
 

1 
 

 
 

Locatieplan 
2018 – 2023 

 
 

Wethouder Beversstraat 
Van beheersen naar ontwikkelen  



 

2 
 

 

Voorwoord 

De locatie Wethouder Beversstraat biedt onderwijs aan VMBO basis en kader leerlingen en kent in de 
eerste klas een kader-theoretische leerweg dakpan. Het gebouw wordt gedeeld met Het Stedelijk 
Lyceum en heeft de beschikking over goed geoutilleerde praktijklokalen. Hierdoor kan een ruim scala 
aan profielen worden aangeboden. 

De organisatie van de management structuur zal de komende jaren een verandering ondergaan als 
gevolg van het krimpende leerlingenaantal. Deze keuze komt voor uit een herbezinning op 
leiderschap in het voortgezet onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van 
onderwijskundig resultaat gericht leiderschap.   

Momenteel kent de locatie de organisatiestructuur van een locatiedirecteur en drie teamleiders 
onderwijs. Zij worden ondersteund door een ondersteuningscoördinator en twee 
leerlingcoördinatoren. In de komende jaren zal deze structuur zich gaan transformeren naar een 
organisatiestructuur van een locatiedirecteur, twee teamleiders onderwijs en één teamleider 
organisatie en facilitair. 

Met ingang van augustus 2015 zijn de eerste stappen gezet om de knip in het vmbo in Enschede op 
te heffen. De Scholingsboulevard is opgehouden te bestaan en het nieuwe vmbo b/k van het 
Bonhoeffer College (BC) is inmiddels gehuisvest zijn op de locatie Wethouder Beversstraat.  
Inmiddels is locatie WBS uitgegroeid tot een locatie dat door de onderwijsinspectie is beoordeeld 
met een basisarrangement. De locatie kent een visiedocument ‘visie op onderwijs’. De Koers 2020 
van St. Carmel en de kadernota van het Bonhoeffer College dienen als leidraad voor deze visie en dit 
locatieplan. Dit locatieplan is een vervolg en een praktische invulling op het visiedocument dat in 
2017 bijgesteld is door de locatiedirectie.  

De focus in dit locatieplan ligt op het door ontwikkelen van ons onderwijsconcept naar het meer 
organiseren van het onderwijs rondom de leerling, aansluitend bij de zone van de naaste 
ontwikkeling. Hierbij ontwikkelt het onderwijsconcept zich van een meer traditionele manier van 
lesgeven naar een meer gepersonaliseerde vorm van onderwijs, waarbij maatwerk en adaptief 
onderwijs voorop staat. 
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Inleiding 
 
Onze visie op onderwijs onderbouwen wij door te weten wat goed werkt in het vmbo. Recente 
onderzoeken in het vmbo (Koopman, 2010; Van Schaik, 2010; Van de Pol, 2012; Wardekker, 
Boersma, Ten Dam & Volman, 2012) laten zien dat goede vmbo docenten kunnen balanceren tussen 
ruimte geven en structuur bieden voor leerlingen. Het gaat om inzicht in en gevoel voor de 
(ontwikkeling van de) leerlingen en een didactisch repertoire waarbij de docenten werkvormen 
inzetten die afwisselen die sturend en begeleidend zijn. Het gaat ook om het balanceren tussen avo- 
en beroepsgericht zijn en de verbinding daartussen leggen. “Goede vmbo-docenten zijn 
evenwichtskunstenaars en verbindingsofficieren.” (Van Schaik, 2013: 2) 
Alle kenmerken uit de verschillende onderzoeken op een rij: 
 
 Structuur, rust, regelmaat 
 Praktisch, betekenisvolle/authentieke opdrachten (onderbouw) 
 Beroeps- en contextgericht, opdrachten die een volledig 'echt' werkproces opleveren 

(bovenbouw) 
 Variatie in werkvormen 
 Aansluiten bij belevingswereld en interesse 
 Invloed hebben op eigen ontwikkeling 

 
Naast bovenstaand onderzoek is er in 2015 binnen projectgroepen gesproken met docenten en 
onderwijs ondersteunend personeel over hoe de kenmerken binnen ons onderwijs vormgegeven 
kunnen worden. Daarnaast is er de afgelopen jaren aandacht besteed aan het vormen van een 
collectieve ambitie. Deze hebben met elkaar geleid tot het vormgeven van de visie voor de komende 
schooljaren. Deze visie is uitgezet in een aantal kernpunten, die met elkaar de visie van de WBS op 
onderwijs vormen.  
 
 Handelings –en opbrengstgericht 
 Praktijkgericht 
 Eigenaarschap 
 Activerend 
 Kansrijk 
 Maatschappelijk  
 Gestructureerd 
 Ontwikkeling in beeld 

 
 
Met het oog op de onderwijsveranderingen op de lange termijn, toekomstbestendig onderwijs en de 
koers 2020 en de kadernota 2016 – 2020 in ons achterhoofd, is het locatieplan, door de 
locatiedirectie, opgezet voor de komende vijf jaar.  
 
Het didactisch en pedagogisch handelen van onze medewerkers is er steeds op gericht dat leerlingen 
de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. Ook is dit handelen steeds gericht op de 
autonomie en regie van de leerlingen  voor het eigen leerproces, waarbij de docent de begeleiding 
en coaching organiseert en waarbij ouders de derde gesprekspartner zijn. 
 
De toekomst vraagt dat leerlingen steeds meer de regie kunnen nemen over hun eigen ontwikkeling. 
De taak van ons onderwijs is om leerlingen leren verantwoorde keuzes te maken. Het gaat dan om 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de leerlingen met als doel dat zij voorbereid worden 
op participatie in de samenleving, vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. 21e eeuwse 
vaardigheden zijn dan net zo belangrijk als het overdragen vak vakkennis en praktische 
vaardigheden. Voor onze school geldt, dat we in het cursusjaar 2022 – 2023 onze leerlingen een 
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prominente rol willen geven binnen het onderwijs. Onze leerlingen hebben dan 
verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd, hun ontwikkeling, passend bij het profiel dat ze op 
een gegeven moment kiezen, passend bij de vervolgopleiding en passend bij wat de maatschappij 
van ze vraagt.  
Concreet betekent dit dat onze leerlingen over vijf jaar een cruciale hebben bij de onderwijskwaliteit 
en ontwikkeling. Hierbij wordt het onderwijs georganiseerd rond de leerling, waarmee differentiatie 
onlosmakelijk verbonden is. Activerende didactiek kent dan een prominente rol binnen onze school. 
Praktische voorbeelden die hierbij te noemen zijn: leerlingen bezoeken lessen van docenten en 
geven feedback op wat zij zien. Ook worden leerlingen dan betrokken bij het aanname beleid en 
voeren onze leerlingen gesprekken met de sollicitanten.  
Leerlingen participeren in de leerlingbespreking, zij hebben een actieve rol en verantwoordelijkheid 
bij het wervingsbeleid van nieuwe leerlingen en zij spelen een cruciale rol in de dagelijkse gang van 
zaken. Hierbij valt te denken aan het onderhouden van de kantine, schoonhouden van het gebouw, 
schoonhouden van het plein, werving en PR-materiaal maken, het actief participeren tijdens de 
voorbereidingen van het openhuis, de ontvangst van de leerlingen van groep 8, het opzetten van en 
beheren van een foodtruck, etc. Dit zijn enkele voorbeelden. In de loop van de jaren zal zich 
uitkristalliseren wat nog meer mogelijk is.  
 
LC/LD beleid 
 
Binnen onze locatie vinden wij het belangrijk om lijn te brengen in de onderwijskundige 
ontwikkelingen. Eén van de instrumenten die we daarvoor gebruiken is het LC en LD beleid. De LC en 
LD docenten worden gekoppeld aan een onderwijskundige taak, passende bij ons locatieplan. Voor 
de concrete uitwerking hiervan, verwijzen wij haar het plan LC-LD. Binnen onze locatie zijn de LD 
docenten benoemd tot teacher leaders. De teacher leaders binnen de locatie zijn verdeeld over de 
pijlers gepersonaliseerd leren en verbindend onderwijs. Onder deze drie pijlers worden de 
onderwijskundige vernieuwingen geschaard en hangen projectgroepen. Deze projectgroepen worden 
gevormd door de LC-ers van de locatie. Onze LC-ers zijn zogenoemde onderwijsontwikkelaars. De 
locatie directie is van mening dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie moeten 
worden neergelegd, waardoor er een open en transparante communicatie kan ontstaan. Daarnaast 
wordt er door de locatiedirectie gestuurd om informeel leiderschap van de teacher leiders en de 
onderwijsontwikkelaars.  
 
Techniek 
 
Binnen onze locatie willen we de kwaliteit van het technisch VMBO versterken. De komende jaren is 
hiervoor geld beschikbaar gesteld door het ministerie. De locatiedirectie heeft een meerjarenplan 
geschreven om deze ambitie waar te kunnen maken. Deze notitie kent twee uitgangspunten: 

- Vergroten van interesse in de onderbouw voor de keuze van technische profielen in het 
vmbo 

- Vergroten van de doorstroom vanuit het vmbo naar het mbo richting technische 
vervolgopleidingen  

Voor de volledige informatie verwijzen wij naar het ‘plan techniekpact’.  
 
De rol van ICT 
 
Onze locatie wil ICT integreren in de onderwijsvisie zoals beschreven. Leerlingen en medewerkers 
dienen uitgedaagd te worden om gebruik te maken van digitale hulp- en leermiddelen. De komende 
jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van zowel leerlingen als medewerkers op 21e eeuwse 
vaardigheden. Hierbij gaat het om ICT –basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, 
probleemoplossend vermogen, communiceren en samenwerken. 
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De inrichting van onze locatie 
 
Onze locatie heeft een breed onderwijsaanbod op verschillende niveaus binnen de sectoren Zorg en 
Welzijn, Techniek en Economie. In de eerste klas wordt ook een dakpan kbl/tl aangeboden. Er wordt 
aan ongeveer 700 leerlingen onderwijs geboden. Dit doen we met ongeveer 100 personeelsleden. 
 
In de onderbouw zijn de leerlingen verdeeld over homogene en dakpanklassen. Dakpanklassen 
kennen we alleen in het eerste leerjaar. In het tweede leerjaar stroomt de leerling door naar een 
homogene groep. We kennen de dakpannen bbl/kbl en kbl/tl. Plaatsing in de klassen gebeurt op 
basis van het advies van de basisschool.  
 
In de onderbouw worden de leerlingen breed opgeleid. In de lessentabel worden zowel in het eerste 
als in het tweede leerjaar 12 praktijklessen aangeboden. Ook maken de leerlingen kennis met de 
profielen van de bovenbouw in de PPO (Praktische Profiel Oriëntatie) lessen. In het eerste jaar 
worden álle profielen aangeboden in deze PPO lessen. In het tweede leerjaar hebben de leerlingen 
dan een keuze gemaakt voor twee profielen.  
 
In leerjaar drie gaat de leerling naar het profiel dat hij gekozen heeft. De leerling krijgt een gerichte 
bevordering naar het niveau. Hierbij spelen de cijfers, motivatie en werkhouding  een belangrijke rol.  
 
Focus de komende jaren 
 

- Ontwikkelen van gepersonaliseerd leren op basis van de uitgangspunten van adaptief 
onderwijs 

- De inzet van ICT door differentiatie en maatwerk 
- Verbindend onderwijs: passend onderwijs vindt plaats in de klas 
- Personeelsbeleid: richten op werknemers tevredenheid 
- Ouderparticipatie 

 
Passend onderwijs en ondersteuning  
 
In het kader van passend onderwijs moeten reguliere VO scholen meer ‘zorgleerlingen’ opvangen, 
waarvoor geen plaats is binnen het VSO. Dit betekent een verzwaring van de diversiteit van de 
leerlingpopulatie. Binnen het Bonhoeffer College kennen we een gedegen ondersteuningsstructuur, 
welke bestaat uit een expertise centrum en een opvangvoorziening (Educatie en Begeleiding) buiten 
de locaties. Ieder locatie heeft de beschikking over een Intern BegeleidingsTeam (IBT) en een 
Begeleide Werkplek (BWP). Daarnaast kent onze locatie een MeldPunt (MP).  
Het uitgangspunt is: speciaal waar nodig, regulier waar kan. Het streven van de ondersteuning op 
onze locatie is dat er zoveel mogelijk ondersteuning ín de les plaats vindt. De docent is de expert en 
passend onderwijs vindt plaats in de klas. Momenteel vindt er nog veel leerlingbegeleiding plaats 
buiten de lessen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal er een nauwere samenwerking komen tussen de 
BWP en het MP en zal er meer ingezet worden op coaching van leerlingen én collega’s om de 
expertise meer in de lessen te krijgen.  
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De ondersteuningsgroep wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator en valt onder 
verantwoordelijkheid van één van de teamleiders onderwijs. In 2018-2019 kent de ondersteuning 
vier poten.  

- Een TOM klas (Traject op Maat) 
- Een BWP/MP 
- Trainingen 
- RT en dyslexie 

De ondersteuningsgroep werkt nauw samen met de leerlingcoördinatoren. Zij zijn de schakel tussen 
reguliere lessen en de ondersteuning 
De TOM klas wordt gedragen door een docent, alle andere aspecten van de ondersteuning wordt 
gedragen door specialisten in de ondersteuning. 
 
ICT 
 
De rol van ICT binnen het onderwijs op onze locatie is afhankelijk van het leerjaar en het profiel (in 
de bovenbouw) heel summier tot erg belangrijk te noemen. Er is geen specifiek beleid rondom het 
toepassen van ICT in het onderwijs t.b.v. differentiëren en maatwerk. Dit beleid zal de komende 
jaren ontwikkeld worden. 
 
Personeelsbeleid 
 
In het schooljaar 2017-2018 is er een werknemerstevredenheid onderzoek uitgevoerd. De 
uitkomsten van dit onderzoek zullen worden vertaald naar speerpunten om de 
werknemerstevredenheid te vergroten. Daarmee is de hoop dat de tevredenheid toeneemt en het 
verzuimpercentage zal afnemen. Indirect heeft dat weer een positief effect op het primaire proces. 
 
De ingezette onderwijsontwikkeling zal moeten worden vertaald in de IPB cyclus naar concreet 
waarneembaar gedrag. Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met alle medewerkers van onze locatie.  
 
LD-ers worden ingezet als teacher leaders. LC-ers worden ingezet in de projectgroepen rondom 
onderwijsontwikkeling. 
 
Samenwerking met ouders 
 
Wij zien de ouders op onze locatie als experts als het gaat om het kennen van de leerlingen en we 
zien ze dan ook als educatieve partners. Ouders worden vanaf de aanmelding meegenomen in de 
ontwikkelingen binnen de school en zij worden voorzien van alle informatie rondom rapporten, 
nieuwsbrieven en andere relevante informatie. Ouders kunnen ook alle informatie terug vinden in de 
schoolgids. Bij ieder rapport worden ouders uitgenodigd om het rapport  te bespreken met de 
mentor samen met hun zoon of dochter. De leerling heeft hier een cruciale rol in. 
Ook kent de locatie een ouderraad. De ouderraad adviseert het management aangaande specifieke 
zaken die het vmbo en de locatie in het bijzonder raken. De komende jaren willen we meer 
ouderbetrokkenheid genereren.  
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Beleidsvoornemens en aandachtspunten: de komende vijf jaar 
 
Om dit ideaal plaatje te kunnen bereiken, is het nodig om heldere doelen te stellen voor de komende 
jaren. Hierbij lopen de begrippen relatie, autonomie en competentie als een rode draad door het 
programma. Dit is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci&Ryan (2000), waarbij de nadruk 
ligt van volledig extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Sociale verbondenheid, beheersing 
en gevoel van autonomie zijn de drie psychologische basisbehoeften die nodig zijn om tot intrinsieke 
motivatie te komen. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming zijn hierbij de kaders waarbinnen 
wij ons bewegen. 
 

 
 
Om draagvlak binnen onze school te creëren is het noodzakelijk om de kennis over dit plan en kennis 
over de theorie van Deci&Ryan en Biesta binnen onze school te vergroten. Eén van de punten die 
nodig is, is het formuleren van een kernboodschap die voortdurend herhaald wordt in de school. 
Daarna worden de plenaire vergaderingen, de teamvergaderingen en de studiedagen gebruikt om 
verder draagvlak te creëren en concreet met de teams te werken aan plannen. Goed contact met de 
teams, helder communiceren over de doelen door de schoolleiding en het benoemen van kwaliteiten 
van medewerkers in de lijn van het vijf jaren plan zijn hier behulpzaam bij.  
In dit vijf jaren plan worden de plannen voor de komende jaren geschetst, waarbij we beginnen met 
het huidige cursusjaar. De eerste twee jaar worden concreet beschreven. Halfjaarlijks moet er een 
evaluatie plaats vinden op de doelen die we stellen en moeten plannen eventueel worden bijgesteld.  
 
De komende 5 jaren definiëren wij daarom vanuit de volgende pijlers: 
 
- Gepersonaliseerd leren 
- Verbindend onderwijs 
- Goed werkgeverschap 
 
Onder deze pijlers hangen de volgende thema’s die in de komende 5 jaren nader worden uitgewerkt.  
 
Gepersonaliseerd leren 
 

• Differentiëren 
• Activeren 
• Betekenisvol onderwijs 
• ICT als onderdeel van personaliseren 
• Eigenaarschap 
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Verbindend onderwijs 
 

• Primair proces in relatie tot ondersteuning 
• Persoonsvorming, mens als geheel 
• Samenwerking buitenwereld 
• Vakoverstijgend onderwijs 
• Ouderparticipatie  

Goed werkgeverschap 
 

• Werknemerstevredenheid  
• Professionele ontwikkeling medewerker 
• Imagoverbetering (locatie) 

De projectgroepen geven vorm aan de pijlers Gepersonaliseerd leren en Verbindend onderwijs.  
De projectgroepen stellen plannen van aanpak op. De plannen van aanpak worden geëvalueerd in de 
teamoverleggen en op de studiedagen. 

De locatiedirectie geeft vorm aan de pijler Goed werkgeverschap. Zij de stelt voor de 3 gestelde 
thema’s een plan van aanpak op. De teams worden geraadpleegd  en geïnformeerd over de plannen 
van aanpak. De plannen van aanpak worden opgenomen in een PDCA-cyclus.  
De voortgang van de plannen komt 2-maandelijks terug op de agenda van het LDO.  
Halfjaarlijks wordt de voortgang van de plannen van aanpak geëvalueerd met de teams. 
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Belofte aan de leerling (en zijn ouders) 
 
Wat willen wij bereiken? 
 
De wereld staat om jou te springen, omdat jij bij ons geleerd hebt wie je bent en wat je kunt. 
 
Hoe doen wij dat? 
 
Jij bent een jong volwassene. Jij kunt al heel goed zelf kan bepalen wat jij wil. Bij ons krijg je de 
ruimte om keuzes te maken. Keuzes die aansluiten bij jouw ontwikkeling als mens en als vakman.  
 
Jij hebt van ons het vertrouwen om zelf keuzes te maken. Daarmee krijg jij de verantwoordelijkheid 
voor je eigen leer- en ontwikkelproces. Dit hoef je natuurlijk niet helemaal alleen te doen. Wij helpen 
jou daarbij.   
 
Zo groei jij op tot een zelfstandig en gelukkig mens die er toe doet in een snel veranderende 
maatschappij. 
 
Wij beloven jou de ruimte en de mogelijkheden die jij nodig hebt om het op jouw manier te doen. 
 
Wij bieden het onderwijs aan volgens een aantal vaste uitgangspunten.  
 
Ontdekken wie je bent 
Kiezen wat je wil         De lessen zijn OKE   
Ervaren wat je kunt 
 
Voorbeelden: 
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Locatieplan (korte versie) 2018-2023  
Wethouder Beversstraat 
Voor de medewerkers 
 
Inleiding: 
 
Drie jaar geleden zijn wij als locatie Wethouder Beversstraat begonnen. We kregen daardoor de kans 
en mogelijkheid om het onderwijs voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen op onze eigen 
manier en naar onze eigen inzichten vorm te geven. Uitgangspunten waar we vanaf het eerste 
moment aan hebben gewerkt zijn: 
1. Aandacht voor basisvaardigheden, sociale vaardigheden, studievaardigheden en basiskennis 
2. Structuur, rust en regelmaat 
3. Praktische, betekenisvolle, beroeps- en contextgerichte opdrachten 
4. Variatie in werkvormen en differentiëren 
5. Aansluiten bij belevingswereld en interesse 
6. Invloed op eigen ontwikkeling 
 
Wat willen wij bereiken? 
 
De toekomst vraagt dat leerlingen steeds meer de regie kunnen nemen over hun eigen ontwikkeling. 
De taak van ons onderwijs is om leerlingen leren verantwoorde keuzes te maken. Het gaat dan om 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de leerlingen met als doel dat zij voorbereid worden 
op participatie in de samenleving, vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. 21e eeuwse 
vaardigheden zijn dan net zo belangrijk als het overdragen vak vakkennis en praktische 
vaardigheden. Voor onze school geldt, dat we in het cursusjaar 2022 – 2023 onze leerlingen een 
prominente rol willen geven binnen het onderwijs. Onze leerlingen hebben dan 
verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd, hun ontwikkeling, passend bij het profiel dat ze op 
een gegeven moment kiezen, passend bij de vervolgopleiding en passend bij wat de maatschappij 
van ze vraagt.  
De tijd is nu rijp om vanuit de bovengenoemde uitgangspunten lijn te brengen in de 
onderwijskundige ontwikkelingen, die recht doen aan de belofte aan de leerlingen dat zij de ruimte 
en mogelijkheden krijgen die zij nodig hebben om op hun eigen manier zich te ontwikkelen als mens 
en als vakman. 
 
Hoe doen wij dat? 
 
De locatiedirectie is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de invulling van de 
onderwijskundige ontwikkelingen hoort bij de mensen voor de klas. Daarom zijn de LD-docenten 
benoemd tot teacher leaders en de LC-docenten tot onderwijsontwikkelaars. De teacher leaders 
sturen projectgroepen aan die gevormd worden door de onderwijsontwikkelaars. 
De projectgroepen geven vorm aan de thema’s Gepersonaliseerd leren en Verbindend onderwijs. 
De projectgroepen stellen plannen van aanpak op. 
De plannen van aanpak worden geëvalueerd in de teamoverleggen en op de studiedagen. 
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Locatieplan (korte versie) 2018-2023  
Wethouder Beversstraat 
Voor de locatiedirectie 
 
Inleiding: 
 
Naast het sturen op goed onderwijs richt de locatiedirectie zich op 3 thema’s.  
1. De werkdruk is hoog in het onderwijs, wat invloed heeft op de tevredenheid en het 

ziekteverzuim van medewerkers. Indirect heeft dat weer invloed op het primaire proces. 
2. Met elkaar aan goed onderwijs werken vraagt om te investeren in de mensen die bijdragen aan 

de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast vraagt een snel veranderende maatschappij om 
mensen die zich blijven ontwikkelen. 

3. Het vmbo heeft landelijk een negatief imago. Onze locatie komt voort uit de Scholingsboulevard. 
Dit heeft in Enschede een zeer slecht imago. Nog niet iedereen in Enschede weet dat de 
Scholingsboulevard niet meer bestaat. 

 
Wat willen wij bereiken? 
 
Wij willen  
1. de werknemerstevredenheid vergroten 
2. de professionele ontwikkeling van de medewerkers naar een hoger niveau brengen 
3. het imago van het vmbo en in het bijzonder van onze locatie verbeteren 
 
Hoe doen wij dat? 
 
De locatiedirectie stelt voor de 3 gestelde doelen een plan van aanpak op.  
De teams worden geraadpleegd  en geïnformeerd over de plannen van aanpak.  
De plannen van aanpak worden opgenomen in een PDCA-cyclus.  
De voortgang van de plannen komt 2-maandelijks terug op de agenda van het LDO.  
Halfjaarlijks wordt de voortgang van de plannen van aanpak geëvalueerd met de teams. 
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