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Inleiding 
 
Het Strategisch Kompas van Yuverta, de koers en kaderbrief bevatten samen de visie en de bijbehorende doelstellingen 
om met elkaar een kwalitatief goed, duurzaam en toekomstbestendige onderwijsorganisatie te realiseren. Daarnaast zijn 
er ook belangrijke regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk. De regionale aandachtspunten heeft elke 
regio(directeur) omschreven in document ‘regioafspraken’. Het Strategisch Kompas en de koers, de kaderbrief en de 
regioafspraken vormen tezamen met het waarderingskader van de inspectie het uitgangspunt bij het opstellen van dit 
locatie-/teamplan.  

Dit locatie-/teamplan heeft drie belangrijke doelen: 

• Het borgen van de basiskwaliteit in de teams en op de locatie 
• Het (helpen) bereiken van (organisatie/regio/team)ambities  
• Het (helpen) ontwikkelen van een kwaliteitscultuur 

Het plan is van, door en voor het team en dat betekent dat de gekozen verbeterpunten, doelen en ambities binnen het 
team voldoende draagvlak hebben. We zien het locatie-/teamplan als een belangrijk hulpmiddel om onze basiskwaliteit te 
borgen en daarnaast onze ambities waar te kunnen maken. 

Het tijdpad voor opstellen en vaststellen van het locatie-/teamplan en verdere informatie hoe het locatie-/teamplan in te 
zetten ten behoeve van de verantwoordingscyclus is te vinden in handboek kwaliteit, hoofdstuk ..  
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A. Locatiedeel 
Dit gezamenlijk locatiedeel zorgt voor onderlinge verbinding tussen de diverse teams op eenzelfde locatie <vul naam 
locatie in>. Het locatiedeel is opgwesteld door de locatieleider in samenspraak met de regiodirecteur. <Zorg dat dit 
locatiedeel in totaal maximaal 2 A4 beslaat.> 

1. Algemeen 

<Beschrijf de locatie, het opleidingsaanbod. Welke teams zijn er op de locatie aan het werk?> 

2. Locatiebrede visie op onderwijs (gerelateerd aan het strategisch kompas en koers) 
 
< Beschrijf de locatiebrede visie op onderwijs, voortvloeiend uit strategisch kompas, kaders en regioafspraken. Hoe 
verbindt de locatie zich aan de missie, visie en kernwaarden en ambities uit het Strategisch Kompas en Koers? Welke 
accenten legt de locatie specifiek en om welke redenen? Welke koers kiest de locatie?) 
 

3. Analyse locatie 

<Huidige situatie (onderwijs, groei, resultaten, samenwerking, tevredenheid) Recente ontwikkelingen in de regio & op de 
locatie (denk aan demografie, bedrijfsleven en concurrentie)> 

4. Locatiespecifieke ambities en afspraken 
 
< Wat maakt de (school)locatie uniek, bijzonder? Zijn er locatiespecifieke ambities die spelen? Welke specifieke 
locatiebrede afspraken gelden er? Zijn er algemene richtlijnen waar alle teams zich op de locatie aan houden wat zijn de 
verbindende factoren tussen de teams? Wat zijn de grote of bijzondere verschillen? >  
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B. Teamplan 
 

1. Het team in beeld 
 

Omschrijving team 
<Invulhulp: Omschrijf hier het team, is er een specifieke naam van het team en wie zijn de teamleden, hoeveel fte, welke 
rol hebben zij in het team? Zijn er nieuwe mensen bijgekomen, ziek of weggegaan? Hoe is de tevredenheid in het team? 
Vul ook onderstaande tabel in. > 

 
Teambrede visie op onderwijs  
< Invulhulp: Beschrijf de visie van het team op het onderwijs vanuit de eigen ambities en vanuit de kernwaarden van de 
regio. Welke ambities en/of kernwaarden staan centraal? 
Hoe wordt dit vertaald naar de onderwijspraktijk? Wat merken de studenten hiervan?> 

 
Recente ontwikkelingen van dit team 
< Invulhulp: Wat zijn de hoogtepunten van afgelopen schooljaar. Noteer waar het team trots op is. Denk hierbij niet alleen 
aan harde resultaten zoals hierboven benoemd, maar bijvoorbeeld ook aan wat er binnen en met het team bereikt is op 
gebied van ontwikkeling en (kwaliteits)cultuur.> 

 

  

Aangeboden opleidingen (crebo+naam) Niveau Leerweg Aantal studenten 
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2. Zelfevaluatie en analyse: basiskwaliteit & ambities  
 
Voordat een teamplan opgesteld kan worden maken we een zelfevaluatie en -analyse die bestaat uit verschillende 
onderdelen: A Resultaten en analyse, B. Selfie en C. Reflectie op externe ontwikkelingen. Dit leidt vervolgens tot een 
conclusie (D) waarbij het team een focus kiest voor specifieke ambities en doelen voor de komende twee schooljaren.  
 

A. Resultaten en analyse afgelopen schooljaar 
In het onderdeel resultaten en analyse (A) maakt het team een ‘fotomoment’ van de meest recente resultaten. Ook 
maakt men een analyse van deze data. Waar is men tevreden over en waarover niet. Wat zijn volgens het team 
oorzaken/aangrijpingspunten die zorgen voor de (on)tevredenheid over de resultaten? Hoe zijn ze ontstaan en waar 
zit een mogelijke ontwikkelkans?  
 

o Opvallende zaken m.b.t. onderwijsresultaten (JR, DR, SR, SS) en VSV  

< Invulhulp: Vermeld de resultaten van 2020-2021 voor VSV, JR, DR, SR, SS>      
Zitten jullie resultaten boven de norm basiskwaliteit? Zo ja, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? 
Wat gaat goed en wat kan beter?> 

o Opvallende zaken m.b.t. studententevredenheid 

< Invulhulp: Plaats hier een kopie van de rapportage of vermeld de belangrijkste cijfers en zet de rapportage 
van het team in de bijlage. Hoe zijn jullie resultaten in vergelijking tot vorig jaar en het gemiddelde? Wat was 
jullie doel? Hebben jullie dit behaald, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? Wat gaat goed en wat 
kan beter?> 

o Opvallende zaken m.b.t. tevredenheid BPV 

< Invulhulp: Plaats hier een kopie van de rapportage of vermeld de belangrijkste cijfers en zet de rapportage 
van het team in de bijlage. Hoe zijn jullie resultaten in vergelijking tot vorig jaar en het gemiddelde? Wat was 
jullie doel? Hebben jullie dit behaald, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? Wat gaat goed en wat 
kan beter?> 

o Beoordeling van de opleiding n.a.v. audit of inspectiebezoek 

< Invulhulp: Geef aan welke standaarden voldoende zijn beoordeeld en waar nog verbeterpunten zitten. Als er 
recent geen audit of inspectiebezoek is geweest, geef dit dan aan> 

o Behaalde en niet behaalde doelen en ambities uit vorig teamplan 

< Invulhulp: Wat waren jullie doelen? Hebben jullie dit behaald, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de 
oorzaak? Wat gaat goed en wat kan beter?> 

o Behaalde en niet behaalde doelen en ambities uit strategisch kompas, kaderbrief en/of regio-afspraken 

< Invulhulp: Is men tevreden over de bijdrage die men heeft geleverd aan de ambities uit het Strategisch 
Kompas, de Koers, kaderbrief en regioafspraken? Beschrijf op welke doelen en ambities dit team zich met 
name wilde richten vanuit het vorige plan. In hoeverre zijn deze al behaald? Voor welke doelen en ambities is 
nog extra aandacht nodig> 
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B. Selfie 
Alle teamleden vullen voorafgaand aan het opstellen van het teamplan en de bijstelling na een jaar individueel een selfie 
in. Deze selfie richt zich op het waarderingskader inspectie en de doelen en ambities uit het koersplan. Met deze selfie 
halen we als team op of we intern risico’s ervaren met betrekking tot de standaarden uit het waarderingskader. Ook 
krijgen we middels de selfie een beeld van de mate waarin wij van mening zijn dat wij bijdragen aan de organisatiebrede 
doelen. De selfie wordt besproken in het team en geanalyseerd. De analyse gebruiken we voor het teamplan. 

< Invulhulp: Vul hier een analyse van de teamselfie in. Waar zijn verbeterpunten volgens het team? Hoe komt dat? 
Wat wil het team hiermee gaan doen? Zijn er in de selfie onderdelen waarop het team zichzelf anders scoort dan 
verwacht op basis van de analyse bij A? Zijn er grote verschillen met de voorgaande selfie? Of zijn er vragen waarbij de 
opvattingen van verschillende teamleden erg uit elkaar lopen? Kan het team verklaren waarom deze verschillen er 
zijn?>  

 
C. Analyse externe ontwikkelingen 
In het onderwijs hebben we altijd te maken met externe factoren die van invloed zijn op ons werk. De volgende externe 
ontwikkelingen hebben een (mogelijke) impact op ons onderwijs en vinden we van belang op te nemen in het teamplan. 

< Invulhulp: Wat zien we om ons heen gebeuren dat (mogelijk) impact heeft op ons onderwijs? Denk aan 
veranderingen wet en regelgeving, landelijke ontwikkelingen en andere relevante externe ontwikkelingen of 
ontwikkelingen waar we niet direct invloed op hebben. Zowel landelijk als regionaal>  
 

D. Conclusie: keuze verbeterpunten en ambities 
Elke opleiding moet (minimaal) voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie 
(zie bijlage). Vanuit voorgaande analyse hebben we zicht op de onderdelen waarop we ons moeten of kunnen verbeteren 
ten aanzien van het waarderingskader. Ons team heeft daarnaast ook verrijkende ambities. Om focus aan te brengen, 
kiezen we bewust voor een zorgvuldig gekozen en beperkt aantal verbeter- en/of ontwikkelpunten. 
 
<Kies in totaal maximaal 6 verbeterpunten en ambities. > 
< Invulhulp: Maak gebruik van de analyses en beslis welke verbeterpunten en ambities het team heeft. Relateer de 
ambities, aan de koers, de kaderbrief en/of regio- afspraken. Het moet altijd gaan om punten ten bate van goed 
onderwijs voor de leerling/student/deelnemer. Let op: pas in het volgende hoofdstuk (3) beschrijf je straks voor elk 
van deze punten SMART hoe je hieraan gaat werken en wat het beoogde resultaat ervan is.> 

 

Verbeterpunten basiskwaliteit 

Standaard inspectiekader Verbeterpunt 

  

  

  

  

 

Ambitie 

Thema Ontwikkelpunt 

  

  

  



 

 

 

3. Verbeterpunten basiskwaliteit & ontwikkelpunten   
 
< Invulhulp:  Werk de verbeterpunten basiskwaliteit  (alles dat niet voldoet aan normen basiskwaliteit) en ontwikkelpunten 
genoemd bij 2D uit, elk in een eigen tabel>< Maak gebruik van de analyses en kijk welke ambities het team, gerelateerd 
aan Strategisch Kompas/koers, kaderbrief en/of regio- afspraken, heeft. Beschrijf de beoogde verbetepunten en ambities 
zo meetbaar mogelijk. Het moet altijd gaan om ambities ten bate van goed onderwijs voor de 
leerling/student/deelnemer>  

  

Verbeterpunt / ontwikkelpunt   
@@  
Beschrijving huidige situatie         (resultaten, tevredenheidonderzoeken, wat kwam uit analyse A)  
@@  
  
Plan                                                        (beschrijving gewenst resultaat)  
@@  
  
Do                                                          (hoe gaan we doelgericht werken aan resultaat)  
Wat  Wie  
@@  @@  
    
    
Check                                                   (hoe controleren we of we het gewenste resultaat hebben bereikt?)  
Meetinstrument  Gepland meetmoment  

  
@@  @@  

  
    
Act                                                         (bijstellen na tussenevaluatie)                      

Startdatum  @@  Einddatum  @@  
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4. Professionaliseringsplan  
 
<Plaats hier een overzicht van relevante (team)scholing> 

Scholingsactiviteit Wie volgt (team of individueel) Indien van toepassing: aan welk verbeteractie 
of aan welke ambitie draagt dit bij?  
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5. Evaluatie na een jaar  
 
Resultaten  

<Vermeld de meest recente resultaten VSV, JR, DR, SR, SS>   

 

Opvallende zaken 
<Beschrijf wat betreft onderstaande punten de voor het team opvallende zaken. Onvoldoende of onder norm is ALTIJD 
relevant. Opvallende zaken kunnen zaken zijn die zowel positief als negatief opvallen > 
 

o Opvallende zaken m.b.t. onderwijsresultaten en vsv  

<Vermeld de meest recente resultaten voor VSV, JR, DR, SR, SS>  Zitten jullie resultaten boven de norm. Zo ja, hoe 
is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? Wat gaat goed en wat kan beter?> 

o Opvallende zaken m.b.t. studententevredenheid 

<Plaats hier een kopie van de rapportage studenttevredenheid óf vermeld de belangrijkste cijfers en zet de  
 rapportage van het team in de bijlage. Hoe zijn jullie resultaten in vergelijking tot vorig jaar en het   
 gemiddelde? Wat was jullie doel? Hebben jullie dit behaald, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? 
 Wat gaat goed en wat kan beter?> 

o Opvallende zaken m.b.t. tevredenheid BPV 

<Plaats hier een kopie van de rapportage of vermeld de belangrijkste cijfers en zet de rapportage van het team in 
 de bijlage. Hoe zijn jullie resultaten in vergelijking tot vorig jaar en het gemiddelde? Wat was jullie doel? Hebben 
 jullie dit behaald, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? Wat gaat goed en wat kan beter?> 

o Beoordeling van de opleiding n.a.v. audit of inspectiebezoek 

< Geef aan welke standaarden voldoende zijn beoordeeld en waar nog verbeterpunten zitten. Als er recent geen 
 audit of inspectiebezoek is geweest, geef dit dan aan> 

o Behaalde en niet behaalde doelen en ambities uit vorig teamplan 

<Wat waren jullie doelen? Hebben jullie dit behaald, hoe is dat gelukt?  Zo nee, wat was de oorzaak? Wat gaat 
 goed en wat kan beter?> 

o Behaalde en niet behaalde doelen en ambities uit Strategisch Kompas/koers, kaderbrief en/of regio-afspraken 

<Beschrijf op welke doelen en ambities dit team zich met name wilde richten vanuit het vorige plan. In hoeverre 
 zijn deze al behaald? Voor welke doelen en ambities is nog extra aandacht nodig? 

 
Recente externe ontwikkelingen  

< Wat zien we om ons heen gebeuren dat (mogelijk) impact heeft op ons onderwijs? Denk aan veranderingen wet en 
regelgeving, landelijke ontwikkelingen en andere relevante externe ontwikkelingen of ontwikkelingen waar we niet direct 
invloed op hebben>  

Resultaat verbeteractie en ontwikkelambitie 

< Zijn jullie op koers wat betreft de planning met betrekking tot het realiseren van verbeterpunten en ambities? Welke 
zaken gaan goed en welke niet? Wat moet worden bijgesteld en waarom? Welk besluit neemt het team daarin? Welk actie 
hoort daarbij?> 
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Bijlage 1: Onderzoekskader inspectie (exclusief financieel beheer) 
 
De basiskwaliteit is door de inspectie ingedeeld in onderstaande kwaliteitsgebieden en standaarden.  
Ga hier naar het complete Onderzoekskader (v)mbo. 
 
 
 

Code Kwaliteitsgebied 

 

mbo 

 

OP Onderwijsproces OP1   Onderwijsprogramma 
OP2    Ontwikkeling en begeleiding 
OP3    Didactisch handelen 
 
 
 
 
OP7    Beroepspraktijkvorming 

ED Examinering en 
diplomering 

ED1    Kwaliteitsborging examinering en diplomering 
ED2    Exameninstrumentarium 
ED3   Afname en beoordeling 

 

SK Schoolklimaat SK1     Veiligheid 
SK2     Leerklimaat 

OR Onderwijsresultaten OR1   Studiesucces 
 
 
OR3   Vervolgsucces 

KA Kwaliteitszorg en 
ambitie 

KA1    Kwaliteitszorg 
KA2    Kwaliteitscultuur 
KA3    Verantwoording en dialoog 
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Bijlage 2: Tijdpad locatie-/teamplan  
(komt in handboek) 
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Bijlage 3: Selfie 
 
Vragenlijst en werkwijze 

 


