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Om excellent te worden werk je samen 
  
In juli 2012 publiceerde het ministerie van onderwijs dat 107 basisscholen en 57 scholen 
voor voortgezet onderwijs zich hebben aangemeld voor het predicaat Excellente school.  
 
Excellent wordt een school door samen te werken. Dat blijkt al lang uit bijvoorbeeld het 
onderwijs in Shanghai en Finland. Voorwaarden daarvoor zijn leidinggevenden die meer 
dan 40% van hun tijd besteden om samen met hun team de onderwijskwaliteit te verbete-
ren. En leraren die optimaal zijn opgeleid en het vanzelfsprekend vinden van elkaar te le-
ren door samen lessen voor te bereiden en elkaars lessen bij te wonen. Excellentie blijkt 
niet alleen uit hoge cijfers voor de schoolvakken. Een excellente school laat leerlingen her-
kennen wat hun talent is: organiseren, plannen maken, dieren verzorgen, sport, musice-
ren, decoreren,  problemen oplossen en spreken in het openbaar zijn voorbeelden van de 
8 dimensies van intelligentie die ik in mijn vorige e-Magazine noemde. 
 
Vaak roepen scholen en bedrijven mijn hulp in om de samenwerking van hun medewer-
kers te verbeteren. Intervisie, oplossen van conflicten, elkaars krachten leren bundelen, 
het leidt altijd tot veel betere prestaties. Als ik conflicterende collega’s 
heb leren samenwerken blijkt steeds dat de meerwaarde enorm is. Het 
verschil is zo groot, dat goed personeel dat niet samenwerkt nooit ver-
der komt dan een redelijk goed resultaat, terwijl dezelfde mensen door 
samenwerking een goed en uiteindelijk excellent resultaat boeken.  
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Professionele samenwerking 
Sinds begin 2012 werk ik ook met 
veel plezier voor Langedijk Consult. 
 
Langedijk Consult is voor scholen 
met recht Partner in Professionalise-
ring. Het onderwijs is volop in bewe-
ging. Dit vraagt van scholen dat zij 
continu inspelen op veranderingen. 
Dat vergt competente managers en 
onderwijsprofessionals die zich blij-
vend inzetten en ontwikkelen. Wij 
leggen de basis voor optimaal bewe-
gen. 
Speciaal voor het onderwijs bieden 
wij het Teamontwikkeltraject aan. 
Dit is een totaalaanpak voor scholen 
die merken dat hun visie en doelen 
in de praktijk onvoldoende leiden tot 
het gewenste gedrag en/of de ge-
wenste sfeer.  
Langedijk Consult is gespecialiseerd 
in het coachen van managers en 
professionals, individueel en in 
teams, gericht op effectiever en 
prettiger (samen)werken en commu-
niceren en in burn-out preventie. 
Persoonlijk, transparant, integer en 
uiterst effectief. 
 
Voor meer informatie, ook over de 
veelgevraagde communicatietrainin-
gen en workshops en begeleide in-
tervisie, graag contact opnemen met 
Dr. Miranda Langedijk  
(06-13.54.10.47), of zie 
www.langedijkconsult.nl. 

Lees ook het E-Zine van Langedijk 

Consult. 

Met elkaar 
 
In het vorige nummer kondigde ik een tweede indruk aan van mijn bezoek aan de Spek-
steenkachelfabfriek in Tulikivi. Ik bekeek daar een wonderlijk wandkleed. Links zag ik 
spookachtige figuren in felle kleuren, rechts een verstild, ijzig woud in grijsblauwe tinten. 
Naar het centrum toe veranderden kleur en vorm. De afbeeldingen vloeiden samen in ab-
stracte, evenwichtige vormen in pasteltinten. 
“Dit is gemaakt door twee medewerksters met verschillende functies”, vertelde mijn gast-
heer. “Irja is vrachtwagenchauffeur en Reetta boekhouder. Zij hadden meningsverschillen, 
omdat Irja slordig was met het invullen van de pakbonnen waarop Reetta meldde dat de 
klant dan geen rekening kon krijgen.”  
Hij vertelde dat hij hoorde dat ze beide in hun vrije tijd wandkleden maakten. “Tijdens een 
winter met weinig werk heb ik hen aangemoedigd hier samen een wandkleed voor ons te 
maken. Al ruziënd zijn ze begonnen. Langzaam herkenden ze elkaars talent en ontstond 
samenwerking. Tenslotte maakten ze in harmonie het kleed af. Ze hebben het geen naam 
gegeven, maar iedereen hier weet dat ze door dit werk bevriend zijn geraakt. Er is geen 
geruzie meer over de administratie. Reetta geeft vooraf ingevulde pakbonnen mee en Irja 
vergeet niet meer ze door de klant te laten ondertekenen. Goed voor hen en de fabriek.” 
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Speciaal aanbod 
In 2013 biedt Jan Hoogenhout 
coaching—advies—training  
speciale tarieven voor het  
verbeteren van samenwerking 
tussen uw medewerkers. Meer 
informatie via 06-51.60.36.50 of  
info@janhoogenhout.nl. 

Jan Hoogenhout coaching—advies—training wenst je een excel-

lent 2013 toe. Ik zet mij graag in om je daarbij te ondersteunen. 

http://www.vivnederland.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord/van-goed-naar-excellent-onderwijs
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php
http://langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://langedijkconsult.nl
http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
http://www.janhoogenhout.nl
http://www.janhoogenhout.nl
http://www.janhoogenhout.nl/

