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 U LEERT TIJDENS DE OPLEIDING 
•  De uitgangssituatie van uw school bepalen

•  Planmatig en systematisch werken aan de kwaliteit van uw school

•  Doelen en afspraken bepalen en vertalen met uw team

•  Het toepassen van een adequate planning- en controlcyclus 

•  Sturen op vraag en gericht zijn op resultaat

•  Toewerken naar een realistisch schoolplan voor de nieuwe termijn

•  Het geven van vorm en inhoud aan integraal personeelsbeleid

•  Uw leiderschap versterken



Veranderingen doorvoeren in het onderwijs valt niet 
altijd mee. In het onderwijs zijn  verandertrajecten geen  
overzichtelijke, eenmalige en concrete gebeurtenissen. 
Het is een voortdurend en complex ontwikkelingsproces 
in een school die altijd onder invloed staat van allerlei 
impulsen van binnenuit en vanuit de omgeving om 
aanpassingen en doelstellingen te realiseren. 

Om permanent aan verbetering van  kwaliteit te kunnen 
werken is het nodig dat de school een visie op kwaliteits-
zorg heeft en beschikt over instrumenten om de gewenste 
veranderingen succesvol door te voeren. Om het proces van 
kwaliteitszorg op te zetten, te ontwikkelen en te borgen 
heeft Dyade Advies, als erkend WMK-specialist, in samen-
werking met Cees Bos (Bos Onderwijs Consultancy (BOC)) 
het scholingstraject ‘Kwaliteitszorg en opbrengstgericht  
werken’ ontwikkeld. Zowel kwaliteitszorg als opbrengst- 
gericht werken, worden hiermee in samenhang ingevoerd.

De kwaliteitskaarten en vragenlijsten van ‘Werken Met 
 Kwaliteit’ (WMK) staan daarbij centraal en zijn het hulpmid-
del om de eigen kwaliteit van de school in beeld te krijgen. 

Kwaliteitszorg en de 
 onderwijsinspectie
De kwaliteitszorg en ambitie krijgt nadrukkelijk de 
 aandacht van de Inspectie. Tijdens het onderzoek kijkt 
de Inspectie in dit kader naar de volgende aspecten.

KA1. Kwaliteitszorg
KA2. Kwaliteitscultuur
KA3. Verantwoording en dialoog

Het waarderingskader van de Inspectie van het 
 Onderwijs kent 5 kwaliteitsgebieden.

1. Kwaliteitszorg en ambitie
2. Onderwijsresultaten
3. Onderwijsproces
4. Schoolklimaat
5. Financieel Beheer
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OPLEIDING  Kwaliteitszorg  
en opbrengst gericht 

werken

“De onderwijskwaliteit hangt af van 
hoe goed het team er in slaagt verder 

te kijken dan het eigen klaslokaal”

Cees Bos 
Bos Onderwijs  
Consultancy

VOORDELEN VAN HET WERKEN MET WMK
•  WMK geeft inzicht in de sterke en  

verbeterpunten van de school en de leraren 
•  WMK zorgt voor handvatten om gerichte  

kwaliteitsverbetering in te zetten en  
te borgen

•  WMK maakt gebruik van geïntegreerde  
vragenlijsten voor diverse doelgroepen

WMK
Werken met  Kwaliteit (WMK) 
is een webbased kwaliteits
instrument. Het legt de basis 
voor goede kwaliteitszorg en 
integraal personeelsbeleid. 
WMK wordt gebruikt door 

3.000 scholen.

“Je blijft op de hoogte van  
de nieuwste kwaliteitseisen en  
voorschriften van de inspectie”

  DEELNEMER OPLEIDING KWALITEITSZORG 
 EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN



Het opleidingstraject

Het aanbod van Dyade Advies en BOC betreft een driejarige 
opleiding, waarbij kwaliteitszorg en opbrengstgericht  
werken stap voor stap worden geïntroduceerd, ontwikkeld  
en geborgd.

Gedurende het opleidingstraject wordt samen met u gekeken 
wat voor uw school belangrijk is en waar uw ambitie ligt  
om met de school naartoe te groeien. U leert volgens een  
gedegen plan van aanpak sturing te geven aan de ontwikke-
ling van de kwaliteitsaspecten van uw organisatie.

U stemt de ontwikkeling van uw leraren af op uw school-
doelen. Wie de school ontwikkelt, ontwikkelt de leraar en 
andersom! Kortom, u als schoolleider zorgt voor een lerende 
cultuur op de school.

Tijdens de bijeenkomsten heeft u tevens volop de gelegen-
heid om met andere schoolleiders hierover van gedachten 
te wisselen en ervaringen te delen.

De opleiding bestaat ieder cursusjaar uit drie modulen 
 (studiebijeenkomsten van een dag). Deze modulen worden 
bepaald in overleg met de deelnemers.

De modulen kunnen bestaan uit studiedagen gekoppeld aan 
intervisiebijeenkomsten. 

Aanpak en duur

Als deelnemer aan deze opleiding vormt u samen met  
collega’s van uw eigen school/scholengemeenschap of 
deelnemers van andere scholen één groep.

De opleiding inspireert en geeft energie om bevlogen  
het werk te blijven doen. Als groep krijgt u tijdens de 
studie dagen opdrachten om op uw school uit te voeren.
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Onderstaande DEELGEBIEDEN kunnen  
daarbij aan bod komen
•  Gebruik quick scan, schooldiagnose en vragenlijsten 
•  De kaart ‘Beroepshouding’ 
•  De leerlingenzorg en de opbrengsten van de school 
•  Pedagogisch handelen en schoolklimaat 
•  Het didactisch handelen van de leraren:  

wat is goed onderwijs? 
•  Contacten met ouders 
•  Leertijd en Interne communicatie 
•  Burgerschap/maatschappelijke opdracht  

en sociale  ontwikkeling
•  Schoolklimaat/veiligheid

“Door samen te analyseren en te bespreken  
gaat kwaliteitszorg leven binnen het team”

  DEELNEMER OPLEIDING KWALITEITSZORG 
 EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN



De doelgroep
Bestuurders, schoolleiders, middenkader in het primair, 
speciaal en voortgezet onderwijs.

Wet- en regelgeving
Met het volgen van deze opleiding en de invulling 
 daarvan in de dagelijkse praktijk voldoet u ruimschoots 
aan de eisen die de Onderwijsinspectie in deze stelt.

De opleiding wordt steeds afgestemd op de actualiteit, 
ofwel de laatste inspectie-eisen.

Uw docenten
De drie studiedagen, worden verzorgd door alleen een 
WMK-specialist van Dyade Advies of door Cees Bos én een 
WMK specialist van Dyade Advies. De intervisiemomenten 
worden verzorgd door een WMK-specialist van Dyade Advies.

Kosten
Op basis van uw wensen (aantal modules, intervisie-
bijeenkomsten, groepsgrootte) wordt er een offerte  
op maat gemaakt. 

Cursusdata
Na overleg met de deelnemers.

Certificaat
U ontvangt na afloop een certificaat.  

Contact 
Neem voor meer informatie of een offerte op maat 
 contact op met:  

  
Piet van Kesteren  
E piet.van.kesteren@dyade.nl 
M 06 20 15 85 91

  
Jan Maarten Brommersma
E jan.maarten.brommersma@dyade.nl
M 06 11 00 45 87

  
Joop de Jager
E joop.de.jager@dyade.nl
M 06 46 00 56 80
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“Door de bijeenkomsten houd  
je zicht op alle kwaliteitseisen”

DEELNEMER OPLEIDING KWALITEITSZORG 
EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN


