
10 jaar structureel 

werken aan IKZ 

Een praktijkverhaal  

ter inspiratie 
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Kwaliteit = mensenwerk 

Kwaliteit = teamwork 

Kwaliteit  =  inbedden in schoolcultuur 
 =  groepsdynamisch proces 



Voor 2005 

• Fusie-ondersteuning in de jaren ‘90 

• IZES 

• DISO 

• EFQM 

• SWOT 

• CIPO (doorlichtingen) 

… 

Veel vaststellingen en conclusies 

Geen opvolging noch verdere ondersteuning 

Wel cultuur van voortdurend  

verbeteren en vernieuwen. 
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Mei 2005 



ISO een doel? 

• Certificatie? Neen 

• Werkwijze, proces? Ja! 

• Doel? Efficiëntere en transparantere werking: 

onderdelen organisatie en werking duidelijk in 

kaart, ordenen, beter organiseren  

• Georganiseerde zoektocht naar vernieuwing  

en verbetering 

• Iets DOEN met resultaten bevragingen  

en vaststellingen, ze samenbrengen  

in een georganiseerd systeem 
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Voordelen? 

• Buiten het pedagogische ook het omkaderende 

proces 

• Nieuwe collega’s vlugger een duidelijk beeld 

• Systematiek in bestaande procedures en 

checklists: digitaal ordenen  



START 



TEAM 

• Directie 

• IKZ-cel samenstellen: 

• Taakomschrijving 

• doelen 

• Kwaliteitsverantwoordelijke of – coördinator 

• Mandaat 

• Gestructureerd overleg 



??? 

• Hoe zit onze werking in elkaar? 



Bepalen processen 

Ondersteunende P = volledige kwaliteitsbeheer  

en –beleid 

• Beheer van Mensen: aanwerving, coaching, FG, 

evaluatie, ontslag + organigram met FB 

• Beheer van Middelen: infrastructuur, didactisch 

materiaal  

+ bestel- en aankoopprocedure 

• Beheer van interne en externe documenten 

• Klachtenregistratie – tevredenheid  

• Verbeteracties (overleg, metingen, bevragingen) 

• Jaarverslagen 

• Kwaliteitshandboek  



Bepalen processen 

Schoolprocessen (i.p.v. Bedrijfsprocessen) 

= eigen werking in kaart 
 

ALG = algemeen beleid  

ADM = administratieve organisatie 

ICT 

OND = onderhoud 

PED = kernproces = pedagogische 

PRC = publiciteit-relaties-communicatie 





Kernproces 

Pedagogisch: 

• Wetgeving en reglementering 

• Werving en inschrijving 

• Didactisch: leerplannen en ET 

• Begeleiding 

• Waarden en normen (sanctionering) 

• Evalueren en delibereren 

• Attesten en diploma’s 



Deelprocessen 

Elk proces:  

maximum 9 deelprocessen 



Uitbestede processen 

Kritische leveranciers = strategische partners 
• Uitgevers – boekhandelaars 

• Lerarenopleidingen 

• Cateringbedrijven 

• Automaten 

• Huur sportzalen LO, zwembad 

• Rijbewijs op school 

• Onderhoudsfirma 

• Autocarmaatschappijen 

• Reisbureaus 

• Stagebedrijven 

• Leveranciers kopieertoestellen 

• Bouwbedrijven  

• … 
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Kritische leveranciers? 

• Lijst opstellen 

• Kwaliteitseisen in contract 

• Evaluatieformulier 

• Non-conformiteit wordt vastgesteld + 

interventie 

 



Processen? 

• Onlosmakelijk verbonden!  

• Kwaliteitsdoelstellingen PED (kernproces) zijn 

afhankelijk van de andere! 

 



Mindmaps 

• Zie bijlage 



Procesbeheer? 

• Procesverantwoordelijke 

• Kwaliteitsdoelen 

• Jaarverslag 



??? 

• Wij zijn we? 

• Wat doen we? 

• Wat willen we? 

• Waar staan we? 



??? 
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??? 

 



KRITISCHE SUCCESFACTOREN – uittreksel (vb) 

Thema Omschrijving meting schooljaar Resultaat 
Acties 

Bemerkingen 

  
Prioriteit + nieuwe items 

= geel / blauw = basis 

UM 

Sec. 

HA

G 

Sec 

UM 

Ba 

HA

G 

Ba 

UM 

Se

c. 

HA

G 

Sec 

UM 

Ba 

HA

G 

Ba 

UM Sec 

Opvoedings

-project 

Aanwezigheid allochtone 

leerlingen (etn. afkomst) 

op school 

OK OK   nvt +       

Taartgrafiek - 

aantal 

nationaliteiten 

stijgt - % M daalt 

Emancipatie 

Participatie allochtone 

leerlingen in 

studiegebieden ASO, TSO 

en BSO 

OK nvt nvt nvt +       

GRA met % per 

ond, met aantal 

per jaar/ond 

  
Slaagpercentages 

leerlingen (A-B-C-attesten) 
OK 

Chri

s 
  nvt + ++       

  

Doorstroming naar hoger 

onderwijs van allochtone 

leerlingen 

Jean

ne 
nvt nvt nvt           

  
Afwezigheidsproblematiek 

leerlingen 

Lott

e 
OK       +       

  Te laat op school Lies OK       +       

  
Verhouding 

jongens/meisjes 
Mia OK       ++     

Lichte 

verschuiving naar 

jongens toe - pos 

1ste jaar 



Kwaliteit? 

• Zicht krijgen op kwaliteitseisen van 

• Klanten 

• Medewerkers 

• Overheid 

• Verwachtingen per (deel)proces in kaart en 

‘borgen’ 

• Democratisch proces: 

tevredenheidsbevragingen, welzijnsbevraging, 

SWOT, AI, interne  

audits via jaarverslagen en POP,  

eisen inspectie … 



Value chain? 

• = eisen en verwachtingen doelgroepen 

(klanten, personeel, leveranciers, overheid) per 

(deel)proces 

• Oplijsten 

• Verwerken in verbeteracties - kwaliteitsdoelen 

 

(cfr. GOK) 









• Visietekst per proces, ook voor grote 

deelprocessen (inschrijvingsbeleid, 

evaluatiebeleid, leerlingenbegeleiding, 

sanctioneringsbeleid, activiteitenbeleid, 

personeelsbeleid, aankoopbeleid …)  

• Steeds gebaseerd op algemene missie-visie 

• Vertaald in concrete doelen en acties 



Visie op kwaliteit 

• Wat is kwaliteit? 

• Hoe werken we daaraan? 

• Hoe controleren we en sturen we bij? 

 

KWALITEITSHANDBOEK 





Goal achievement? 

• Per (deel)proces: doelstellingen, strategieën, 

acties en meetpunten bepalen  



JAARVERSLAGEN EN - RAPPORTEN 









Vaste sjablonen 

• Agenda en verslag vergaderingen 

• Instructies 

• Procedures 

• Jaarverslagen 

• … 



Procedures en instructies per 

deelproces 



Stroomschema’s 



Lijst afkortingen 



Lijst interne documenten 



Externe documenten – tijdschriften  

 



Klachtenregistratie 



Klantentevredenheid 

 







??? 



KWALITEITSBEWAKING = 

DEMOCRATISCH PROCES 

• Resultaten data en conclusies voorleggen/ bespreken op 

verschillende overlegorganen en raden + werkgroepen 

• Overgaan tot acties, gebaseerd op vastgestelde noden  

= breed draagvlak creëren 



PDCA en SMART 
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