
“Sparringpartner op niveau scholen en bestuur: 
betrokken, flexibel en integer”

Esmée Smit, Adjunct Algemeen  
Directeur Stroomm

“Vanuit een 
 kritische analyse 
naar goede 
 resultaten met oog 
voor het individu”

René Dullaert en 
 Lorijn Corvers, 
Directie Paus Joannes 
Signum

“Super boeiend en 
inspirerend”

“Een hele goede onder-
bouwing voor het werken 
met het Directe Instructie 
model”

“De wetenschappelijke 
uitleg van hoe het brein 
leert vond ik heel leerzaam 
en toepasbaar”

Enkele reacties op de Master-
class Brein en Leren

“De inspirerende en energieke onder-
steuning en begeleiding heeft geleid tot 
synergie en resultaat voor onze stichting”

Theo Vorstenbosch, Algemeen Directeur Stichting 
Leijestroom

“Vol uitdaging,  professionaliteit, 
ervaring en kwaliteit!  
Een verhelderende en eerlijke 
blik op onderwijs”

Marieke Spruijt en Coby Obbink, 
Directeur en IB’er Den Boogerd 
Stroomm

“De inbreng heeft ervoor gezorgd dat er op een creatieve manier een goed 
product is waar we direct mee aan de slag kunnen”

Bert Hardeman, Directeur Groen van Prinsterer CNS

“Betrokkenheid, vak kennis 
en partnerschap, het 
levert mij een gevoel van 
 ontzorgen op”

Henk Derks, Voorzitter College 
van Bestuur Eduqaat

Organisatie en beleidsmatige 

vraagstukken
Voor een goede onderwijskwaliteit is 
ook een solide en duurzame onder-
wijsorganisatie en gedragen richting-
gevend beleid cruciaal. Door onze 
multidisciplinaire aanpak kunnen wij 
u hierbij op verschillende aspecten 
assisteren.

Voorbeelden:
  Ontwikkelen strategisch  

beleidsplan, schoolplan en  
onderwijsconcept

  Beter zicht op en aanscherpen  
van uw personeelsinzet

  Versterken van ondernemerschap 
en positionering

  Opstellen specifieke beleidsnotities 
(IKC, fusies, krimpmaatregelen)

  Organisatorische inrichting (van  
MT structuur tot bovenschools)

Cube Consulting onderwijs

Prins Bernhardlaan 17
5261 VC Vught

T: 073 - 64 41 050
E: info@cube-consulting.nl

www.cube-consulting.nl
@CubeOnderwijs



Integrale versterking van 
onderwijskwaliteit
Cube Consulting onderwijs heeft veel 
ervaring met trajecten die gericht zijn op 
het versterken van de onderwijskwaliteit. 
Door deze ervaring en theoretische 
inzichten weten wij snel welke 
verbeteringen nodig zijn en hoe deze 
gerealiseerd kunnen worden. 

Voorbeelden:
  ‘Groen’ maken en voorkomen  

van (zeer) zwakke scholen, op naar 
excellente scholen

  Opstellen, (helpen) uitvoeren en 
monitoren van verbeterplannen

 Voorbereiden van inspectiebezoeken 
  Uitvoeren Schoolanalyse o.b.v. Cube 

Analysekader 
  Inrichten van kwaliteits- en 

monitoringssystemen (zowel op 
scholen als bovenschools)

Onderwijskwaliteit staat centraal
Cube Consulting onderwijs is een 
innovatieve advies- en interim- 
organisatie voor onderwijsinstellingen. 
Cube Consulting onderwijs is opge-
richt om met onze opdrachtgevers 
invulling te geven aan de uitdaging 
waar het onderwijs voor staat: het 
versterken van de onderwijskwaliteit. 
Kennis en inzicht van het primaire 
proces gecombineerd met hoe je 
onderwijs-organisaties effectief kunt 
inrichten en aansturen vormen voor 
ons hierbij de basis.

Aanpak gericht op partnerschap
Door onze diepgaande theoretische kennis en ervaring van zowel 
het primaire proces als organisatorische aspecten is Cube Consulting 
onderwijs in staat de brug te slaan tussen beleid en praktijk, om zo het 
leerrendement te optimaliseren.

In partnerschap werken we met u aan de versterking van de onderwijs-
kwaliteit. Flexibel zetten wij hierbij onze expertise in voor uw situatie, 
uitgaande van een sterk gestructureerde aanpak met een solide 
analyse als basis.

Onze services bestaan uit drie onderdelen:
 Integrale versterking van onderwijskwaliteit
 Versterking van het primaire proces
 Organisatie en beleidsmatige vraagstukken

Onderwijs 
kwaliteit

Primaire 
proces

Organisatie

Versterking van het primaire proces
De onderwijskwaliteit wordt uiteindelijk bepaald in de klas en 
op school. Onze diepgaande ervaring van het primaire proces 
en kennis van hoe kinderen leren kunnen u helpen het primaire 
proces verder te versterken.

Voorbeelden:
  Begeleiding effectief leiderschap 
 Versterking van de zorgstructuur
 Inrichten effectief klassenmanagement
  Creëren van breinvriendelijk onderwijs  
 Masterclass Brein en Leren  
 Effectieve instructie 
 Coöperatief leren


