U

STUDIEGIDS

.........................................................................................................3
Shiatsu is voor iedereen .................................................................................4
Gratis workshops ......................................................................................................4
Data workshops, cursussen en opleidingen .................................................................4
Investering en betalingen ...........................................................................................4
De vakopleiding .............................................................................................5
Praktische training en stage .......................................................................................5
Toelatingseisen en vrijstellingen ..................................................................................5
Theorie .....................................................................................................................5
Curriculum, een overzicht ...............................................................................6
Algemeen .................................................................................................................6
1e jaar .....................................................................................................................7
2e jaar ...................................................................................................................10
3e jaar ...................................................................................................................12
4e jaar ...................................................................................................................13
Het bedrijf ....................................................................................................14
CRKBO ...................................................................................................................15
KTNO ....................................................................................................................15
Doelstellingen ...............................................................................................16
Missie .....................................................................................................................16
Visie .......................................................................................................................16
Kernwaarden ..........................................................................................................16
Het Rijnlandse model ...............................................................................................17

©

DUTC H SHIATSU COLLEGE

V 0 6 0 7 2 0 21

PA G I N A 2 VA N 18

INLEIDING
Welkom bij de Shiatsu opleidingen van het Dutch Shiatsu College.
De school is ontstaan uit de wens om kennis en vaardigheden die in de afgelopen jaren zijn
verzameld op een gestructureerde manier door te geven. Hierbij denk ik niet alleen aan mijn
input, maar ook die van anderen. We hebben als scholen, docenten, therapeuten,
practitioners en hobbyisten immers allemaal onze eigen sterke punten. Dat samengevoegd is
een waardevolle bron van informatie voor mensen die zich in Shiatsu willen bekwamen.
In de huiselijke sfeer heb je voldoende aan een goede praktische opleiding met kennis van
contra-indicaties en daar kunnen wij je bij helpen. Maar als je professioneel met Shiatsu wilt
werken, dan is gedegen kennis van verschillende invalshoeken vereist om de cliënt van
dienst te kunnen zijn. Het curriculum van de vakopleiding bevat daarom niet alleen
technische vaardigheden op het gebied van Shiatsu, maar anamnese, voeding, coaching,
beweging en wetgeving zijn onontbeerlijke elementen om succesvol te zijn.
Dit ‘boek’ is een leidraad voor de opleiding en cursussen die ik, als eind verantwoordelijke
voor de inhoud, in gedachten heb en waar ruimte is voor verandering en aanvullingen waar
zowel de directie van de school als de partners, docenten en studenten zich in kunnen
vinden.
Het is vrijwel onmogelijk om een complete en afgewerkte leidraad te presenteren omdat
omstandigheden aan verandering onderhevig zijn. Dat is jn want zo blijft iedereen alert en
‘bij de les’.
Ik hoop je in de nabije toekomst te mogen ontmoeten.
Scheveningen, mei 2020
Rob Turfboer
.
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SHIATSU IS VOOR IEDEREEN
Het lijkt alsof de nadruk in onze school ligt op de vakopleiding. Niets is minder waar.
Vanzelfsprekend zijn wij als docenten en directie blij als we mensen tot professionals
kunnen opleiden in dit vak en voorzien van kennis en vaardigheden waarmee zij de wereld
een stukje beter kunnen maken.
Natuurlijk zijn wij er ook met volle aandacht en plezier voor degene die familie en vrienden
een plezier willen doen en daarmee de wereld ook een stukje beter maken.
Je kan een keus maken uit verschillende korte workshops en kennismaken met de helende
werking van Shiatsu. Als de kennismaking ruikt naar meer kan je altijd meedoen met het
praktijk deel van het eerste jaar, zonder theorielessen en examens. Gewoon een waardevolle
verdieping en in een veilige en stabiele omgeving een praktische kunst leren waarmee je
mensen in je omgeving een groot plezier kunt doen.
Schroom niet en neem contact op om de mogelijkheden te bespreken die je niet op de
website terug vindt.

GRATIS WORKSHOPS
Open dagen, daar doen we niet aan. We pro leren ons op beurzen en je bent van harte
welkom tijdens een beurs om kennis te maken. Als de mogelijkheid bestaat verzorgen wij
daar 1 of meer workshops.
Je kan er ook voor kiezen om je voor een gratis workshop Shiatsu in Zit of Zelf Shiatsu aan
te melden. Bezoek daarvoor de agenda op de website. Op diverse locaties in het land
verzorgen wij deze korte workshops waar je iets nuttigs leert en waar je met de docenten,
het lesmateriaal en de leslocaties kan kennismaken.

DATA WORKSHOPS, CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN
Op de website vind je de data van alle activiteiten van de school. De locaties, prijzen, duur
en andere relevante informatie staat vermeldt in de agenda (www.dutchshiatsucollege.nl/
agenda). Je kan je daar ook aanmelden.

INVESTERING EN BETALINGEN
De prijzen van de opleiding, wijze van betaling en meer informatie worden vermeld op de
website (www.dutchshiatsucollege.nl/agenda) bij de scholing van jouw keuze.
DUTC H SHIATSU COLLEGE
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D E VA KO P L E I D I N G
Zowel de praktische als theoretische kant van de vakopleiding en het hbo-niveau staan
garant voor een pittige studie. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen met voldoende
motivatie en discipline de opleiding(en) met succes kan afronden.
Met een positieve instelling gaan we samen aan de slag en het resultaat zal er naar zijn: het
wordt een unieke ervaring en je legt daarmee de basis voor een succesvolle carrière.
Wij doen er alles aan om je te begeleiden, je relevante tips te geven v

r, tijdens en na de

opleiding en je te inspireren en te stimuleren om niet alleen je kennis, maar ook je wijsheid
en je positieve intentie te bekrachtigen en te verspreiden.

PRAK TISC HE TRAINING EN STAGE
Tijdens de opleiding organiseren wij inkijk stages en stages om praktijkervaring op te doen.
Van de stages worden verslagen gemaakt. Als je na het behalen van het diploma Namikoshi
Shiatsu Practitioner in het vak werkzaam bent, dan bezoekt een docent je tijdens jouw
werkzaamheden en geldt dat als stage.

TOEL ATINGSEISEN EN VRIJSTELLINGEN
Om de volledige vakopleiding te kunnen volgen is HBO denk niveau gewenst. In de
aanmeldingsprocedure voor de vakopleiding vragen wij naar de opleidingen die je hebt
gevolgd.
Als je in het bezit bent van aantoonbare kennis en vaardigheid die voor het behalen van een
diploma bij het Dutch Shiatsu College nodig zijn en je denkt voor vrijstelling van één van de
onderdelen in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op.

THEORIE
De theorie in de vorm van readers en lessen bieden wij online aan. Na het afronden van een
hoofdstuk word online een test afgenomen waarna je verder kunt met de volgende
hoofdstukken. Tijdens de praktijklessen wordt verwacht dat je thuis bent en kennis draagt
van theoretische achtergronden en begrippen. Je kunt altijd vragen stellen, die worden door
de betre ende docent beantwoord.
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CURRICULUM, EEN OVERZIC HT
ALGEMEEN
In het boekje Namikoshi Shiatsu, Basic Techniques, geschreven door Kazuhiko Fujita en
Alexander G. Woodburn met als uitvoerend redacteur Kazutami Namikoshi, staat dat
Shiatsu een integrale rol speelt in een gezonde leefstijl. Samen met een gebalanceerd dieet,
regelmatige oefeningen, genoeg slaap, het werken naar nuttige doelen en genieten van het
leven.
De opleiding zou tekort schieten als al deze elementen niet aan bod komen.
Wij besteden aandacht aan theorie én praktijk. We bieden 120 docent contact uren per jaar
aan voor de praktische kant van het vak en verwachten dat de student tenminste 80%
aanwezig is. Verder vereist de opleiding tenminste 8 uur per week zelfstudie.
Het examen
Het examen bestaat uit drie onderdelen:
1. het portfolio;
2. het theorie examen;
3. het praktijkassessment (beoordeling portfolio + praktijkexamen)
Het is vanzelfsprekend mogelijk om voor onderdelen herexamen te doen.
Portfolio
Tijdens de gehele opleiding houdt de student een portfolio bij waarin de student alle
benodigde aspecten voor het behalen van het diploma dient te bundelen. Het portfolio
bestaat uit:
•

Cijferlijsten examens

•

Cliëntendossiers

•

Stageverslagen

•

EHBO, reanimatie en AED diploma / certi caat

Het portfolio wordt tijdens het praktijk-assessment beoordeeld op inhoud.
DUTC H SHIATSU COLLEGE
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Gedurende de jaren nemen wij tussentijds theoretische en praktische toetsen af. Als na het
eerste jaar het portfolio tot dan volledig is aangevuld en aan alle voorwaarden is voldaan
ontvang je het diploma Shiatsu Practitioner.
Het diploma Shiatsu therapeut kan na het afronden van het 4e jaar worden verstrekt als aan
alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en het portfolio is aangevuld met de
daarvoor noodzakelijke informatie.

1E JAAR
In het eerste jaar wordt de basis gelegd. Kennis van lichaamssystemen en voeding komen
aan bod en het grootste deel van de docent contact uren wordt gebruikt voor het aanleren
van basis Namikoshi Shiatsu kata’s. Je gaat werken met andere deelnemers en oefenen op
familie en kennissen.
Theorie
•

Hoe werkt het menselijk lichaam? Hierbij komen onderwerpen als het
bewegingsapparaat, de bloedsomloop, de huid en het zenuw- en hormoonstelsel aan de
orde.

•

Shiatsu theorie: je leert de geschiedenis en theorie van Namikoshi Shiatsu, de
houdingen die de practitioner en de cliënt moeten aannemen tijdens de behandeling,
de wijze van het geven van druk op het lichaam, handposities en het e ect van de
behandeling op het menselijk lichaam.

•

Een bezoek aan de permanente tentoonstelling Body Worlds Amsterdam maakt deel
uit van de opleiding, als maatregelen dat toestaan. Dr. Gunther von Hagens is arts,
anatoom en de uitvinder van de plastinatiemethode, die het mogelijk maakt voor
iedereen – niet alleen medische professionals – om het menselijk lichaam tot in detail
te bekijken en leren kennen.

•

Organisatie van Shiatsu en wetgeving.

•

Kwaliteitszorg: je zorgt er te allen tijde voor dat je verantwoording kan a eggen over
de keuzes die zijn gemaakt en de handelingen die zijn verricht.
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Praktijk
Shiatsu (het geven van druk op het lichaam met duim of handpalm) is een vak dat je alleen
leert door veel te oefenen. Daarom wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan
praktische vaardigheden:
•

Het lichaam soepel houden

•

Uitvoeren van een Shiatsu behandeling voor jezelf, en voor de cliënt in zit, in laterale
positie, gesupineerde positie en geproneerde positie (zij-, rug- en buikligging). De
technieken worden op een futon (Japans matras dat ligt op de grond) aangeleerd,
uitgevoerd en geëxamineerd.

•

Afnemen anamnese (intake, -contra- indicaties)

•

Uitvoeren inspectie, beoordeling houding

•

Opstellen behandelplan

•

EHBO, reanimatie en AED; een geldig certi caat is verplicht om het diploma Shiatsu
Practitioner (als afsluiting van het propedeuse jaar) te verkrijgen. Dit certi caat moet
je extern halen. Het certi caat moet erkend zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad
(NRR)

Stage
In de loop van het eerste jaar loop je stage. Het doel van de stage is dat je kennis maakt met
het werkveld. Dit kennismaken doe je door aanwezig te zijn, daar waar ‘het’ gebeurt. Dit wil
zeggen, dat je gaat kijken en meelopen met een gediplomeerde practitioner of therapeut in
bijvoorbeeld: een praktijk (misschien bij een behandeling), bij een sauna of bij een beautyof wellnesscentrum. In overleg met de school vind je een plek waar je 2 dagen kan
meekijken. Dat mag op verschillende plekken plaatsvinden en hoeft niet aansluitend te zijn.
Een stagedag duurt minimaal 4 uur. Van de stagedagen schrijf je verslagen.
Zelfwerkzaamheid
Om zelfstandig aan de slag te gaan is het noodzakelijk dat je jezelf kan redden. In de
opleiding krijg je opdrachten waarbij je gemotiveerd wordt zelf op zoek te gaan naar
oplossingen. Samenwerking maakt ook deel uit van de benodigde vaardigheden. Je maakt
afspraken met collega’s om samen te oefenen, zoekt plekken waar je zelfstandig kan oefenen
en communiceert via verslagen en in persoon met de docent(en).
DUTC H SHIATSU COLLEGE
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Literatuur
•

Anatomie en fysiologie, ThiemeMeulenhof, van en met de derde druk

•

Namikoshi Shiatsu reader, samengesteld door het Dutch Shiatsu College uit
verschillende bronnen

•

Syllabus samengesteld door het Dutch Shiatsu College uit verschillende bronnen.

“JUIS TE VOEDIN G VOORKOMT
GEZONDHEIDSKL AC HTEN EN REPAREERT
WANNEER WE ZIEK ZIJN” INEKE
HAISMA
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2E JAAR
In het tweede jaar gaan we je kennis op verschillende gebieden uitbreiden en in de praktijk
brengen.
Theorie
• Anatomy trains; de loop van de myofasciale meridianen, de overeenkomsten met de loop
van de Chinese meridianen, betrokken spieren en botten, observatie houdingen.
• Sotaiho; Dr. Keizo Hashimoto merkte tijdens zijn werk in verschillende ziekenhuizen op,
dat bij bijna alle patiënten verhoogde spiertonus en scheefstand van het skelet een rol
speelde, onafhankelijk van de diagnose. Hij onderzocht intensief de samenhang tussen
ziekte en scheefstand van het skelet en naar manieren om ziekten en pijnen door het
corrigeren van de scheefstand te verlichten.
• Aze Shiatsu; in het verlengde van Namikoshi Shiatsu, ontwikkelde Onoda zijn Aze
systeem. We behandelen de volgende onderdelen: yuketsu, boketsu, 5 elementen, 5
alarmpunten met 2 aanvullende, menken, kyo en jitsu en het belang van lever en
• Voeding, het beste medicijn en de rol van voedingssupplementen.
• Traditionele Chinese Geneeskunde: de loop van de meridianen, ying/yang etc.
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Praktijk
• Werken op een behandeltafel en een StoelShiatsu kata
• Sotaiho/Shiatsu behandelingen naar aanleiding van observatie van cliënten
• Aze Shiatsu mobilisaties en strekkingen
• Diepgaande anamnese en uitgebreid behandelplan
• Behandelverslagen
Literatuur
• Anatomy trains, Thomas Myers (Engels)
• Sotaiho, Kenji Hayasji (Duits)
• Reader Aze shiatsu, Dutch Shiatsu College
• Reader Traditionele Chinese Geneeskunde, Yo Kau, Dutch Shiatsu College
• Met verstand gezond, door Ineke Haisma, isbn 978-90-819980-0-0
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3E JAAR
In het derde jaar gaan we de kennis van de voorgaande jaren samenvoegen tot één geheel en
in de praktijk brengen. Er worden een aantal veel voorkomende klachten onder de aandacht
gebracht met daaraan gekoppeld de oplossing die wij voor de cliënt kunnen aandragen.
Theorie
• Kaizen; De gedachte is eenvoudig: Grote veranderingen komen tot stand door kleine
stapjes te nemen in de richting van je doel. De zes stappen techniek is even eenvoudig:
Stel eenvoudige vragen; Denk eenvoudige gedachten; Voer simpele acties uit; Los kleine
problemen op; Geef jezelf kleine beloningen; Herken kleine momenten. Het bewijs is
onomstotelijk: Kleine stappen omzeilen de automatische weerstand van de hersenen tegen
nieuw gedrag. Het doel: Verander en verbeter je leven zonder angst en tegenslag.
• Emotional Freedom Techniques
• Bestuderen, aanpassen en bespreken van een aantal concept behandelingen.
Praktijk
• Intake en behandeling cliënten binnen de school. We bootsen met elkaar praktijksituaties
na en af en toe bezoekt een cliënt de school om geholpen te worden.
• Uitvoeren van een aantal concept behandelingen
• Deelname aan 3 nascholingen van het Dutch Shiatsu College die een bepaalde klacht of
systeem behandelen
• Samenwerken om ouderen te behandelen in een verzorgingshuis
Literatuur
• De kunst van Kaizen, met kleine stappen naar grote doelen, Robert Maurer
• Reader/boek met ‘recept behandelingen’ Denis Binks
• EFT, Gairy Graig, (https://o cial-eft.nl/eft-zelf-leren/gold-standard-eft-tutorial/)
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“A J O U R N E Y O F A T H O U SA N D M I L E S
BEGINS WITH ONE STEP”- L AO TZU

4E JAAR
Na het afsluiten van het 3e jaar heb je voldoende vaktechnische kennis en therapeutische
vaardigheden opgedaan. Als je als therapeut aan de slag wilt, dan is een diploma Medische
Basis Kennis en het schrijven van een scriptie verplicht om het diploma Shiatsu therapeut te
verkrijgen.
Dutch Shiatsu College faciliteert in samenwerking met Con Amore of Nogg een opleiding
Medische Basis Kennis conform de Plato termen.
Voor het schrijven van de scriptie verlenen de docenten ondersteuning.
Je gaat docenten helpen tijdens de lessen van het propedeuse jaar. Om je leiding gevende
capaciteiten, organisatie vermogen en andere therapeutische vaardigheden te laten zien en
indien nodig bij te schaven, neem je deel aan andere activiteiten van de school.
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HET BEDRIJF
Dutch Shiatsu College is een handelsnaam van Shiatsu Holland BV.
Gegevens:
Directeur: Ken Turfboer
Gevolmachtigde: Rob Turfboer
Kantoor: Paganinistraat 39, 2551 MA Den Haag
Locaties:
Den Haag, Rossinilaan 130, 2551 MJ
Heerhugowaard, Beukenlaan 2f, 1701 DA
Utrecht, nader te bepalen
Telefoon: 0850653118
Website: www.dutchshiatsucollege.nl
Email: info@dutchshiatsucollege.nl
KvK. 66142369
BTWnr. NL856413197B01

Aangesloten bij:
Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO)
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CRKBO
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een
Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven
die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort
Beroepsonderwijs.
In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen
aan de Kwaliteitscode voor Docenten.
Dutch Shiatsu College heeft BTW-vrijstelling. De Belastingdienst stelt inschrijving in het
CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.
Docenten kunnen hier ook gebruik van maken als zij in het register voor docenten zijn
opgenomen.
De docenten waarmee wij werken zijn ingeschreven in het CRKBO. Uitgangspunten voor
een geregistreerd docent zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid,
betrouwbaarheid en kenbaarheid.

KTNO
KTNO stelt hoge eisen aan iedere opleider die zich aanmeldt. Zo gaat er eerst een
zorgvuldig accreditatieproces aan vooraf, voordat zij een bij- of nascholing, module of
vakopleiding publiceren. Iedere scholing wordt dus gecontroleerd op verschillende
kwaliteitsaspecten.
Om de kwaliteit van het aanbod te kunnen blijven vaststellen, is beoordeling van studenten
via het platform van KTNO een gewenst en verplicht onderdeel. Zodra deelname van de
student is gevalideerd, kunnen zij via hun eigen zorgverleners-account de scholing
beoordelen.
De docenten zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwali ceerd. Dat wil zeggen dat zij
BIG geregistreerd zijn of in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of
Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen
praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer.
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DOELSTELLINGEN
MISSIE
Het is onze missie om met docenten uit de praktijk die zijn aangesloten bij
beroepsverenigingen en de benodigde licenties bezitten een gedegen en professionele
vakopleiding te verzorgen voor mensen die in de Shiatsu kunst werkzaam willen zijn.
De docenten staan midden in de praktijk en zijn vanuit hun aansluiting bij een
beroepsvereniging verplicht jaarlijks bij- en nascholing te volgen en houden daardoor
contact met ontwikkelingen op hun vakgebied.
Wij ontwikkelen, naast de vakopleiding, cursussen en bij- en nascholingen waardoor
afgestudeerden zich blijvend kunnen ontwikkelen.
Voor de thuis situatie (hobby) voorzien wij in korte kennismakingsworkshops.
Geïnteresseerden die hun vaardigheden willen uitbreiden kunnen ook aan het praktijk
gedeelte deelnemen zonder theorie lessen en examens (120 docent contact uren).

VISIE
Wij realiseren ons dat de zeer technische behandel methoden van de huidige tijd voorbijgaan
aan de mens als één geheel. In de praktijk blijkt er behoefte aan een meer persoonlijk
contact tussen behandelaar en cliënt. Daarbij werkt een professionele aanraking in veel
gevallen ontspannend en helend.
Wij zien voor een goed en breed opgeleide behandelaar of therapeut een rol weggelegd in de
gezondheidszorg. De vraag naar professionele behandelaars en therapeuten groeit omdat de
vraag vanuit de cliënt groeit.
Binnen de school streven wij er naar het leerling-gezel- meester systeem toe te passen waar
dat binnen de opleiding mogelijk is. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen
succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Goed
vakmanschap moet zichtbaarder worden.

KERNWAARDEN
•

Authentiek; de Namikoshi Shiatsu stijl vormt de kern van het curriculum zonder
nieuwe inzichten uit te sluiten.

©
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•

Ambachtelijk; het praktische geneeskundige kennisgebied stamt uit de oudheid maar
de kennis die is opgedaan door de technische vooruitgang wordt geïntegreerd. In het
curriculum zijn delen uit de Aze stijl, kennis over Myofasciale Meridianen (Antomy
Trains), kennis over Traditionele Chinese Geneeskunde (meridiaanleer, 5 elementen
etc.), genezing door beweging (Sotaiho), voeding, supplementen en coaching (Kaizen)
opgenomen. Er zijn veel docent contact uren ingeroosterd om het ambacht op een
ambachtelijke manier over te kunnen brengen.

•

Passie; het team doet waar het goed in is. De volgende woorden van Frank Mooi
(www.inspirerendleven.nl) sluiten naadloos aan bij onze beleving: “Van je passie kun
je altijd je beroep maken. Wat je leuk vindt (je passie) en wat je goed kunt (je
natuurlijke talenten) liggen in elkaars verlengde. Wat je leuk vindt, doe je veel.
Daardoor word je automatisch beter en krijgt je talent de kans zich te ontplooien. Het
gebeurt zelden dat je niet goed bent in iets waar je passie ligt. Als je nu succesvol bent
in iets waar je passie niet ligt, hoeveel succesvoller zou je dan zijn als je je talent en
passie bundelt en voluit beweegt in de richting van je dromen?”

•

Respect; we werken met kleine groepen. Plezier, respect voor elkaar en persoonlijke
aandacht staan centraal.

HET RIJNLANDSE MODEL
Dutch Shiatsu College streeft het Rijnlandse model na. Het Rijnlandse model gaat uit van
een organisatie op basis van gelijkwaardigheid, waarbinnen gestreefd wordt naar waardecreatie voor alle betrokken. Vakmanschap staat daarin centraal. Het Rijnlands
ondernemingsmodel legt de nadruk op het middellange- en langetermijndenken, waarbij
continuïteit van de onderneming belangrijker is dan het nemen van een snelle
kortetermijnwinst.
Ook staat het Rijnlandse model voor een andere mind-set. Zo kijken Rijnlanders verder dan
de scope van de organisatie, naar de maatschappelijke bijdrage van partners en docenten. De
Rijnlander spreekt dan ook liever van ‘werkgemeenschappen.’
Voor docenten bijvoorbeeld, is de klas de werkgemeenschap, waar ook andere docenten bij
betrokken zijn, maar ook bijvoorbeeld de stage omgeving: samen hebben zij tot taak om
studenten naar een waardige plek in het vak (en de samenleving) te begeleiden.
Wij zullen ons daarvoor regelmatig de volgende kritische vragen stellen:
• Vakmanschap. Ligt binnen de school het primaat bij de professional?
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• Samenwerken. Is de school een samenwerkingsverband of staat de school primair in dienst
van de aandeelhouder?
• Duurzaamheid. Zijn binnen de school duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen belangrijke zaken? Wordt er meer op de korte dan op de lange termijn
gestuurd?
• Waarde gedreven. Staan binnen de school organisatie planning-, control- en
beheerssystemen centraal of is overeenstemming belangrijk en gaan wij uit van
vertrouwen en afspraak = afspraak?
• Verbinding. Geven wij verbindend, inspirerend en participerend leiding?
Door deze vragen te bespreken blijven wij ‘bij de les’ en zijn we ervan verzekerd dat we aan
onze doelstellingen blijven voldoen.
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