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Wat is uw visie?

Hoe bewaakt u de kwaliteit?
•
•
•

•
•
•

•

Hoe heeft u opbrengstgericht werken
opgenomen in uw kwaliteitsbeleid?
Hoe zorgt u voor vroegsignalering?
Hoe verantwoordt u de resultaten naar
ouders, inspectie, vervolgonderwijs en
bestuur/RvT?
Hoe is opbrengstgericht werken
gerelateerd aan good governance?
Hoe borgt u uw kwaliteit?
Hoe ziet u toe op voortgang en resultaten
van verbeterplannen en processen op uw
scholen?

•
•
•
•
•

VISIE

Hoe bestuurt u?
•

KWALITEIT

BESTURINGSFILOSOFIE

•
•

•

•
•
•
•

Hoe draagt opbrengstgericht werken bij
aan het bereiken van uw visie?
Hoe aan de schoolontwikkeling?
Hoe aan passend onderwijs?
Hoe zorgt u voor duurzame ontwikkeling
van het onderwijs?
Hoe verbindt u het met personeelsbeleid,
financieel beleid?

Wat is uw besturingsfilosofie?
Wat zijn úw taken en verantwoordelijkheden en wat van de schoolleiders?
Hoe geeft u vorm en inhoud aan uw
verantwoordelijkheid voor de
leerlingresultaten?
Hoe betrekt u scholen bij uw beleid?

Opbrengstgericht
besturen

Hoe creëert u samenhang?
•

Waar wilt u naar toe met uw scholen?
Welke kinderen wilt u onderwijs geven?
Welke doelen streeft u na?
Welke resultaten wilt u bereiken?
Wat is uw visie op goed onderwijs?
Wat is de maatschappelijke functie van
uw scholen?

Wat weet u?

Opbrengstgericht werken is
het systematisch en
doelgericht werken aan het
maximaliseren van
prestaties.

•
•

KENNIS
SAMENHANG

•
•

Van landelijke kengetallen op het terrein
van leerresultaten?
Van de cruciale aspecten van opbrengstgericht werken voor rekenen en taal?
Van de beginsituatie op uw scholen?
Van de mogelijkheden van scholen?

Hoe volgt u uw scholen?
Hoe werkt u aan een opbrengstgerichte
cultuur?
•
•
•
•
•
•
•

Hoe stimuleert u het leren van en met elkaar?
Hoe werkt u aan reflectie en dialoog op alle niveaus?
Hoe werkt u continu aan professionalisering en
vakmanschap?
Hoe benut u de veranderkracht op uw scholen?
Hoe zorgt u voor samenwerking?
Hoe voorkomt u een afrekencultuur?
Hoe communiceert u met de schoolleiders en leraren?

•

STURING
CULTUUR

•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de doelen en normen voor rekenen en taal voor uw
scholen?
Kennen uw schoolleiders en leraren die en zijn ze betrokken
bij de totstandkoming?
Welke data worden verzameld op groeps-, school-,
bestuursniveau?
Welke analyses vinden op deze niveaus plaats?
Voert u resultaatgerichte gesprekken met uw schoolleiders
en met welke inhoud?
Maakt u afspraken met uw schoolleiders over de resultaten?
Hoe houdt u zicht op het pedagogisch klimaat op uw school?
Hoe houdt u zicht op de manier waarop scholen omgaan
met zorgleerlingen?

VISIE
Opbrengstgericht werken
Leerlingen en hun ouders hebben recht op goed onderwijs dat er toe leidt dat
er bij iedere leerling ‘alles uitgehaald wordt wat er in zit’. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en kan hierop worden
aangesproken.
Opbrengstgericht werken is een werkwijze waarmee bestuurders kunnen
sturen op opbrengsten. Deze kwaliteitskaart kan daarbij helpen.

KWALITEIT

BESTURINGSFILOSOFIE

Hoe te gebruiken?
Met deze kwaliteitskaart willen wij bestuurders ondersteunen bij de verdere
vormgeving van opbrengstgericht werken. De kwaliteitskaart kan dienen als
spiegel of als kompas.

Opbrengstgericht
besturen

Spiegel voor bestuurders om inzicht te krijgen in de mate waarin
opbrengstgericht werken binnen de eigen organisatie al gerealiseerd is en
welke knelpunten zich daarin voordoen.
Kompas voor bestuurders om zo vast te kunnen stellen welke aspecten van
opbrengstgericht werken tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. Zo kan de
kwaliteitskaart dienst doen voor het opstellen van plannen voor de toekomst.

Opbrengstgericht werken is
het systematisch en
doelgericht werken aan het
maximaliseren van
prestaties.

Hoe ambitieus bent u?
Wat wilt u met uw scholen de komende jaren? Welke lijn zet u samen met de
scholen uit? De kwaliteitskaart kan u helpen gericht de discussie te voeren.

Alles op een rij?
Hoe staan uw bestuur en de scholen er nu voor? Wat heeft u al gerealiseerd?
Waaraan moet nog worden gewerkt?
Met de kwaliteitskaart kunt u zich een beeld vormen van de verschillende
facetten van opbrengstgericht werken.

KENNIS
SAMENHANG

Wat zet u in het meerjaren
beleidsplan?
Hoe richt u uw meerjaren beleidsplan in? De kwaliteitskaart kan worden benut
bij een samenhangende inrichting van uw plannen.

STURING
CULTUUR

