
Wat is goed? Wat kan beter? Wat ontbreekt?
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De beoogde doelgroep wordt 
per bouwsteen vermeld. De 
omschrijving is duidelijk en 
gedetailleerd.

Het beleidsplan houdt 
duidelijk rekening met alle 
belanghebbenden (ouders, 
leerlingen, leraren …) waardoor 
het beleidsplan als eerlijk kan 
worden beschouwd. 

Het beleidsplan bevat een 
duidelijke omschrijving van 
elke bouwsteen.

De bouwstenen zijn telkens 
mooi en duidelijk gemotiveerd. 
De motivatie omschrijft de 
duidelijke wil om met de 
bouwsteen aan de slag te gaan.

Per bouwsteen worden de te 
ondernemen acties telkens 
duidelijk en gedetailleerd 
geformuleerd.

Bij elke bouwsteen is er 
een duidelijke tijdspanne 
die aangeeft wanneer elke 
bouwsteen moet worden 
uitgewerkt en gefinaliseerd. 
De tijdspanne is realistisch en 
gedetailleerd.

Bij elke bouwsteen wordt een 
duidelijke taakomschrijving 
voor de verantwoordelijke 
beschreven.

Het beleidsplan is duidelijk 
en gemakkelijk te begrijpen. 
Het plan is gedetailleerd en 
klaar om zonder problemen te 
worden uitgevoerd.

De  beoogde doelgroep wordt 
per bouwsteen (meestal) 
vermeld. Een duidelijke 
omschrijving ontbreekt, maar 
zou een mooie meerwaarde 
kunnen bieden. 

Het beleidsplan houdt 
rekening met de helft van de 
belanghebbenden (ouders, 
leerlingen, leraren …) waardoor 
het niet als helemaal eerlijk kan 
beschouwd worden. 

Het beleidsplan bevat min of 
meer een omschrijving van elke 
bouwsteen.

De bouwstenen zijn min of meer 
gemotiveerd. Meer diepgang is 
wenselijk.

Per bouwsteen worden er 
acties geformuleerd die moeten 
helpen bij de uitwerking van 
elke bouwsteen. Deze zijn 
echter niet altijd even duidelijk 
geformuleerd en kunnen wat 
meer uitwerking gebruiken.

Bij sommige bouwsteen wordt 
er een tijdspanne die aangeeft 
wanneer de bouwstenen 
uitgewerkt moeten zijn. Deze is 
echter niet altijd even realistisch 
of onduidelijk.

De verantwoordelijke voor de 
uitwerking wordt per bouwsteen 
meestal vermeld. Een duidelijke 
taakomschrijving ontbreekt.

Het beleidsplan is min of meer 
af. Het plan is echter niet altijd 
even duidelijk en gedetailleerd 
omschreven.

Er ontbreekt een duidelijke 
vermelding van de doelgroepen 
die men voor ogen heeft bij het 
realiseren van de bouwstenen. 

Het beleidsplan houdt geen 
rekening met de diverse 
betrokken actoren waardoor 
het als oneerlijk kan worden 
beschouwd. 

Het beleidsplan bevat geen 
duidelijke omschrijving per 
bouwsteen.

Bij zo goed als elke bouwsteen 
ontbreekt er een duidelijke 
beschrijving van de motivatie.

Er is geen duidelijke beschrijving 
van de acties die men 
moet ondernemen om de 
verschillende bouwstenen uit te 
werken.

Er wordt nergens vermeld wat 
de voorziene tijdspanne is om de 
de verschillende bouwstenen te 
realiseren.

Het is onduidelijk wie 
verantwoordelijk is voor de 
uitwerking van elke bouwsteen.

Het beleidsplan is onvolledig en 
kan nog niet worden uitgevoerd.
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