Het kwaliteitshandboek:
neerslag van het
kwaliteitsbeleid
Informatieronde SOK 10 juni 2011

Waarom een kwaliteitsbeleid?


Weten wat er speelt (systematisch
gegevens verzamelen)



Borgen en verbeteren



Verantwoorden
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Waarom een kwaliteitshandboek?







Hierin is het kwaliteitsbeleid beschreven
De activiteiten zijn gepland
De methodes zijn gekozen
Een kwaliteitshandboek wordt gemaakt voor een
langere periode (4 jaar) (koppeling aan
schoolplan)
Onderdeel zijn de actieplannen of
verbeterplannen voor een kortere periode

Wat staat er in?
De uitgangspunten van de school
 Het eigenlijke kwaliteitsbeleid


 Doelen

en opbrengsten
 Het kader
 Methoden en instrumenten
 De inrichting van kwaliteitszorg
 Randvoorwaarden
 Evaluatie, borging en verbetering


Activiteitenplannen
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Kwaliteitsbeleid in perspectief
Schoolplan
 Verbeterplannen
 Actieplannen
 Schoolgids
 Website


De uitgangspunten
Aansluiten bij missie en visie
 Aansluiten bij ervaringen die de school
heeft opgedaan
 Aansluiten bij het schoolplan en de
jaarlijkse schoolontwikkeling
 Leren en leeropbrengsten staan centraal
 Link met het personeelsbeleid
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Aansluiten bij het inspectiekader
(voor Nederland)

Opbrengsten
 Inrichting van het onderwijs


 Leerstofaanbod
 Pedagogisch

handelen
 Didactisch handelen
 Actieve en zelfstandige leerlingen


leerlingenzorg

Decreet betreffende de kwaliteit van
onderwijs (2009)
(voor Vlaanderen)

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor
hun kwaliteit
 De school bepaalt zelf de methode
 Goed voor de sterken, confronterend voor
de zwakken
 Kwaliteitsvolle scholen zijn de norm
 Centrale term: beleidsvoerend vermogen
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Doelen van kwaliteitszorg
Zwakke plekken signaleren door
onderzoek
 Ontwikkelen en borgen
 Verantwoorden: scholen zijn
maatschappelijke instellingen met een
publieke financiering


Goede kwaliteitszorg


Doelgericht
 Gerelateerd

aan algemene en strategische
doelen van de school



Cyclisch
 Aansluiten

bij de natuurlijke cycli die de
school doorloopt



Systematisch
 Cycli

worden systematisch gepland en
uitgevoerd

5

Goede kwaliteitszorg


Integraal






Scholen zijn complexe organisaties
De verbindende schakel is het primaire proces, het
onderwijs
Goede kwaliteitszorg maakt samenhang zichtbaar
tussen het primaire proces en de andere processen in
de school. Ook missie, visie, leer- en
onderwijsprocessen, opbrengsten enz. worden
betrokken
Een ordeningskader als b.v. EFQM (INK) kan helpen

Methoden en instrumenten












Zelfevaluaties (welke instrumenten kies je?)
‘Vensters voor Verantwoording’
Observaties / visitaties / audits
Benchmark
Panelbesprekingen
Checklists / quickscans
Functioneringsgesprekken en popgesprekken
Vragenlijsten
Vormen van participatie
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De inrichting van kwaliteitszorg:
cyclisch werken
Periodisering: 4 jaar, 1 of 2 jaar, enkele
maanden, elke dag?
 Organisatieniveau: schoolleiding / locatie /
team / sectie
 Verantwoordelijkheid voor uitvoering
 Ondersteuning door staffunctionaris
 Randvoorwaarden: geld / tijd / scholing
 Evaluatie / borging / verbetering


Een stelling over de agenda’s



Een goed doordachte, strak gevolgde,
complete en uitvoerbare planning is
voorwaarde voor goed kwaliteitsbeleid
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Dagelijks (cultuur)







Aanspreekbaar zijn op je taak
Verantwoordelijkheid nemen voor je taken
Op de hoogte blijven van resultaten en
opbrengsten
Samenwerken
Elkaar aanspreken
Levenlang leren

Ieder in zijn eigen rol binnen de organisatie

jaarlijks







Opbrengsten
Schoolklimaat
Pedagogisch en didactisch handelen
Leerproces
Bedrijfsvoering

Alle acties plannen in de jaaragenda’s schoolbreed,
locatiebreed, teamagenda’s enz
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tweejaarlijks
Examen- en toetsbeleid
 Leerlingenzorg
 Functionerings- en pop- gesprekken
 Tevredenheidsonderzoeken: medewerkers
tevredenheid / ouders / leerlingen / oudleerlingen
 Waardering toeleverende en afleverende
scholen


vierjaarlijks
Missie
 Schoolplan
 Context van de school (kwaliteit
toeleverende en afnemende scholen,
zorgstructuur, kenmerken
leerlingenpopulatie)
 Organisatie van de school
 Curriculum
 Visie en leiderschap
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Dilemma
De kwaliteitszorg is op orde, maar er
gebeurt niets.
 Hoe zorg je ervoor dat het handboek leidt
tot actie die er toe doet?
 Het handboek is een middel, geen doel.


10 aandachtspunten om
betrokkenheid te vergroten
Belang uitdragen: leiderschap met lef
 Open communicatie over doel en
opbrengst
 Maak het beleid tot een zaak van allen
 Gebruik wat al in huis is
 Verbind kwaliteitsbeleid met
personeelsbeleid
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Vervolg
Vraag het de leerling
 Sluit aan bij schoolontwikkeling
 Hou het eenvoudig
 Gebruik succes op één terrein om succes
elders te genereren
 Al doende leert men


En bovenal:


De kwaliteit van leren en leeropbrengsten
staat centraal



Daar is ieder binnen de school mede
verantwoordelijk voor



Ieder in zijn eigen rol
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En nu aan de slag!
Wat gaan jullie nu doen?
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