Bob van de Putte, François Diepstraten

Kwaliteitsontwikkeling in
HIVSET Turnhout
Elke dag nog leren...
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Opstart

Opstartfase
● 2007: nieuwe directiestructuur
● Voorheen geen formele kwaliteitszorg
o Overtuiging waarde van kwaliteitszorg
o Aanstelling kwaliteitscoördinator

● Proces faciliteren: opstart overkoepelend
overlegorgaan = kwaliteitsraad
● Wat is kwaliteit?
o
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Stap 1: wie zijn we en wat willen we?
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Opstartfase: visie op kwaliteit
●
●
●
●

Waarden verhelderen, koesteren, uitdragen
Waarderend-positieve focus
Samen durven dromen
Streven naar brede dialoog en participatie
o

Liever cultiveren dan voorprogrammeren

● PDCA als motor
o
o

Planmatig en cyclisch werken op alle niveaus
Zelfonderzoek steunen via werkgroep indicatoren

● Vooruitgang borgen
o
o
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Ondersteuning via werkgroep borging
Kwaliteitshandboek
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Opstartfase: aanraders
● Nadenken over eigen definitie van kwaliteit
o

Vanuit verheldering identiteit, visie, kernwaarden

● Slagkrachtig samengestelde kwaliteitsraad
● Overkoepelend samenwerken
o

Leren van mekaar

● Samen dromen, zoeken verbeterkansen
o Samen = meer commitment = langdurig resultaat

Opstartfase: moeilijkheden
● Participatieve invalshoek soms moeizaam,
complex en tijdrovend
● Valkuil:
o
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toename Q voorwaardelijke gebieden, maar niet
onderwijsproces
 onderwijsproces moeilijk bereikbaar vanuit
overkoepelend orgaan
 kwaliteitszorg op de werkvloer brengen vergt
meer ondersteuning
 te breed samengestelde kwaliteitsraad
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Opstartfase: bijsturingen
● 2015: Kwaliteitscoördinator per hoofdtak
o
o
o

Kwaliteitsdenken aanmoedigen op vloer
Zoeken naar toegang tot onderwijsprocessen
Betere ondersteuning en beschikbaarheid

● Uitdragen visie en waarden
o Waardenwolk, onthaal nieuwe medewerkers,
website, kwaliteitshandboek,
personeelsvergadering, enz.

Planning
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Opstartfase: “start to plan”
● 2008:
Afdelingen en werkgroepen maken een jaaractieplan
(JAP)
 Communicatie, ondersteuning, aanmoediging
o Opstart jaarlijkse beleidsdag
 Uitwisselen JAP, samenwerking, leren van
mekaar
o Meerjarenplan HIVSET 2008-2013
 Ad-hoc werkgroep
 Stroomlijning rond strategische doelen
 Inspiratie vanuit voorbeeld hogeschool
o
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Planning: aanraders
● Waarderende invalshoek, dialoog
o Samen = meer commitment = langdurig resultaat

● Afdelingen en werkgroepen ondersteunen bij
het maken van keuzes
o Heldere en gedragen prioriteiten bepalen en daar
100% voor gaan

● Binden van schoolorganen en afdelingen
rond een strategie. Met ruimte voor
specifieke accenten

Planning: moeilijkheden
● Participatieve invalshoek soms moeizaam,
complex en tijdrovend
● Eerste meerjarenplan
o
o
o

Veel ambitie, weinig realisme
Wat voor hogeschool werkt - werkt niet per se voor
ons
Vage formuleringen, weinig evaluatie

● Keuzes maken = sommigen teleurstellen
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Opstartfase: bijsturingen
● Kwaliteitscoördinator per hoofdtak
o
o
o

Kwaliteitsdenken aanmoedigen op vloer
Zoeken naar toegang tot onderwijsprocessen
Betere ondersteuning en beschikbaarheid

● Nieuw meerjarenplan
o
o
o
o

Nog meer dialoog, plandag, enz
Niet: waar kan het allemaal nog beter? Wel: waar
willen we prioriteit aan geven!
Expliciete toewijzing verantwoordelijkheden
Duidelijke timing

● Borging: trefwoorden, integratie
werkomgeving, ICT-tips en VTO

Zelfevaluatie

SOK-congres 5 juni 2015

9

Tris
● Gebaseerd op EFQM
o
o

Criteria vertaald naar onderwijs
Ganse organisatie geëvalueerd

● Strategische keuzes
Evaluatiedomeinen verdeeld over organen campus
Evaluatie in teamverband
o Introductie via kwaliteitsraad (KR) en pedagogische
raad (PR)
 Toetsen via personeelsvergaderingen
 Lancering via pedagogische studiedag
 Randvoorwaarden en training
o Afdelingen maken eigen TRIS-planning
o
o
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Tris
Verloop Tris-sessie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Ongeveer 1u per topic
Doorgaans 1 topic per sessie
Vaak gekoppeld aan bestaand vergadermoment
(Onafhankelijke) begeleider
Stap 1: Cijfermatige indicatie via schaal
Stap 2: Kwalitatieve analyse
Stap 3: Formuleren prioritaire verbeteracties
Verslag borgen (voorbeeld HBO)
Follow-up (!)
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Tris: aanraders
− Structureel-periodieke evaluatie ganse
werking
− Toewijzing domeinen aan proceseigenaars
− Tris indiceert, maar moet aanvullen met
eigen omschrijving van kwaliteitsnormen
− Participatieve methodiek meest waardevol
o
o

Iedereen kans om mee te denken, brede input
Gestructureerd reflecteren en acties formuleren

− Brede reflectie, maar sterk afgebakende
keuze aan verbeteracties

Tris: moeilijkheden
● Iedereen = tijdsinvestering
● Schept verwachting
o

Communicatie en opvolging cruciaal

● Planning tempo en volgorde topics
o
o

Teveel trissen = overload verbeteracties
Verschuivende prioriteiten gaandeweg

● Communicatie en opvolging essentieel
● Vergt begeleiding eerste jaren
o Teams leren focussen op eigen actieradius
o Intentie = sterker worden (geen klaaguur)
o Engageren en trainen van TRIS-begeleiders
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Tris: bijsturingen
● 2010: toewijzing topics aan
proceseigenaars
● 2015: wijziging planning
o
o

5-j cyclus → 7-j cyclus
Schuiven met topics volgens omstandigheden

Kwaliteitshandboek
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Kwaliteitshandboek
●
●
●
●

1 handboek voor campus
Structuur gekozen TRIS/EFQM
Verankering - verbetering - verantwoording
Inhoud:
o
o
o

Beleid, plannen, visieteksten, HR, financieel
Processen: procedures, sjablonen
Diverse resultaten

● Werkgroep borging + ICT
o
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Gradueel opbouwend sinds 2008
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Kwaliteitshandboek: aanraders
− Duidelijke afspraken
− Houvast voor nieuwkomers
− Moderne technologie: linken tussen
documenten
− Overzicht op kwaliteit organisatie
o
o
o

Voorwaardelijke domeinen
Processen
Resultaten

kwaliteitshandboek: moeilijkheden
●

Aanhoudende twijfels over:
o
o

●

Structuur: EFQM-kapstok versus eigen ontwerp?
Eén handboek voor allen of compartimenteren?

Correcte borgingsreflex realiseren…
o

Vergt collectieve aandacht en kennis van
borgingsafspraken

● Toewijzing opvolging documenten...
● Bewaken uniformiteit stijl en sjablonen…
● Evoluties ICT:
o
o
o
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Veel kinderziektes
Stabiliteit borgingsmethodiek onmogelijk
Mensen moeilijk te motiveren voor bijscholing
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Kwaliteitshandboek: bijsturingen
● Zoeken in boomstructuur →
Trefwoordenlijst (stopgezet) → Google
zoeken obasis van trefwoorden
● Integratie in werkomgeving
● Thuis bereikbaar
● ICT-tips en VTO

Werkgroep
indicatoren
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Indicatoren
● Samenstelling werkgroep vanuit KR
● Gradueel uitbreiden centrale indicatoren
o

EFQM/TRIS als kapstok
 Leerlingen en studenten





●

Perceptie (algemeen, opleiding, stage, enz)

●

In- en uitstroomgegevens, diverse karakteristieken, PR,
zorgdata

Medewerkers
●

Perceptiebevraging

●

TRIS

Werkveld

Indicatoren: aanraders
− Analyse van perceptie en wensen van
belanghebbenden, gevolgd door actie, is
fundamenteel onderdeel van kwaliteitszorg
− Evalueren van jaaractieplannen en
meerjarenactieplannen en via duidelijke
gewenste resultaten
o
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Duidelijk: doel bereikt of niet bereikt?
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indicatoren: moeilijkheden
● Techniciteit
o

Aantal kandidaten beperkt

● Sneeuwbaleffect
o
o

Toenemende metingen en analyses versus stabiele
mankracht
te verwachten blokkade, keuzes maken

● Afdelingen en werkgroepen leren indicatoren
formuleren en opvolgen voor de eigen
werking
● Rommel in, rommel uit
o

jarenlange struggle met in- en uitstroomdata,
afhankelijkheden

Indicatoren: bijsturingen
● 2014: stagebevraging
● 2015: alumni
● To do
o

o

SOK-congres 5 juni 2015

Doceergedrag
 Zelfevaluatie leerkracht in de klas +
intercollegiale dialoog en/of FG?
 Centrale “veilige” meting?
Werkveldbevraging mbt output (HBO-5!)
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