Wat kan
Online Diagnostics
voor scholen zoal betekenen?
PROSE is een instrumentarium voor integrale kwaliteitszorg, gebaseerd op zelfevaluatie en
overleg. Het PROSE Online Diagnostics System (PODS) maakt het mogelijk om bevragingen
online te organiseren en gegevens ook onmiddellijk te analyseren. Rapportages kunnen in
pdf en xls-vorm gedownload worden. PODS is uniek doordat het niet gaat om gewone
bevragingen, maar gestandaardiseerde en gevalideerde sets van vragenlijsten, en doordat
het systeem naast kwantitatieve ook kwalitatieve analyses mogelijk maakt. Gesloten
antwoordvormen worden gecombineerd met open antwoordvormen en vrije suggesties.
Bovendien kunnen respondenten ook verbeterprioriteiten aangeven. Hiermee verhoogt men
de participatie van medewerkers bij de beleidsvoering. Doordat men perfect kan opvolgen
wie de bevraging heeft beantwoord, kan men automatische herinneringen sturen, zodat de
responsgraad in PODS meestal meer dan 90% bedraagt, daar waar het traditioneel tussen 20
en 30% blijft hangen. Hiermee wordt de validiteit van de zelfevaluatie drastisch verhoogd.
Het laat toe om meer te bereiken met minder bevragingen. PODS helpt dus ook de
bevragingsmoeheid in te dijken, samen met een kwalitatieve verhoging van de bevragingen
zelf. Meerdere vliegen in één klap, conform het principe van integrale kwaliteitszorg. Men
verliest minder tijd en kan hierdoor focussen op het essentiële: overleggen over wat hoe
moet aangepakt worden. Tijd voor actie.
PODS is ook bestemd voor tevredenheidsbevragingen bij leerlingen, ouders en leerkrachten,
en voor evaluaties van de kwaliteit van het onderwijs. Ook leerkrachten kunnen het zelf
gebruiken in het kader van projecten. Tenslotte kunnen met PODS ook inschrijvingen en
survey-studies georganiseerd worden. Het is een uniek systeem geworden, rasecht Vlaams:
degelijk en betrouwbaar, effectief en veelzijdig, en niet duur.

Hoe werkt het?
Binnen een school is één persoon de hoofdbeheerder van het systeem. Deze kan ook
medebeheerders ingeven, elk met een
eigen toegang. Beheerders kunnen
respondenten aanmaken voor standaardbevragingen. Dit zijn personen die
regelmatig zullen betrokken worden bij
bevragingen. Dit kunnen medewerkers zijn binnen de school, maar bijvoorbeeld ook
leerlingen- en oudervertegenwoordigers, bestuurders, of externe personen. Elke respondent
heeft een unieke toegang. Respondenten kunnen in categorieën ondergebracht worden,
zodat u resultaten van bevragingen eventueel kunt analyseren op mogelijke verschillen. Alles
gebeurt online op een externe beveiligde server. Er is geen enkele installatie van software
noodzakelijk behalve MS Internet Explorer voor Windows.
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Activeren van bevragingen
In het systeem kunt u kiezen uit verschillende beschikbare bevragingssets. Meestal zijn deze
in schaalantwoordvorm, maar het kan ook in Ja/Nee vorm. Telkens zijn er ook aanwijzingen
voor het gebruik. De vragenlijsten kunnen online worden bekeken alvorens ze te activeren.

Bij het activeren bepaalt
u de looptijd en opties,
de instructie en de
respondenten. Deze
kunnen automatisch
verwittigd worden en
hun toegangscodes
ontvangen.
Respondenten kunnen, eens ze zijn ingelogd, de vragenlijsten doorlopen en beantwoorden.
Op eender welk moment kunnen ze stoppen en later hernemen. Er is geen specifieke
handleiding nodig: men doorloopt stapsgewijs de verschillende onderdelen. Gewoon de
instructies volgen. Men kan items markeren waarover men een bijkomende opmerking
wenst te maken. Een hulpscherm kan opgeroepen worden. Het systeem is in de beginfase
door verschillende instellingen uitgetest, o.a. door de ingenieursopleidingen van de
Koninklijke Militaire School. PROSE heeft gekozen voor een opzet zonder toeters of bellen.

© PROSE 2011

Pagina 2

Meer dan een simpele bevraging met antwoorden
Indien de beheerder de optie heeft geactiveerd, kunnen respondenten verbeterprioriteiten
aangeven. Daarna kunnen bij de geselecteerde items vrije opmerkingen ingebracht worden.
Op het einde van de bevraging worden enkele slotvragen beantwoord. De respondent kan
een afdruk maken van de antwoorden. Bij afsluiten worden alle gegevens weggeschreven
naar een server. Het systeem groepeert alle resultaten per onderdeel. De beheerder krijgt
wel de groepsresultaten te zien, maar ziet/weet niet wie precies wat heeft geantwoord.
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Heldere resultaten en overzichten
De beheerder kan voor elke bevraging de resultaten opvragen. Deze verschijnen op het
scherm, met een grafiek, en kan men ook downloaden in pdf- en xls-formaat. Alles wordt
mooi in overzichtelijke tabellen gepresenteerd. Bovendien krijgt men de ruwe scores in
Excel-werkbladen, zodat men hierop eventueel nog verdere analyses kan doen.
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Ook op itemniveau kunnen de scores worden bekeken en gedownload.

De beheerder kan goed opvolgen wie de bevraging beantwoordt. Bij te weinig respondenten
kan men een geautomatiseerd herinneringsbericht sturen.

Behalve bevragingen met gestandaardiseerde vragenlijsten kunt u ook volledig zelf
bevragingen aanmaken en deze online toegankelijk maken voor beantwoording, al dan niet
anoniem. Het aantal respondenten is hier onbeperkt. U kan dit systeem ook gebruiken voor
inschrijvingen. Hieronder ziet u bijvoorbeeld een eenvoudige aanmeldingskaart. U kan het
zelfs gebruiken voor het plannen van een vergadering. Ook in het Frans of Engels:
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Wat kost dit online systeem?
Eigenlijk niets. Voor leden van PROSE is het gebruik van PODS inbegrepen in het
lidmaatschap. Leden hebben immers niet alleen een gebruiksrecht op alle beschikbare
instrumenten voor kwaliteitszorg (vragenlijsten, werkdocumenten, formulieren,
hulpmiddelen…) maar hebben ook een abonnement op het PROSE Online Diagnostics
System. Het lidmaatschap heeft nog andere voordelen. Voor PROSE-leden worden
opleidingssessies kwaliteitszorg georganiseerd met minstens 30% reductie op de normale
deelnamekost, of soms exclusief voor leden. Op de gebruikerssite kan men veelgestelde
vragen en voorbeelden van goede praktijken consulteren. Men kan er ook contact opnemen
met collega-gebruikers op het forum.
Een vergelijking met een vergelijkbaar systeem in het buitenland (geïnspireerd op PROSE)
leert ons dat ons instrumentarium en systeem voor scholen ongeveer 12 maal goedkoper is.
U leest het wel degelijk goed: twaalf maal. Bovendien is PROSE flexibeler, laat het meer
gebruiksmogelijkheden toe, zijn diagnoses grondiger en veelzijdiger, en zijn vragenlijsten ook
afgestemd op specifieke doelgroepen binnen de sector Onderwijs en Vorming.

Hoe wordt dit mogelijk gemaakt?
PROSE is een netwerk zonder betaalde werknemers, maar wel met experten die betaald
worden voor gerichte prestaties. PROSE is ook multisectoraal ontwikkeld, waardoor de
ontwikkelkosten grootschaliger kunnen verdeeld worden. PROSE is een oorspronkelijk
Vlaams product en netwerk, maar werkt met anderstalige versies ook buiten Vlaanderen.
Bovendien is het de missie van PROSE om tegen een zo laag mogelijke kostprijs de sector te
ondersteunen bij de ontwikkeling van kwaliteitszorg. PROSE is weliswaar een vennootschap,
maar werkt minder in functie van winst dan een aantal andere organisaties die zich een
vereniging zonder winstoogmerk noemen. Eventuele winsten in PROSE worden opnieuw
geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van ons instrumentarium.
De lijst van PROSE-leden is te raadplegen op de website, net als de tarieven van het
lidmaatschap. PROSE is marktleider geworden in diverse sectoren. Om te vermijden dat het
instrumentarium op een slechte manier zou gebruikt
worden, koppelen we sinds 2010 enkele voorwaarden
aan het lidmaatschap. Zo verwachten we dat binnen de
instelling minstens één persoon basiskennis en
vaardigheden heeft in kwaliteitszorg. Indien niet, dan
kan men een intensieve basisopleiding bij PROSE volgen
(12 vormingsuren). PROSE-leden kunnen ook hun goede
praktijk laten erkennen door een kwaliteitslabel.
Meer informatie is beschikbaar in een folder die te downloaden is op de website:

PROSE.be PROSE.nl PROSE.eu
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