Veranderingsproces in beeld

Op weg naar
een professionele
lerende cultuur
Op de Jan Ligthartschool in de Haagse Schilderswijk valt het direct op: overal hangen professioneel opgemaakte posters, onder meer met een tijdspad van veranderingsprocessen per
vakgebied. In gesprek met directeur Christine Leenders blijkt al snel dat deze professionele
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één van de leden van het kwaliteitsteam: ‘Het is
heel fijn dat we de tijd en de ruimte krijgen om
ons allemaal echt te ontwikkelen. Voor Nt2 (het
onderwerp dat op dit moment centraal staat red.)
nemen we vijf jaar de tijd. Doen we langer over
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Wat zijn verder nog essentiële elementen om te komen tot een professionele cultuur?
Niet vergaderen. Geen
consensus willen
bereiken.

probleem. Liever goed, dan half. De jaarplanning
zorgt ervoor dat deze tijd er ook echt is. Vaak
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4

neem dan plaats in de binnenkring; een overleggroep.
In de buitenkring accepteer je besluiten.
• Stopwatch aan bij overlegmomenten.
• Samen bouwen.

familiaire feestjes, niet

• Als directie veel op de werkvloer zijn.

klagen.

• Laat je eigen fouten zien.
• Openheid en directe feedback.

Niet denken in
problemen...
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• Binnen-Buitenkring: Vind je een onderwerp belangrijk

Niet roddelen, geen

zoals je het doet”. Die bevestiging is heel fijn. We
zijn allemaal lerende.’

• Belangrijke mededelingen via mail.

...maar in oplossingen, waar je samen verantwoordelijk voor bent.

