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Disclaimer: 

Dit document is opgesteld door Anita Santiago, Ceel Kleis en Joost de Jongh (vanuit het voormalige 

Kellebeek college). De basis was het beleid Resultaat Verantwoordelijke Teams en de Teamscan van (het 

toenmalige) ROC West-Brabant van de dienst HR. Het document heeft als doel om handvatten te geven 

voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams. 

In dit document staat de oude benaming van Kellebeek college en ROC West-Brabant. 

Uitgangspunten en terminologie zijn aan verandering onderhevig. Ook de naam ROC West-Brabant is 

veranderd in Curio, tegelijkertijd met het invoeren van een nieuwe visie, kernwaarden  en huisstijl. 

De cultuurkaart GAAFF en integriteitscode zijn aangepast en niet meer actueel en dienen in dit document 

nu als voorbeeld. 

Inmiddels heeft Curio gekozen om onderwijseenheden in te voeren op basis van de uitgangspunten van 

Ben van der Hilst en de grondplaat TPO. De visie op teamontwikkeling en –organisatie wordt daarop 

aangepast. Dit document kan echter nog steeds ter inspiratie dienen voor teams of scholen die het werken 

op basis van resultaatverantwoordelijke teams willen gaan invoeren. 

Het document kan voor eigen gebruik gehanteerd worden en verder worden aangepast naar de eigen 

situatie. Het 1 op 1 verspreiden of kopiëren mag alleen na schriftelijke toestemming. Een verzoek hiervoor 

kan worden ingediend bij r.robart@curio.nl.



 
 

  

Inhoudsopgave    

 

1. Inleiding          4 

 

2. Ingrijpend proces         4 

 

3. Stappenplan voor de invoering en ontwikkeling van RVT’s en KZ   7 

 

Bijlage 1: Fases in teamontwikkeling       13 

 

Bijlage 2: Resultaten waarvoor de teams verantwoordelijk zijn    14 

 

Bijlage 3: Cultuurkaart GAAFF        19 

 

Bijlage 4: Integriteitscode ROC West Brabant      20 

 

Bijlage 5: de Teamkaart         22



 
 

4 

Geïntegreerde invoering en ontwikkeling RVT’s en kwaliteitszorg, versie 1.6 

Geïntegreerde invoering en ontwikkeling van RVT’s en KZ (een stappenplan) 
 

1. Inleiding 
Dit stappenplan voor de geïntegreerde invoering en ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams 
(afgekort: RVT’s) en kwaliteitszorg (afgekort: KZ) is bedoeld als richtlijn, het is geen blauwdruk (*). 
 
 

De doelstelling is om geleidelijk de volgende gewenste situatie te bereiken:  
 
Resultaatverantwoordelijke onderwijsteams die, met behulp van een door hen gedragen kwaliteitszorgsysteem: 

-  de kwaliteit van de primaire processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn en de resultaten, die daaruit 
voortkomen, systematisch verbeteren  

- daarover op een transparante en onderbouwde wijze in- en extern verantwoording afleggen. 
 
(*) Het stappenplan is afgeleid van een stuk dat door Guido Annaert is geschreven. Guido hield  zich  meerdere jaren binnen het ROC 
West Brabant en met name bij het voormalige Vitalis College bezig met het onderwerp resultaatverantwoordelijke teams. 

 

De ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het 
kwaliteitszorgsysteem. Het kwaliteitszorgsysteem is het voertuig om resultaten te realiseren, die aan interne en 
externe normen voldoen. Resultaatverantwoordelijk team en kwaliteitszorg zijn de keerzijde van dezelfde 
medaille: voor een effectieve kwaliteitszorg zijn resultaatverantwoordelijke teams een voorwaarde en zonder 
kwaliteitszorg is het niet mogelijk om resultaatverantwoordelijke teams te ontwikkelen. 
 

2. Ingrijpend proces 
De ontwikkeling van RVT’s is geen op zichzelf staande activiteit. 
Het is een organisatieverandering van het Kellebeek College die 
ingrijpt op alle organisatievariabelen volgens het 7S-model van 
McKinsey. Dit model beschrijft zeven aspecten (die in het Engels 
allemaal met een S beginnen, vandaar de naam) die van belang 
zijn bij het organiseren en managen van mensen en 
werkprocessen. De zeven aspecten hangen nauw met elkaar 
samen en beïnvloeden elkaar. Voor een goed functionerende 
organisatie is het belangrijk dat ze consistent zijn met elkaar. 
 

 

Invloed op organisatievariabelen 
De ontwikkeling van RVT’s en een gedragen kwaliteitszorgsysteem impliceert een verandering die op alle 
organisatievariabelen ingrijpt. 

  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5taUtRXr&id=786D16212C852356654AC529DEB685054F7C239F&thid=OIP.5taUtRXrQBFey57340xlkQHgFC&q=7s-model+mckinsey&simid=608020431474394852&selectedIndex=3
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Organisatievariabelen Omschrijving 

Strategie 
Strategy 

Strategie gaat over welke doelen de school heeft gesteld en hoe deze bereikt moeten 
worden: 

 Stem de school, de studenten, afnemend werkveld en de concurrentie op elkaar af.  

 De hoofdvraag luidt: ‘Hoe kunnen we ons als school handhaven?’  

 Hiervan afgeleid kunnen vragen worden gesteld als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat 
studenten onze opleidingen blijven volgen en het werkveld onze studenten blijven 
werven’ ‘Op welke manier zijn we concurrerend t.o.v. andere scholen? 

Structuur 
Structure 
 

Structuur gaat over de inrichting van het Kellebeek College: 

 Teams afstemmen op afgebakende klanten(groepen) 

 In teams rollen verdelen voor bewaking primaire processen 

 Communicatie en overlegstructuur afstemmen 

 Wisselwerking top-down en bottom-up  

 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden op management en teamniveau 
(her)definiëren.  

 Sturen op kwaliteit processen om daarmee de resultaten, die daaruit voortkomen te 
beïnvloeden. 

 Helderheid in verwachte teamresultaten (indicatoren/ norm) 

Systemen 
Systems 

Systemen gaat over de processen en (ict-)systemen die de school ter ondersteuning heeft: 

 Informatie over kwaliteit primaire processen en gerealiseerde  resultaten op teamniveau 

 Informatie over teamontwikkeling 

 Uit informatie verbeterpunten afleiden (analyse, selectie, prioritering, keuze) 

 Verbeterpunten selecteren en in een plan vertalen naar (meetbare) doelstellingen en 
bijbehorende acties. 

 Monitoring en evaluatie realisatievoortgang plan 

Stijl van leidinggeven 
Style 

Managementstijl gaat over de stijl waarmee de directeur en de  
afdelingsmanagers mensen aansturen: 

 Managen èn leiding geven 

 Vertrouwen geven / bevoegdheden delegeren  

 Situationeel (van sturend naar coachend afhankelijk van mate van zelfsturing team) 

Competenties 
Skills 

Competenties gaat over de kennis, vaardigheden en houding van mensen: 

 Leiding:  
 Situationeel leiderschap (differentiëren i.r.t. ontwikkelingsgraad teams) 
 Kwaliteitsmanagement  

 Teams 
 Niet alleen competenties voor onderwijsuitvoering, maar ook voor alle aspecten 

m.b.t. kwaliteitsborging en doelrealisatie 
 Professioneel samenwerken 
 Kwaliteitsbevordering (methoden en technieken)  

Cultuur 
Shared Values 

Cultuur gaat over de werkhouding, het concrete gedrag van mensen die op het Kellebeek 
College werken: 

 Intrinsiek gedreven 

 Naar buiten gerichtheid (klanten, overheid)  

 Afspraken maken en nakomen 

 Zelfreflectief / zelfkritisch 

 Open  

 Feedback(mechanismen) 

 Professioneel 

 Gebruik maken van tegenspraak 
 
Significante waarden 

 Kwaliteitsbewustzijn 

 Verantwoordingsbereidheid 

 Professionaliteit 

Personeel 
Staff 

Personeel gaat over het borgen van voldoende goed personeel: 

 Kennis, ervaring, deskundigheid,  

 Opleidingen, behoefte, verwachtingen,  

 Leeftijdsopbouw, groepskenmerken, groepsgedrag, motivatie,   

 Concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van de medewerkers, nu en in de 
toekomst.  
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Organisatiecultuur 
Het meest hardnekkig voor verandering is de organisatiecultuur. Cultuur komt tot uiting in alle 
organisatievariabelen. De cultuur doordrenkt alle variabelen op een zodanige wijze dat ze op een bepaalde 
manier tot uiting komen.  
 
Vaak blijkt de cultuur uit: 
 Bepaalde uitspraken: ‘zo doen we dat hier’, ‘dat past niet bij ons’  
 Antwoorden op vragen van nieuwe medewerkers over de gang van zaken: ‘Waarom gaat dat hier zo?’;  ‘Mag 

dat hier?’. 
 De wijze waarop sturing wordt gegeven: centrale sturing  gericht op het wat, het hoe of op beiden. Mate 

waarin ruimte wordt geboden om invulling te geven aan het hoe. Mate waarin informatie over processen en 
resultaten beschikbaar wordt gesteld en wijze waarop hiermee vervolgens wordt omgegaan. 

 De stijl van leidinggeven (sterkst bepalende cultuurfactor): mate van zichtbaarheid, betrokkenheid, 
(constructieve) feedback. Gericht op beheersing, op ontwikkeling, op beiden? Mate van vertrouwen / 
delegatie; Mate van gebruikmaking bottom-up invloed en tegenspraak. 

 Systemen: ten dienste van wie/wat? Hoe en door wie gebruikt?   
 Significante waarden: op zichzelf/naar binnen gericht, gesloten, wij/zij denken en window dressing versus 

naar buiten gerichtheid, klant- en kwaliteitsgerichtheid, professionaliteit, verantwoordingsbereid en continu 
lerend. 

 
Zie bijlage 3 voor de cultuurkaart GAAFF en bijlage 4 de Integriteitscode van het ROC West Brabant.  
 

Inrichtingsprincipes  
Voor de ontwikkeling van RVT’s en een gedragen kwaliteitszorgsysteem gelden de volgende inrichtingsprincipes: 

- De strategie, structuur en systemen zijn afgestemd op de teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 
van de primaire processen van de opleidingen die ze aanbieden en voor de resultaten die deze processen 
opleveren. 

- Op de kwaliteit van de primaire processen wordt gestuurd om daarmee de beoogde resultaten te realiseren. 

- De stijl van leidinggeven is ontwikkelings- en resultaatgericht. 

- Er is een kwaliteitsgerichte (lerende) professionele cultuur. 

- De dienstverlening van de staffunctionarissen (O&I, KZ, examinering, HR, Control, M&C en FB) zijn 
afgestemd op de behoeften van het management en de teams. 
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3. Stappenplan voor de invoering en ontwikkeling van RVT’s en KZ 
 
 
Stap 1  Er is een visie en een plan voor de ontwikkeling van RVT’s. 
 

Toelichting 
- In de notitie “Resultaatverantwoordelijke teams bij ROC West Brabant, visie en kaders” (vastgesteld op 04-

07-2014) is de visie beschreven over het waarom/wat/waarvoor van RVT’s. 
- De visie is verbonden met de onderwijsvisie van het Kellebeek College 
- De visie en dit stappenplan zijn besproken met de teams. 

 
 

Stap 2 Inrichting van de organisatie.  
De onderwijsteams (en hun opleidingsaanbod) zijn afgestemd op afgebakende klantengroepen. 
 

Toelichting 
- Voor de inrichting van de teams gelden de volgende referentiekaders: 

o de kwalificatiestructuur MBO vormt het referentiekader voor de inrichting van de MBO-teams  
o de “regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs” (door de teams uitgewerkt in pta’s) vormt 

het kader voor VAVO 
o de contracten met opdrachtgevers is het kader voor BE/NT2. 

- De benodigde vakinhoudelijke deskundigheid in de teams is geborgd. De teamleden moeten in staat zijn om 
de primaire processen uit te voeren waarvoor ze volgens het toezichtkader van de inspectie of de 
contracten met de opdrachtgevers primair verantwoordelijk zijn. 

- De benodigde generieke deskundigheid in de MBO-teams is geïntegreerd. Generieke vakdocenten kunnen in 
meerdere teams ingezet worden in de onderwijsuitvoering maar maken steeds deel uit van 1 kernteam. 
Generieke vakdocenten nemen deel aan het teamoverleg (zie verder onder 4) en neem ook deel aan het 
overleg van hun generieke vakgroep. 

- Directie en management functioneren op basis van het principe ‘dienend leiderschap’ d.w.z. zowel 
ondersteunend/faciliterend als sturend/controlerend afhankelijk van de teamontwikkeling. 

- De dienstverlening van de staffunctionarissen en ondersteunende diensten sluiten aan op de beheersings- 
en ontwikkelingsbehoeften van het management en de teams. 

 

 

Tip 
De ervaring leert dat kleinere (sub)teams zich sneller ontwikkelen dan grotere teams. Des te meer 
er sprake is van onderlinge afhankelijkheid des te groter de ontwikkelingsdrang/-druk. 
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Stap 3: Verantwoordelijkheden van de teams. 
De teamverantwoordelijkheden sluiten aan bij het toezichtkader van de inspectie respectievelijk de contracten 
met de opdrachtgevers BE/NT2. 

 

Toelichting 
Teams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de primaire processen van de opleidingen die ze aanbieden en 
voor hun professionalisering en teamontwikkeling. 

 
Primaire processen Opmerkingen 

Voorlichting 
Intake  
Onderwijsuitvoering (en ontwikkeling) 
SLB en 1elijnszorg 
BPV* 
Examinering en diplomering* 

 
 
Inclusief didactisch handelen 
 
 
Verbind de examencommissie en het examenbureau met de teams. 

Ondersteunende processen  

Professionalisering  
Teamontwikkeling 

 

(*) BPV is niet van toepassing op VAVO en BE/NT2; examinering en diplomering zijn niet van toepassing op BE/NT2. 

In bijlage 4 is de teamkaart opgenomen. De teamkaart vormt een handvat om duidelijkheid in 
verantwoordelijkheid te creëren tussen team en manager/organisatie. Elk team heeft zijn eigen teamkaart.  
 
Stap 4 Inrichting van de teams 
De teamrollen zijn gedefinieerd, de teamformatie is bepaald, de interne overlegstructuur ligt vast en de teams 
zijn geïnformeerd over de beleidskaders. 

 

Toelichting 
 
Teamrollen 
De teamrollen ten behoeve van de interne coördinatie en kwaliteitsbewaking van de processen waarvoor het 
team resultaatverantwoordelijk is, zijn gedefinieerd. Er zijn beschrijvingen van de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de teamrollen.  

 
Voorbeeld van teamrollen* 

Teamrollen Verantwoordelijkheden  

Teamvoorzitter - onderwijsplanning en -realisatie 
- coördinatie rolhouders 
- voorzitter teamoverleg   
- teamontwikkeling en professionalisering  
- toepassing KZ-systematiek  
- vertegenwoordiger team in afdelingsoverleg (bilateraal overleg) 

Rolhouder onderwijs en 
examinering 

- oer (inclusief examenplan) 
- onderwijsontwikkeling 
- didactisch handelen 
- operationele processen m.b.t. examinering en diplomering:  

 op basis van beleidskaders, richtlijnen / instructies van de examencommissie en 
het examenbureau  

 de rolhouder is gelinkt met de examencommissie 

Rolhouder studentenzaken - (wettelijke) informatievoorziening aan studenten 
- voorlichting  
- open dag  
- intake 

Rolhouder BPV - voorbereiding BPV 
- informatievoorziening studenten/bedrijven  
- BPV-bezoeken 
- BPV-uitvoering 

*In het team BE/NT2 is ook een rolhouder externe contacten gedefinieerd.  
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Formatie 
- Het taakbeleid ROC WB is vastgesteld ( zie Taakbeleid ROC West Brabant, 21-04-2016).  
- Het Kellebeek College heeft vastgelegd hoeveel taakuren aan rolhouders worden toebedeeld (richtlijnen bij 

het vaststellen van de omvang is een aantal indicatoren zoals aantal opleidingen en aantal studenten). 
- Kaders voor het scholingsbeleid zijn vastgelegd in de cao mbo. Stel kaders vast m.b.t. het scholingsbeleid. 
- De teamformatie wordt door de directie en het management bepaald. De teamformatie moet toereikend 

zijn voor de uitvoering van de primaire processen, het in de praktijk brengen van de toebedeelde rol(len), 
teamoverleg, professionalisering en teamontwikkeling. 

- De afdelingsmanager begeleidt de teams bij het zelf (binnen de toegekende formatie) verdelen van de 
onderwijs, begeleidingstaken, teamrollen en overige taken.  

 

 

Tip 
Maak gebruik van de begeleiding van de afdelingsmanager tot het team zelf in staat is om taken 
en rollen te verdelen. Vermijd zo veel mogelijk rolstapeling. Verdeel de scholingsuren volgens het 
scholingsbeleid. 

 

Interne overlegstructuur 
Er is een overlegstructuur: 
- Teamoverleg 
- Functioneel overleg tussen rolhouders en betrokkenen bijvoorbeeld rolhouder studentenzaken met SLB-ers 

en rolhouder onderwijs met docenten en instructeurs. 
 

 

Tips 
 Maak in het teamoverleg onderscheid in inhoudelijke zaken (uitvoering primaire processen) 

en organisatorische zaken (zoals beleidskaders, teamwork; professionalisering, KZ 
(meetresultaten; overleg met belanghebbenden, teamcontract). 

 Voorzie in de (semi  gestandaardiseerde) agenda van het teamoverleg ruimte voor inbreng 
van agendapunten door de rolhouders 

 
 

Beleidskaders  
- De teamvoorzitter en de rolhouders zijn geïnformeerd over de van kracht zijnde beleidskaders met 

betrekking tot de gebieden die ze coördineren en waarvan ze de kwaliteit bewaken. 
- De teamvoorzitter en de rolhouders zijn verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van de 

beleidskaders. 
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Stap 5 Borging van de KZ-systematiek in de teams. 
Er is sturing op de kwaliteit van de primaire en secundaire processen waarvoor het team 
resultaatverantwoordelijk is. 

 

Toelichting 
Het college heeft een kwaliteitszorgsystematiek voor de kwaliteitsbewaking en verbetering van de primaire 
processen en daarmee ook van de resultaten, die met deze primaire processen worden gerealiseerd.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

De essentie is dat kwaliteitsonderzoeken (bijvoorbeeld jobmonitor of bedrijvenonderzoek), resultaatmetingen 
(bijvoorbeeld VSV of jaarresultaat)  en evaluaties (bijvoorbeeld de zelfevaluatie, teamscan of interne audit) 
zodanig worden geanalyseerd dat hieruit verbeterpunten worden afgeleid.  
- De teamresultatenbox wordt gebruikt voor het selecteren en prioriteren van verbeterpunten, die betrekking 

hebben op prestatie-indicatoren waarbij het team lager dan de norm scoort en dus een risico loopt.  
- De geselecteerde verbeterpunten worden jaarlijks in het teamcontract naar meetbare verbeterdoelstellingen 

en daarbij behorende actieplannen vertaald en daarin voorzien van een tijdpad en actie-eigenaar.  
- De realisatievoortgang van het teamcontract wordt periodiek (met de afdelingsmanager) geëvalueerd tijdens 

een teamcheckmoment.  
- De eindevaluatie vormt weer input voor het volgende teamcontract in het geval bepaalde 

verbeterdoelstellingen nog niet (volledig) werden gerealiseerd. 
 
Naast de door de teams aangedragen verbeterpunten geeft het management aan, aan welke speerpunten de 
teams een bijdrage dienen te leveren aan het jaarplan van het college. Op deze manier wordt het teamcontract 
aan het jaarplan van het college gekoppeld. De teams nemen deze doelstellingen op in het teamcontract (onder 
het gerelateerde speerpunt vanuit het jaarplan). 
 

 

 

Tips 
 Visualiseer zo eenvoudig mogelijk de essentie van de kwaliteitszorgsystematiek en bespreek 

deze binnen de teams. 
 De kwaliteitszorgsystematiek vormt het voertuig voor het realiseren en verbeteren van de  

resultaten; het hart van het kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door de 2-jaarlijkse 
zelfevaluaties (eventueel gevolgd door een interne audit).  

Teamcontract  
- Ontwikkel- en verbeterdoelstellingen 
-  Activiteitenplanning per doelstelling 

 

 

 

Teamscan 

Speerpunten 

jaarplan KC Zelfevaluatie 

Interne audit 

Teamresultatenbox 

Rapportages  
Kwaliteitsonderzoeken / metingen 

TCM 

Persoonlijke ontwikkeling  
Afspraken over pers.  ontwikkeling in 

relatie tot  teamcontract en taken/rollen 

Lesobservaties en 

lesevaluaties 

Functioneringsgesprek 
1 x per 2 schooljaren 

https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH2MOWgKfNAhWjJsAKHUoyA6AQjRwIBw&url=https://www.leansixsigmaexperts.com/blog/10062015/continuous-improvement-cmmi-pmbok-and-iso-world&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNF_Oyw1cm3IRqmpGDGRl9p24uXQMg&ust=1465975936113184
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 Investeer stevig in de kwaliteitsverbetering van de zelfevaluaties. Kwalitatief goede 
zelfevaluaties vormen een veruiterlijking van het kwaliteitsbewustzijn en kritisch zelfreflectief 
vermogen van het team.  

 Laat zelfevaluaties door iemand van buiten het team leiden. Investeer in de deskundigheid 
van zelfevaluatieleiders. 

 Richt een documentenbibliotheek in met documenten op ROC, college en afdelingsniveau, die 
bij alle zelfevaluaties als bewijsvoering kunnen worden gebruikt. Maak duidelijk door middel 
van welke registraties / procesmetingen (zoals notulen, analyses e.d.) het team bepaalde 
essentiële kwaliteitseisen kan aantonen en laat deze registraties opnemen in een 
teamdocumentenbibliotheek. 

 

Stap 6 Investeren in teamontwikkeling 
Er is inzicht in de fase van ontwikkeling waarin de teams zich bevinden en op basis daarvan wordt sturing aan de 
teamontwikkeling gegeven. 
 

Toelichting 
De teamscan geeft inzicht in de ontwikkelingsfase van de teams. Dit inzicht en de aanbevelingen die hieruit 
voortkomen, bieden de teams en de leiding aanknopingspunten voor het bepalen van 
teamontwikkelingsdoelstellingen en het plannen van de daarvoor benodigde acties.  
 

 

Tips 
 Teamontwikkeling vraagt inspanningen van zowel het team als van de leiding. 
 Vaak vormt de heersende cultuur (zie blz. 2) de grootste belemmerende factor. 
 Leg de teamontwikkelingsdoelstellingen en daarbij behorende acties vast in het teamcontract. 
 Investeer in teamtraining en coaching. 
 Geef de teamvoorzitter en de teamleden met een teamrol een actieve rol in het 

teamontwikkelingsproces.  
 Besef dat teamontwikkeling een dynamisch proces is waarin zich crisissen voordoen. Benut 

crisissen als ontwikkelingskansen (de bestaande situatie komt in crisis en de gewenste situatie 
is nog niet helder). 

 Transformeer kritiek / tegenspraak in verbetervoorstellen en concrete acties. 
 Waardeer / geef expliciet aandacht aan gewenst gedrag. Negeer of corrigeer ongewenst 

gedrag door middel van constructieve feedback. 
 De stijl van leidinggeven is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de mate van zelfsturing 

van de teams.   
 Vertoon voorbeeldgedrag. 
 

Zie bijlage 1: fases in teamontwikkeling 
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Stap 7 Focus op de teamresultaten 
Bevorderen van leerprocessen 
 
Toelichting 
Als de teams zich in de 2e ontwikkelingsfase bevinden is de focus gericht op het prestatieniveau van de teams.  
- De kwaliteitsbewaking is stevig in de teamrollen verankerd. Op collegeniveau wordt regelmatig overlegd 

met de teamvoorzitters en rolhouders over hun coördinerende taak en beleidsontwikkelingen. 
- De teams zijn geïnformeerd over het wat en waarvoor van de teamresultatenbox, die ROCWB-breed voor 

het inzichtelijk maken van de teamresultaten, is ontwikkeld.  
 

 

Tip 
De teamresultatenbox wordt in ieder geval tijdens het keuzeproces dat voorafgaat aan de 
opstelling van het teamcontract besproken. De inzichten vanuit deze bespreking worden gebruikt 
om (vastgestelde) verbeterpunten te selecteren, die op de vastgestelde risico’s betrekking 
hebben. 

  
- Het lerend vermogen van de teams wordt bevorderd door middel van gefundeerde zelfreflectie en de 

integratie van analytische vaardigheden bij het uitvoeren van zelfevaluaties en bij het bespreken van 
rapportages van kwaliteitsonderzoeken en resultaatmetingen. 

- Beslissingsbevoegdheden worden gedelegeerd. 
- De RVT’s gaan zelf de resultaten van kwaliteitsmetingen met klanten (studenten / bedrijven / 

opdrachtgevers) diepgaander bespreken om aanknopingspunten vast te stellen voor verbetering. 
- Er zijn besprekingscycli over zelfevaluaties, kwaliteitsonderzoeken, resultaatmetingen. 
- Er zijn besprekingscycli met betrekking tot de vaststelling, tussentijdse en eindevaluatie van het 

teamcontract. Binnen het Kellebeek College zijn dit de teamcheckmomenten (TCM). 
 

Zie bijlage 2: de resultaten waarvoor de teams verantwoordelijk zijn. 

 
 
Stap 8 Onderhoud, stel bij, pas aan. 
Teams ontwikkelen zich dynamisch en kunnen in hun ontwikkeling stilstaan of groeien, bijvoorbeeld ten gevolge 
van wijzigingen in de teamsamenstelling en wijzigingen van teamleden met een teamrol. Ook kan het nodig zijn 
om de teams weer anders in te delen ten gevolge van groeiende of krimpende markten en voorkeuren van 
studenten. Om de ontwikkeling van de teams te peilen wordt 2-jaarlijks de teamscan afgenomen. 
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Bijlage 1: Fases in teamontwikkeling 
 
 
Fase 1: Los zand (dynamiek: inrichten) 

Team is verzameling van individuen, die zich voornamelijk op eigen taken richten. Het gaat erom de (eigen) 
activiteiten draaiend te houden.  

Er worden weinig of geen afspraken gemaakt en als deze al gemaakt worden, houdt (bijna) niemand zich 
hieraan.  

De gerichtheid is naar binnen. Elk teamlid heeft een eigen beeld wat van belang is. Er is geen gelijkgerichtheid in 
handelen en communiceren.  

Er is geen besef van procedures, gezamenlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ieder veegt voor eigen 
deur. 

 
Fase 2: Krachtenbundeling (dynamiek: richten) 

De teamleden hebben een band met elkaar en maken met elkaar afspraken, waaraan steeds beter wordt 
gehouden.  

Teamleden verdelen onderling rollen en taken, maar nog niet altijd in relatie tot persoonlijke competenties.  

Er komt structuur en samenhang in het team. Daardoor neemt de aandacht en zorg voor procedures toe.  

Men spant zich in om het eigen huis op orde te krijgen. Daarvoor worden doelstellingen bepaald. Dit zijn zowel 
doelstellingen ter versterking van het teamfunctioneren als doelstellingen, die op doelgroepen (klanten) zijn 
afgestemd.  

Er ontstaat behoefte aan het verzamelen van feedback om te weten waar men staat en wat men kan 
verbeteren.  

 
Fase 3:   Resultaatgerichtheid (dynamiek: verrichten)   

Het team is hecht, naar buiten gericht, in open wisselwerking met de omgeving.  

Doelstellingen worden afgeleid uit feedbackgegevens (tevredenheidsonderzoeken, enquêtes, rapportages, 
gesprekken met studenten/BPV bedrijven, etc.).  

Feedbackgegevens hebben betrekking op primaire processen waar het team voor verantwoordelijk is. 
Verbeterpunten hebben tot doel het prestatieniveau van deze processen te verhogen. Actieplanningen van 
verbeterdoelstellingen worden bewaakt.  

Het team gedraagt is eigenaar van haar verantwoordelijkheden en benut haar beslissingsbevoegdheden 
maximaal.  

Het team stelt zich lerend op. Bij taak- en rolverdelingen wil men de juiste persoon op de juiste plaats inzetten 
en/of teamleden de kans geven in een rol te groeien.  

 
Fase 4:   Excelleren (dynamiek: excelleren) 

Het team stelt zich hoge doelen en heeft een grote drang om deze te realiseren. De doelstellingen worden in 
samenspraak met klanten, partners en leveranciers bepaald (ketenkwaliteit).  

Het team wil tot de beste horen. Er wordt veel informatie verzameld over de geleverde teamprestaties. De 
verkregen informatie wordt snel naar verbeteracties vertaald. De verbeteracties (actieplannen) worden 
nauwlettend bewaakt.  

Procedures zijn volledig ingeslepen en worden flexibel aan veranderende situaties aangepast.  

Competentieontwikkeling op zowel team- als persoons-niveau is afgestemd om de doelrealisatie van het team. 
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Bijlage 2: Resultaten waarvoor de teams verantwoordelijk zijn 
 
 
Entree 

KPI Norm Toelichting 

Alumni  
 
 
 
 

60% Het team voldoet aan: 

 De tevredenheid over de rubrieken lesprogramma, begeleiding, 
examinering is minimaal 60%. 

 De tevredenheid over de rubriek “sfeer & veiligheid” is minimaal gelijk 
aan het ROCWB-gemiddelde 2014 (MBO = 88%). 

 De tevredenheid over de rubriek “voorbereiding op werk / 
vervolgopleiding” is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde 2014 
(MBO = 48%). 

JOB-monitor 3,0 Het team voldoet aan: 

 De tevredenheid over elk van de 13 rubrieken is minimaal 3,0 

 Het rapportcijfer is minimaal 6,0 

Bedrijvenonderzoek 3,5 Het team voldoet aan: 

 De tevredenheid over elk van de 8 rubrieken is minimaal 3,5 

 Het rapportcijfer is minimaal 6,0 

Studiesucces Inspectie Entree voldoet tenminste aan het landelijk gemiddelde 

VSV-cijfers (jaarcijfers) VSV-norm Het team voldoet aan de jaarlijkse VSV-norm (gemeten per team per 
opleidingsniveau). 

VSV-cijfers periodiek 
(vervuilde cijfers) 

VSV-norm Het team voldoet aan de periodieke VSV-norm (gemeten per 
opleidingsniveau). 

Werkveldadviesraden >1 Het team heeft structureel overleg m.b.t. onderwijskwaliteit met het 
regionale beroepenveld. 

Zelfevaluatie 100% Het team heeft uiterlijk 30 april (oneven jaar) de zelfevaluatie uitgevoerd, 
waarbij de consensusrapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

Teamscan 100% Het team heeft uiterlijk 31 mei (even jaar) de teamscan uitgevoerd, waarbij 
de rapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

RVT Fase 3 Het team laat een aantoonbare groei zien naar fase 3 (ambitieniveau). 

Teamcontract (aanwezig, 
vastgesteld, monitoring) 

100%  Het team heeft uiterlijk 1 oktober een vastgesteld teamcontract  

 Het team houdt twee teamcheckmomenten per schooljaar waarin de 
voortgang van het teamcontract wordt besproken met de 
afdelingsmanager. 

Onderwijstijd: gerealiseerde 
t.o.v. gepland 

Wet Het team voldoet aan de wettelijke norm m.b.t. onderwijstijd. 
Opmerking: het college meet minimaal 1 x per kwartaal de gerealiseerde 
onderwijstijd t.o.v. de wettelijk vereiste onderwijstijd voor alle 
groepen/klassen. 

Wettelijke vereisten 100% Het team voldoet aan alle overige wettelijke vereisten (WEB)* 

Toezichtkader 2017 “in control” De onderwijskwaliteit van alle opleidingen die het team verzorgt, is 

voldoende. 

 
 
In ontwikkeling door het ROCWB zijn: 
- Ongediplomeerde uitstroom naar werk (norm: Entree voldoet tenminste aan het landelijk gemiddelde) 
- Negatief BSA (=bindend studieadvies) (norm: Entree voldoet tenminste aan het landelijk gemiddelde) 
 

*zie servicedocument “Selectie wettelijke vereisten MBO” (vastgesteld 31 augustus 2017).  
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MBO niveau 2, 3 en 4 
 

KPI Norm Toelichting 

Alumni  
 
 
 
 

60% Het team MBO voldoet aan: 

 De tevredenheid over de rubrieken lesprogramma, begeleiding, 
examinering is minimaal 60%. 

 De tevredenheid over de rubriek “sfeer & veiligheid” is minimaal gelijk 
aan het ROCWB-gemiddelde 2014 (MBO = 88%). 

 De tevredenheid over de rubriek “voorbereiding op werk / 
vervolgopleiding” is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde 2014 
(MBO = 48%). 

JOB-monitor 3,0 Het team MBO voldoet aan: 

 De tevredenheid over elk van de 13 rubrieken is minimaal 3,0 

 Het rapportcijfer is minimaal 6,0 

Bedrijvenonderzoek 3,5 Het team MBO voldoet aan: 

 De tevredenheid over elk van de 8 rubrieken is minimaal 3,5 

 Het rapportcijfer is minimaal 6,0 

Jaarresultaat Inspectie Elk crebo niveau 2, 3 en 4 voldoet aan de inspectienorm VOLDOENDE 

Diplomaresultaat Inspectie Elk crebo niveau 2, 3 en 4 voldoet aan de inspectienorm VOLDOENDE 

Startersresultaat Inspectie Elk crebo niveau 2, 3 en 4 voldoet aan de inspectienorm VOLDOENDE 

VSV-cijfers (jaarcijfers) VSV-norm Het team voldoet aan de jaarlijkse VSV-norm (gemeten per team per 
opleidingsniveau). 

VSV-cijfers periodiek 
(vervuilde cijfers) 

VSV-norm Het team voldoet aan de periodieke VSV-norm (gemeten per 
opleidingsniveau). 

Werkveldadviesraden >1 Het team heeft structureel overleg m.b.t. onderwijskwaliteit met het 
regionale beroepenveld. 

Zelfevaluatie 100% Het team heeft uiterlijk 30 april (oneven jaar) de zelfevaluatie uitgevoerd, 
waarbij de consensusrapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

Teamscan 100% Het team heeft uiterlijk 31 mei (even jaar) de teamscan uitgevoerd, waarbij 
de rapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

RVT Fase 3 Het team laat een aantoonbare groei zien naar fase 3 (ambitieniveau). 

Teamcontract (aanwezig, 
vastgesteld, monitoring) 

100%  Het team heeft uiterlijk 1 oktober een vastgesteld teamcontract  

 Het team houdt twee teamcheckmomenten per schooljaar waarin de 
voortgang van het teamcontract wordt besproken met de 
afdelingsmanager. 

Onderwijstijd: gerealiseerde 
t.o.v. gepland 

Wet Het team voldoet aan de wettelijke norm m.b.t. onderwijstijd. 
Opmerking: het college meet minimaal 1 x per kwartaal de gerealiseerde 
onderwijstijd t.o.v. de wettelijk vereiste onderwijstijd voor alle 
groepen/klassen. 

Wettelijke vereisten 100% Het team voldoet aan alle overige wettelijke vereisten (WEB)* 

Toezichtkader 2017 “in control” De onderwijskwaliteit van alle opleidingen die het team verzorgt, is 
voldoende. 

 
 
In ontwikkeling door het ROCWB zijn: 
- Studiesucces (3x): passende plaatsing, passend diploma en opstroom (norm: elk crebo niveau 2, 3 en 4 voldoet 

tenminste aan het landelijk gemiddelde). 
 
In ontwikkeling door de inspectie zijn: 
- Vervolgsucces (2x): doorstroom naar vervolgonderwijs en tijdige baan 
 
*zie servicedocument “Selectie wettelijke vereisten MBO” (vastgesteld 31 augustus 2017).  
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MBO Breed 
 

KPI Norm Toelichting 

JOB-monitor 3,0 Het team MBO voldoet aan: 

 De tevredenheid over elk van de 13 rubrieken is minimaal 3,0 

 Het rapportcijfer is minimaal 6,0 

Bedrijvenonderzoek 3,5 Het team MBO voldoet aan: 

 De tevredenheid over elk van de 8 rubrieken is minimaal 3,5 

 Het rapportcijfer is minimaal 6,0 

Startersresultaat Inspectie Elk crebo niveau 2, 3 en 4 voldoet aan de inspectienorm VOLDOENDE 

Rendement  - In ontwikkeling MBO Breed - 

VSV-cijfers (jaarcijfers) VSV-norm Het team voldoet aan de jaarlijkse VSV-norm (gemeten per team per 
opleidingsniveau). 

VSV-cijfers periodiek 
(vervuilde cijfers) 

VSV-norm Het team voldoet aan de periodieke VSV-norm (gemeten per 
opleidingsniveau). 

Werkveldadviesraden >1 Het team heeft structureel overleg m.b.t. onderwijskwaliteit met het 
regionale beroepenveld. 

Zelfevaluatie 100% Het team heeft uiterlijk 30 april (oneven jaar) de zelfevaluatie uitgevoerd, 
waarbij de consensusrapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

Teamscan 100% Het team heeft uiterlijk 31 mei (even jaar) de teamscan uitgevoerd, waarbij 
de rapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

RVT Fase 3 Het team laat een aantoonbare groei zien naar fase 3 (ambitieniveau). 

Teamcontract (aanwezig, 
vastgesteld, monitoring) 

100%  Het team heeft uiterlijk 1 oktober een vastgesteld teamcontract  

 Het team houdt twee teamcheckmomenten per schooljaar waarin de 
voortgang van het teamcontract wordt besproken met de 
afdelingsmanager. 

Onderwijstijd: gerealiseerde 
t.o.v. gepland 

Wet Het team voldoet aan de wettelijke norm m.b.t. onderwijstijd. 
Opmerking: het college meet minimaal 1 x per kwartaal de gerealiseerde 
onderwijstijd t.o.v. de wettelijk vereiste onderwijstijd voor alle 
groepen/klassen. 

Wettelijke vereisten 100% Het team voldoet aan alle overige wettelijke vereisten (WEB)* 

Toezichtkader 2017 “in control” De onderwijskwaliteit van alle opleidingen die het team verzorgt, is 
voldoende. 

 
 
In ontwikkeling door het ROCWB zijn: 
- Studiesucces (3x): passende plaatsing, passend diploma en opstroom (norm: elk crebo niveau 2, 3 en 4 voldoet 

tenminste aan het landelijk gemiddelde). 
 
In ontwikkeling door de inspectie zijn: 
- Vervolgsucces (2x): doorstroom naar vervolgonderwijs en tijdige baan 
 
*zie servicedocument “Selectie wettelijke vereisten MBO” (vastgesteld 31 augustus 2017). 
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VAVO 
 

KPI Norm Toelichting 

Alumni  
 
 
 
 

60% Het team voldoet aan: 

 De tevredenheid over de rubrieken lesprogramma, begeleiding, 
examinering is minimaal 60%. 

 De tevredenheid over de rubriek “sfeer & veiligheid” is minimaal gelijk 
aan het ROCWB-gemiddelde 2014 (VAVO = 86%). 

 De tevredenheid over de rubriek “voorbereiding op werk / 
vervolgopleiding” is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde 2014 
(VAVO = 37%). 

Studenttevredenheid  -in ontwikkeling VAVO- 

Onderwijsresultaat Inspectie VAVO voldoet aan de basiskwaliteit, dat wil zeggen: 
o Het gemiddelde eindcijfer CE over de afgelopen 3 jaar is 

tenminste 6,0. 
o Het gemiddelde verschil tussen CE en SE over de afgelopen 3 jaar 

is maximaal 0,5 punt. 
o Het percentage voldoende voor het CE over de afgelopen 3 jaar is 

tenminste 65%. 

Zelfevaluatie 100% Het team heeft uiterlijk 30 april (oneven jaar) de zelfevaluatie uitgevoerd, 
waarbij de consensusrapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

Teamscan 100% Het team heeft uiterlijk 31 mei (even jaar) de teamscan uitgevoerd, waarbij 
de rapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

RVT Fase 3 Het team laat een aantoonbare groei zien naar fase 3 (ambitieniveau). 

Teamcontract (aanwezig, 
vastgesteld, monitoring) 

100%  Het team heeft uiterlijk 1 oktober een vastgesteld teamcontract  

 Het team houdt twee teamcheckmomenten per schooljaar waarin de 
voortgang van het teamcontract wordt besproken met de 
afdelingsmanager. 

Wettelijke vereisten 100% Het team voldoet aan de wettelijke vereisten (WEB) 

Toezichtkader 2017 “in control” De onderwijskwaliteit van alle opleidingen die het team verzorgt, is 

voldoende. 

 

In ontwikkeling door de inspectie is: 
- Vervolgsucces. 
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BE/NT2 

 

KPI Norm Toelichting 

Studenttevredenheid  -in ontwikkeling BE/NT2- 

Onderwijsresultaat 100%  Alle opdrachtgevers van BE/NT2 (gemeenten e.d.) zijn tevreden over 
het rendement. 

 De onderwijskwaliteit van de inburgeringstrajecten voldoen aan de 
eisen van het keurmerk Blik op Werk.  

Zelfevaluatie 100% Het team heeft uiterlijk 30 april (oneven jaar) de zelfevaluatie uitgevoerd, 
waarbij de consensusrapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

Teamscan 100% Het team heeft uiterlijk 31 mei (even jaar) de teamscan uitgevoerd, waarbij 
de rapportage is besproken met de afdelingsmanager. 

RVT Fase 3 Het team laat een aantoonbare groei zien naar fase 3 (ambitieniveau). 

Teamcontract (aanwezig, 
vastgesteld, monitoring) 

100%  Het team heeft uiterlijk 1 oktober een vastgesteld teamcontract  

 Het team houdt twee teamcheckmomenten per schooljaar waarin de 
voortgang van het teamcontract wordt besproken met de 
afdelingsmanager. 

Wettelijke vereisten 100% Het team voldoet aan de wettelijke vereisten (WEB) 

Toezichtkader 2017 “in control” De onderwijskwaliteit van alle opleidingen die het team verzorgt, is 
voldoende. 
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Bijlage 3: de cultuurkaart GAAFF 
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Bijlage 4: Integriteitscode ROC West Brabant 
 
Deze integriteitscode geldt voor iedereen die werkt* voor ROC West-Brabant. De code is een openbaar document, dat 

betekent dat wij op de inhoud aanspreekbaar zijn.  
 
* De code geldt ook voor Raad van Toezicht, arbeidscontractanten, ingehuurd personeel, vrijwilligers en stagiaires.  
 

Vanzelfsprekend vormen wettelijke kaders de basis van integer handelen; deze kaders worden door ons nageleefd. 

Naast deze wettelijke kaders is echter meer nodig. We verwachten met deze Integriteitscode een handvat te kunnen 

bieden om met elkaar de juiste, afgewogen keuzes te maken in situaties waarin de grens tussen ‘goed’ en ‘fout’ niet 

helder aan te geven is.  

 

Iedereen is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het naleven van de code binnen de eigen werksituatie en in zijn 

contacten met anderen. Leidinggevenden hebben een voortrekkersrol, zij vervullen te allen tijde een voorbeeldfunctie, 

zijn aanspreekbaar op het eigen gedrag en spreken collega’s aan in situaties waar de integriteit mogelijk in het geding 

komt.  

 

Voor de totstandkoming van deze code zijn medewerkers via een enquête bevraagd over hun beeld van integriteit. De 

resultaten van deze enquête hebben geleid tot inzicht in de ethische thema’s en opvattingen die leven binnen de 

organisatie. Deze ethische thema’s en opvattingen zijn verwerkt in deze code.  

 

1 Ethische thema’s  
In de code zijn enkele ethische thema’s uitgewerkt zonder compleet te willen zijn. Daar waar de code geen concreet 

handvat biedt, gelden de volgende principes:  

 

1. We doen niets waarvan we weten of vermoeden dat het onethisch of verboden is.  

2. We handelen altijd vanuit het besef dat we een voorbeeldfunctie vervullen.  

3. Daar waar de integriteit mogelijk in het geding komt, is overleg met collega’s en/of je leidinggevende gewenst.  

4. Iedereen is aanspreekbaar op zijn gedrag ongeacht functie, rol of situatie.  

 

2 Respect  
1. We behandelen elkaar met respect, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, religie, etniciteit of politieke voorkeur. 

Ongewenst gedrag zoals discriminatie en intimidatie wordt niet getolereerd.  

2. We zijn transparant, we praten bij voorkeur niet over elkaar maar met elkaar en zijn helder en oprecht in onze 

oordeelsvorming.  

3. We gaan zorgvuldig om met elkaars belangen, eigendommen, materialen en gebouwen en respecteren de 

geldende huis- en gedragsregels.  

4. We gaan zorgvuldig en integer om met informatie en gegevens die we tijdens het werk verkrijgen.  

5. We hebben respect voor ieders privacy. Beeldmateriaal van deelnemers of collega’s wordt niet gepubliceerd op 

privéwebsite(s) of verspreid via (social)media.  
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Integriteitscode ROC West-Brabant ------ Datum inwerkingtreding: 1 december 2015 Deze integriteitscode is door de Raad van Bestuur 

vastgesteld op 15 oktober 2015, na goedkeuring door Raad van Toezicht en positief advies van de Ondernemingsraad. Voorgaande code, gedateerd 

op 4 oktober 2010 vervalt 1  

3 Omgang met deelnemers en met collega’s  
1. We gedragen ons professioneel. Professionaliteit kenmerkt zich door deskundigheid, representatief handelen, 

loyaliteit aan de organisatie, betrokkenheid. Tevens werkt iedere professional volgens actuele beroepsstandaarden 

en is daarop aanspreekbaar.  
2. We aanvaarden en respecteren de verantwoordelijkheid die samenhangt met de functie en rol die een-ieder vervult 

binnen ROC West-Brabant.  

3. De relatie tussen medewerkers is professioneel. In geval een intieme relatie tussen medewerkers ontstaat 

bespreken zij dit met de leidinggevende(n) en maken hierover passende afspraken.  

4. Wanneer binnen een school, college of afdeling sprake is van een intieme relatie of verwantschap (1e of 2e graad) 

tussen een leidinggevende en zijn medewerker wordt voor ten minste een van beiden een andere werkplek 

gezocht binnen ROC West-Brabant.  

5. De relatie tussen medewerker en deelnemer is professioneel . In geval er een intieme relatie ontstaat bespreekt de 

betrokken medewerker dit met de leidinggevende, zodat een passende oplossing kan worden gezocht. Een intieme 

relatie of verwantschap (1e of 2e graad) tussen een medewerker en een deelnemer is niet acceptabel als er sprake 

is van een afhankelijkheidsrelatie tussen beiden. In dat geval wordt of de afhankelijkheidsrelatie of de intieme 

relatie beëindigd.  

 

4 Omgang met middelen van ROC West-Brabant  
1. Privégebruik van telefoon, kopieerapparaat, ICT-middelen en dergelijke wordt tot het uiterste beperkt.  

2. (Ter beschikking gestelde) apparatuur en middelen van ROC West-Brabant worden alleen voor privédoeleinden 

gebruikt met medeweten en toestemming van de leidinggevende.  

3. Er worden geen bedrijfsmatige activiteiten voor eigen rekening of voor rekening van derden uitgevoerd met behulp 

van eigendommen van ROC West-Brabant.  

 

5 Belangenverstrengeling  
1. Het is niet toegestaan om direct of indirect persoonlijk voordeel te halen uit transacties of andere handelingen die 

namens of vanuit ROC West-Brabant worden verricht.  

2. Opdrachtverlening aan derden gebeurt transparant en volgens procedure.  

3. Opdrachtverlening aan bedrijven waar directe collega’s, goede bekenden of familieleden eigenaar van zijn, is niet 

toegestaan.  

4. Elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. In situaties waarin (mogelijk) sprake is van 

belangenverstrengeling worden taken in overleg met de leidinggevende overgedragen aan een collega.  

 

6 Relatiegeschenken en uitnodigingen  
1. Geschenken en uitnodigingen worden geweigerd in die situaties waarbij met de gever onderhandelingssituaties 

gaande zijn of de schijn van belangenverstrengeling zich voordoet.  

2. Het is niet de bedoeling dat geschenken of uitnodigingen op het huisadres worden ontvangen. Indien geschenken 

of uitnodigingen toch op het huisadres worden afgeleverd, wordt dit direct gemeld aan de leidinggevende.  

3. Geschenken, uitnodigingen met een (geschatte) waarde van meer dan 50 euro worden direct gemeld bij de 

leidinggevende.  

 

7 Naleving  
Deze integriteitscode draagt bij aan samenwerking in een prettige en leer- en werkomgeving.  

De naleving van deze integriteitscode is primair ieders eigen verantwoordelijkheid. Het toezien op de naleving van deze 

integriteitscode is een zaak voor alle medewerkers. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij corrigerend optreden 

wanneer een medewerker in strijd handelt met deze code. 
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Integriteitscode ROC West-Brabant ------ Datum inwerkingtreding: 1 december 2015 Deze integriteitscode is door de Raad van Bestuur 

vastgesteld op 15 oktober 2015, na goedkeuring door Raad van Toezicht en positief advies van de Ondernemingsraad. Voorgaande code, gedateerd 

op 4 oktober 2010 vervalt 2  

Bijlage 5:  de Teamkaart 
 

Teamkaart m.b.t. beslissingsbevoegdheden 
 

De ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams brengt een verschuiving teweeg in verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. Sommige zaken, bijvoorbeeld de toekenning van formatie, worden door het management beslist en 

vormen in feite een kader. Over andere zaken kan een team meer of minder beslissingsbevoegdheid toevertrouwd 

krijgen, o.a. afhankelijk van de fase waarin een team zich bevindt.  

Op onderstaande kaart zijn de beslissingsbevoegdheden voor een standaard RVT (dat zich in fase 3 bevindt) 

uitgewerkt. Het betreft onderwerpen m.b.t. organisatie, uitvoering van het onderwijs en facilitering. Er worden vier 

niveaus van beslissingen onderscheiden namelijk: 

STRATEGISCH / 
TACTISCH 
NIVEAU 

niveau 1 
De organisatie / manager beslist, zonder dat er input hoeft te worden 
gevraagd aan de medewerker(s) / team(s). 

niveau 2 

De organisatie / manager beslist, maar vraagt voorafgaand aan de 
beslissing input van medewerker(s) / team(s). De medewerker(s) / 
team(s) worden gedurende het beslissingsproces op de hoogte 
gehouden door de organisatie / manager. 

OPERATIONELE 
UITVOERING 

niveau 3 

De medewerker / het team beslist, maar vraagt voorafgaand aan de 
beslissing input van de organisatie / manager. De organisatie / manager 
wordt gedurende het beslissingsproces op de hoogte gehouden dor de 
medewerker / het team.  

niveau 4 
De medewerker / het team beslist, zonder dat er input hoeft te worden 
gevraagd aan de organisatie / manager. 

 

De mate van beslissingsbevoegdheid van het team wordt op regelmatige basis met de afdelingsmanager besproken 
en vastgelegd in de teamkaart. Elk team heeft zijn eigen teamkaart: 
 
 de strategische / tactische zaken zijn kaders en liggen vast, 
 wat betreft de operationele uitvoering van het onderwijs heeft het team de ruimte om in overleg met de 

manager niveau 3 of 4 toe te kennen, 
 op de teamkaart kunnen verder aanvullende teamspecifieke onderwerpen worden toegevoegd.  
 

Juist het inhoudelijke gesprek over de teamkaart is van toegevoegde waarde. De teamkaart is niet bedoeld om een 

uitputtende weergave te geven van alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden waaraan iedereen in de 

organisatie zich moet houden. De teamkaart vormt een handvat om duidelijkheid te creëren tussen team en 

manager/organisatie.  
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Strategische / tactische zaken 

Strategie / visie / 
beleidsontwikkeling 

2 Formuleren van de strategie (jaarplan en strategisch 
beleidsplan) en de onderwijsvisie van het college. Maken van 
beleid en procedures. 

Opleidingsaanbod 2 Vaststellen van opleidingsaanbod, beslissingen over innovatie 
en ontwikkelingen van (nieuw) aanbod 

Commerciële trajecten 2 Nieuwe opdrachten aannemen d.m.v. bijv. aanbestedingen / 
offertes. Werven van subsidies, kennis van kostprijzen en 
activiteiten zijn noodzakelijk. Signalen van de werkvloer zijn 
nodig om goed aan te sluiten. 

Strategische contacten 2 Strategische contacten onderhouden met opdrachtgevers, 
samenwerkingspartners, ketenpartners. Volgen van landelijke 
ontwikkelingen.  

Samenwerkingsovereenkomsten 1 Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en contracten 
met private en publieke partijen (bijv. de gemeente(n)). 

Profilering / externe 
samenwerking 

2 Positionering in de markt, bijv. t.a.v. burgers / ketenpartners 

Financiën en control 1 Opstellen van de begroting. Besluiten over (materieel) budget 
en investeringen.  

Vaststellen formatieruimte 1 Aantal beschikbare fte’s per opdracht / team o.b.v. begroting 

Ziektevervanging 2 Het team geeft aan wat de mogelijkheden zijn om (langdurige) 
ziekte te vervangen. De manager bepaalt dan hoe er omgegaan 
wordt met de ziektevervanging. 

Kwaliteitszorgsysteem 2 Inrichten van de kwaliteitszorgsystematiek, ontwikkelen visie op 
kwaliteit, sturen op kwaliteit. 

Externe verantwoording 2 Verantwoording over de resultaten, maken van jaarverslag.  

Organisatiestructuur 2 Inrichting van de organisatie, inrichting van de 
communicatiestructuur. 

Teamsamenstelling 2 Werving & selectie en/of invullen van (nieuwe) projecten. 
Hierbij ligt de uiteindelijke beslissing bij de manager, maar zal in 
goed overleg met het team tot een beslissing komen. De 
manager is verantwoordelijk voor het behalen van een goed 
resultaat op de opdracht en is degene die de medewerker(s) zal 
beoordelen. Het team zal met elkaar moeten samenwerken, 
waardoor het van belang is dat die input meegenomen wordt. 
Het team geeft een zwaarwegend advies, want het is ook in het 
belang van de manager dat het team akkoord is met het nieuwe 
teamlid. 

HRM 2 Maken van personeelsbeleid, HR-cyclus, functiebeschrijvingen, 
inwerkprocedure, stagebeleid, werkervaringsplekken e.d. 

Professionele ontwikkeling 2 De organisatie is primair verantwoordelijk voor de professionele 
ontwikkeling van haar medewerkers (beleid en visie, zie ook 
facilitering). Er wordt een pro-actieve houding verwacht vanuit 
de teams (zie scholingsplan) en vanuit de individuele 
medewerker (zie persoonlijke ontwikkeling). Daarbij is 
kennisdeling en elkaar op de hoogte houden van 
ontwikkelingen, belangrijk.  

Opleiding / intervisie 2 Het faciliteren van scholing e.d. voor de persoonlijke 
ontwikkeling en om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat 
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zijn goed hun werk uit te kunnen voeren, binnen de budgetten 
die beschikbaar zijn.  

BHV 1 Beschikbaarheid van voldoende BHV geschoolde medewerkers. 
Input vanuit medewerkers over wat er nodig is per locatie en 
wie dit zou willen. 

Werkomgeving en werkplekken 1 Richtlijnen en wettelijke eisen faciliteren 

ICT software 2 Registratiesystemen (student) 

ICT hardware 1 Telefoon, laptop, PC, tablet, printer e.d. 

ICT software 1 Digitale werkomgeving, netwerk 

Facilitaire voorzieningen 1 O.a. parkeerplekken, koffie en thee (en servies), onderhoud 
gebouwen, schoonmaak, onderhoud apparatuur 

Kantoorartikelen 2 O.a. pennen, notitieblokken e.d. 

 

Operationele uitvoering van het onderwijs 

Uitvoering van het primair 
proces studentenzaken 

4 Uitvoering van de operationele processen m.b.t. voorlichting, 
open dag en intake. Zorgdragen voor de (wettelijke) 
informatievoorziening aan studenten. Zorgdragen voor 
begeleiding van studenten (SLB en 1ste lijnszorg). 

Uitvoering van het primair 
proces BPV 

4 Uitvoering van de operationele processen m.b.t. voorbereiding 
BPV, informatievoorziening studenten/bedrijven, BPV-bezoeken 
en BPV-uitvoering. 

Uitvoering van het primair 
proces onderwijs 

4 Uitvoering van de operationele processen m.b.t. didactisch 
handelen, onderwijsontwikkeling, OER (inclusief examenplan en 
urennorm). Bepalen van de programmering (inhoudelijk) en 
lesmethodes (inhoudelijk). 

Uitvoering van het primair 
proces examinering 

4 Uitvoering van de operationele processen m.b.t. examinering 
en diplomering, conform de richtlijnen van de 
examencommissie en het examenbureau. 

Kwaliteit van de primaire 
processen  

4 Voldoen aan kwaliteitsnormen, bewaken van de voortgang. 
Systematisch verbeteren, toepassen PDCA. 

Interne verantwoording 3 Verantwoording intern afleggen t.a.v. de kwaliteit van de 
primaire processen en professionalisering/teamontwikkeling. 
Deze verantwoording is de basis voor de externe 
verantwoording. 

Innovatievoorstellen  4 Initiatieven ten aanzien van innovatie en ontwikkeling van 
(nieuw) aanbod kunnen zowel vanuit de medewerkers als de 
organisatie komen. Medewerkers worden aangemoedigd om 
creatief, out of the box en ondernemend te denken gericht op 
vernieuwing en verbetering. Om te kijken naar wat er mogelijk 
is, waar tijd aan besteed kan worden, waarop geïnvesteerd kan 
worden, ligt de beslissing bij de organisatie. 

Teamcontract 3 Inhoud van het teamcontract (inclusief scholingsplan). 

Scholingsplan / 
teamontwikkeling 

3 Opstellen van scholingsplan, binnen de budgetten die 
beschikbaar zijn (zie financiën en control). Bijhouden van de 
laatste ontwikkelingen. Hierbij afstemmen met de organisatie 
wat er speelt op landelijk of organisatieniveau.  

Persoonlijke ontwikkeling 4 Volgen van scholing e.d., doorgroeien, ontwikkelen van 
competenties. Doen van scholingsvoorstellen.  

Feedback medewerkers 4 Collega’s geven elkaar feedback over het functioneren en 
spreken elkaar aan wanneer iemand niet voldoende 
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functioneert en geeft bij geen verandering signalen aan de 
manager door. Medewerkers halen feedback op bij collega’s 
t.b.v. hun eigen ontwikkeling. 

Overlegstructuur / jaarkalender 3 Overlegvormen, inhoud, verdeling 

Verdeling werkzaamheden 3 Verdeling van de werkzaamheden onder de teamleden, daarbij 
kijken naar wensen, behoeften en mogelijkheden van 
teamleden. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
opleiding en zorgt dat werkzaamheden door kunnen lopen bij 
afwezigheid. 

Indeling van de uren (rooster) 4 Werktijden, vakantie e.d. (m.u.v. vakantieregelingen) 

Inwerken nieuwe medewerkers 4 Medewerkers werken nieuwe collega’s in, aan de hand van de 
inwerkprocedure van de organisatie. Daarbij heeft de nieuwe 
medewerker ook een eigen verantwoordelijkheid om de 
inwerkprocedure te volgen. 

Operationele contacten 
samenwerkingspartners en 
opdrachtgevers 

4 Afstemming met samenwerkingspartners en opdrachtgevers, 
aansluiten bij externe overleggen. 

Teambuilding 4 Het plannen, organiseren en uitvoeren van 
teambuildingsactiviteiten, binnen de budgetten die beschikbaar 
zijn (zie financiën en control). 

Uitvoering van RIE / 
schoolveiligheidsplan / 
calamiteitenplan 

3 Uitvoering geven aan het plan van aan pak van de RIE, 
schoolveiligheidsplan, calamiteitenplan (voor zover dit het team 
betreft).  

 

 

Specifieke onderwerpen team (door team en manager zelf in te vullen) 

   

   

   

   

   

   

 

 

 


