebben op de 

kwaliteitscultuur, maar op onderwijskundige thema’s. Door gestructureerd te werken aan een 

concreet onderwijskundig thema, werkt het team namelijk indirect aan het versterken van 

kwaliteitscultuur. Het doel werkt hiermee als vliegwiel voor de kwaliteitscultuur. Aan de hand van 

https://www.eqavet.nl/uploads/eqavet/publicaties/20171116_Publicatie_KNWmbo_Expertsiegroep_en_CNPEqavet_DEF.pdf
https://www.eqavet.nl/1_3784_Handreikingen.aspx
https://www.eqavet.nl/1_3784_Handreikingen.aspx
https://www.eqavet.nl/teamkwaliteitsportret.aspx
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verschillende handreikingen, scans en een plandocument hebben de deelnemers een begin 

gemaakt met hun plan van aanpak. Met daarbij oog voor twee interventies en een eerste stap om 

als team te zetten. Deze interventies en eerste stap hebben de deelnemers aan het einde van de 

workshop met elkaar gedeeld via een pitch. 

 

Na de lunch werd de eerste opzet van het plan uitgewerkt. Zij stonden daarbij stil   bij het 

beklijven van een verandering en hoe je het effect hiervan kunt meten. Dit laatste zou bijvoorbeeld 

kunnen met het monitoringsinstrument van het NCP EQAVET. Dit instrument kan gedurende drie 

jaar, tweejaarlijks ingevuld worden om vervolgens de uitkomsten hiervan te analyseren. 

 

De rol van procesbegeleider werd gedurende de dag afwisselend in de groepen geoefend. Hierdoor 

vonden de gesprekken plaats in een open dialoog. Met oog voor de te bestede tijd én met zicht op 

het doel van het gesprek. 

 

Quotes van enkele deelnemers: 

“Dankzij de workshop hebben we zicht gekregen op waar we als team staan als het gaat om 

kwaliteitscultuur. De verschillende handreikingen, scans en SWOT-analyse kunnen ons helpen om 

dit verder te analyseren.” 

 

“Ik ben erachter gekomen dat het team al (onbewust) veel bezig is met kwaliteit, maar dat hier 

nog niet expliciet aan gewerkt wordt.” 

 

“Ik hoop dat mijn team, net zoals ik, het leuk gaat vinden om aan kwaliteit te werken. Het zorgt 

daarnaast voor meer ruimte in de toekomst.”  

 

Er wordt aangegeven dat het team aan zet is en dat het belangrijk is om de doelen en prioritering 

vanuit het team te laten komen. Ook is dankzij de workshop een eerste stap gezet voor het 

gesprek tussen de procesbegeleiders en de teamleider.  

 

https://www.eqavet.nl/uploads/eqavet/Producten%20jan%202018/Monitor_Versterken_kwaliteitscultuur_en_kwaliteitsborging.pdf

