
SLIM-scan

Een handige tool 
om met je team 
te reflecteren en 
vooruit te kijken

Plezierig gewerkt met 
de SLIM-scan?

Kijk dan ook eens naar het SLIM-

traject op:

 www.parnassys.nl/slim

www.parnassys.nl/slim/slimscan



Ervaring uit het werkveld 

Een scherpere visie 
op onderwijs

‘Omdat we aan de slag gaan met ons nieuwe 

schoolplan in ons team wilden we onze visie 

op het onderwijs voor de nabije toekomst 

scherper krijgen. We merkten dat het goed 

was om een positie te bepalen ten opzichte 

van de stellingen die gekoppeld waren aan de 

tegenstellingen van de SLIM-scan. We hebben 

onszelf ‘gedwongen’ om goed na te denken 

over wat onze drive is. Waarom doen we elke 

dag dit werk? Daarna hebben we met elkaar 

gesproken over onze persoonlijke drijfveren 

en gezamenlijke verwachtingen. Vanuit dat 

punt hebben we onze nieuwe positie bepaald. 

Door de SLIM-scan en de gesprekken die we 

daarover hebben gevoerd hebben we een veel 

beter beeld gekregen over de kracht en 

zwakte van onze schoolorganisatie. Op een 

volgend studiemoment gaan we hier verder 

mee aan de slag en krijgt het concreet vorm in 

ons schoolplan.’ 




Met de SLIM-scan bespreek 
je je visie op thema’s uit de 
dagelijkse klassenpraktijk

Hoe werkt de 
SLIM-scan?
De SLIM-scan bestaat uit drie delen:

Je vult de SLIM-scan in voor de huidige 

situatie, maar ook voor je ideaal, de toekomst: 

hoe jij wilt dat het onderwijs er op je school 

komt uit te zien. Op het continuüm 

‘eigenaarschap’ maak je een keuze tussen 

enerzijds de leerkracht en anderzijds de 

leerling. Een tussenpositie kan natuurlijk ook. 

Nadat je je keuze hebt gemaakt, heb je ook de 

keuze om je ideaal in te vullen: hoe wil je dat 

het onderwijs er in de toekomst op jouw 

school uitziet? Op basis hiervan voer je het 

gesprek met je team. Dit kan op schoolniveau, 

maar ook op bouwniveau. 
het advies dat daaruit volgt.3.

het (begeleide) teamgesprek 
waarin we samen nagaan welke 
beweging jullie willen maken;

2.

de scan die je (samen) invult;1.

Meer weten?

Hoe jij dit kunt inzetten of ben je 

benieuwd naar scholingsmogelijkheden? 

Neem contact op met Jan de Waard.

Jan de Waard
Onderwijsadviseur SLIM-scan

  J.deWaard@parnassys-academie.nl   

 +31 182 540 306
Krijn Verdoes
Leraar basisonderwijs

Thema’s in de SLIM-scan

Contactphone

Leergemeenschapbook-open

Materiaalbook

Oudersusers

laptop ICT

Instructielist-ol

Toetsingpen

Het ideaal van onderwijs graduation-cap

Feedbackcomments

Lerenbook

Eigenaarschapstreet-viewSLIM-scan: in gesprek 
over jouw onderwijs
 

Waar sta je? Waar wil je naar toe? Als het gaat 

om de toekomst van het onderwijs op jouw 

school stel je deze vragen. Voordat, of tijdens 

de zoektocht naar antwoorden, is het handig 

om in kaart te brengen welke route je wilt 

bewandelen. Gebruik je leerlijnen? Wil je 

meer doen met het nieuwe Zien!? Ga je meer 

inzetten op Oudercommunicatie? Of zoek je 

juist meer integratie tussen de onderdelen? 

De SLIM-scan maakt inzichtelijk op welke 

ontwikkelingsthema’s je aan het werk kunt. 

Samen met een onderwijsadviseur kies je de 

route die het beste past; een plan op maat 

waar je mee aan de slag gaat.


