
Training Waarderend Auditen van Onderwijskwaliteit 
 
voor kwaliteitsprofessionals en auditors in het onderwijs

30, 31 maart, 1 april & 12 mei 2020

"waarderend Auditen
als inspiratie en basis

voor verbetering en
vernieuwing. Van

kwaliteitsborging tot
aan het versterken van
de kwaliteitscultuur van

jouw
onderwijsorganisatie"

Start het nieuwe schooljaar goed en professionaliseer jouw audit- & evaluatievaardigheden door
middel van de methode van waarderend actie- onderzoek en Waarderend Auditen. In deze geheel op
de onderwijspraktijk gerichte training leer je de belangrijkste principes van Waarderend Auditen en
evalueren binnen onderwijsinstellingen.

WAARDEREND AUDITEN VAN KWALITEIT: DE KUNST VAN DRAAGVLAK CREËREN
 
De belangstelling voor kwaliteitsmanagement in onderwijsorganisaties neemt toe. Er worden steeds
hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van opleidingen en de ondersteunende processen en
systemen. Het zijn met name de toenemende eisen van toezichthouders en van veranderende wet- en
regelgeving die hierbij een belangrijke rol spelen, maar ook de studententevredenheid is een belangrijk
thema.
Ook bij de NVAO en de onderwijsinspectie wordt er steeds meer gewerkt volgens de methode van 
 waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) en Waarderend Auditen. 
 
Stel je voor dat je als professional met jouw audits maximale betrokkenheid en 
draagvlak kunt creëren voor jouw auditbevindingen? Met Waarderend Auditen draag jij 
bij aan het positief op de kaart zetten van jouw audits. Waarderend Auditen zorgt voor 
een hoge betrokkenheid van medewerkers aan het kwaliteitssysteem. 
Waarderend auditen bestaat uit een reguliere audit aanpak aangevuld met de principes 
van Appreciative Inquiry. Waarderend Auditen vraagt een andere aanpak en 
adviesrelatie van de auditors met hun businesspartners. Een waarderende grondhouding 
is de basis, aangevuld met een pragmatische methode van actie-onderzoek.
 
 
 
 
 
 

www.jesconsulting.nl

HET BELANG VAN EEN WAARDERENDE ATTITUDE
 
Waarderend Auditen van kwaliteit draagt duurzaam bij aan het verbeteren en
versterken van de kwaliteit van een product, dienst, proces of organisatie
vanuit de intrinsieke motivatie van de betrokken medewerkers. Daarbij past
een integrale werkwijze die structuur, cultuur, leiderschap en vernieuwing aan
elkaar verbindt. De waarderende kwaliteitsprofessional kijkt vooruit naar wat
nodig is in plaats van achterom te kijken naar wat er mis is gegaan. Hij of zij
houdt de organisatie ‘positief scherp’, stelt de klant centraal en richt zich op de
successen en kansen in de hele keten. Ook vermijdt hij of zij een eenzijdige
focus op problemen en richt zich op de kansen en mogelijkheden voor
verbetering vanuit het streven naar continue leren en ontwikkelen. Deze
aanpak vergroot het commitment van mensen om gezamenlijke
kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.



ERVAREND LEREN EN GELIJK PRAKTISCH AAN DE SLAG! 
 
Naast vele praktijkoefeningen, waaronder het opzetten en uitvoeren van een eigen waarderende audit,
ontvang je uitgebreide theorie en leer je alle vaardigheden. Daarbij gaan we een hele dag oefenen met
waarderende gespreksvoering ( inclusief de waarderende grondhouding) met een ervaren trainings- en
improvisatie acteur. 
Je leert hoe je optimale betrokkenheid en draagvlak creëert door middel van de methode en zienswijze van
waarderend auditen. Natuurlijk ontvang je daarbij een uitgebreide trainingsmap met handige checklisten,
praktische voorbeelden en mooie artikelen. Zodat je alle bagage hebt om na de training gelijk aan de slag te
gaan. 
 
Verder is er een gastoptreden van een zeer ervaren kwaliteitsauditor die waarderend auditen succesvol
toepast binnen haar onderwijsorganisatie. Zij heeft hier diverse artikelen over geschreven en treedt ook op
als spreker bij congressen en seminars op het gebied van onderwijskwaliteit. 
 

Terugkomdag met verdieping en persoonlijke coaching
De terugkomdag zal op donderdag 31 oktober plaatsvinden. In de tussentijd ga je 
aan de slag met jouw specifieke vraagstuk en word je hierin door mij begeleid door 
middel van persoonlijke coaching. Zo kun je na de training zelf waarderende audits
 in jouw organisatie uitvoeren. Op de terugkomdag bespreken we jullie ervaringen 
en behandelen we alle vragen. Ook maken we nog een mooie verdiepingsslag op 
deze laatste dag.

VOOR WIE IS DE TRAINING BESTEMD?
Ben jij als kwaliteitsprofessional en/of kwaliteitsauditor
verantwoordelijk voor de kwaliteitsketen, de toepassing van
kwaliteitsmanagement en of kwaliteitstoetsing binnen het
onderwijs? Dan is deze training uitermate geschikt voor jou. Je
krijgt in deze training bruikbare handvatten aangereikt. Je wil je
persoonlijke vaardigheden op het gebied van waarderend
onderzoeken en waarderend auditen verder ontwikkelen en hebt als
deelnemer ervaring met kwaliteitsmanagement en of auditing
binnen het onderwijs. 

Heb je kennis van de principes van Waarderend Actie-
onderzoek en van de toegevoegde waarde ervan in je werk; 
Kun je deze principes inzetten in jouw eigen praktijk
Kun je jullie kwaliteitsmodellen en standaarden aanvullen met
de waarderende principes van kwaliteitsmanagement en
recepten ontwikkelen voor het borgen van kwaliteit in jouw
organisatie;
Beschik je over de kennis en handvatten om een waarderende
kwaliteitsaudit uit te voeren;
Heb je de competenties ontwikkeld om een waarderende
grondhouding aan te nemen, waarderende gesprekken te
voeren ( inclusief het begeleiden van een gesprekspanel), en
rapportages met een waarderende toonzetting te produceren;
Heb je (her-)nieuwe energie en inzichten om direct toe te
passen in jouw onderwijsorganisatie

NA DE TRAINING:
 

AANMELDEN
 

Stuur een mail naar:
jeannette@jesconsulting.nl met

je aanmelding
 

Locatie: Hotel Villa
Vennendal in Nunspeet. 

Tijden: 9.30 tot 17.30
Kosten: 4 dagen cursus met

heerlijke lunches in een bosrijke
omgeving en  persoonlijke

coaching op jouw
organisatievraagstuk.

Investering: € 2100,- excl. btw.
Bij aanmelding voor 15 januari
 € 125 euro vroegboekkorting.

 
Na jouw aanmelding ontvang je

nadere informatie over de
inschrijving, het programma en

het verblijf. Wil je helemaal
relaxed deze training volgen,
boek dan tegen gereduceerd

tarief een overnachting. 
 

Heb je nog vragen? 
Neem voor inhoudelijke

informatie over deze training
contact op met:

Jeannette de Haan via
jeannette@jesconsulting.nl

06-57946134



Meld je aan voor deze training Waarderend Auditen van Onderwijskwaliteit
en stuur een mail naar jeannette@jesconsulting.nl 

 

 
Vraag ook naar onze In Company / Op maat gemaakte trainingen

www.jesconsulting.nl

JEANNETTE DE HAAN
 
Jeannette is eigenaar van JES Consulting en is internationaal trainer, coach,
adviseur en onderzoeker. Als gecertificeerd Register Operational Auditor
heeft Jeannette meer dan 20 jaar audit, kwaliteits- en
procesmanagementervaring in zowel de profit- als non profitsector. 
 
Zij heeft vanuit haar achtergrond ruime ervaring in het uitvoeren van
waarderende audits en kwaliteitsonderzoeken. Als senior organisatie
adviseur van Bestuur en Directie heeft zij diverse verandertrajecten begeleid.
Ook heeft zij strategische organisatie ontwikkelingstrajecten begeleid
inclusief de begeleiding naar de gewenste cultuur. 
 
Zij heeft meerdere auditteams van scholen begeleid naar een meer
operational audit afdeling en heeft trainingen verzorgt aan diverse auditors
van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Zij begeleidt teams
in hun ontwikkeling op zowel vaktechnisch, persoonlijk als op teamniveau.
Jeannette is geschoold in Appreciative Inquiry en mede auteur van het
Handboek Appreciative Inquiry.  Jeannette is de ontwikkelaar van
waarderend auditen. 
 
Jeannette heeft ruime ervaring met waarderend ontwikkelen en waarderend
actieonderzoek. Zij is gecertificeerd coach, NLP Master en ervaren in het
begeleiden/ faciliteren van groepsprocessen. Jeannette werkt in co-creatie
samen met diverse coaches, trainers en acteurs. Haar trainingen kenmerken
zich door afwisselende werkvormen, veel interactie en een positieve energie.

“Een andere kijk,   
een nieuw perspectief"

           
"Waardevolle adviezen
en inzichten
meegekregen. Niet
alleen over wat
Waarderend Auditen is
en hoe het werkt, maar
vooral hoe ik er als
persoon mee om kan
gaan binnen de context
van mijn organisatie.
Daar pluk ik nu
dagelijks nog de
vruchten van!'

           
"Deze training heeft ons
veel inzichten opgeleverd 
 over de theorie achter
waarderend auditen, maar
vooral veel praktische 
handvatten voor in onze
eigen praktijk. Jeannette
sluit daarbij flexibel aan bij
ieders persoonlijke
behoeften en heeft ons
waardevolle inzichten 
meegegeven. Echt een
andere kijk op ons werk!"

          
"Je leert mensen in de
evaluatie mee te
nemen en
eigenaarschap
te creëren. Je leert hoe
je met een open
waarderende houding
een dialoog goed start
om samen tot nieuwe
inzichten te komen."
 

"We kregen zefs
complimenten van de 
 NVAO!"

 


