VISITEREN IS
INVESTEREN!
Samen aan de slag voor je school en bestuur

Steeds meer scholen en besturen zoeken naar een
vorm van collegiale visitatie binnen de stichting of het
samenwerkingsverband. Dit vanuit de behoefte om vorderingen
en verbeteringen, met betrekking tot de onderwijsprocessen, de
onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg in beeld te brengen en ervan te
leren. Schoolontwikkeling staat hierbij centraal.

In opdracht van de PO-Raad bieden Maatschap Onderwijs en Onderwijs Maak Je Samen
een train de trainer programma aan van zes studiemomenten, die de professional in staat stelt om
binnen zijn of haar bestuur een visitatie voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden. Met het volgen van
deze training haal je alle kennis in huis om een eigen systematiek van visitatie te ontwikkelen voor jouw organisatie!

VOOR WIE?

A A N PA K

De training is bedoeld voor schoolleiders (midden-

Het leren vindt niet alleen plaats tijdens de zes bijeenkomsten, maar

management), intern begeleiders en medewerkers

ook in de praktijk tussen de bijeenkomsten door. Door deze afwisseling

kwaliteitszorg van besturen en scholen die al het besluit

van theorie en praktijk en het inoefenen, komen in de periode van de

hebben genomen om met de systematiek van collegiale

training alle essentiële onderdelen van ‘collegiale visitaties’ aan bod:

visitaties aan de slag te willen gaan of organisaties die het

•

collegiaal visiteren nieuw leven willen inblazen.

Theoretisch kader, waaronder kwaliteitsbewustzijn en de relatie
met het onderzoekskader van inspectie

•

Opstellen van een draaiboek

•

Schrijven van een zelf-evaluatie

•

Inoefenen van gespreksvaardigheden, o.a. met een
trainingsacteur

•

Schrijven van een rapportage

Door de tijd te nemen tussen de bijeenkomsten in, geven we de
deelnemers de gelegenheid om in de praktijk te oefenen, leerervaringen
bij de volgende bijeenkomst te delen, hierop te reﬂecteren, een nieuw
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onderdeel te bespreken (theorie en/of inoefenen) en om dan vervolgens
weer een volgende stap in het proces te maken.

Het gaat bij collegiale visitatie
om zowel leren als ontwikkelen/
verbeteren. Leren met en van
elkaar staat centraal en hierbij is
het doen tevens het leren. Kennis
zit immers niet (alleen) in mensen,
maar vooral ook tussen mensen.

DOELEN VAN DEZE TRAINING:
•

Deelnemers weten wat collegiale visitatie inhoudt en welke
rol het kan spelen binnen de kwaliteitszorg van het bestuur en
de school;

•

Deelnemers zijn in staat om een visitatie voor te bereiden, uit te
voeren en te rapporteren.

•

Deelnemers zijn in staat om het visitatieproces binnen hun
eigen organisatie (bestuur - school) te begeleiden.

T RA I N I N G S DATA

LOCATIE HELMOND
donderdag 13 juni 2019 (9.30 - 14.00 uur)
dinsdag 17 september 2019 (13.00 - 17.00 uur)
maandag 4 november 2019 (13.00 - 17.00 uur)
dinsdag 3 december 2019 (13.00 - 17.00 uur)
donderdag 9 januari 2020 (9.30 - 14.00 uur)

TRAINERS

dinsdag 11 februari 2020 (13.00 - 17.00 uur)

Onderwijs Maak Je Samen
Steenovenweg 50
5708 HN Helmond

Hank Beermann & Aleid Schipper

Martine Creemers

06 20 96 39 68

06 39 01 20 99

Maatschap Onderwijs

Onderwijs Maak Je Samen
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