Comenius College investeert in opbrengstgericht werken

Op weg naar
duurzame
verbetering
Is dat gemiddelde alleen zo bij
mij of ook bij anderen?

Door Renate Mamber

Het Comenius College in Capelle aan den IJssel volgt
een traject opbrengstgericht werken. Directeur Herma
Verbeij: ‘Het gaat niet alleen om de harde gegevens, maar
vooral om de oorzaken die erachter zitten. We praten over
de inhoud van het onderwijs. Dat inspireert mensen.’

Het lyceum van het Comenius College ver-

Onder begeleiding van Brigitte van Hilst van de CED-Groep verzamelen de sectievoorzitters
gegevens en maken ze analyses en verbeterplannen.
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Wij zetten in op een duurzame verbetering.

Meer weten?
Brigitte van Hilst
b.vanhilst@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/ogwsturen
@brigittevhilst
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