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1. Introduktion
Efter utvecklingen av kompetensprofilen i WP3 och analysfasen i WP2, ändringar gjordes i
kursen som tidigare utvecklats inom BUS och QMS-projektet, i linje med kompetensprofilen för
kvalitetschefer i yrkesutbildningsorganisationer. Utbildningen är utvecklad i modulform, varje
modul motsvarar en särskild enhet av studieresultat, i enlighet med principerna om EQF och
ECVET.
Målet med utbildningen är att ge de nödvändiga kunskaper, färdigheter och kompetenser för
utformning och genomförande av ledningssystem för kvalitet i yrkesutbildningen.
Den pedagogiska metoden är klassrums träning med avsättning för projektuppgifter och
övningar. Det kommer att skräddarsys som en 40 timmars kurs.
Utbildningen är för chefer, kvalitetschefer och ledande befattningshavare anställda av
yrkesutbildningsinstitutioner.
Utbildningsmaterialet består av:


En handbok som används som handleds-baserat läromedel. Den uppskattade storleken
är 80-100 sidor och omfattar ca 40 timmars utbildning



En CD-ROM: ett stöd för utformningen och genomförandet av ledningssystem för
kvalitet i yrkesutbildningen organisation.



Fallstudier: åtta fallstudier visar tillämpningen av ledningssystem för kvalitet i
utbildningsorganisationer i samtliga partners länder
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2. Kurs beskrivning
Inlärningsmål
LOQUET utbildningen syftar till att ge de nödvändiga kunskaper, färdigheter och
kompetenserna för utformning och genomförande av ledningssystem för kvalitet i
yrkesutbildning enheter.
Målgrupper
Målgrupperna för LOQUETs utbildning är:


Chefer,
kvalitetsansvariga
yrkesutbildningsinstitutioner



Människor som redan arbetar med kvalitetsstyrning, utan formella meriter och en
gedigen kunskapsbakgrund;



Personer som arbetar som kvalitetschefer inom andra yrkesområden och vill göra en
övergång till yrkesutbildning sektorn;

och

ledande

befattningshavare

anställda

av

Rekommenderad bakgrund
Högskoleexamen inom området utbildning och/eller ledning och yrkeserfarenhet inom
yrkesutbildningssektorn. Särskild erfarenhet av kvalitetsstyrning är meriterande men inte
nödvändigt.
Inlärnings metodologi
Utbildningen har utformats som en mentor baserat lärande. Läromedel innehåller en handbok,
fallstudier och en CD-ROM. Läromaterialet kan användas för självstudier också.
Handboken består av 6 inlärningsenheter. Varje utbildningsfunktion definieras i termer av
studieresultat. Enligt Cedefop VET terminologi ett lärandemål är en uppsättning av kunskaper,

färdigheter och/eller kompetenser en person förvärvat och/eller kan visa efter slutförandet av
en inlärningsprocess, antingen formellt, icke-formellt eller informellt (Cedefop, 2008).

Varje utbildningsfunktion innehåller en allmän beskrivning av målen, tidsåtgång, innehåll och
bedömningsmetod. Den är indelad i olika sessioner och innehåller en rad olika läromedel, med
målet att stödja eleverna att förvärva teoretiska kunskaper och bygga upp den kunskap och
kompetens som krävs för kvalitetsstyrning. De läromedel som används i kursen består av:


Handbok



Fallstudier



Övningar



Ämnen för diskussion i gruppen

Utbildningen kommer att ledas av en lärare eller ett team av lärare. Lärarna kommer att ha
huvudansvaret för att hantera kursen, vägleda och stödja eleverna.
Utbildningen kommer att ha en löptid på en vecka. Varje dag kommer eleverna att göra en
översikt över den sista dagen, en presentation av utbildningsenheter för dagen. Uppgifterna
kommer att utföras under utbildningen; Men läraren kan välja att ge uppgifter till deltagarna
för att göra dem på fritiden. Varje uppgift kräver lite tid för reflektion och gruppdiskussioner.
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3. Studieresultat
Utbildningens innehåll, studieresultatet presenteras i tabell 2.
Lärandemålen är uppbyggda på kvalitetskontroll cykeln PDCA, Deming cycle. Se bilden nedan
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Tabell 1: Studieresultat för LOQUET kursen

Kunskap

Färdigheter

Kompetenser

Man bör kunna:

Man bör kunna:

Man bör kunna:

Kapitel 1:



Europeiska kvalitets innehåll



Beskriv bemärkelse "kvalitet"

Introduktion



Kvalitetsstyrnings koncept och



Identifiera fördelarna med

vokabulär



genomförandet av

Grunderna i kvalitetsledning
Egenskaper och innehållet i ISO

kvalitetsledningssystem


9001: 2008 standarden


Tillämpa principer för



Vara
ansvarsfull
kvalitetsledning
utveckling



Vara engagerad i ständig
förbättring



Har entreprenörsanda med
fokus på utmärkt kvalitet



Var empatisk med kundens
behov

kvalitetsstyrning

inom
och

Egenskaper och innehållet i ISO
29990: 2010 standard

Kapitel 2:



Europeiska, nationella och
regionala mål i
yrkesutbildningspolitiken



EQARF rekommendationer



Design eller checklista av
processerna (Process karta SIPOC metod - resultatindikatorer)

Planering av ett
Kvalitetslednings
system



Certifiering av kvalitetssystem



Operativ och strategisk planering



Risk management





Införliva de europeiska, nationella
och regionala
yrkesutbildningspolitiska mål/syften
i hans/hennes verksamhet
Fastställa och övervaka explicita
mål/syften Identifiera särskilda
lokala/individuella behov kundfokus



Organisera och planera
kvalitetsförvaltningsverksamheten



Utarbeta rutiner och former för
kvalitetsstyrning
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Var proaktiv



Engagera
personalen
kvalitetsutveckling



Rådgör
med
intressenter



Stöd
relevanta
och
inkluderande
partnerskap
för att genomföra de
åtgärder som planeras

i

berörda
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Teorier för riskhantering





VET sektorsspecifika operativa
frågor och juridiska frågor

Plan samarbeta initiativ med andra
tillhandahållare av yrkesutbildning



Tilldela resurser på lämpligt internt
sätt i linje med målen



Främja och värdera innovationer



Planera systemet enligt krav och
resurser



Delegera uppgifter och
ansvarsområden



Utför operativ och strategisk
planering

Kapitel 3:



ISO standardens allmänna krav



Samarbeta aktivt med personalen

Implementera
ett
kvalitetsledningssystem



Kvalitetssystem
dokumentationskrav



Samordna arbetslaget



Kvalitet processer




Koordinera administrativt arbete
Utför kvalitetsstyrning



Support till ledningens

engagemang i kvalitetspolicyn.



Ha bra
kommunikationsförmåga



Kunna främja kvalitetsmål



Kunna samordna en kvalitet
ledningsgrupp



Var en lagspelare



Vara interaktiv, öppen



Kunna hantera konflikter



Har lugnande/rådgivande
Funktion
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Kapitel 4: Mätning och
bedömning
av
kvalitetsprocesser



Utvärdering
översynsmekanismer
involverar interna och
intressenter

Läroplan

och
som
externa



Utföra första självutvärdering



Övervaka genomförandeplan



Kolla upp processerna

Statistiska verktyg





Presentationsverktyg





Revisions förvaltning



Rapportering teknik

Samla in elevernas feedback på
deras individuella lärande och om
lärande och undervisning miljö



Samla in lärarens återkoppling



Samla in data



Analysera
den
informationen

Utför interna revisioner

insamlade

Genomför en statistisk analys



Utvärdera resultaten



Sammanställa en analysrapport



Presentera utgångar
allmänna förvaltningen



Stötta
den
allmänna
förvaltningen
att
uppvärdera
resultatet
av
utvärderingsprocessen



Utvärdera och granska processer
och resultat/inhämtade kunskaper
bedömning
av
elevens
tillfredsställelse och personalens
prestationer och tillfredsställelse
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förmåga



Ha en bra

stark

presentationsteknik







till

den

analytisk
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Kapitel 5: Åtgärder för
ständig förbättring




Läroplan

Processledning och översyn



Orientera utbildningsprogram för
att uppfylla marknadens behov



Var kreativ
lösningar



Odla goda relationer med alla
intressenter
(lärare
och
verkställande personal)



Kunna
utveckla
och
upprätthålla
ett
brett
kontaktnät av intressenter



Hitta ett avtal som är acceptabelt
och/eller bekvämt för alla



Var proaktiv



Föra förhandlingar



Analysera komplexa scenarier och
föreslå enkla lösningar



Förstå
och
slå
samman
förväntningar både lärare och
yrkesutbildningsorganisationen



Stödja kapacitetsuppbyggnad och
kvalitetsförbättring, och för att
förbättra prestanda

Kvalitetskontroll och
förbättringstekniker



Faktabaserade beslut



Ömsesidigt
tillvägagångssätt

givande
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i

att
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4. Kursplan för utbildningen
Utbildningen är uppdelad i 6 delar: ett inledande kapitel, fyra kapitel som motsvarar de
identifierade utbildningsmoduler och en avslutningsdel för återkoppling och utvärdering.
Kapitel 1
Titel:
Mål/förväntade
resultat

Introduktion
I slutet av detta kapitel, kommer man


bekanta sig med kursen genom att läsa kursplanen



bli bekant med kvalitetsstyrning och huvudprinciper



Beräknad tid:

kunna beskriva känslan av ordet "kvalitet" och identifiera fördelarna
med genomförandet av ISO 9001 och ISO 29990
ha en allmän kunskap om kvalitets principer

6 timmar

Innehåll

Introduktion till kursen
Kvalitetsstyrnings konceptet och vokabulär
Grunderna i kvalitetsledning
Egenskaper och innehållet i ISO 9001: 2008 standarden
Egenskaper och innehållet i ISO 29990: 2010 standard

Kursmaterial

Kursplan
Handbok – Kapitel 1

Aktiviteter

Diskussionsämne: presentation av deltagarna, förväntningar
utbildningen, personlig erfarenhet av kvalitetsstyrning
Sök information på Internet om framgångsrika
kvalitetsstyrning, artiklar i tidningar, intervjuer, rapporter

från

strategier

för

Kapitel 2
Titel:
Mål/förväntade
resultat

Planera ett kvalitetsledningssystem
I slutet av denna enhet, kommer man:


ha omfattande kunskap om ISO 9001 och ISO 29990 standarden
(innehåll och certifiering)



kunna stödja ledningens engagemang för kvalitetspolicy



kunna ställa och följa tydliga mål/syften



bekanta sig med att utarbeta rutiner och former för hantering som ska
användas för kvalitetsstyrning



bekanta med europeiska och nationella yrkesutbildningspolitiken



utveckla färdigheter i strategisk planering, ledarskap och delegering



utveckla aktiva handlingar
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10 timmar

Innehåll

Europeiska, nationella och regionala mål i yrkesutbildningspolicyn
EQAVET ramverk
Design och kontroll av processer
Certifiering av kvalitetssystem

Kursmaterial

Handbok - Kapitel 2 & 6 kap
Externa dokument och länkar för de europeiska, nationella och regionala
mål i yrkesutbildningspolicyn
Fallstudier

Aktiviteter

Övning: Utveckla en kvalitetspolicy
Diskussionsämne:
Rekommendationer
kvalitetsförvaltningsverksamhet

och

tips

för

planering

Övning: Utveckla en organisationsplan för en yrkesutbildning organisation
och identifiera samspelet mellan avdelningarna

Kapitel 3
Titel:
Mål/förväntade
resultat

Beräknad tid:
Innehåll

Implementering av ett kvalitetsledningssystem
I slutet av detta kapitel, kommer man ha:


inhämtat kunskaper om ISO 9001 och ISO 29990 allmänna krav samt
krav på dokumentation



kunna utveckla kvalitetshanteringsprocesser



utveckla kommunikationsförmåga, ledarskap, samordna kompetens

8 timmar
ISO 9001 & ISO 29990 allmänna krav
Kvalitetssystemets dokumentationskrav
Kvalitet processer

Kursmaterial

Handbok – Kapitel 3
Fall studier

Aktiviteter

Diskussionsämne:
kvalitetsstyrning

Huvudhinder

och

fallgropar

i

genomförandet

Övning: Utveckla en processkarta för en yrkesutbildnings organisation som
identifierar varje process:
– ansvar
– motsvarande dokument och register
– Gränssnitten mot andra processer
– Informationsflödet
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Kapitel 4
Titel:
Mål/förväntade
resultat

Mätning och bedömning av kvalitetsprocesser
I slutet av detta kapitel, kommer man:




ha allmänna kunskaper om övervakning och bedömningsmetoder och
verktyg
kunna utföra första självutvärderingen
kunna söka efter data, analysera samlad information och sammanställa
en analytisk rapport



kunna värdera och granska processer och resultat/utfall



har utvecklat kommunikationsförmåga, kreativitet och analytisk förmåga

Beräknad tid:

8 timmar

Innehåll

Utvärdering och översynsmekanismer
Revisions förvaltning
Statistiska verktyg

Kursmaterial

Handbok – Kapitel 4
Fallstudier

Aktiviteter

Övning: Utveckla ett formulär för att samla in feedback från deltagarna i
yrkesutbildningsorganisationer
Övning: Kriterier som bör definieras och viktiga punkter som bör utvärderas
under en internrevision

Kapitel 5
Titel:
Mål/förväntade
resultat

Åtgärder för ständig förbättring
I slutet av detta kapitel, kommer man:


har utvecklat kreativitet i att hitta lösningar och proaktiv attityd



kunna fatta beslut om korrigerande och förebyggande åtgärder



kunna tillämpa kvalitetskontroll och förbättringstekniker

Beräknad tid:

6 timmar

Innehåll

Ledningens genomgång
Processledning
Kontinuerlig förbättringsprocess
Att hantera avvikelser

Kursmaterial

Handbok – Kapitel 5
Fallstudier

Aktiviteter

Övning: Definiera de ämnen som ska diskuteras under ett årsmöte
ledningens genomgång och för varje ämne identifiera ingångarna (data)
och utgångarna (beslut)
Diskussionsämne: Viktiga element för ständig förbättring och förstärkning av
kundens tillfredsställelse i en yrkesutbildningsorganisation
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Avslutningskapitel
Titel:

Avslutningskapitel

Mål/förväntade
resultat

Den sista enheten av utbildningen syftar till att ge deltagarna tillräckligt med
tid att avsluta sina aktiviteter, för att reflektera över de nyförvärvade
studieresultatet, för att ge återkoppling till kursarrangörer och interagera
med andra kursdeltagare

Beräknad tid:

2 timmar

Bedömnings

Bedömningsfrågesport

aktivitet:
Innehåll

Debriefing och avslutning av handledaren
Utvärderingsfrågeformulär

Aktivitet

Fyll i utvärderingsformulär
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5. Kursens tidplan
Utbildningen har sammanlagt minst 40 timmar och det varar i fem dagar. Varje dag finns fyra
sessioner 1,5 timme (6 utbildningstimmar totalt 2 timmar för raster).
En vägledande tidsplan är:
1:a sessionen: 9:00 till 10:30
2:a session: 11:00 till 12:30
3:e session: 13:30 till 15:00
4:e sessionen: 15:30 till 17:00

DAG ETT

Session
1

Titel
Registrering
Kurs Introduktion
Övning 1 - Mini Intervju
Introduktion till Quality Management

2

Steg för att genomföra ett kvalitetsledningssystem i ett yrkesutbildningsföretag
Krav på ett kvalitetsledningssystem

3

Fördelar med genomförandet av ett kvalitetsledningssystem
Övning 2 - Sök information på internet om framgångsrika strategier för
kvalitetsstyrning, artiklar i tidningar, intervjuer, rapporter

4

Europeiska, nationella och regionala yrkesutbildningspolicyn
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DAG TVÅ
Session
1

Titel
Ledningens ansvar
Övning 1 - Utveckla en kvalitetspolicy

2

Planering
Övning 2 - Utveckla en organisationsplan för en yrkesutbildningsorganisation
och identifiera samspelet mellan avdelningarna

3

Resursförvaltning
Design och utveckling

4

Detaljplans genomförande
Fallstudier
Diskussion: Rekommendationer och tips för planering
kvalitetsförvaltningsverksamhet

DAG TRE

Session
1-2

Titel
Processens tillvägagångssätt
Övning 1 - Utveckla en processkarta för en yrkesutbildningsorganisation
identifiera varje process:
– ansvar
– motsvarande dokument och register
– Gränssnitten mot andra processer
– Informationsflödet

3

Design eller kontrollera processer
Diskussion: Huvudhinder och fallgropar i genomförandet av kvalitetsstyrning

4

Utveckling av QM Handboken
Workshop 1 - Kvalitetsgranskning
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DAG FYRA

Session
1

Titel
Att mäta kundnöjdhet
Övning 1 - Utveckla ett formulär för att samla in feedback från deltagarna i
yrkesutbildningsorganisationen

2

Internrevision
Extern revision

3

Övning 2 - Kriterier som bör definieras och viktiga punkter som bör utvärderas
under en internrevision

4

Övervakning och mätningsprocesser och produkter
Icke avvikelser - Korrigerande och förebyggande åtgärder
Dataanalys

DAG FEM

Session
1

Titel
Ledningens genomgång
Övning 7 - Definiera de ämnen som ska diskuteras under ett årsmöte,
Ledningens genomgång och för varje ämne identifiera ingångarna (data) och
utgångarna (beslut)

2

Fallstudier
Ständiga förbättringar

3

Diskussion: Viktiga element för ständig förbättring och förstärkning av kundens
tillfredsställelse i en yrkesutbildningsorganisation
Självutvärdering quiz

4

Slutförande av kursutvärderingsformulär
Sammanfattning och slut naturligtvis
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