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MIK HOOG, 

DE PIJL ZAKT TIJDENS HET VLIEGEN 
IKZ 2008-2015 

 

SOK Kwaliteitscongres  

juni 2015 

Wat is kwaliteit? 

Inspelen op, tegemoet komen aan 

rechtmatige verwachtingen van 

betrokkenen. 

Op dit moment bent u mijn belangrijkste 

stakeholder. Uw (rechtmatige…) 

verwachtingen? 
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Start 

2008: Gezocht (M/V): IKZ-medewerker 

6 scholen 

 Divers qua historiek 

 Divers qua aanbod 

 Divers qua cultuur 

Inrichtende macht (secretariaat, centrale 

dienstverlening) 

 Krijtlijn: samenwerking en centralisatie 

 Motivering: schaalvoordelen en slagkracht 

Bestaande aanzetten IKZ: bevragingen 

 

Hoe beginnen? 

Groot centraal plan 

Of gerichte kleine lokale initiatieven 

 

Of alletwee? 

 (hoog mikken, nietwaar…) 
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Lokale initiatieven 

“nulmeting”: bevraging personeel tijdens 

personeelsvergadering (48 items (EFQM)) 

 

 

Groot centraal plan 

Missie herdenken 

Visie -> Strategisch plan 

 Doelen 

 hiërarchie van doelen 

 Strategische doelen 

 Operationele doelen 

  Actiedoelen 

 visuele voorstelling 

 Matrix 
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Beleidsmatrix 

Actie = centraal 
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Voorbeeld 

240 kansen 

BELEIDSDOELEN (kwaliteitspijlers) 

  Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Pijler 4 Pijler 5 Pijler 6 Pijler 7 Pijler 8 

Strat. …                 

Strat. 4      Actie 6 Actie 6          

Strat. …                 

Strat. 8       Actie 6      Actie 6    

Strat. …                 

Strat. 14     Actie 6   Actie 6     Actie 6    

Strat. …                 

Strat. 19              Actie 6   
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De weg van verbetering gaat bergop 

PDCA 

 Plan 

 Do  

 Check 

 Act  

     Adopt 

     Adapt 

     Abort 

 

Onze PDCA-cirkel, ‘illustrated’ 

Plan 

 Schoolteam plant acties 

 Opmaak “actiefiche”  

 = basis plandocument  

 = communicatiedocument (voorstelling 

personeelsvergadering, publicatie extranet) 

 Alle actiefiches van het jaar = jaaractieplan 

 Inspiratie 

 Doelenmatrix 

 Beleidskeuzes 

 Evaluatie: zie verder 
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Onderweg… focus houden! 

Do 

 Uitvoering 

 Monitoring:  

   Schoolteam volgt vorderingen JAP op 

 “Actiemonitor”: 3 keer per jaar stavaza per actie 

 Actie op schema? 

 Actie vertraagd? 

 Actie geannuleerd? 

 Actie uitgesteld? 
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De actiemonitor 

 

Check: Wat valt er te ‘checken’? 
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Evaluatie van het Jaar Actie Plan 

Check 

 Acties: 

 Volledig ingevulde actiemonitor:  

 Hoeveel actiefiches: 

- Actie op schema? 

- Actie vertraagd? 

- Actie geannuleerd? 

- Actie uitgesteld? 

 Evaluatiefiche per actie 

 Evaluatie 

 + overgang naar planning volgend jaar 

- Adopt – adapt - abort 
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Evaluatie van beleid en werking 

Check: beleidsdoelen 

 Cursistenbevraging 

 Personeelsbevraging 

 Evaluatie jaarlijkse denkdag directies 

Check: strategische doelen 

 Cursistenbevraging 

 Personeelsbevraging 

 In opbouw: indicatorenset, jaarverslag 
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PDCA: De cirkel is rond 

Act = nieuwe P 

Plan 

 Schoolteam plant acties 

 Opmaak “actiefiche”  

 = basis plandocument  

 = communicatiedocument 

 Alle actiefiches van het jaar = jaaractieplan 

 Inspiratie 

 Doelenmatrix & beleidskeuzes 

 Evaluatie:  

- Evaluatiefiches 

- Bevragingen personeel en cursisten 

 1/3 cst  –  1/3 pers  -  1/3 beleid 

 

 

Hoe hoog hebben we gemikt? 
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Hoe hard is de pijl gezakt? 

1. Wat hebben we (niet)? 

2. Een paar kritische vragen (beeldend) 

3. Onze evaluatie IKZ 2008-2014 

 

1. Wat hebben we (niet) ? (Producten) 

IKZ-Systeem 

 IKZ-visie, model, concept, structuur,… 

 missie, beleidsdoelen, strategische doelen 

 

Instrumenten 

 Actiefiches en JAP’s 

 Actiemonitor 

 Evaluatiefiches 

 Hanteerbare indicatorenset processen en effecten 

 Jaarverslag  

 Personeelsbevraging 

 Resultaten personeelsbevraging 

 Cursistenbevraging (3 varianten) 

 Resultaten cursistenbevraging 

 

Kwaliteitshandboek (extranet) 
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2. Enkele kritische vragen (1/5) 

 

- een bak vol kwaliteit? 

Enkele kritische vragen (2/5) 

 

- of trillingsvrij op weg? 
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Verder geraken met 

minder inspanning? 

Enkele 

kritische 

vragen (3/5) 

IKZ = 

de  

ATLATL 

van de  

directeur? 

Enkele kritische vragen (4/5) 

ZIN van IKZ? 
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Enkele kritische vragen (5/5) 

 

Wat vinden de directeurs? 

Wat vinden de personeelsleden? 

Wat vindt u? 

3. Wat willen we bijsturen? (IKZ 2015-2020) 

 Aanpak beleidsvoerend vermogen: IKZ als 

manier van werken 

 We hebben een goed systeem 

 We willen er beter mee leren werken 

 Betere spreiding over de matrix 

 Vereenvoudiging fiches 

 Aanpassing cursistenbevraging 

 Overbrengen naar de werkvloer 

 Concrete projecten op kleinere schaal, dichter bij 

de leerkracht, de klas, de les 

 PDCA op mesoniveau 
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Voldaan aan uw verwachtingen? 

Een tevredenheidsmeting…? 

A. Ik vond vooral het systeem interessant 

B. Ik vond vooral de getoonde instrumenten interessant 

C. Ik krijg zin om (meer) aan IKZ te werken 

D. Ik hoorde enkele interessante dingen 

E. Ik vond de presentatie inspirerend 

F. De presentatie voldeed volledig aan mijn verwachtingen 

G. De presentatie voldeed te weinig aan mijn verwachtingen 

 

= mijn nieuwsgierigheid… 

MAAR KAN IK BIJSTUREN? (niet bevragen als doel op zich!) 

 VRAGEN? 

Dank u wel. 

 

 

 

 

 

 

 

En succes met al wat u onderneemt. 
Eric Van Peel  -  eric.vanpeel@lbconderwijs.be  

mailto:eric.vanpeel@lbconderwijs.be

