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Teamontwikkeling
Werken aan de intermenselijke relaties binnen
onderwijsteams en teamleiding. Openstaan om
elkaar te begrijpen. Betere onderwijsresultaten en
hoger welbevinden.

Visie ontwikkeling
Een nieuw gesprek met elkaar aangaan vanuit
verbinding en met elkaar het juiste gewicht
toekennen aan keuzes. Bijvoorbeeld bij het
ontwikkelen van een nieuw Schoolplan en
Koersplan.

Stelsel van Kwaliteitszorg
Onderwijs vanuit je kern, vanuit je hart. Een stelsel
van kwaliteitszorg echt laten werken voor
onderwijsprocessen. 

Medewerkers, leerlingen en ouders,
willen het beste onderwijs. Het komt
voor dat goed onderwijs verzorgen
onder druk komt te staan.

De verbinding binnen teams mist
dan vaak of is onvoldoende
aanwezig. 

Deze verbinding is van cruciaal
belang om alle processen die jullie
samen doorlopen, succesvol te laten
zijn. 

Roerconsult helpt deze verbinding
weer te herstellen.
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HOE WERKEN WIJ?

R O E R C O N S U L T

Eerst gaan we onderzoek doen! 
Een leuk onderzoek én gekoppeld aan het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie. 

Dit doen we met ons 360 graden onderzoek. We bevragen leerlingen, medewerkers, schoolleiding en  
ouders over dezelfde onderwerpen. Wil je weten wat het waarderingkader is? 
Kijk dan op onze website: https://www.roerconsult.nl/waarderingskader

Omdat iedereen vanuit zijn of haar perspectief antwoord geeft op dezelfde vragen, ontstaat er een
360 graden beeld van het onderwerp. Jullie bepalen zelf welk kwaliteitsgebied(en) jullie willen
bevragen.

Vervolgens bespreken we de
uitkomsten met elkaar en
verzamelen we stap voor stap meer
gegevens.

Dan vergelijken we de verschillende
uitkomsten en gaan we de relatie
leggen met jullie dagelijkse praktijk.



We bespreken mogelijke interventies. We leggen traptreden met elkaar neer en maken
afspraken. Samen gaan we steeds een treetje hoger. Met meer échte informatie.
Met interventies die iedereen begrijpt, waar iedereen zin in heeft om ze te doen en
die effectief zijn. Tegelijkertijd met meer oog voor elkaar en voor wat er nodig is bij 
jullie op school en in lijn met het Onderzoekskader van de Inspectie.

Jullie worden steeds beter in het verklaren van resultaten en 
ontwikkelen jullie als mens en als team. De inhoud ontwikkelt mee en wordt ook 
steeds beter. Jullie gaan dagelijkse beslissingen in een groter strategisch verband 
zien en jullie wegen keuzes makkelijker: Op weg naar een veilige ontwikkelings-
gerichte organisatie die tegen een stootje kan.

Nieuwsgierig geworden? 
Zijn jullie toe aan die transformatie die al jaren in jullie schoolplan staat? Loop dan samen met ons de
stappen richting die transformatie! Uiteindelijk staan we bovenaan, op jullie dakterras, met een prachtig
uitzicht op een veilige ontwikkelingsgerichte organisatie met een degelijke kwaliteitscultuur. 

Geheel in lijn met het Inspectiekader. Dat regelen wij!
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