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Bijlage  Checklist Verbeterplan 
Onderwijsinspectie

Indicator Uitwerking/toelichting

1. Uit het verbeterplan blijkt dat 
het bevoegd gezag een analyse 
heeft gemaakt van de oorzaken 
van de situatie op de school. 

Het verbeterplan bevat:

 P informatie over de aanwezige én nog 
ontbrekende voorwaarden voor het opheffen 
van knelpunten en tekortkomingen;

 P verklaringen voor de aangetroffen kwaliteit;

 P informatie over het draagvlak onder alle; 
betrokkenen voor de uitvoering van het 
verbeterplan en zo nodig de maatregelen die 
het bevoegd gezag treft om het draagvlak te 
vergroten.

2. Het verbeterplan sluit op 
de analyse aan en richt zich 
door middel van samen
hangende interventies op 
het opheffen van knelpunten 
in de voorwaardelijke sfeer 
en tekortkomingen in het 
onderwijsproces en de 
opbrengsten.

Het verbeterplan bevat:

 P doelgerichte, beknopt geformuleerde 
interventies voor het opheffen van: 

– knelpunten in de voorwaardelijke sfeer;
– tekortkomingen in het onderwijsproces;
– tekortkomingen in de opbrengsten;

 P per interventie ‘smart’ geformuleerde tussen 
en einddoelen;

 P per interventie een aanduiding van de rol van 
– direct betrokkenen;
– het management;
– het bevoegd gezag.
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3. De beoogde opbrengsten 
zijn van een voldoende 
niveau en passend bij de 
leerlingenpopulatie van de 
school.

Het verbeterplan bevat:

 P een beschrijving van de kenmerken van 
de leerlingenpopulatie;

 P per half jaar de beoogde opbrengsten 
(eind en tussentijds) die:

– meetbaar zijn geformuleerd;
– minimaal op de ondergrenzen liggen die 

de inspectie bij de beoordeling hanteert;
– maar tevens ambitieus en realistisch zijn.

4. Er zijn tussentijdse evaluaties 
gepland die leiden tot verant
woording van de behaalde 
resultaten.

Het verbeterplan beschrijft per beoogd tussen en 
einddoel c.q. tussentijdse en eindopbrengsten:

 P op welke wijze de evaluatie wordt uitgevoerd; 

 P door wie de evaluatie wordt uitgevoerd;

 P de criteria / normen waaraan moet zijn voldaan;

 P op welke wijze de resultaten van de evaluatie 
worden gepresenteerd.

5. Het plan omschrijft de 
communicatie met ouders. 

Het verbeterplan geeft aan:
1. op welke wijze ouders worden geïnformeerd 

over het oordeel van de inspectie;
2. hoe ouders (tussentijds) geïnformeerd worden 

over (de voortgang van) het verbetertraject.

6. Het plan maakt duidelijk 
dat er voldoende financiële 
middelen zijn om het verbeter
traject uit te voeren zoals 
gepland. De beoordeling van 
dit criterium wordt door de 
afdeling Rekenschap gedaan.

Het verbeterplan bevat:

 P een overzicht van de kosten die samenhangen 
met de maatregelen uit het verbeterplan;




