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1. Inleiding 

Tijdens de crisisperiode is heel sterk ingezet op plannen en doen, de P (plan) en de D (do) van de PDCA-
cirkel. Het document KWZ in coronatijden https://pro.g-o.be/nieuws/4614 gaf tips en was een mogelijke 
leidraad om gericht te reflecteren over de acties die ondernomen werden. Ook de C (check) en de A (act) 
fase werden zo bevraagd. 

Nu staan we op het einde van dit schooljaar en staan we bij voorkeur even stil om zowel achteruit als 
vooruit te kijken.  

Ook nu is het immers belangrijk dat elke school de eigen stand van zaken zeer goed kent (check). Dit in het 
belang van gericht (act) bij te sturen en te borgen wat goed is.  

 

Wat leerden we uit de corona-periode? Waar willen we meer van? En kunnen we nu al behouden? 

Wat wil je als school meenemen voor de toekomst (hybride)? 

 

Met dit intakedocument willen we beleidsteams inspireren om de juiste vragen te stellen. Het gaat om 
reflectievragen over de organisatieontwikkeling in coronatijden. De vragen brengen de beginsituatie in 
kaart, ze geven zicht op kansen en de mogelijke kiemen tot verandering in de schoolorganisatie. Als 
beleidsteam hebben jullie heel wat zien gebeuren en veranderen op school. We geloven in duurzaamheid 
en het blijvend karakter van bepaalde veranderingen en daarom willen we beleidsteams inspireren om in te 
zetten op de school als professionele leergemeenschap. 

De focus is de school als innovatieve  en lerende organisatie. 

 

2. Hoe? 

De leidinggevende kan zelfstandig de tool inzetten/gebruiken of kan ondersteuning vragen aan de PBD om 
met de tool aan de slag te gaan. Het is verder interessant om na een eerste vragenronde, met het 
schoolteam (kernteam) te reflecteren over de antwoorden. Ook overleg met de SGM en de SGR kan een 
belangrijke bijdrage leveren. 

In alle stappen van dit proces kan de leidinggevende ondersteuning vragen aan de PBD om eventuele 
veranderingsprocessen uit te rollen.  

Waar liggen kansen? Waar ligt de kiem tot verandering? Welke strategie kiezen we om de ontwikkeling van 
de professionele leergemeenschap te stimuleren, te faciliteren en te ondersteunen?  

 

Optie 1 : Je vertrekt vanuit de reflectievragen met het (beleids)team en vult daarna de oplossingsgerichte 
SWOT in. 

Optie 2: Je vertrekt vanuit de input van het team op basis van de vragen in de oplossingsgerichte SWOT.  
Daarna gebruik je de reflectievragen om alle pijlers evenwichtig in kaart te brengen, om door te vragen en 
vervolgens te verfijnen en te verdiepen. 

 

Kwaliteitszorg (in en) na 
coronatijden 

Kies een afdeling/entiteit. 

https://pro.g-o.be/nieuws/4614
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3. Inspiratievragen 

Om alle pijlers van de organisatie in kaart te brengen zetten we in op de principes van integrale 
organisatieontwikkeling van Kommers en Dresen (2010) en gebruiken we de zgn. tempel als kader. 

 

 

3.1. Vragen op het niveau van mensen 

 Welke talenten heb je ontdekt bij je personeelsleden? Hoe detecteerde je die talenten? Hoe bracht je 
die talenten in kaart? 

 Over welke (digitale) competenties beschikt je team? 

 In welke mate is het zelfvertrouwen om de methodes los te laten en leerplangericht te werken vergroot 
bij de teamleden? Hoe merk je dat? 

 In welke mate zie je trekkers/sleutelfiguren in de organisatie om op basis van de ervaringen en het 
geleerde ‘dingen’  anders te gaan aanpakken? (Denk aan: afstandsleren, pré-teaching, flexibel lesgeven, 
flexibele leerwegen,…) 

 In welke mate probeerde/probeert het schoolteam nieuwe methodieken en werkwijzen uit?  Welke kan 
je verder inzetten en borgen op korte termijn? 

 Is een open houding ten aanzien van vernieuwingen tijdens de coronaperiode toegenomen? Waaraan 
merk je dit? 

 Wat/ Wie heeft het team nodig om het geleerde mee te nemen naar de nabije en verre toekomst 
(poolstervisie GO!- 2030)? 

 … 

 

3.2. Vragen op het niveau van cultuur 

 In welke mate is het lerend vermogen van het team vergroot? En is van elkaar leren versterkt? 

 Wat loopt er op dit ogenblik betreffende samenwerking goed en wil je zeker borgen in de toekomst? 
Geef enkele concrete voorbeelden? 

 In welke mate is er nu meer aandacht om te reflecteren met elkaar? Elkaar feedback te geven? En in 
welke mate wordt er rekening gehouden met feedback om de eigen onderwijspraktijk aan te passen/ 
bij te sturen? Hoe merk je dat? 

 Is er een kans de school anders te organiseren, rekening houdend met de goede praktijkvoorbeelden 
en de opgedane ervaringen tijdens de corona-periode? 

 In welke mate ervaren leerkrachten de nood om in dialoog te gaan omtrent flexibele leerwegen  en/of 
flexibel lesgeven? Hoe merk je dat? 

 Staat het schoolteam anders tegenover de ‘hangijzers’ uit het verleden, zoals groeperingsvormen 
(homogeen, heterogeen,…)? Welke argumenten komen aan bod? 
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 In welke mate zijn leerkrachten bereid zich te professionaliseren in andere organisatiemodellen? 

 Hoe groot is de openheid om stil te staan bij het anders organiseren van het leren?  

 Waar moet ik als leidinggevende zeker aandacht voor hebben als ik de goede praktijkvoorbeelden uit 
de eigen praktijk en uit de vakliteratuur bespreek met de leerkrachten?  

 … 
 

3.3. Vragen op het niveau van structuren 

 Hoe werden/worden de rollen en taken verdeeld in de corona-periode?  

 Zijn er veranderingen in rol- en taakverdeling waar je als beleidsteam kansen ziet om als school verder 
te groeien? Welke? 

 Hoe werd het overleg tijdens de afgelopen weken en maanden georganiseerd en gestructureerd? 
Welke overlegstructuren en overlegkanalen werden benut? Welke kansen zie  je als leidinggevende en 
wil je verder benutten? 

 In welke mate is er binnen je schoolteam reeds sprake van gedeelde verantwoordelijkheden en 
zelfsturende teams? Was de corona-periode wat dat betreft een goede leerschool? Waarom wel? Niet? 
Succesfactoren? Valkuilen? 

 … 
 

3.4. Vragen op het niveau van systemen 

 In welke mate beschikt de school over de noodzakelijke infrastructuur, het nodige materiaal en skills? 
En op welk vlak dient de school inspanningen te leveren om het ICT-luik aan te passen aan de noden?  

 Welke nieuwe systemen en werkwijzen werden tijdens de corona-periode geïnitieerd? Welke van die 
systemen worden in de toekomst structureel opgenomen in de schoolorganisatie? 

 In hoeverre voldeden de gangbare systemen om de druk en intensiteit van de crisis op te vangen?  

 … 
 

3.5. Vragen op het niveau van leiderschap 

 Hoe kijk je als leidinggevende naar jezelf? Waar was je goed in tijdens de coronaperiode? Wat deed je 
graag en wat deed je minder graag?  

 Wat heb je (over jezelf) geleerd in je rol als leidinggevende? Wat heb je ook in de toekomst nodig om 
goed je rol te kunnen blijven opnemen? 

 Hoe kijk je als leidinggevende na de corona-periode naar je school als integrale organisatie?  

 Welke aspect (vb. cultuur, systeem, mens, …) van de organisatie wil je als leidinggevende veranderen? 
Wat leer je als leidinggevende uit de corona-periode? 

 Op welke manier schenk/schonk je aandacht aan het welbevinden van de teamleden? En hoe blijf je 
inzetten om het team met elkaar te blijven verbinden?  

 Hoe kijk je naar jouw rol als onderwijskundig leider? Hoe sta jij tegenover flexibele leerwegen en flexibel 
lesgeven? 

 Hoe kan de schoolleiding de professionele leergemeenschappen faciliteren en doelgericht 
ondersteunen? Is er in jouw team nood aan een mindshift? Is er reeds sprake van een growth mindset? 
Hoe uit zich dat? Hoe kun je die levendig houden? Wie of wat is daarvoor nodig? 

 In welke mate betrek je het schoolteam bij het reflecteren op de werking van de school? Welke 
initiatieven onderneemt de school met betrekking tot de interne kwaliteitszorg?  

 Hoe werd de kwaliteit bewaakt tijdens… voor …? 

 … 
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3.6. Vragen op het niveau van kernprocessen 

 Doelen: 
Hoe kwaliteitsvol is ingezet op ‘alle’ leergebieden?  
Hoe werden doelen geselecteerd bij de opstart? 
In welke mate kregen de leerlingen eigenaarschap over hun leren? 
… 
 

 Leef- en leeromgeving: 
Wordt er gestreefd naar een positieve interactie met de kinderen en de ouders? Staat het welbevinden 
van de lerende voorop? 
Gaat het schoolteam op een positieve manier om met de diversiteit? Waaraan merk je dat? Hoe 
worden signalen van kwetsbare kinderen en kans armoede gedetecteerd en aangepakt? 
Worden flexibele leerwegen ondersteund? Durft men het jaarklassensysteem te doorbreken?  
Wordt de onderwijstijd effectief benut? Wordt er gedifferentieerd in het omgaan met de onderwijstijd? 
Worden heterogene klasgroepen gevormd om inclusie te realiseren? 
Wordt zelfsturing mogelijk gemaakt? 
… 
 

 Opvolging:  
Hoe worden/werden de taken van de leerlingen in de corona-periode opgevolgd? 
Hoe krijgt het team een breed beeld van alle leerlingen? 
Hoe ga je als organisatie om met het luik ‘evaluatie’ op kind- en schoolniveau? Wat doen de 
leerkrachten met de evaluatiegegevens? Worden gegevens en data benut om de eigen 
onderwijspraktijk bij te sturen? Hoe merk je dat? 
Hoe gaat het team om met formatief evalueren bij de heropstart? 
Hoe zorgt de school ervoor dat er niet alleen opdrachten worden doorgestuurd maar ook (live) 
begeleiding wordt voorzien en/met tussentijdse feedback? Welke initiatieven werden wat dat betreft 
ondernomen? Welke initiatieven wens je in de toekomst te borgen? 
In welke mate geeft het schoolteam de lerende feedback op vnl. het proces? En de output van de 
activiteiten en opdrachten? 
… 
 

 Begeleiding: 
In welke mate ben je er als organisatie in geslaagd om de juiste prioriteiten te stellen en te focussen op 
alle kinderen van de school? 
Biedt het schoolteam begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, 
psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg? Welke initiatieven werden er 
ondernomen? 
Kreeg elke lerende een passende begeleiding rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de 
lerende? Differentieerden de leerkrachten in aanpak? Geef concrete voorbeelden. 
Worden de leerlingen, de ouders en andere partners betrokken bij het in kaart brengen van wat de 
lerende nodig had? Geef concrete voorbeelden. 
In welke mate stond het schoolteam stil bij de rol van de ouders (alle ouders) in het begeleiden van hun 
kind(eren) bij het maken van taken en het uitvoeren van opdrachten? Geef concrete voorbeelden. 
… 
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3.7. Vragen op het niveau van visie-missie-strategie 

 In welke mate is je schoolvisie (specifiek de visie op leren) in deze coronaperiode reeds (gedeeltelijk) 
gewijzigd? 

 Welk standpunt neem je als organisatie in ten aanzien van afstandsleren? Welke argumenten zijn 
cruciaal om dat standpunt te staven? 

 Hoe kijk je naar pré-teaching/ afstandsleren in de toekomst? Succesfactoren? Valkuilen? 

 Leerde je andere partners kennen tijdens de coronaperiode? Welke? 

 Zie je kansen om met hen verder na te denken over samenwerkingsverbanden (‘brede school’)? Welke 
mogelijke samenwerkingsverbanden zie je? Aan welke voorwaarden moeten die verbanden voldoen? 

 Hoe sta je tegenover mogelijke veranderingen op korte en lange termijn in je organisatie ? 

 Hoe kijk je naar het strategisch plan 2030 en gepersonaliseerd samen leren (GSL)? 

 In welke mate heeft corona bijgedragen tot het evalueren in de richting van de ambities van het 
strategisch plan? 

 Voor welke ambities zie je  op korte termijn reeds mogelijkheden om de eerste stappen te zetten? 

 Wie of wat heb je nodig om het strategisch plan en de ambities ook in jouw school waar te maken? 

 … 

 

3.8. Vragen op het niveau van communicatie 

 Wat liep er vlot op het vlak van communicatie? 

 Wat liep er minder vlot op het vlak van communicatie? 

 Welke communicatiekanalen werden gebruikt? En hoe werden die ingezet?  

 In welke mate waren er afspraken betreffende communicatie (interen en extern)? Welke? 

 Welke communicatiemiddelen waren het efficiëntst? 

 Wat wil je als school (uit de corona-periode) behouden voor de toekomst op het vlak van 
communicatie? 

 Duid je als leidinggevende het ‘waarom’ van bepaalde beslissingen die genomen zijn? 

 … 
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4. SWOT-analyse 

Optie 1: Wat er uit de reflectie komt kan worden samengevat in onderstaande oplossingsgerichte SWOT.  

Optie 2: Je vertrekt vanuit de input van het team op basis van de vragen in de oplossingsgerichte SWOT.   

Daarna gebruik je de reflectievragen om alle pijlers evenwichtig in kaart te brengen, om door te vragen en 
vervolgens te verfijnen en te verdiepen. 

 
SWOT 

Sterkte 
Wat bleek in deze coronaperiode een onverwachte 

sterkte van het team? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wens 
Welke wensen tot verandering kwamen er in 

deze periode naar boven? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportuniteit of kans 
Waar zie je kansen om veranderingen blijvend 

door te voeren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekenen van vooruitgang 
Waaraan zie je dat je team al stappen heeft 

gezet? 

 


