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De spreker
Traject doorlopen in het onderwijs:
• leraar elektriciteit-elektronica, secundair onderwijs
• leraar automatisering, Syntra
• adjunct-directeur VTI-Waregem
school behaalde in 2002 het ISO 9001-certificaat

• directeur VTI-Tielt
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Het kwaliteitsdecreet
• Kwaliteitszorg begint bij de school: zij moet zelf voortdurend
de kwaliteit van haar onderwijs evalueren en bijsturen.
• Er bestaan grote verschillen tussen scholen in hun
kwaliteitszorg en de competenties om er mee om te gaan.
• Cruciaal is het belang van interne en externe kwaliteitszorg.
• De schooldoorlichting wordt uitgebouwd op basis van een
risicoanalyse van de scholen.
• De globale schooldoorlichting streeft naar een meer
gedifferentieerde doorlichting.
• Scholen moeten groeien naar excellente kwaliteit.
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Wat is kwaliteit ?
Verwachtingen

Curriculum

KWALITEIT
Realiteit
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ISO 9001 versie 2000
• ISO 9001 is een kwaliteitsinstrument dat zich richt
op het borgen van kwaliteit.
• Via ISO 9001 ontstaat een sterke klantgerichtheid.
• ISO 9001 vraagt een procesaanpak en een
documentatie die up-to-date is. Hierdoor ontstaat
transparantie binnen het complexe schoolgebeuren.
• Het verplicht de school om te streven naar continue
verbetering.

Wie zijn onze klanten?
• De leerlingen
• De ouders
• Hoger onderwijs / arbeidsmarkt (voor SO)
• Het personeel (interne klanten)
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Klantgerichtheid: terug te vinden in de IS0 9001filosofie

Klantgerichtheid: vb. bevraging ouders
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Hoe ervaart u het contact tussen school en ouders?

267 20%
563 41%
414 30%
33
2%
83
6%
1360 100%
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Klantgerichtheid: bevraging leerlingen

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Onvoldoende
Geen mening/n.v.t.
Totaal aantal formulieren

Procent

Totaal

toewijzen leerlingenkastje

uitleg middagmaal

uitdelen werkkledij

uitdelen turnkledij

uitdelen boeken schoolgerei

de uitleg van de titularis

de toewijzing aan een klas

Hoe verliep de eerste schoolweek?

67 100 58 66 60 64 76 491 33%
71 77 61 75 47 53 70 454 31%
61 31 81 62 86 53 48 422 29%
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100%

Transparantie via een procesgerichte
aanpak
directieteam
vakhoofden / technisch adviseurs

betrokkenen
proceseigenaar

proces
procesteam

IT ondersteuning
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Procesdocumentatie
Zorg voor een elektronisch kwaliteitshandboek
(schoolwerkplan)
•

dossier 1: algemeenheden
 Historiek
 Structuur: scholengemeenschap
school: organigram
raden
 Missie - visie - doelstellingen

•

dossier 2: processen en documentatie
(primaire, ondersteunende en sturende processen)

Procesdocumentatie
DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID
KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM
WET- EN REGELGEVING

PREVENTIE
EN
MILIEUZORG
MIDDELENMATERIAAL

PERSONEELSBELEID

OPLEIDING EN VORMING VAN
LEERLINGEN
BEGELEIDING VAN LEERLINGEN
METING, ANALYSE EN VERBETERING
(Welbevinden en tevredenheid klanten / schoolrendement)
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Primair proces 1: opleiden van leerlingen
•
•
•
•
•
•

Werving leerlingen
Inhoud
Lesgeven
Bijzondere activiteiten
Evaluatie (leerhouding)
Registratie en archivering

Primair proces 2: begeleiden van leerlingen
•
•
•
•
•

Basiszorg
Extrazorg
GOK
Opvolgingsmiddelen
Bijsturing
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Procesdocumentatie
OPLEIDING en VORMING
LEERLINGEN

WERVING
LEERLINGEN

INHOUD

LESGEVEN

Informatie
en/of
inschrijving

Studie
leerplannen

Lesvoorbereiding

EVALUATIE
(LEERHOUDING)

BIJZONDERE
ACTIVITEITEN

REGISTRATIE
EN
ARCHIVERING

Kortstondige
overhoringen

Planning

Registratie door
leerlingen

Uitvoering

Registratie door
de leerkracht

Evaluatie

Archivering
door de school
(en door lln)

Permanente
evaluatie

Verwerking
dossiers
schoolverlaters

Realisatie
jaarplannen

Lesverloop

Uitwerken
lesinhoud

Feedback

Verwerking +
controle
inschrijving of
verandering
studierichting

Proefwerken
1e en 2e trim
1e semester
Stages
GIP
Proefwerken
3e trimester
2e semester

Procesdocumentatie (proces Inhoud)
INPUT
activiteiten
Raadplegen
leerplannen
VVKSO

Opmaken jaarplan
afbakening en
planning van de
lessen

OUTPUT

informatiedragers

(deel)proces

informatiedragers

Website
VVKSO

STUDIE
LEERPLANNEN

Leerplan per
- graad
- Onderwijsvorm
- Richting / vak

-Leerplannen
-Vakoverschrijdende
eindtermen
-Kalender

REALISATIE
JAARPLANNEN
(in overleg met de
vakgroep)

Jaarplan per cluster
of vak

activiteiten
Kennis verwerven over
de leerplaninhoud

Opvolgen door de
leerkracht

Kopie jaarplan naar
directie

Thema’s in het
jaarplan concreet
uitwerken

-Leerplannen
-Jaarplannen

UITWERKEN
CURSUSINHOUD
(in overleg met de
vakgroep)

-Cursus (aan te
maken of bij te
sturen)
-Handboek

Er voor zorgen dat
men beschikt over
pedagogisch en
didactisch
verantwoord
lesmateriaal
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Procesdocumentatie
Overzicht procedures, werkinstructies en documenten bij het proces ‘Opleiding en
vorming leerlingen – inhoud’
Leerplannen
2PA701-INHleerplan
Leerplannen
Jaarplannen
2PA710-INHjaarplan
2DA710-INHjaarplan-AV1
2DA711-INHjaarplan-LO
2DT712-INHjaarplan-TV1

Jaarplannen
Jaarplan algemene vakken
Jaarplan lichamelijke opvoeding
Jaarplan technische vakken

Uitwerken lesinhoud
2PA720-INHhandboek
2DA720-INHhandboek
2PA721-INHcursus
2DA721-INHcursus

Invoeren nieuw handboek
Aanvraag invoeren nieuw handboek
Realisatie cursussen
Titelblad cursus

Streven naar continue verbetering via
interne audits
• Interne audit  streven naar continue
verbetering via zelfevaluatie.
• Enkele mensen controleren jaarlijks de
doeltreffendheid van één of meerdere
processen (in een domein waarin ze weinig
kennis hebben).
• Zorg voor goede afspraken qua timing en
iemand die coördineert.
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Streven naar continue verbetering via
een

Balanced scorecard

Mogelijke bekommernissen van de
directie van een school
succesfactoren
vlotte
doorstroming
leerlingen

kostenbeheersing
groei
tevredenheid
ouders

tevredenheid
leerlingen
stimuleren
vakoverschrijdende
projecten

1.
2.
3.
4.

Waarop focussen we ons?
Wat is de samenhang?
Hoe meten we het?
Hoe vertalen we het?

indicatoren

verhogen
kwaliteit
ondersteunende
diensten

verbetering
relatie met
industrie
verhogen van
motivatie van
personeel

verhogen
kennis
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Relaties onderling
MISSIE (statisch)
VISIE (dynamisch)
Waar willen wij
over 4 jaar staan?

Strategie
Hoe willen wij daar toe komen?

Strategische doelstellingen

KSF

KSF

Klantgerichtheid

Leerproces

KSF
PI
Evolutie
probleemleerlingen
Prestatie-indicator

PI
Klanttevredenheid

Zorgverstrekking

KSF = Kritische
succesfactor

Wat zijn kritische succesfactoren (KSF)?
• Factoren of beleidsaspecten die voor de organisatie
van levensbelang zijn. Ze zijn afgeleid van de visie
• Voorbeelden:
– competentie personeel
– veiligheid
– inzet van middelen
– vakoverschrijdende eindtermen
• Een KSF wordt gemeten met één of meer prestatieindicatoren
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Balanced Scorecard
Klantperspectief
Hoe zien onze
klanten ons?
Innovatieperspectief

Financieel perspectief
Hoe doen we het
financieel?

visie

Zijn we in staat
continu te innoveren?

Intern perspectief

Kunnen onze
processen meer
waarde toevoegen?

Strategiemap
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Balanced Scorecard

Leer- en groeimodel
Interne processen

Balanced Scorecard
Klantenperspectief

Financieel perspectief
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Wie werkt met ISO / BSC?
ISO
• Alle leerkrachten en ondersteunend personeel
(logisch omdat de volledige schoolwerking ingebed zit
in het instrument ISO)
• Leerlingen via werkinstructies, bevragingen
BSC
• Instrument gebruikt door de directie
• Inbreng gegevens door middenkader, zorgcoördinator,
preventieadviseur, ondersteunend personeel,
leerkrachten

Voordelen ISO / BSC
ISO
• Klantgericht
• Procesgericht
• Accent op continu verbeteren
BSC
• Vertrekt vanuit de visie
• Bewaken van KSF-en
• Ideaal instrument om te werken aan verbetering
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Valkuilen ISO / BSC
ISO
• Ondersteuning directie noodzakelijk
• Men kan niet zomaar starten met ISO
• ISO staat niet garant voor ‘goede’ lessen
BSC
• Vraagt een vol te houden inspanning
• Niet altijd evident om PI-en vast te leggen
• Betrokkenheidsparadigma is eerder ondergeschikt

Resultaten ISO / BSC
• Grote transparantie in het nochtans complexe
schoolgebeuren. Nieuwe leerkrachten kunnen zich
hierdoor zeer snel inwerken
• Duidelijke en eenduidige afspraken
• Goed beeld hoe de klanten over de school denken
• Resultaatgericht werken (o.a. door visieontwikkeling
en procesaanpak)
• Focus op continue verbetering
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