Magistrum
Masterclasses 2009

Verbetermanagement
Deelname aan de masterclasses
met Dr Jay Marino
Op allerlei manieren worden er gegevens verzameld over de kwaliteit van ons
onderwijs; er wordt gemeten, geëvalueerd, geanalyseerd, beoordeeld. Maar wat
wordt er met alle gegevens gedaan? Wordt er systematisch gewerkt aan verbetering?
Is men wel bekend met de werkwijzen en technieken van Verbetermanagement?
Leer van de kennis en ervaringen van Dr Jay Marino (USA; Cedar Rapids) tijdens
de masterclasses die hij verzorgt op 2 en 3 april.
1. Wie is Dr Jay Marino?
Jay Marino is superintendant, speciaal voor
Leren en Verbeteren, van de Cedar Rapids
Community School District (Iowa; USA).
Hij heeft inmiddels een indrukwekkend CV
opgebouwd en wordt beschouwd als een
van de meest gezaghebbende personen op
het terrein van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Hij en zijn schooldistrict hebben inmiddels vele prijzen
gewonnen.
2. Wat staat centraal op deze dag?
a. Kwaliteitszorg in het onderwijs
Een overzicht van verbetermanagment
in het onderwijs; inclusief veel 		
gebruikte methoden en processen om
verbeteringen met succes te realiseren.
b. Leidinggeven aan kwaliteitszorg
Leer hoe leidinggevenden richting
geven aan hun organisatie door missie,
visie, waarden en doelen.

c. Organiseren van samenhang
Leer over effectieve strategieën en
implementatietools.
d. Organiseren van betrokkenheid
Leer hoe je iedereen op de juiste wijze
betrekt bij het realiseren van je doelen.
e. Werken met verbeterteams
Leer hoe je verandering en
verbetering kunt realiseren door
de hele organisatie heen.
f.

Resultaat gericht werken
Neem kennis van verschillende
benaderingen voor resultaatgericht
werken (PDSA, LEAN/Kaizen,
Dashboards)

g. Voorbeelden uit Cedar Rapids
Leer van de ervaringen (successen
en valkuilen) van de scholen uit
Cedar Rapids.

Magistrum

One day with dr Jay
Donderdag 2 april 2009
Interne professionaliseringsdag;
uitsluitend bestemd voor leden,
docenten en trainers van Magistrum.
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Locatie:
Conferentiecentrum Kaap Doorn
Plaats: Postweg 9, 3941 KA Doorn
Reservering:
per email aan info@magistrum.nl
Donderdag 2 april 2009 (avond
met diner pensant)
Uitsluitend voor genodigden.
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Locatie: De Oranjerie
Plaats: Langbroekerweg 16a
3941 MT Doorn
Vrijdag 3 april 2009
Open inschrijving middels ondertekend
inschrijfformulier (aanmelding en
eenmalige machtiging).
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Conferentiecentrum
Kaap Doorn
Plaats: Postweg 9, 3941 KA Doorn
Kosten: e 195,- per persoon
(inclusief lunch)
Inschrijving: Uiterlijk 27 maart 2009
middels ondertekend inschrijfformulier.

Meer Informatie
Informatie over het schooldistrict:
http://www.cr.k12.ia.us/
Informatie over verbetermanagement:
http://quality.cr.k12.ia.us/
Artikel: http://quality.cr.k12.ia.us/QLevels/
CRCSD_Charts_Path.pdf

Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort
Postbus 953, 3800 AZ Amersfoort
Tel. 033-7508715
info@magistrum.nl
www.magistrum.nl

Aanmeldingsformulier
Eenmalige machtiging,
Verbetermanagement 3 april 2009

Ondergetekende verklaart hierbij deel te nemen aan de professionaliseringsdag Verbetermanagement op 3 april 2009 en geeft hierbij een eenmalige
machtiging aan Magistrum te Amersfoort om het verschuldigde bedrag a
E 195,- * van zijn/haar rekening af te schrijven.
Gegevens Deelnemer
(let er op dat u de juiste tenaamstelling gebruikt die ook bij uw
bank bekend is)

Ondertekening:

Achternaam:

Datum:

Voornaam of voorletters:

Naam:

Adres:				
Postcode:			
Plaats:
Post /Bankrekeningnummer:

Handtekening:

Postzegel
niet nodig

Magistrum
Antwoordnummer 189
3800 VB Amersfoort

