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Werken aan uw heden en toekomst a.d.h.v. Finse uitgangspunten 

en successen?!: 

 

 Onderwerp/thema 1= helemaal niet zo 
9= geheel zo aan de 
orde 

 Huidige situatie (n) en eronder de 
gewenste situatie die u zou willen 
zien (t) 

 
1   

 
2   

 
3 

 
4 

 
5   

 
6  

 
7  

 
8   

 
9  

01n  Mijn school werkt leerlinggericht           
01t Mijn school werkt leerlinggericht          
02n Op onze school zijn vele mogelijkheden voor 

professionalisering docenten 
         

02t Op onze school zijn vele mogelijkheden voor 
professionalisering docenten 

         

03n Mate waarin u de mogelijkheden tot 
professionalisering zelf benut 

         

03t Mate waarin u de mogelijkheden tot 
professionalisering zelf benut 

         

04n Samenwerken en verantwoordelijkheden delen 
met collega-docent (co-teaching) 

         

04t Samenwerken en verantwoordelijkheden delen 
met collega-docent (co-teaching) 

         

05n Autonomie van de docenten op uw school          
05t Autonomie van de docenten op uw school          
06n Sprake van contextrijk leren in uw lessen/school          
06t Sprake van contextrijk leren in uw lessen/school          
07n Docenten op uw school hebben master-diploma          
07t Docenten op uw school hebben master-diploma          
08n Docenten op uw school onderzoeken de 

opbrengst van het eigen onderwijs 
         

08t Docenten op uw school onderzoeken de 
opbrengst van het eigen onderwijs 

         

09n Bij vacature van een docent gaat de school voor 
een absolute topper 

         

09t Bij vacature van een docent gaat de school voor 
een absolute topper 

         

10n Onze school werkt samen met de 
collega/concurrent in de gemeente/regio 
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10t Onze school werkt samen met de 
collega/concurrent in de gemeente/regio 

         

 Huidige situatie (n) en eronder de 
gewenste situatie die u zou willen 
zien (t) 

 
1   

 
2   

 
3 

 
4 

 
5   

 
6  

 
7  

 
8   

 
9  

11n Ik differentieer in mijn onderwijs naar niveau, 
leerstijl, cultuur enz. 

         

11t Ik differentieer in mijn onderwijs naar niveau, 
leerstijl, cultuur enz. 

         

12n Ik ontwikkel veel onderwijs zelf op maat          
12t Ik ontwikkel veel onderwijs zelf op maat          
13n Ik ben bedreven in het gebruikmaken van ICT          
13t Ik ben bedreven in het gebruikmaken van ICT           
14n Op mijn school eten en drinken de leerlingen 

gezond 
         

14t Op mijn school eten en drinken de leerlingen 
gezond 

         

15n Op mijn school wordt binnen en buiten 
(schoolplein) niet gerookt 

         

15t Op mijn school wordt binnen en buiten 
(schoolplein) niet gerookt 

         

16n Op mijn school wordt niet gepest          
16t Op mijn school wordt niet gepest          
17n Docenten zijn betrokken bij onderwijsinnovaties 

die de school doorvoert  
         

17t Docenten zijn betrokken bij onderwijsinnovaties 
die de school doorvoert 

         

18n Het lesrooster is geheel afgestemd op de 
leermomenten van de leerlingen  

         

18t Het lesrooster is geheel afgestemd op de 
leermomenten van de  leerlingen 

         

19n De school maakt gebruik van klassenassistenten, 
zorgspecialisten, ortho-pedagogen enz. 

         

19t De school maakt gebruik van klassenassistenten, 
zorgspecialisten, ortho-pedagogen enz. 

         

20n Ouders van de leerlingen kunnen resultaten en 
gedrag van hun eigen kinderen (positief en 
negatief) digitaal dagelijks volgen 

         

20t Ouders van de leerlingen kunnen resultaten en 
gedrag van hun eigen kinderen (positief en 
negatief) digitaal dagelijks volgen 

         

21n Onze school leidt op tot zelfredzaamheid          
21t Onze school leidt op tot zelfredzaamheid          
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 Huidige situatie (n) en eronder de 
gewenste situatie die u zou willen 
zien (t) 

 
1   

 
2   

 
3 

 
4 

 
5   

 
6  

 
7  

 
8   

 
9  

22n Onze school leidt op tot wereldburgers           
22t Onze school leidt op tot wereldburgers          
23n Onze leerlingen gaan net zo fit naar huis als dat 

ze binnen komen 
         

23t Onze leerlingen gaan net zo fit naar huis als dat 
ze binnen komen 

         

24n Op onze school is plaats voor elke cultuur waar 
de leerlingen vandaan komen 

         

24t Op onze school is plaats voor elke cultuur waar 
de leerlingen vandaan komen 

         

25n Onze school besteedt veel aandacht aan kunnen 
samen werken met elkaar 

         

25t Onze school besteedt veel aandacht aan kunnen 
samen werken met elkaar 

         

26n Onze school bereidt de leerlingen goed voor op 
het vervolgonderwijs 

         

26t Onze school bereidt de leerlingen goed voor op 
het vervolgonderwijs 

         

27n Tevredenheid over kwaliteitsbewaking door 
onderwijsinspectie op de school (2022) 

         

27t Behoefte aan continuering kwaliteitsmetingen 
door onderwijsinspectie 

         

28n Het curriculum van de school kent ruimte voor 
een eigen invulling voor de leerlingen 
(keuzemogelijkheden/maatwerk) 

         

28t Het curriculum van de school kent ruimte voor 
een eigen invulling voor de leerlingen 
(keuzemogelijkheden/maatwerk) 

         

29n Studenten kunnen alleen studeren op een 
lerarenopleiding na een stevige selectie op o.a. 
attitude, basiscompetenties en niveau (mening 
voor nu 2022?) 

         

29t Studenten kunnen alleen studeren op een 
lerarenopleiding na een selectie op o.a. attitude, 
basiscompetenties en niveau (mening van u 
voor 2027?) 

         

30n Uw inzet en perfect functioneren leidt tot 
salarisverhoging (tevredenheid) 

         

30t Uw inzet en perfect functioneren leidt tot 
salarisverhoging (uw reële wens) 

         

 


