
Verslag Lissabon : “Teach, learn and Quality”  
van 14 mei 2017 tot 19 mei 2017 

 

Zondagnacht 14 mei 
 

Met de directies van de scholengemeenschap en de Dolms startten we op zaterdag 12 november een 

Europees nascholingsproces om op zoek te gaan naar tools om ons onderwijs kwaliteitsvol in te 

richten, te ontwikkelen en op te volgen.  Vele personen van de DOLMS vertegenwoordigen de 

delegatie: Karel Demeulemeester, Ilse Naessens (Vichte-Ingooigem)), Chris Dhaene en Céline 

Vandenbroucke (De Berk), Nadine D’Hondt (Kachtem), Valerie Provoost en Marleen Deprez 

(Kortrijk-Kooigem), An Lecluyse (Belgiek).Deelnemers voor De Kim & De Sam zijn: J.Maaike, J.Darline 

en Bjorn. 

We startten met de taxi vanuit Deerlijk omstreeks 3.15u., na een heel vlotte rit, incheckprocedure én 

vlucht kwamen we rond 9u aan in Lissabon om dan via de ferry en een taxirit omstreeks 10.30u in 

ons hotel te kunnen inchecken. Zoals een incheckprocedure het betaamt, bezochten we eerst de bar 

voor een klein aperitiefje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 14 mei 

 

Cursus info 

 

Op zondagmiddag begon de introductie met de uitleg wat kwaliteit in het onderwijs betekent. 

 

“Kwaliteit in onderwijs is de mogelijkheid om doelen te selecteren, gericht op effecten gedurende 

het proces van het onderwijs en rekening houdend met de context van de organisatie en de 

verwachtingen van de verschillende betrokkenen.” 

 

Er zijn 4 deelfactoren van ‘kwaliteitsmeeting’: 

● Quality control 

○ reactieve controle: problemen oplossen om achteraf kwaliteit te verhogen 

● Quality Assurance 

○ preventief werken: wat zouden de problemen kunnen zijn en proactief te werk gaan 

om de kwaliteit te kunnen verhogen. 

■ vb.: een stappenplan maken met visualisatie  ifv de zorgvraag van een 

bepaald kind zodanig dat ook dat betrokken kind op een juiste manier kan 

geëvalueerd worden. 

● Quality Development 

○ Idem bovenstaande, maar bij kwaliteitsontwikkeling betrekt men gans de school (lln 

en lkr) bij de zoektocht naar kwaliteit. Iedereen draagt verantwoordelijkheid. 

○ Kwaliteitsverbetering is een continu proces dat een geleidelijke maar constante 

verbetering inhoudt, gefocust  op de ontwikkeling van de school naar een lerende 

school 

● Learning Organization 

○ Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar leden om 

zichzelf voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgeving. 

■ systeem denken (overzicht houden over het geheel) 

■ persoonlijk meesterschap (creëren van je eigen toekomst) 
■ mentale modellen (Mentale modellen zijn beelden, veronderstellingen en 

verhalen die we met ons meedragen. Ze hebben betrekking op onszelf, 
andere mensen, ons werk, en allerlei aspecten van de wereld.) 

■ gemeenschappelijke visie 
■ teamleren  

 
Kwaliteit van evaluatie hangt af van 3 factoren  

Betrokkenheid van de mensen (ouders - lln - lkr) 
kwaliteit van evalueren Verzamelen van verschillende data 

Blijvende observatie 
 

Holistische benadering van kwalitatief evalueren… 
De evaluatie moet cyclisch zijn 
Gebruik een systeem 
Doelgericht 
Iedereen moet betrokken zijn!! 

 



Uitstap 

 

Na de eerste introductie ivm kwaliteit in het onderwijs, 

mochten we al onze energie die we nog over hadden, 

kwijtspelen tijdens een bezoek van een plaatselijk 

vissersdorpje om dan nadien de voeten onder de tafel 

te steken. 

 

 

 

Maandag 15 mei 

 

Enkele zaken om de kwaliteit te verhogen. 

Bekende schema’s, niet alles is nieuw  

 

Kwaliteitscirkel (PDCA-cirkel) 

 

 

 

Dit geldt niet enkel voor lln maar ook voor bevragingen van lkr - ouders - …. 

Wie ga je bevragen?  

Wat wil je bevragen?  

Hoe ga je hen bevragen?  

(een brede of specifieke bevraging?) 

(ouders, staff, leerlingen, lokale gemeenschap…) 

(kwantiteit of kwaliteitsbevraging) 

 

SWOT wordt daarbij vaak gebruikt. 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat is de missie van een school? 

 

Missie en het doel van onderwijs in een school moeten altijd 3-delig zijn 

 

● Kwalificatie: het nastreven 

van de school om zoveel 

mogelijke onderwijsdoelen 

aan te reiken en te bereiken 

bij jouw leerlingen. 

● Socialisatie: het nastreven 

van de school om de 

leerlingen voor te bereiden 

om deel uit te maken van de 

maatschappij en de cultuur. 

● Identificatie: het nastreven 

van de school om de 

leerlingen te ontwikkelen tot 

evenwichtige personen met schooleigen klemtonen. 

 

Belangrijk 

 

1. Evenwicht tussen de 3 doelen? 

Er zijn veel scholen die de focus te veel leggen op de kwalificatie en te weinig in evenwicht 

inzetten op socialisatie en identificatie. Er moet dus ruimte zijn om in jouw school de missie 

en de visie te creëren aandacht te geven, in evenwicht met elkaar aan: kwalificatie, 

socialisatie en identificatie. 
 

2. In de kantlijn...Hoe meten we dit allemaal? 

Een school moet nadenken welke energie en impact er gaat naar meetbare evaluatie en 

testing en welke meerwaarde dit geeft in het proces en het doel om bovenstaande 3 doelen 

(kwalificatie, socialisatie en identificatie) na te streven…. 

 

Hoe een beleidsplan opmaken en succesvol inplementeren ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van de school 

Visie van de school  

Beleidsplan over meerdere jaren met strategische doelen  

operationeel 
doel 

acties 
gekoppeld 
aan 
operationeel 
doel 

wie is 
verantw
oordelijk 

wie is 
betrokken 
 

evaluatie tijdstip borgen, 
bijsturen en 
bannen 

       

       

       

       

 

Aandachtspunten bij het opmaken van een beleidsplan 

● doelen moeten SMARTI geformuleerd worden: 

○ specifiek 

○ meetbaar 

○ aanvaardbaar/haalbaar 

○ realiseerbaar 



○ verbonden in tijd 

○ inspirerend 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 16 mei 

 

Vandaag probeerden we antwoorden te vinden op de 2 volgende vragen: 

 

1. Welke aandachtspunten kunnen we gebruiken om kwaliteit te meten in onze school, zowel 

op niveau van de school als organisatie, als op leerkrachtenniveau als leerlingenniveau? 

 

1. Welk model kunnen we hier mogelijks voor gebruiken? 

 

Aandachtspunten 

 

Als we kwaliteit proberen te meten, moeten we rekening houden met: 

● data (nulmeting of beginsituatie van een bepaalde leerstof, testing nadien,...) 

● perceptie (context van de school, de individuele zorgvragen van het kind,...) 



Het is dus onontbeerlijk om telkens data te koppelen aan perceptie (context). 

 

 

Mogelijk model om kwaliteit te meten in jouw school 

 

EFQM: model gegroeid om kwaliteit te meten in de industriële sector 

 

 

 

 

Uit een schoolevaluatie kunnen we bepaalde doelen en acties bepalen om de kwaliteit te verbeteren. 

Zeer belangrijk is: 

 

● acties te bepalen om van daaruit prioriteiten te kiezen. Je kan het volgende model gebruiken. 

 

 

 

● deze prioriteiten dienen we dan uit te zetten overheen verschillende jaren. 

 

Deze actoren zijn belangrijk om een beleidsplan te maken.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Woensdag 17 mei 2017 

 

Vandaag ging de cursus over groepsdynamiek  en leiderschap. 
 

1. Het vormen van een nieuw team 

 

Het vormen van een nieuw team gebeurt, volgens Tuckman, doorheen 4 (5)  fasen. De 

overgang tussen elke fase wordt gekenmerkt door een crisis en eigenlijk is de daarop 

volgende fase bedoeld om de crisis op te lossen. Aangezien de werkelijkheid  veranderlijk is 

kunnen de teams de onderstaande cyclus steeds opnieuw doorlopen om op die manier 

steeds beter samen te werken. De onderstaande fasen worden overigens niet gepland maar 

doen zich na verloop van tijd vanzelf voor. 

 

 

● Forming is de eerste fase. Hierin leert het team elkaar kennen. De individuen in de groep 

proberen conflicten te vermijden en zijn vaak routinematig bezig. De teamleden zijn nog 

bezig om hun plek in de groep te vinden. Ook het vertrouwen moet nog worden 

opgebouwd. In deze fase kan er wel met een taak of project gestart worden maar goede 

initiatieven komen er vaak nog niet. 

● Storming wordt ook wel de conflictfase genoemd. In deze fase hebben de teamleden 

elkaar goed genoeg leren kennen om elkaars werkwijze en gedrag te bekritiseren en 

worden de verhoudingen tussen hen duidelijker. Veel mensen deinzen terug voor 

conflicten, ook als deze netjes besproken worden. Dit heeft als gevolg dat de meeste 

teams, ofwel nooit aan deze fase toekomen, ofwel compleet vastlopen in conflicten. 

Iemand die een groep begeleidt of de leiding heeft moet dus goed voor ogen houden dat 

conflicten nu eenmaal bij het groepsproces horen en niet bedreigend zijn. 

Leidinggevenden blijven in deze fase vaak directief. 

● Norming, als een team goed door de vorige fase heen is gekomen dan is nu duidelijk hoe 

het team verder zal werken. Iedereen heeft nu een taak en het is duidelijk wie op welk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_(onenigheid)


punt de leiding neemt. Het gevaar is wel dat mensen minder snel met afwijkende ideeën 

zullen komen want iedereen is nu loyaal geworden. 

● Performing is de fase waarin een goede combinatie is ontstaan van samenwerken en 

zelfstandig verantwoordelijkheid nemen. Een team dat dit punt bereikt is in staat om met 

weinig leiding complexe taken op een soepele manier uit te voeren. De teamleden zijn 

goed op elkaar ingespeeld en weten wat ze aan elkaar hebben. Er zijn ongeschreven 

regels ontstaan waar iedereen zich aan houdt. 

● In 1977 publiceerde Tuckman een vijfde fase, namelijk Adjourning, Transforming and 

Mourning waarin de groep weer wordt opgeheven. 

 

 

2. Wat zijn de stappen in een veranderingsproces in jouw school? 

a. ‘Jump off’ 

■ Een verandering start altijd met een groep van enthousiastelingen die 

overtuigd zijn van de waarde van het idee. Er wordt hiervoor veel energie 

gegenereerd. 

b. ‘The big confusion’ 

■ De verandering is geïntroduceerd in het ganse team. De ‘oude’ versie staat in 

competitite met de het ‘nieuwe’ idee en dit zorgt voor strijd tussen degenen 

die in het idee geloven en degenen die kiezen voor de veiligheid niets te 

veranderen. 

c. ‘The new working’ 

■ stapsgewijs raakt de verandering geïntroduceerd 

d. ‘The final incorporation’ 

■ de volledige implementatie is gebeurd. 

 

3. Het vormen van een nieuwe groep in een veranderingsproces 

Wanneer er een nieuw team wordt gevormd, gekoppeld aan veranderingen, ontstaat er een 

zeer complexe dynamiek. Onderstaande tabel geeft dit weer. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1977


In de kantlijn: Een leider dient te beschikken over de juiste emotionele intelligentie om een 

nieuw team te leiden in verandering. Deze is, volgens wetenschappelijk onderzoek, misschien 

zelfs belangrijker dan IQ, vertrouwen,... 

 

4. Emotionele intelligentie van een leider kan zorgen voor 

leiderschap  

● Emotionele intelligentie kan je onderverdelen in de 

volgende 5 fasen: 

○ zelfkennis van je eigen emoties 

○ zelf kunnen reguleren van je eigen emoties 

○ zelfmotivatie 

○ empathie 

○ effectieve sociale vaardigheden 

 

Indien een leider sociaal intelligent is, kan dit voordelen hebben, zoals: sterkere banden met 

personeelsleden, groter succes genereren, effectieve leiderschapsvaardigheden, betere 

communicatie (want de leider toont wie hij ‘echt’ is als voorbeeld voor de andere 

personeelsleden), beter oplossende capaciteiten, …. 

 

Donderdag 18 mei 2017 

Marzano’s 9 strategieën voor een effectieve instructie 

 

● De stelling: ‘de leerkracht maakt het verschil’ werd ook wetenschappelijk onderzocht én 

bevestigd door Marzano. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel procent het uitmaakt 

als je goede (effective teacher) leerkrachten hebt in jouw school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 2 types van leerkrachten. Dat verschil is zeer 

dynamisch en is niet altijd afgebakend. Er is geen 

sprake van goed of minder goed, hoewel bewezen is 

dat een adaptive expert het grootste verschil kan 

maken in leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 19 mei 2017 

 

In de voormiddag werden nog enkele praktische proeven uitgevoerd, waarbij de Belgium team, 

enorm uitblonk. Met dank aan onze collega Karel Demeulemeester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info van de stadswandeling in Lissabon op woensdagnamiddag (verslag An) 

 

Op woensdagmiddag begeven we ons naar het pleintje Luis de Camoës. De (bekende) Portugese 

dichter op het standbeeld heeft duidelijk wat meer geduld dan nerveuse Nina. Uit schrik slikken we 

ons pasteitje in één hap door om toch maar vlugvlug onze namen op haar deelnemerslijst te zetten. 

Na de betaling neemt Anna het van haar over. Anna zal een heel gedreven gids blijken. We 

installeren onze rode oortjes. En ik ben klaar om de kaart te lezen. De wandeling gaat langs de kleine 

straatjes van Bairo Alto. Anna maakt ons duidelijk dat de azulejos hier in verschillende kleuren en 

technieken gemaakt werden. Azulejos zijn Portugese keramieken tegels met invloeden uit de 

Andalusische en Moorse traditie. De tegels vind je zowel op de binnen- als op de buitenmuren. 

Aan het Erasmushuis houden we halt voor een eerste groepsfoto. Op het hoogste plein van de buurt 

– de miradouro de San Pedro de Cantara- krijgen we een fantastisch uitzicht over hele stad. 

Uitzichtpunten heten hier miradouro’s. Mira heeft hier een andere betekenis dan bij Streuvels. Mira 

is spiegel; douro is goud. Het wordt ons ook duidelijk dat grote delen van Lissabon verwoest werden 

door de aardbeving van 1 november 1755. De hurtkwik ( 9 op de schaal van Richter) werd 

gevolgd door een tsunami én een brand die bijna de volledige stad in de as legde. Op deze 



Allerheiligendag in 1755 zaten de kerken overvol. Instortende gewelven maakten het 

doden aantal rampzalig hoog. 

Voor de heropbouw van de benedenstad werd vooral met hout gewerkt. Een houten 

raamwerk is sowieso een stuk elastischer dan een stenen constructie, wat het bouwwerk 

veiliger maakt bij aardbevingen. Iets verderop wandelen we langs een wereldberoemde Funicular. 

Twee trammetjes die de helling op- en afrijden. Naast elektriciteit is het de kracht van (overlopend) 

water die hen aandrijft. We komen bij de kerk van San Roque. Aan de buitenkant zien we een 

eerder sobere renaissancegevel. Eenmaal binnen maken de overdadige versieringen van de 

Portugese barok ons duidelijk dat deze kerken niet in eerste instantie gebouwd werden in functie van 

inkeer en ingetogenheid. Bladgoud, marmer, zilver en azulejos… De jezuïetenorde maakte hun triomf 

over de protestanten wel erg duidelijk. Toen die jezuïeten in 1759 zelf wandelen werden gestuurd, 

veranderde de kerk een liefdadigheidsinstelling, een Santa Casa da Misericordia, zoals Anna ons 

uitlegde. 

We nemen ook even de tijd om een blik te werpen op het interieur van een restaurant dat volledig in 

de typische keramiek bezet is. In de eerste ruimte van de voormalige vrijmetselaarsloge zien we een 

afbeelding van een driehoek met een oog. Anna verduidelijkt dat loges (ook) hier enkel mannen 

toelaten…al zou er in Portugal een vrouwelijke neploge zijn die bij de oprichting alleen tot doel had 

een opgestoken vinger te tonen aan mannelijke collega’s die hen uitsluiten. 

De ruïnes van het Karmelietenklooster komen in zicht. De kerk moet een pareltje van gotiek geweest 

zijn: sierlijke spitsboogjes en schitterende glas-in-loodramen. Maar op 1 november 1755 kwam ook 

hier het dak neer op de beminde gelovigen. Dit plein was de 25ste april 1974 het centrum van de 

Anjerrevolutie. Het oude, autoritaire bewind van de partij van Salazar (die toen al het 

loodje gelegd had)werd zonder bloedvergieten aan de kant geschoven. 

De rode anjers die de soldaten van de bloemenverkoopsters kregen, werden in de loop van de 

geweren geschoven. Het was 1974 en de Portugezen konden, volgens onze gids, eindelijk 

democraten, wereldburgers en baas over hun eigen leren worden. Ik vermoed dat ze toen zeer 

positief ingesteld waren… Nu we toch in de buurt zijn, gaan we 

even een kijkje nemen naar de Santa Justa lift. Dit industriële erfgoed uit 1902 verbindt dit plein aan 

het karmelietenklooster met de 45 meter lager gelegen Rua Santa Justa. De lift is geen werk 

van Gustave Eiffel, maar we herkennen duidelijk zijn stijl: veel staal en 

rivetten. Tijd voor het meest noordelijke punt van de stadswandeling. Rossio is de populaire naam 

voor de praça Dom Pedro IV. Pedro IV was koning van Portugal en eerste keizer van 

Brazilië. Iets verderop krijgen we uitleg over de heilige Vincent die na zijn dood op 

een schuit gelegd werd. Twee kraaien waakten over het lijk. Dit zou later 

hét symbool van deze stad worden. Je vindt het op straatlantaarns maar evengoed op de vuilbakken 

op straat. En nu is het tijd voor een patteetje . In de fabrica da nata aan de praça 

Restauradores 62 worden sinds mensenheugenis roomgebakjes geserveerd. Wel handig dat 

Nerveuse Nina toevallig in de buurt was met ons inschrijvingsgeld. Manamanam, … Toch is het 

raadzaam het aantal pasteis da nata te beperken als je binnen het uur een vliegtuig moet nemen. Ik 

heb de gevolgen met eigen zintuigen mogen waarnemen. 

Nu de innerlijke mens is gesterkt, kunnen we het oostelijke deel van de stad intrekken. 

Een flinke klim brengt ons bij een lift in een supermarkt. Deze elevator is nog geen 

industrieel erfgoed en zal dat vermoedelijk ook nooit worden. Enfin, op het zevende verdiep 

ligt een terras dat ons een van de mooiste stadszichten over Lisboa geeft. 

Anna neemt ons mee naar de een van de oudste en meest authentieke buurten van de stad. 

Dat hoeft niet te verbazen: dit stadsdeel heeft stevige funderingen op de rotsen; dus had 

Alfama ook minder last van de hurtkwik! Alfama is afgeleid van het Moorse al Hamma wat bron 

betekent. Het is een wijk die gedomineerd wordt door de zesde-eeuwse burcht van 



Sao Jorge. Maar daarvoor kwamen de Grieken en de Romeinen langs en de wijk kreeg het kronkelend 

stratenpatroon van de Moren. De steegjes zijn er nog smal, slingerend en vaak ontoegankelijk voor 

auto’s. Alfama is de bakermat van de fado. Hier hangt de was nog aan de gevels te drogen. De hele 

buurt wordt sedert een paar dagen getooid met kleurrijke linten. Heel juni zal er gefeest worden voor 

de heilige Antonius. Toontje was van Lissabon, maar de katholieke drang om zieltjes te gaan winnen 

bracht de man naar nieuwe wingebieden o.a. in Afrika. Zijn ziekteverlof nam hij op in Italië waar hij 

op 13 juni 1231 in de buurt van Padua stierf. Die stad claimt hem als beschermheilige. Toontje wordt 

ook bij ons nog aangeroepen wanneer onze spullen onvindbaar zijn. In Kortrijk kennen we Toontjes 

Kerke . Maar hij is ook onopvallend aanwezig in luchthavens waar passagiers hun boardingpass 

kwijtspelen. Maar we wijken af! 

Als we verder afdalen in Alfama lopen we op de Sé kathedraal. Ze werd gebouwd op de 

plaats waar vroeger de Moren hun hoofdmoskee hadden. De toenmalige koning van 

Portugal , Alphonse Henriques (1139-1185) moet gedacht hebben: ‘Moskee? Weg ermee! Ik 

betaal die kathedraal wel uit mijn eigen portemonnee.’ De legende gaat dat Sint-Antoon hier 

gedoopt werd. Sint-Vincent, patroonheilige van ’t stad, ligt er begraven. Maar veel interessanter is de 

uitleg van Anna, die hier haar architecten kennis kan bovenhalen. De kerk is een mix van allerlei 

bouwstijlen. We herkennen romaanse rondbogen die het gewicht dat ze torsen op de muren 

doorgeven. Om iets verder de gotische ribgewelven te bewonderen die geen extra druk op de muren 

zetten. Achter in de kerk zien we een voorstelling van Antonius die wordt aangestaard door 

honderden vissen. Maar onze mond begint te plakken van den dorst. We bedanken Anna 

heel gemeend voor haar deskundigheid en Bjorn neemt over. Op het eindpunt van de stadstocht 

overvalt hij een kiosk waar we de plaatselijk kersenlikeur uit chocolade kopjes nippen. Iets te zoet? 

Geen nood , het terrasje in de zon serveert frisse pinten en gekoelde witte wijn. We werpen nog een 

boze blik naar Jozef I Frans Anton Ignaas Norbert Augustijn. Deze Portugese koning kreeg na de 

aardbeving last van claustrofobie. Hij voelde zich niet langer veilig in zijn eigen stad. Hij verliet het 

zinkend schip, gooide de handdoek in de ring. Hij zou de stad in puin achterlaten om 

betere oorden op te zoeken. Ook voor ons is het tijd voor (een) Time-out in de mercado da Ribeira. 

 


