
   
 
 
 

Werkvorm SWOT-analyse   1/2 

Werkvorm SWOT-analyse 

Inhoud document 

In dit document wordt de aanpak beschreven om als team de doelen te bepalen waar het team 

mee aan de slag wil. 

Doel 

Doelen bepalen waar het team mee aan de slag wil op basis van een analyse van de sterktes, 

zwaktes, kansen en bedreigingen voor het team.  

Benodigde tijd 

60 minuten. 

Gekoppeld aan onderdeel 

Onderdeel 2: gezamenlijk doel bepalen en dat SMART maken, gebaseerd op analyse van gegevens 

en afgeleid uit de visie op onderwijskwaliteit. 

Concrete resultaten/opbrengsten 

Input voor het stellen van doelen op basis van inzichten in waar het team goed in is, waar het 

team niet goed in is en wat kansen en bedreigingen zijn voor het team.  

Aanpak 

Opdracht 

1 Uitleg van de SWOT-analyse. 

2 Deel de groep in vier subgroepen. Elke groep neemt één van de vier categorieën (sterkte, 

zwakte, kansen, bedreigingen) voor zijn rekening. Laat iedere groep brainstormen en 

voorbeelden geven over de betreffende categorie. Laat ze deze noteren op een flipovervel. Je 

kunt ook kiezen voor een creatieve variant en de subgroepen bijvoorbeeld drie levende dia’s 

laten uitbeelden van de belangrijkste voorbeelden uit de betreffende categorie. 

3 Geef de vier subgroepen om beurt de gelegenheid om de voorbeelden van hun flipovervel toe 

te lichten of de levende dia’s uit te beelden. De overige subgroepen geven feedback en vullen 

de voorbeelden aan. Aan het einde van de presentaties en/of toelichting heb je vier velden 

(flipovervellen) met concrete voorbeelden per categorie. Vat de vier velden samen zodat 
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iedereen een goed overzicht heeft van de voornaamste sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen van en om het team heen.  

4 Bepaal op basis van dit overzicht de onderwijskundige uitdagingen waar het team aan wil gaan 

werken. Kom gezamenlijk tot een top drie en kies daarvan vervolgens één onderwijskundige 

uitdaging die het team wil gaan realiseren terwijl ze intussen werken aan het versterken van 

hun kwaliteitscultuur. 

Tips en trucs 

Sterktes en zwaktes zijn intern gericht, kansen en bedreigingen zijn externe factoren. 

Benodigde materialen 

• Stiften 

• Grote papiervellen 

 


