Regie op Onderwijskwaliteit
In de Strategische agenda van de PO-Raad, hebben we afgesproken dat ieder
schoolbestuur zijn eigen kwaliteit nastreeft en laat zien.
Klik op één van de buttons en ga aan de slag!
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Dit model is bedoeld als praat- en denkkader om binnen jouw
onderwijsorganisatie en met relevante betrokkenen daarbuiten het
gesprek aan te gaan over onderwijskwaliteit. Het model bestaat uit vier
pijlers met kernvragen en hulpvragen die dit gesprek helpen voeren.

De PDF openen
Het is aan te raden om de interactieve pdf te openen in een gangbaar pdfprogramma zoals Adobe Reader of Adobe Acrobat Pro. In deze programma’s
werken alle interactieve velden en vakjes zonder problemen.

Iedere pijler daagt je uit om onderwijskwaliteit steeds naar drie niveaus
te vertalen: van het niveau van de leerlingen naar het schoolteam naar
het bestuur en vice versa. Bij welke pijler je begint, maakt niet uit. Je kunt
starten bij die pijler die voor jouw organisatie op dit moment het meest
relevant is en van daaruit verder gaan.

Werkwijze van het model
Wanneer je met de cursor over het model gaat, wordt duidelijk welke
onderdelen van het model aanklikbaar zijn.

Voordat je met het model aan de slag gaat, is het goed om na te
denken over de opgave van jouw onderwijsorganisatie. Deze opgave
is bepalend voor je ambities. Wat die opgave is, wordt bepaald door
de (maatschappelijke) vraagstukken die spelen in de lokale context
waarbinnen het onderwijs wordt gegeven. Ook de kenmerken van de
leerlingen zijn hierop van invloed.
Tot slot is het belangrijk om vooraf na te denken met wie je in en om de
organisatie het gesprek aangaat over onderwijskwaliteit.

Wanneer je klikt op een interactief veld, krijg je of meer informatie,
of je gaat naar een volgende pagina.
Via de home button op de pagina kan je terug
naar het model.
Met de buttons onder aan de pagina kan je naar de vorige of
volgende pagina.
Printen
Deze interactieve pdf is ook te printen. De interactiviteit gaat daarbij verloren.
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