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Tools kwaliteitszorg 

De mbo sector is bezig met een traject Toekomstbestendige kwaliteit 2020-2025 (MBO Raad 

“Kwaliteitszorg in het mbo”1). Deze ontwikkeling past in een meer wendbaar mbo als centrale speler in 

het regionale netwerk van arbeidsmarkt en economie.  De mbo sector werkt toe naar meer 

zelfregulering van de kwaliteitszorg en – borging Dit vraagt eigenaarschap van de scholen op het 

gebied van kwaliteitszorg.  OCW biedt de sector ruimte om deze beweging, bevestigd in twee 

beleidsbrieven2, en ook de onderwijsinspectie ondersteunt deze ontwikkeling.   

 

Bij deze ontwikkeling zullen scholen gebruik maken van tools die helpen bij het inrichten van de 

kwaliteitsborging op school. Een deel van deze tools zal al in de school aanwezig zijn maar er zijn ook 

landelijk ontwikkelde tools die scholen helpen bij het inrichten van een goede en gedegen 

kwaliteitsborging. Om scholen te helpen bij het vinden van tools die bij de eigen situatie past hebben 

de MBO Raad en het Kwaliteitsnetwerk mbo een overzicht gemaakt van door hen ontwikkelde tools. 

Dit overzicht is niet uitputtend en scholen zijn ook niet verplicht deze tools te gebruiken. Wel is het een 

handreiking richting scholen die mogelijk gebruik willen maken van een van deze tools.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kwaliteitszorg in het mbo | MBO Raad 
2 Kamerbrief Versterking kwaliteitszorg in het mbo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl, Kamerbief met 

reactie op moties en toezeggingen mbo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.mboraad.nl/publicaties/kwaliteitszorg-het-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/16/kamerbrief-versterking-kwaliteitszorg-in-het-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/17/reactie-op-moties-en-toezeggingen-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/17/reactie-op-moties-en-toezeggingen-middelbaar-beroepsonderwijs
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Tools toekomstbestendige kwaliteit MBO Raad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tool Korte omschrijving Link 

Teamplaat onderwijskwaliteit De teamplaat wordt door scholen 

gebruikt om processen te 

herkennen, te borgen en 

verantwoordelijken aan te wijzen. 

Google (tpo-mbo.nl) 

Procesarchitectuur examinering De procesarchitectuur examinering 

is een procesketen waar scholen 

via een schooleigen omgeving zelf 

documenten aan toe kan voegen 

per stap. Specifiek gericht op 

examenkwaliteit.  

Home | Procesarchitectuur 

Examinering 

(onderwijsenexaminering.nl) 

Themapagina onderwijskwaliteit Op deze pagina plaatst het 

Kennispunt Onderwijs & 

Examinering handreikingen ten 

behoeve van onderwijskwaliteit 

Onderwijskwaliteit - Onderwijs en 

examinering 

Praatplaat horizontale dialoog Deze praatplaat wordt ontwikkeld 

door hutspot en helpt scholen met 

het voeren van de dialoog over 

kwaliteit in de regio 

Praatplaat Teams in dialoog over 

kwaliteit met regionaal ecosysteem 

| MBO Raad 

MORA Referentiearchitectuur voor het 

mbo ontwikkeld door MBO Digitaal 

en te gebruiken om processen 

beter op elkaar af te stemmen 

MORA (mbodigitaal.nl) 

https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Hoofdpagina
https://pe.onderwijsenexaminering.nl/
https://pe.onderwijsenexaminering.nl/
https://pe.onderwijsenexaminering.nl/
https://onderwijsenexaminering.nl/onderwijs/onderwijskwaliteit/
https://onderwijsenexaminering.nl/onderwijs/onderwijskwaliteit/
https://www.mboraad.nl/publicaties/praatplaat-teams-dialoog-over-kwaliteit-met-regionaal-ecosysteem
https://www.mboraad.nl/publicaties/praatplaat-teams-dialoog-over-kwaliteit-met-regionaal-ecosysteem
https://www.mboraad.nl/publicaties/praatplaat-teams-dialoog-over-kwaliteit-met-regionaal-ecosysteem
https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Hoofdpagina
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Tools Kwaliteitsnetwerk mbo 

 

 

 

 

  

Tool Korte omschrijving Link 

Peer review Het werken met verschillende 

vormen van peer review past bij het 

gedachtegoed van het model. De 

dialoog met peers bevordert het 

inzicht in de kwaliteit en stimuleert de 

kwaliteitsontwikkeling. Ook kunnen 

peers kritisch ‘reviewen’ om zicht te 

bieden op waar het staat met 

standaarden als referentie.  

https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/de-

instellingaudit/peer-review/ 

 

Kwaliteitstafels Aan kwaliteitstafels wordt, begeleid, 

de dialoog gevoerd met betrokkenen 

als studenten, onderwijsteam, 

praktijkbegeleiders/leerbedrijven, 

ondersteuners over de stand en de 

ontwikkeling van kwaliteit aan de 

hand van het 

referentiewaardenmodel.  

https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/document/aan-

de-slag-met-proeftuinen/ 

 

Instellingsdialoog 

(Kwaliteitsnetwerk 

mbo) 

De instellingsdialoog biedt 

instellingen (en teams) ook zicht op 

de kwaliteit. Deze dialoog heeft nu al 

veel elementen van het 

referentiewaardenmodel. 

https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/de-

instellingaudit/instellingdsaudits/ 

 

Panel Met panels kan het periodieke 

externe toezicht invulling krijgen. 

Panels met bijvoorbeeld regionale 

stakeholders, studenten en 

deskundigen kunnen toezien op en 

waardering/beoordeling geven over 

de geboden kwaliteit. Het 

Referentiewaardenmodel biedt 

hiertoe de basis. De deskundigheid 

en onafhankelijkheid van de 

panelleden worden getoetst.  

 

https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/document/aan-

de-slag-met-proeftuinen/ 

 

 

Wegwijs in 

kwaliteit 

De plek voor instrumenten, 

werkvormen en ander materiaal dat 

gebruikt kan worden in 

onderwijsteams in het mbo. 

Home - Wegwijs in kwaliteit 

https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/de-instellingaudit/peer-review/
https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/de-instellingaudit/peer-review/
https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/document/aan-de-slag-met-proeftuinen/
https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/document/aan-de-slag-met-proeftuinen/
https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/de-instellingaudit/instellingdsaudits/
https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/de-instellingaudit/instellingdsaudits/
https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/document/aan-de-slag-met-proeftuinen/
https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/document/aan-de-slag-met-proeftuinen/
https://www.wegwijsinkwaliteit.nl/
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Relevante artikelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Korte omschrijving Link 

Kwaliteitszorg in het 

mbo 

Visiedocument over 

kwaliteitszorg opgesteld 

door de MBO Raad  

https://www.mboraad.nl/publicaties/kwaliteitszorg-het-

mbo   

 

 

https://www.mboraad.nl/publicaties/kwaliteitszorg-het-mbo
https://www.mboraad.nl/publicaties/kwaliteitszorg-het-mbo

