• Voorkomt inspectiestress
• Een look-alike-inspectierapport
• Een vast stramien van werken

Cadenza AIT
aanpak intern toezicht

• Precieze voorspelling inspectie-oordeel
• Anticipeert op het nieuwe toezicht 2016

Neem auditering nu zelf ter hand

Wacht niet op het oordeel van de
inspectie. Organiseer uw interne
toezicht met onze audits. Wij leren
u de fijne kneepjes van het vak
en helpen u te anticiperen op de
nieuwe wetgeving.
Scholen moeten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen
die worden getoetst door de onderwijsinspectie. Ook
wordt. Een goed uitgevoerde audit helpt om een eerlijk

de voordelen van onze aanpak intern
toezicht

oordeel te vellen. En het is altijd prettig om zelf te

• Auditering door een ervaren oud-inspecteur

weten waar u staat, voordat een ander u beoordeelt.

• Rapporten met concrete aanbevelingen

in 2016, als het vernieuwde toezichtkader van kracht

onze benadering
Het regelen van intern toezicht is complex. Cadenza heeft

• Conclusies altijd met het team nabesproken
• Perfecte input voor uw kwaliteitszorg
• Bijzonder aantrekkelijk aanbod: training tot auditexpert

daarom een auditaanbod in verschillende varianten ontwikkeld, van licht naar intensief en de variaties daartussen.

Onze training auditexpert voor schooldirecties is een korte,

We bepalen, in overleg met u, hoe het interne toezicht

maar intensieve en verdiepende training voor directeuren

voor uw stichting of vereniging geregeld kan worden.

die zelf willen leren auditeren. Te volgen in groepsverband.

Eenmalig via een proefaudit? Of gaat u toch liever voor de

De meesterproef is het uitvoeren van een overall-

training waarin uw directieleden zelf leren auditeren?

auditopdracht onder supervisie.

werk aan sterke scholen
samen met Cadenza

Hoe het werkt in de praktijk
Auditeren is een van de krachtigste middelen om in
te zetten bij het analyseren van de kwaliteit van een

bekeken wordt met de frisse blik van de buitenstaander.

nulmeting-audit
Wij bieden deze interessante variant speciaal voor stichtingen

En dan liefst een buitenstaander die echt weet waar hij

en verenigingen. Het gaat om het gericht objectief vaststellen

of zij op moet letten. Als dat structureel geregeld is, is

waar precies de groeipotentie ligt van uw scholen.

dat dubbel effectief. Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

De adviseur voert een nulmeting uit en maakt samen met
u een realistische inschatting van uw streefdoelen.

audit

systematische audit

Aan te vragen door schooldirecties die zich willen voor

Als stichting of vereniging kunt u ook besluiten om voor

bereiden op inspectiebezoek. Onze adviseur legt het team

alle scholen elke vier jaar een kwaliteitsonderzoek te

langs de meetlat, via een dagdeel observeren en een

herhalen. Als u wilt, plaatsen wij de gegevens van al

dagdeel gesprekken voeren. De audit is ook aan te vragen

uw scholen in ons overzichtelijke dashboard Digit.

door bestuurders die zich zorgen maken over een school die

Zo hebt u alle gegevens altijd paraat. Erg prettig,

onvoldoende resultaat boekt. Daarbij wordt ingezet op een

vooral ook bij het periodieke bestuursgesprek met de

complete analyse waarop het team een plan van aanpak kan

inspectie. U kunt ons uitnodigen om extern te auditeren,

baseren. Eventuele herhalingsaudit is mogelijk.

of ervoor kiezen uw eigen auditteams op te leiden.

deelgebied-audit

opleiding auditeren

We bieden ook audits die zijn gericht op een bepaald

Onze adviseur traint desgewenst schooldirecteuren

aandachtsgebied, zoals leerlingenzorg. Of om een thema

en andere leidinggevenden om zelf te auditeren: korte

te noemen waar de inspectie vanaf midden 2016 scherper

theoretische training, twee dagen meelopen op twee

op let: sociale veiligheid. Voor deze audits komt de adviseur

verschillende scholen onder begeleiding. De werkwijze

bij u langs, neemt een audit af en voert een nagesprek.

voor de auditteams wordt schriftelijk voor u vastgelegd.

Laat u informeren en verrassen!

Bel 0592 – 383 383
en lees de klantervaringen
op www.cadenza-oc.nl
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