
Leerkracht op het HMC





Veranderingen in agile omgeving, 

tijdbesparend en 

plezier
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Wie is de coach? Waar is deze persoon het 

meest effectief - welk team en bij welke 

teamleden?

• voorkeur voor politiek bedrijven en consensus 

• innovatie, dynamiek en creativiteit.

Zelf ben ik een resultaatgerichte analytische 

denker. (bron: Ember)
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Bezig in team met bordsessie en wekelijks gestelde 
doelen om vervolgens aan te werken. 



Hoe verbeter je 
de effectiviteit?



Veranderen? creëer een heldere visie (vorm: manifesto).

Vragen:

• Wat moet het opleveren?

• Wat is het belang voor de organisatie?

• Waarom is de verandering belangrijk?

• Waarom nu?

Deficiënt: het wordt een doel op zich en levert 
weerstand en frustratie op



Controle ligt bij de studenten i.p.v. controle door de docent

Kaizen** mindset boven voldoen aan normen

Samenwerking boven individuele excellentie

Feedback boven cijfers

Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan

Dit kan het vertrekpunt zijn om passend en uitdagend onderwijs te gaan maken. 

** Definitie Kaizen (Japans voor 

"veranderen naar beter" of 

"verbetering") is "uiteenhalen en 

opnieuw in elkaar steken op een 

betere manier." Datgene wat 

uiteengehaald wordt is meestal 

een proces, een systeem, een 

product of een dienst. De 

doelstellingen van kaizen zijn: 

eliminatie van verspillingen 

(muda's d.w.z. activiteiten die 

kosten toevoegen maar geen 

waarde) in een cyclus van 

voortdurende verbeteringen.

Voorbeeld 
Manifesto



Agile werken is een complexe verandering, formuleer 

iedere verandering als een kleine stap op weg naar de 

verlangde resultaten en pas daar de tools op aan.

Meet de voortgang en het succes, agile transformatie is 

een reis, kijk niet alleen naar resultaat maar ook naar 

teamprocessen en ontwikkeling.



Wat is een Agile mindset? 

(vergelijking Randstad IT en onderwijs)  

Randstad IT 
- Klant centraal 
- Focus op waarde (werkende product) 
- Kort cyclisch werken met focus 
- Feedback ophalen bij klanten 
- Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

geven (vertrouwen en zelforganisatie) 

Onderwijs 
- Student centraal  
- Focus op passend en uitdagend onderwijs 
- Kort cyclisch werken met focus 
- Student betrekken bij initiatieven 
- Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

geven (vertrouwen en zelforganisatie) voor 
lerarenteams en studenten 

 



Team up: je kunt verandering niet als enkel persoon 

bewerkstelligen en borgen, zorgt voor product-

owners en zorg voor een brede vertegenwoordiging 

in het team t.a.v. de te bereiken organisatiedoelen. 



Iedere dag een stapje beter.

De organisatie moet de doelen ownen, dus 

de eigenaar willen zijn.


