Een stap verder met schoolzelfevaluatie
De schoolzelfevaluatie is gereed. Je hebt zorgsignalen geanalyseerd en conclusies getrokken.
Maar wat zijn de juiste vervolgstappen? En hoe betrek je het team erbij? In deze vervolgcursus
Een stap verder met schoolzelfevaluatie leer je een verdiepingsslag te maken en krijg je de kennis
en tools aangereikt om schoolzelfevaluatie tot een gedeelde teamverantwoordelijkheid te maken.
Leerdoelen voor de cursus
 Je krijgt schriftelijke feedback op jouw eigen gemaakte diepte-analyse;
 Je bent vaardig(er) in het evalueren van opbrengsten, het onderzoeken van mogelijke oorzaken en het
formuleren van een plan van aanpak;
 Je onderkent het belang van de reflectie- en onderzoeksfase;
 Je beschikt over de juiste kennis en tools om schoolzelfevaluatie samen met jouw team op een
cyclische wijze vorm te geven.
Inhoud van de cursus
De feedback op de ingezonden rapportages vormt samen met de uitwisseling met medecursisten de basis
voor een verdiepingsslag op jouw eigen schoolzelfevaluatie. Hierbij is speciale aandacht voor de
onderzoeks- en reflectiefase. Aan de hand van formats leer je welke vragen je kunt stellen om mogelijke
oorzaken te onderzoeken en de juiste vervolgstappen te formuleren.
Omdat opbrengstgericht werken de verantwoordelijkheid is van het gehele team, besteden we aandacht
aan een integrale aanpak. We bespreken manieren om het team te betrekken bij de verschillende analyses
om tot een gedragen totaalbeeld te komen. Je gaat naar huis met een aangescherpte rapportage
schoolzelfevaluatie en diverse formats. Op basis hiervan kun je voortaan een gedragen plan van aanpak
voor jouw school maken.
Voor wie
• directeuren
• intern begeleiders
• bovenschoolse directeuren
Je hebt de initiële training Schoolzelfevaluatie met het Computerprogramma LOVS gevolgd én heeft ten
minste één maal ervaring opgedaan met het maken van een diepte-analyse en het bespreken hiervan met
het team. Het verdient de voorkeur dat directeuren en intern begeleiders als koppel deelnemen.
Praktische informatie
De cursus duurt één dag van 9.30 tot 16.00 uur.
Kosten bedragen 299,95 euro per cursist.
Het minimaal aantal deelnemers is 8, het maximum aantal is 18 deelnemers.
Voorbereiding
Je stuurt drie weken voorafgaand aan de cursus jouw meest recente diepte-analyse op. Je krijgt deze
tijdens de cursus becommentarieerd terug. Deze feedback wordt (geanonimiseerd) meegenomen in de
aandachtspunten van de cursus.
Vragen of meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of bij vragen met de afdeling Klantenservice:
(026) 352 11 11 of mail naar adviespo@cito.nl.
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