Bestuurslab
groeien in onderwijskwaliteit
In de komende maanden organiseert Riskchanger in samenwerking
met de POraad twee keer een Bestuurslab voor een beginners- en
een gevorderdengroep. Gezamenlijk groeien in de “regie op
onderwijskwaliteit” is de rode draad in de bijeenkomsten.

Wat
Ons doel is besturen te
ondersteunen in de
ontwikkeling van leiderschap,
cultuur en werkwijze om hun
onderwijsprocessen te
professionaliseren m.b.v.
zelfevaluatie instrumenten.

Waarom
Ieder bestuur is aan het
ontdekken wat de beste denken werkwijze is voor de groei
van onderwijskwaliteit.
Bundeling van krachten moet
het ontwikkelproces van de
organisatie stimuleren.

Hoe
Door het overdragen van
kennis en inzicht, het
uitwisselen van praktijk –
ervaring, elkaar adviseren en
stimuleren om de juiste
bestuurlijke groeistappen te
maken in de kwalitatieve groei.

Wie en waar
Wij organiseren voor een
beginners- en een gevorderden
groep van ieders 12 besturen
een tweedaagse, waarvan de
2e dag met coördinatoren is.

En een vervolgdag met alle
deelnemers op centrale locatie.
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Opbouw dag 1
Ontvangst bestuurders 9.15 – 9.30 uur Kasteel Vanenburg Putten
Deze dag wordt verzorgd door Dirk Jan Timmer en Pieter Hazelhoff. Dirk
Jan is directeur van Topicus Onderwijs en hij ondersteund ook onderwijs
organisaties in de ontwikkeling van het bestuur.
Ochtendsessie
Na een korte kennismakingsronde gaan we ons richten op het verankeren
in het beleid met de volgende onderwerpen: de noodzaak van kwaliteit ontwikkeling, het delen van ieders visie, de impact op de organisatie en
het eigenaarschap.
Middagsessie:
Na de lunch bespreken we het proces rondom het maken van
zelfevaluaties met de volgende onderwerpen: de wijze van voorbereiding,
de waarde van dialoog, het weergeven van de situatie en de
onderbouwing en de verrijking van het oordeel.
Avondsessie:
Voor het diner verdiepen we ons in de waarde van de analyse van
resultaten, het vertalen van de uitkomsten, het monitoren van
verbeteringen en het borgen en ontwikkelen van de groei in kwaliteit.

Bestuurslab
groeien in onderwijskwaliteit

Opbouw dag 2
Ochtendsessie
Na het ontbijt starten we met een lezing van Anne Bert Dijkstra,
hoogleraar “Sociale Kwaliteit”, aan de UvA. Bij “sociale kwaliteit” gaat het
om thema's zoals burgerschap, schoolklimaat en bijvoorbeeld sociale
veiligheid. Naast inzicht over het thema gaan we ook praten over de visie
op het werken met zelfevaluaties. Anne Bert Dijkstra is verbonden aan het
AWP (Academische Werkplaats, een bundeling van krachten van inspectie,
UvA en scholen). Samen met uw coördinator gaan we de dialoog voeren
over deze onderwerpen.
Middagsessie
In deze sessie gaan we de eerste stappen zetten voor het maken van een
eigen “koersplan” voor uw organisatie. We beginnen met enkele
ervaringsverhalen van besturen die Riskchanger gebruiken en hoe zij het
aangepakt hebben, wat zij geleerd en bereikt hebben. Daarna gaan we
samen de kaders benoemen en op hoofdlijnen de invulling weergeven
voor uw “koersplan”. De uitkomsten gaan we plenair bespreken en we
gaan elkaar ondersteunen en adviseren in de koers.

Opbouw dag 3
Na ruim een maand komen we als groep weer bij elkaar in het midden van
het land. Na de tweedaagse bent u met het “koersplan” de dialoog
aangegaan met uw staf en schoolleiders.
We gaan deze dag met elkaar de aanpak, de uitkomsten en de door u
besproken vervolgstappen bespreken. We gaan de ervaringen uitwisselen,
ideeën bespreken en ons richten op het vervolg van het traject. Wat is
heeft u nodig en wat is het doel.

Bijeenkomst 1e ronde
4 + 5 april Vanenburg en vervolgdag 21 juni
Bijeenkomst 2 ronde
16 + 17 mei Vanenburg en vervolgdag 28 juni
Kosten
Per bestuur 250,-- euro.
Opgave
Voor 9 maart: p.hazelhoff@riskchanger.nl
Overig
Na opgave ontvangt u een overeenkomst met
voorwaarden. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Pieter Hazelhoff of de contactpersoon “Regie op
onderwijskwaliteit” van de POraad, Tessa de With.
Riskchanger is een gezamenlijk initiatief met Topicus Onderwijs,
de moederorganisatie van o.a. ParnasSys, Parro, Somtoday,
Qualiant en Ultimview.
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