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Leidraad Werken aan Onderwijsverbetering



Onderzoeksmatig en cyclisch werken

Doel:

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, op een 
onderbouwde manier

Kern

• Leraren werken in leerteams/PLG’s aan onderwijsverbetering

• Aan een beperkt aantal urgente speerpunten

• Op een onderzoeksmatige en systematische manier





1) Verkenning en prioritering

• Urgent speerpunt

• Analyse van het vraagstuk

• Afbakening



2) Verdieping en analyse

Verdieping in de literatuur:
• Wat is er al over bekend? 
• Wat is een kansrijke, effectieve aanpak?
• Waar moeten we rekening mee houden?
• Hoe doen andere scholen het?

Hoe doen we het nu?
• Wat is de huidige situatie?
• Verschillen tussen leraren?



3) Besluit en verbeterplan

Gezamenlijk besluit op basis van literatuur en huidige situatie:

• Wat gaan we verbeteren

• Wetend waar we op moeten letten

Verbeterplan

• Wie doet wat, wanneer

• Pilot of alle leraren

• Condities



4) Uitvoeren, monitoren en bijstellen

Bevragen:

• Lukt om de verbetering uit te voeren zoals bedoeld?

• Zijn alle condities vervuld?

• Werkt het voor alle leerlingen?

• Welke aanpassingen zijn nog nodig? 



5) Borgen

In structuur:
• Nieuwe werkwijze vastleggen

In persoon:
• Iemand checkt regelmatig
• Zo nodig: nieuwe cyclus
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Haalbaar? In deze tijd?

1) Niet te veel: 

• Beter enkele veranderingen die ook echt verbeteringen zijn

2) Effectief met tijd omgaan:

• Wordt de tijd na schooltijd effectief benut?

• Wordt de overlegtijd effectief benut?

3) Met elkaar in gesprek en aan de slag geeft energie:

• Werkdruk hangt nauwelijks samen met het aantal uren dat je werkt

• Vermijd rapportages



Dank voor je aandacht!


