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Door een heldere kijk op het primaire proces en een gemeenschappelijke taal verbetert de kwaliteit 

van het coachen, de kwaliteit van het gesprek tussen de leidinggevende en docenten en daarmee de 

kwaliteit van de lessen 

 

De ontwikkelgroep 

De school kan participeren in een ontwikkelgroep van een aantal personen waarin per school een of 

twee afgevaardigden (docenten of in onderling overleg anderen) zitting nemen. In deze 

ontwikkelgroep onderzoeken we : 

1. Welke  activiteiten worden opgezet om zittend personeel te behouden? 

2. Welke activiteiten zijn nodig om de ll meer tevreden te laten zijn? 

3. Welke activiteiten zijn nodig om de docent meer tevreden te laten zijn over de gesprekken 

die hij voert met zijn leidinggevende? 

4. Welke activiteiten zijn nodig om de startende docenten (1e,2e en 3e jaars) te behouden voor 

de school? 

 

Dit zal deels een professionaliseringstraject zijn voor deelnemers uit de ontwikkelgroep.  

Het leren vindt plaats in deze bijeenkomsten. Bij de school worden interventies toegepast en verder 

verkent. In de ontwikkelgroep wordt gereflecteerd op de effecten van de toegepaste interventies. 

De docenten uit de ontwikkelgroep zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor het al of niet succesvol 

zijn van een interventie. 

Om de beoogde resultaten te behalen zijn de volgende stappen noodzakelijk; 

a. Een nulmeting naar ll tevredenheid uitvoeren uitgevoerd door de school zelf. 

b. Op strategisch niveau onderzoeken wat de visie op leren en onderwijs is. 

c. Verkennen wat op tactisch niveau noodzakelijk is om de beoogde resultaten te behalen. 

d. Op docent niveau bepalen wat er nodig is om de kwaliteit van de lessen te verbeteren en 

daarmee de beoogde resultaten te behalen. 

 

In de ontwikkelgroep staan deze bovenstaande vier thema’s centraal en zoeken we naar 

succesfactoren die bijdragen aan het uiteindelijke resultaat.  

Uit de diverse bijeenkomsten op de scholen, de trainingen op maat en de transfer naar de werkvloer  

leren we wat effectief is voor de verbetering van de kwaliteit van de lessen. Deze input staat 

centraal in de bijeenkomst met de ontwikkelgroep en wordt gedeeld met alle deelnemende scholen. 

Tijdens deze bijeenkomsten fungeren de deelnemers en eventuele genodigden als experts, die hun 

kennis delen.  

 


