
              

 

 

  



Wat is Maximum? 

Maximum is een professionaliseringsprogramma voor het 

onderwijzend personeel (OP) binnen de ASG. Het ‘OP’ bestaat uit 

ongeveer 1400 medewerkers. Maximum levert een bijdrage aan 

de analytische en onderzoekende vaardigheden met als doel de 

kwaliteit van het onderwijs te verhogen en daarmee bij te dragen 

aan de ontwikkeling van de school.  

 

Het programma kent een gefaseerde aanpak en is maatwerk. Een 

deelnemer  volgt een traject van 2 jaar. Het is de bedoeling dat 

alle OP’ers binnen 4 jaar zijn gestart. Binnen het programma is de 

deelname aan een jaargroep een verplicht onderdeel. Het 

ophalen van kennis en vaardigheden kan binnen het aanbod van 

Maximum, maar mag ook elders gehaald worden. De regie ligt bij 

de deelnemer zelf. 

 

Jaargroepen 

Het werken in jaargroepen staat centraal. Uit onderzoek blijkt dat 

de koppeling van de professionalisering aan de eigen lespraktijk 

een sterke garantie lijkt dat het geleerde ook werkelijk een plaats 

krijgt in de lespraktijk van de docent. In de jaargroep wordt de 

leervraag o.l.v. een professionele coach geconcretiseerd en wordt 

het plan van aanpak gemaakt. Daarnaast is gekozen voor actief 

leren ingevuld met onderzoeksgerichte activiteiten. Hierbij gaat 

het in het bijzonder om het analyseren, onderzoeken en 

bediscussiëren van praktijk gerelateerde onderwerpen. De 

thema’s zorgen ervoor dat de docenten die in een jaargroep 

samenwerken een raakvlak hebben waaruit gewerkt kan worden.  

 

 

Samenstelling: heterogene jaargroepen 

Duur programma: 2 jaar  (totaal 80 uur). 

Oplevering: 2 producten per jaargroep (1. Plan van aanpak en 2. 

Opbrengst/resultaat). 

Voorrang: Maximum deelnemers hebben voorrang bij inschrijving 

op modules. 

Thema’s: ICT, Actief en betekenisvol onderwijs en onderwijs aan 

de meer getalenteerde leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er staan alvast 4 (keuze)modules voor je klaar!  

We hebben 4 inspirerende modules ontworpen ter 

ondersteuning van de onderzoekende houding. Ook als je je nog 

niet verbindt aan een jaargroep, mag je meedoen aan de 

modules. 

 

• Hoe neem ik anderen mee in een verandering? 

In deze module krijg je inzicht en kennis over 

veranderingsprocessen.  

• Hoe (her)ontwerp ik mijn onderwijs? 

Door een andere bril naar je eigen onderwijspraktijk kijken 

en bijstellen.  

• Hoe onderzoek ik mijn onderwijs?  

Het  formuleren van en goede onderzoeksvraag en het 

analyseren en interpreteren van de gegevens zijn in deze 

module aan de orde. 

• Hoe evalueer ik mijn onderwijs? 

In deze module sta je stil bij het effectiviteit en 

bruikbaarheid van het door jou ontwikkelde product.  

 

Uitvoering door: Hogeschool Windesheim Zwolle 

Open inschrijving 

Naast de 4 modules heeft de Academie ook een uitgebreid (open) 

professionaliseringsaanbod klaarstaan  op de ASG Wijzer. Het is 

ook mogelijk om je kennis en vaardigheden hier op te halen. 

 

Kosten 

Als je een Maximum deelnemer bent, dan heb je recht op 5 

bijeenkomsten in de jaargroep en 6 dagdelen om in te zetten in 

het professionaliseringsaanbod. Er wordt een vast bedrag 

verrekend met de school/ bestuur. 

 

Inschrijven 

De eerste groepen kunnen zich inschrijven vanaf maandag 25 

januari t/m 8 februari 2016. Daarna starten er ieder jaar in 

september en januari nieuwe groepen. 

Je kunt je individueel of met een groep collega’s aanmelden.  

 

Vragen? 

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met de ASG 

Academie. 

E. academie@asg-almere.nl  

tel. 036-5406393 
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