
Zelfevaluatie voor je team op basis  
van het inspectiekader

Om opleidingen een krachtige kwaliteitsimpuls te ge
ven is de  Onderwijsscan MBO ontwikkeld. Met de On
derwijsscan wordt op een effectieve wijze de opleiding 
snel doorgelicht. Je weet  direct wat de sterke kanten 
van je onderwijs zijn en waar de  ontwikkelpunten 
liggen. 

De Onderwijsscan MBO bestaat uit gevalideerde 
vragen lijsten voor de docenten, de studenten, de exa
mencommissie, het beroepen veld en het management. 
Deze vragenlijsten  dekken het gehele waarderings
kader van de inspectie af. 

De  vragen worden (met uitzondering van het werkveld 
dat  telefonisch benaderd wordt) digitaal afgenomen 
en  verwerkt en het invullen kost weinig tijd. 

De uitkomsten geven een betrouw baar beeld op welke 
aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke 
aspecten er werk aan de winkel is. In een gestruc
tureerd gesprek met het  volledige team worden 
de  resultaten geanalyseerd en worden verbeteracties 
geformuleerd. Het eindresultaat is input, bij voorbeeld 
voor het  teamplan, waar je als team concreet mee 
vooruit kunt. 



Intake

De Onderwijsscan MBO wordt 
uitgevoerd per team. Er vindt een 
telefonische intake plaats met de 
leiding gevende van het team. 

Tijdens dit gesprek worden 
de  context van de school en het 
team in beeld gebracht en krijgt 
de Onderwijsscan MBO zijn 
plaats binnen het kwaliteitsbeleid 
van de school. Ook worden er 
 concrete afspraken gemaakt over 
de uitvoering van de scan, zoals 
het inplannen van de Onder
wijsscan op een voor het team 
geschikt moment.

Onderzoek

De vragen worden per mail uit
gezet bij de docenten, de exa
mencommissie en het manage
ment.  Studenten vullen de vragen 
klassikaal in en stagebedrijven 
worden kort telefonisch be
vraagd.

Het invullen van de vragenlijst 
kost maximaal tien  minuten. Di
rect na afsluiting van het onder
zoek ontvang je de rapportage. 

In de visueel opgestelde rap
portage wordt per inspec
tiestandaard de waardering 
weer gegeven van de verschil
lende groepen respondenten. 
Daarnaast wordt er een totaal
waardering weergegeven op de 
kwaliteits gebieden en de stan
daarden van het inspectiekader.

Teambespreking

Onder leiding van een erva
ren teamcoach worden in een 
gestructureerd gesprek met het 
team de resultaten besproken.  
Na een gezamenlijke analyse 
formuleert het team de verbeter
punten voor de komende perio
de. Deze verbeterpunten vormen 
de basis van het teamplan. 

Voor een optimale betrokken
heid worden diverse activerende 
werkvormen gebruikt. Het team
gesprek duurt twee uur.

Hoe werkt de nderwijsscan MBO?
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14. Ik word door school goed begeleid tijdens mijn stage/BPV.

15. Wij begeleiden de student goed tijdens de stage/BPV.

16. De school begeleidt de student goed tijdens de stage/BPV.
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De opleiding volgt de voortgang van de student, stuurt zo nodig 
bij en werkt hiertoe samen met het leerbedrijf.

Verbeterpunt 1 nav Onderwijsscan:
1. De opleiding zorgt ervoor dat het leerbedrijf de student op afgesproken wijze begeleidt.
2. De opleiding volgt de voortgang van de student en werkt hiertoe samen met het leerbedrijf.

Doel: Verbeteren begeleiding van studenten bij stage BPV 

Subdoelen Activiteiten Wie Wanneer

Verheldering score 
studenten

• onderzoeken ontevreden-
heid bij  studenten met 
studentarena

Miranda & Loes 20 mei

Nagaan of BPV-uur 
docenten voldoende is om 
doel te bereiken

• onderzoek naar ‘BPV-uur’ 
in de stage

Teamleider Voor 15 mei

Verdieping stage- 
ervaringen

• organiseren terug-
kom-middag voor 
stagiaires (afstemmen met 
leerbedrijven)

Docententeam/ 
Alex

per volgende  
stageronde

Contacten met 
stagebedrijven verbeteren

• netwerkbijeenkomst 
organiseren

• bedankje sturen bij 
afgeronde stages 
BPV-bureau

BPV-bureau voor eind juni



De voordelen van de nderwijsscan MBO
op een rij
• Het waarderingskader van de Inspectie vormt de 

basis van de Onderwijsscan. Zo weet je waar de 
opleiding staat, ook als de inspectie op bezoek komt.

• 360graden input over de kwaliteit van het onder
wijs: van docenten, studenten, examencommissie, 
stage bedrijven, management. In de rapportage zie je 
per standaard in één oogopslag de waardering van 
de verschillende doelgroepen. 

• De gevalideerde set van vragen kan digitaal in korte 
tijd worden ingevuld.

• De onderwijsscan is onderdeel van het kwaliteits
beleid. Je bespaart kosten en moeite, omdat alle 
relevante informatie in één keer inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

• Een effectieve teambespreking die leidt tot inzicht 
en verbeteracties. Het volledige  team doet mee en 
is eigenaar van kwaliteitsverbetering. 

• Waardevolle input voor het teamplan.
• Je wordt volledig ontzorgd.
• Het is mogelijk om instelling specifieke vragen toe te 

voegen.

Probeer de nderwijsscan MBO!
De onderwijsscan bestaat per team uit een intake met de teammanager,  
het onderzoek en het teamgesprek.  
De prijs voor dit totale pakket bedraagt € 1600,- inclusief BTW en exclusief 
reiskosten. U wordt dan volledig ontzorgd.

Het is voor MBOinstellingen ook mogelijk om 
onderdelen van de Onderwijsscan MBO in eigen 
beheer uit te voeren. Bijvoorbeeld de begeleiding 
van het teamgesprek en/of het uitvoeren van het 
onderzoek. Wanneer je de Onderwijsscan MBO voor 
de eerste maal gaat uitvoeren, dan is ons advies om het 
teamgesprek te laten begeleiden door een van onze 
teamcoaches. Je bent dan verzekerd van een optimaal 

resultaat. Naast een effectieve begeleiding van het team  
zorgt onze teamcoach  ook  voor een  ‘teachdeteacher’ 
aanpak waarmee je een volgende keer zelf aan de slag 
kunt.

Er geldt een aangepaste prijs als onderdelen in eigen 
beheer worden uitgevoerd.

“In teambespreking in 

korte tijd veel gedaan 

met heel concreet 

resultaat.”

Docent MBO
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