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Een van onze sterkste wapens is 
de dialoog.

- NELSON MANDELA



Voorwaarden
Voor een positieve prestatie cultuur
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Creëer 
interactie en 
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Connect met 
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Durf je 
kwetsbaar op 

te stellen
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Moedig 
feedback aan
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feedback aan Luister goed Luister goed 

Bepaal de 
Why, What & 

How

Bepaal de 
Why, What & 

How

Kristalliseer 
de prioriteiten
Kristalliseer 
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Bekwaamheid 
VS 

Creativiteit
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Oefen  & 
Herhaal
Oefen  & 
Herhaal



Getekend door M. van der Velden in 2018



CIOS Haarlem Hoofddorp Onderwijsconcept 
Wij leren de student, een ander iets te leren!

CIOS Haarlem Hoofddorp verzorgt onderwijs op een metacognitief* niveau. Hierbij 
werken docenten vanuit een gemeenschappelijk theoretisch kader en modellen om 
het leerproces van de student te helpen sturen, in nauwe afstemming met het 
werkveld. Vanuit de overtuiging dat het leren begint vanuit de relatie tussen de 
docent en de student, is het pedagogisch didactisch handelen van de docenten erop 
gericht studenten uit te dagen zichzelf optimaal te ontwikkelen, zowel individueel als 
in samenwerking met anderen. Deze growth mindset is kenmerkend voor de door 
medewerkers én studenten herkenbare, gedeelde en omarmde prestatiecultuur. De 
als onderdeel van het CIOS-onderwijsconcept gehanteerde modellen richten zich 
primair op motivatie, groepsdynamica, leren leren en feedback. Hierbij benutten de 
onderwijsteams de ruimte om een specifieke vertaalslag te maken die het beste 
aansluit bij de fase van ontwikkeling en de eigenheid van het team: eenheid in 
verscheidenheid.

*Metacognitie is het ‘leren over leren’. Metacognitieve strategieën zijn de tools om over het 
leerproces van de studenten te praten en er inzicht in te krijgen.



Om vanuit het onderwijsconcept het pedagogisch didactisch
handelen te kaderen hanteert SBG de volgende modellen en 
prestatie-indicatoren. 

DE   LES

CIOS Onderwijsconcept SBG in relatie tot PDH



competentie

Comfortzone

Stretchzone

Paniczone

Groei Opgewonden

Open
Sociale 
faalangst Lef

Initiatief
Confrontaties 
aangaan

Confrontaties 
uit de weg 
gaan

Volgen

Verantwoordelijkheid nemen

Confrontaties durven aangaan 

Het beste uit jezelf halen       

Hoge verwachtingen stellen

Mentaal weerbaar zijn

Het is niet altijd leuk

Positiviteit uitstralen 

Afspraken nakomen

FormingStormingNormingPerforming

Geirriteerd
Gestimuleerd

Uitgedaagd

Risico 
nemen

Verveeld

Neuwsgierig

Betrokken

Blokkeren

Gestresst

gestimuleerd
Boos

Angstig Gespannen

Paniekerig

Het zat zijn

Opstandig Makkelijk
Zeker

Veilig

Ontspannen

Niet 
uitgedaagd

Doen wat je 
doen moet

Bang
DE LES



Group culture is one of the most 
powerful forces on the planet. 
Culture is a set of relationships 
working toward a shared goal. 

- DANIEL COYLE


