Zelfevaluatie op basis van het
inspectiekader
Om het VAVO-onderwijs een krachtige kwaliteits
impuls te geven is de VAVO Onderwijsscan ont
wikkeld. Met deze scan wordt je VAVO-opleiding
snel en effectief doorgelicht op basis van het
inspectiekader. Je weet direct wat er goed gaat
en waar de ontwikkelpunten liggen.
De VAVO Onderwijsscan bestaat uit gevalideerde
vragenlijsten voor leerlingen, docenten, de examen
commissie, het management en indien gewenst
alumni. Deze vragenlijsten dekken het gehele waar-

deringskader van de inspectie af. De vragen worden
digitaal afgenomen en verwerkt en het invullen kost
weinig tijd.
De uitkomsten geven een betrouwbaar beeld op
welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en
waar er werk aan de winkel is. In een gestructureerd
gesprek met het team worden de resultaten geanalyseerd en worden verbeteracties geformuleerd. Het
eindresultaat is input, bijvoorbeeld voor het komende teamplan, waar je concreet mee vooruit kunt.

Hoe werkt de VAVO
Stap 1

nderwijsscan?

Stap 2

Stap 3

Onderzoek

Teambespreking

De VAVO Onderwijsscan wordt
uitgevoerd per VAVO-afdeling.
Er vindt een telefonische intake
plaats met de leidinggevende.
Tijdens dit gesprek wordt de
context van de opleiding en het
team in beeld gebracht en krijgt
de VAVO Onderwijsscan zijn
plaats binnen het kwaliteitsbeleid
van de opleiding. Ook worden
er concrete afspraken gemaakt
over de uitvoering van de scan.
Belangrijk bijvoorbeeld om de
VAVO Onderwijsscan op een
voor het team geschikt moment in
te plannen.

De vragen worden per mail uit
gezet bij de doelgroep. Leerlingen
vullen de vragen klassikaal in. Het
invullen van de vragenlijst kost
maximaal tien minuten. Direct
na afsluiting van het onderzoek
ontvangt u de rapportage. In de
visueel opgestelde rapportage
wordt per inspectiestandaard de
waardering weergegeven van de
verschillende groepen respondenten. Daarnaast wordt er een
totaalwaardering weergegeven op
de kwaliteitsgebieden en de standaarden van het inspectiekader.

Onder leiding van een ervaren
teambegeleider worden in een
gestructureerd gesprek met het
team de resultaten besproken.
Na een gezamenlijke analyse
formuleert het team de verbeterpunten voor de komende periode. Deze verbeterpunten vormen
mooie input voor het teamplan.
Voor een optimale betrokkenheid worden diverse activerende
werkvormen gebruikt. Het teamgesprek duurt ongeveer 3 uur.
Uiteraard is het mogelijk om een
extra teamsessie in te plannen
om uitgebreider stil staan bij de
resultaten en verbeterpunten.
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De docenten creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn.
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1. De docenten dagen mij uit om actief deel te nemen aan de les.
1

2. Ik daag de leerlingen uit om actief deel te nemen aan de les.

3,3

4

De voordelen van de VAVO
op een rij
•

•

•

Het waarderingskader van de inspectiekader vormt
de basis van de Onderwijsscan. Zo weet je waar de
opleiding staat mocht de inspectie op bezoek komen.
360-graden input over de kwaliteit van het onderwijs:
docenten, leerlingen, management, examencommissie
en indien gewenst alumni. In de rapportage is per
standaard in één oogopslag te zien wat de waardering
is van de verschillende doelgroepen.
De gevalideerde set van vragen kan digitaal in korte
tijd kunnen worden ingevuld.

Probeer de VAVO
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nderwijsscan

De onderwijsscan is onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Je bespaart veel kosten omdat alle relevante
informatie in één keer inzichtelijk wordt gemaakt.
Een effectieve teambespreking die leidt tot inzicht en
verbeteracties. Het hele team doet mee en is eigenaar van kwaliteitsverbetering.
Waardevolle input voor het teamplan.
Je wordt volledig ontzorgd.
Het is mogelijk om vragen toe te voegen over het
eigen beleid van de instelling.

nderwijsscan!

De onderwijsscan bestaat uit een intake met de teammanager, het onderzoek en het
teamgesprek. De prijs voor dit totale pakket bedraagt
€ 1.950,- exclusief BTW en exclusief reiskosten.
Je wordt dan volledig ontzorgd!
Als je kiest voor een extra teamsessie bedraagt
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Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een
oriënterend gesprek?
Neem contact op met een van onze adviseurs en bel 040 29 06 078.
Of mail naar onderwijsscan@onderwijsspiegel.nl
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