
HET NCP EQAVET ORGANISEERT I.S.M. HET KWALITEITSNETWERK MBO: 

Ontwikkeltraject mbo: betere kwaliteitsborging 
door sterker onderwijskundig leiderschap

Onderwijsteams zijn de spil in het waarmaken van onderwijskwaliteit en het realiseren van 

de doelen en ambities die zij hiervoor stellen. Dit gebeurt binnen de kaders van wat een 

instelling vraagt. In de praktijk blijkt hoe lastig het is om als team écht eigenaar te zijn 

van de kwaliteitsborging van het onderwijs in jouw mbo-instelling. Je hebt als (bege)leider/ 

aanjager op onderwijskwaliteit en als teamlid een pittige taak. Verwachtingen zijn hoog-

gespannen, want het is aan jou om die zo gewenste sterke kwaliteitscultuur binnen het team 

te bevorderen, organiseren en faciliteren. Ook het voeren van het gesprek over onderwijs-

kwaliteit op verschillende niveaus in de organisatie ligt op jouw bord. 

Ben jij binnen je organisatie (bege)leider of aanjager 

op het gebied van onderwijskwaliteit? Vervul je bij-

voorbeeld de functie/rol van rve- of teamcoördinator, 

teamleider, procesbegeleider, contactpersoon onder-

wijskwaliteit, kwaliteitsexpert of adviseur onderwijs-

kwaliteit? En wil je jezelf en je organisatie hierop verder 

ontwikkelen? Dan is het ontwikkeltraject ‘Betere kwali-

teitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap’ 

iets voor jou! 

In dit ontwikkeltraject verken en doorgrond je de vraag-

stukken die je in jouw functie of rol tegenkomt om je 

team aan zet te krijgen en/of houden in het waarmaken 

van kwaliteit, zoals:

•  Hoe krijg ik mijn team mee in een organisatie-

verandering?

•  Hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn team mij accep-

teert als onderwijsmanager/teamcoördinator?

•  Hoe zorg ik ervoor dat mijn team steeds beter de 

resultaten van de JOB-monitor of andere metingen 

doorvertaalt in concrete acties?

•  Hoe bereik ik dat mijn team binnen de kaders van de 

instelling en de geboden ruimte blijft?

•  Hoe bereid ik mijn team voor op bezoek van de 

 Onderwijsinspectie?

DOEL

Versterken en verdiepen van kennis en vaardigheden 

om vanuit jouw functie/rol je team te ondersteunen en 

te faciliteren in het waarmaken van kwaliteit. 

TYPE TRAJECT

Dit ontwikkeltraject bestaat uit 4 dagdelen en is bedoeld 

voor (bege)leiders/aanjagers van onderwijskwaliteit in 

het mbo. Het ontwikkeltraject is gericht op het facilite-

ren en ondersteunen van teams in het waarmaken van 

onderwijskwaliteit. Dit gebeurt vanuit vraagstukken uit 

de eigen praktijk. Het traject biedt (per regio) plaats aan 

6-8 deelnemers vanuit verschillende mbo-instellingen in 

de regio. Adviseurs van het NCP EQAVET en experts op 

het gebied van kwaliteitsborging begeleiden het traject.

OPZET

Voorafgaand aan de eerste sessie formuleer je je ont-

wikkelvraag in gesprek met de begeleiders van de 

sessies. Tijdens de eerste sessie breng je de kwaliteit-

scultuur in jouw team in kaart en verdiep je jouw ont-

wikkelvraag. In de vervolgsessies ga je aan de slag met 

het voorbereiden, bijstellen en evalueren van een con-



crete interventie op de kwaliteitscultuur van je  eigen 

onderwijsteam. Hierbij maken we gebruik van het  

10 inzichten x 4 rollen-spel, intervisiemethodieken en 

andere tools uit Wegwijs in kwaliteit. Gedurende het 

gehele traject heb je de mogelijkheid om te sparren met 

een buddy. Na afloop heb je een concrete interventie 

uitgezet, waarmee je met jouw team aan zet bent in 

onderwijskwaliteit.

PRAKTISCHE ZAKEN

Het ontwikkeltraject bestaat uit vier sessies van een 

dagdeel. We streven naar fysieke bijeenkomsten waar-

bij we op toerbeurt te gast zijn op het mbo van één van 

de deelnemers in jouw regio. We verwachten dat deel-

nemers bereid zijn de groep te ontvangen en een  korte 

rondleiding op de onderwijslocatie te verzorgen. De 

bijeenkomsten vinden plaats op 11 januari, 8 februari,  

8 maart en 12 april, dus steeds op de tweede woensdag 

van de maand. 

INVESTERING

Kosteloos; dit programma wordt aangeboden vanuit het 

NCP EQAVET i.s.m. het Kwaliteitsnetwerk mbo.

WAAR JE JE AAN VERBINDT

Je neemt deel aan alle bijeenkomsten van het ontwik-

keltraject en bent bereid een interventie te plegen en 

hierover te delen. Per bijeenkomst werk je zowel indivi-

dueel als samen aan jouw vraagstukken en aan die van 

anderen.

WERKWIJZE

•  Ontwikkelen van jouw rol als ondersteuner/facilita-

tor voor het onderwijsteam als eigenaar van onder-

wijskwaliteit (Teams aan Zet)

•  Kennis en vaardigheden opdoen in het versterken 

van kwaliteitscultuur in je onderwijsteam

•  Benutten van elkaars expertise/kwaliteiten 

RESULTATEN

Aan het einde van dit traject heb je een gerichte inter-

ventie gepleegd in je team, waardoor jouw team meer 

‘aan zet’ is.

AANMELDEN

Aanmelden kan via deze link of scan de QR-code!

MEER INFORMATIE

Voor vragen, mail of bel: Lotte Nieuwenhuis, lnieuwenhuis@cinop.nl of 0622464256. 

Wil je meer weten over onze activiteiten? Bezoek www.eqavet.nl en www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

https://cinop.survalyzer.eu/eqavet_intervisieoplmanagers
mailto:lnieuwenhuis%40cinop.nl?subject=
https://eqavet.nl/
https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/

