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Voorwoord
Wil je de resultaten van studenten verbeteren? Wil je kwaliteit beter
begrijpen? Wil je aan kwaliteitsverbetering werken om zo het verschil
te kunnen maken?
Vaak worden kwaliteitsprocessen aangestuurd vanuit het management, waarbij docenten, trainers of teams slechts gedeeltelijk worden
betrokken, waarbij niet aan de behoeften van docenten wordt voldaan waardoor zij kwaliteitsborging en –verbetering zien als een last.
Daarom is de gedachte achter het QUAL4T-project om juist samen
met de docenten instrumenten te ontwikkelen en te testen, die de
kwaliteitscultuur ondersteunen en docenten en trainers bereiken en
beïnvloeden. Het ultieme doel is hierbij natuurlijk: het verbeteren van
de resultaten van studenten in het beroepsonderwijs, want daar werken we toch allemaal voor, ongeacht of je docent,instructeur, taakhouder, directeur of praktijkopleider bent?
Het doel van het project is om:
 een cultuur van kwaliteitsverbetering te ontwikkelen die in lijn
is met de aanbevelingen van docenten en trainers in het beroepsonderwijs
 te leren van de best practice kwaliteitscultuur instrumenten
van partnerscholen en deze aan te passen zodat ze door iedere docent in iedere school gebruikt kunnen worden
 management en docenten door middel van een managementbrochure te verbinden
 een methode en ondersteunende producten te verschaffen die
gebruikt kan worden door beroepsopleiders in de EU om de
resultaten van leerlingen te verbeteren.
Om deze doelen te bereiken ontwikkelen de partners van het project
kant-en-klare producten:





een Kwaliteits Toolkit met kant-en-klare instrumenten voor
docenten, trainers en mentoren en voor medewerkers kwaliteit, die in de school gebruikt kan worden
een Kwaliteitsgids die brede achtergrondinformatie biedt over
kwaliteitsontwikkeling
een Managementbrochure die korte informatie verschaft over
de producten



Onderzoeksrapporten uit de deelnemende landen en een internationaal rapport dat de situatie van de kwaliteitsborging in
de partnerinstellingen analyseert.

Het project genaamd "investeren in kwaliteitscultuur met bruikbare
instrumenten voor docenten en trainers" wordt gefinancierd door het
Leven lang Leren Programma Leonardo da Vinci, Innovatie Transfer
en loopt van 01.11.2013 tot 31.10.2015.
Landstede Groep in Nederland is de projectcoördinator en de projectpartners zijn:


Kenniscentrum ECABO in Nederland,



Politeknika Ikastegia Txorierri in Spanje,



Westminster Kingsway College in het Verenigd Koninkrijk,



Julius-Maximilians-University in Duitsland,



CIOFS-Formazione Professionale in Italië



IDEC SA – consultants, technologische applicaties en training
in Griekenland.
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1.

Inleiding:
Hoe moet de gids gebruikt worden

De kwaliteitsgids geeft een overzicht van de belangrijke kwaliteitsonderwerpen binnen het beroepsonderwijs en trainingsinstellingen.
Hierbij kijken we verder dan de grenzen van ons land.
In de gids staat hoe kwaliteit in het (beroeps)onderwijs kan worden
ontwikkeld en er worden methodes genoemd die de kwaliteitscultuur
in je team kunnen verbeteren. De gids geeft inzicht in kwaliteit, de
voordelen van kwaliteitsontwikkeling voor de verschillende doelgroepen en actuele informatie over aanbevelingen van kwaliteitsmedewerkers en management met betrekking tot de kwaliteit in hun opleidingen. Daarnaast staat er informatie in over de toolkit kwaliteit (met
33 instrumenten) en over het gebruik ervan.
Je kunt deze gids op verschillende manieren gebruiken. Je kunt hem
lezen als een informatiegids over kwaliteit in opleidingen. Zo krijg je
een overzicht van de huidige onderwerpen m.b.t. kwaliteitsmanagement en -ontwikkeling. Je kunt hem ook lezen als een referentie om
informatie over verschillende gebieden van kwaliteit en kwaliteitsmanagement te leren kennen. De gids biedt een overzicht en uitleg over
de toolkit en over hoe deze gebruikt kan worden. Deze symbolen
verwijzen naar belangrijke extra informatie:
Dit symbool verwijst naar een website of PDF
met meer informatie

Dit symbool verwijst naar belangrijke extra informatie en tips
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2.

Wat is kwaliteit?

Onderwijskwaliteit is voor onderwijsaanbieders en hun medewerkers
een belangrijk onderwerp, vooral als ze de tevredenheid en resultaten van hun deelnemers serieus nemen. De term kwaliteit is een Latijnse term en betekent de samenstelling van een bepaald product.
Vaak wordt de term kwaliteit voor een goede kwaliteit gebruikt, maar
aangezien de term in het algemeen niet naar waardes verwijst, kan
een product een goede en een slechte kwaliteit hebben (zie Hartz/
Meisel 2007).
Het kwaliteitsniveau van een product hangt altijd af van de persoon
die het beoordeelt en van de criteria die hij gebruikt om die kwaliteit
te beoordelen. De ene leerling kan een leersituatie compleet anders
beoordelen dan een andere leerling.
In de onderwijssituaties verschilt kwaliteit van andere producten,
omdat onderwijs niet geconsumeerd kan worden, zoals andere producten. Er is altijd betrokkenheid en moeite van de leerlingen nodig
om iets aan te leren. Dit kan leiden tot druk én kan de perceptie van
de leerling beïnvloeden. Dit betekent dat de tevredenheid van een
deelnemer niet altijd het resultaat is van een succesvol leerproces.
Daarom kan kwaliteit ook niet alleen gemeten worden aan de hand
van de deelnemerstevredenheid.
Indicatoren voor kwaliteit in het onderwijs kunnen bijvoorbeeld zijn:
 het plannen van lessen,
 het niveau van professionalisering van een docent,
 de didactische methodes die gebruikt zijn
 de niveaus die bereikt zijn
 de manier waarop leerlingen de leerresultaten gebruiken.
In het algemeen zijn er verschillende perspectieven en indicatoren
om kwaliteit te meten en afhankelijk van de indicatoren kan eenzelfde manier van lesgeven beoordeeld worden met een goede of een
slechte kwaliteit.

Kwaliteit is verbonden met het perspectief van de beoordelaar en de indicatoren
die zijn gebruikt om kwaliteit te beoordelen. Afhankelijk van de methode kan eenzelfde manier van lesgeven worden beoordeeld met een ander resultaat.
Aanbieders van beroepsonderwijs en -training die zich ervan willen
verzekeren dat ze goede kwaliteit bieden, kunnen hun organisatie
(laten) beoordelen. Dit betekent dat ze de kwaliteit op een bepaald
tijdstip beoordelen aan de hand van een systeem met bepaalde kwaliteitsnormen. Het gaat om de technische, formele en administratieve
structuren van een organisatie. Ook zijn er enquêtes voor deelnemers
7

en het management van klachten van deze deelnemers (zie
Hartz/Meisel 2007).
Kwaliteitsborging laat zien of een opleiding voldoet aan kwaliteitsindicatoren op het moment dat er gemeten wordt.
Het verschil tussen kwaliteitsborging en kwaliteitsmanagement is dat
kwaliteitsborging de kwaliteit meet, terwijl kwaliteitsmanagement als
doel heeft om goede kwaliteit te creëren door middel van verschillende vormen van management. Kwaliteitsmanagement gebruikt strategieën en tools met een permanente reflectie op hun invloeden, zodat
de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd.
De docent of trainer is de persoon die, binnen de instelling, intensief
in contact staat met de leerlingen. Hij beïnvloedt de perceptie van de
leerlingen door de manier van lesgeven. Daarom is het ook belangrijk
voor docenten en trainers om betrokken te worden bij kwaliteit in de
organisatie en in hun manier van lesgeven.

3.

Voor wie is kwaliteit?

Een verbeterende onderwijskwaliteit beïnvloedt verschillende doelgroepen. In dit hoofdstuk worden de voordelen voor betrokkenen
aangegeven. Dit zijn leerlingen die een beroepsopleiding of training
volgen, docenten, trainers en coaches die lesgeven en leerlingen
wegwijs maken in de beroepsopleiding of training en ook de managers van organisaties die onderwijs en training aanbieden, maar er
zijn meer betrokkenen…

3.1

Voor leerlingen

Een goede onderwijskwaliteit kan voordelig zijn voor leerlingen. Over
het algemeen kan kwaliteitsmanagement in de instelling bijdragen
aan het verbeteren van het onderwijs en leerproces in de instelling
door een voortdurende reflectie op de lespraktijk, een sterkere samenwerking tussen docenten en trainers, het gebruik van nieuwe
onderwijs methodes en de toepassing van de methodiek waarin de
leerling centraal staat.
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Deze ontwikkelingen kunnen de interesse van leerlingen in de onderwijsinhoud vergroten en bijdragen aan de effectiviteit en resultaten
van het leerproces. Dit kan ook bijdragen aan de leerlingtevredenheid.

Voordelen voor leerlingen:








3.2

Leren kan interessanter worden als de
kwaliteit goed is
Verbeterde leerlingenresultaten
De tevredenheid van leerlingen kan groter zijn
Verbeterde kwaliteit van leren
Het leren is meer gebaseerd op de behoeften van de leerling
Verbeterde toegang tot relevante werk
Verbeterde betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de leerling

Voor docenten en trainers

Kwaliteitsmanagement is een onderwerp waar vaak over wordt gediscussieerd en wat ontworpen is door het management. Kwaliteitsmanagement lijkt ook te worden geleid door het management en dus
kunnen docenten of trainers het niet beïnvloeden. Door een systeem
in te voeren waarbij docenten en trainers worden betrokken bij het
managen van kwaliteit kunnen docenten op een actieve manier kwaliVoordelen voor docenten en trainers:








Werken aan kwaliteit ondersteunt je bij
het reflecteren op je eigen werk en het
verbeteren van jouw manier van werken
Het kan bijdragen aan een betere werksfeer in je team en je instelling
Het kan je ondersteunen bij het verbeteren van je manier van lesgeven
Het draagt bij aan een meer effectieve
en efficiënte manier van werken
Het draagt bij aan het verbeteren van
de leerresultaten van je leerlingen
Het kan je eigen ontwikkeling als docent/trainer of coach ondersteunen
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teitsmanagement in de instelling ontwerpen. De betrokkenheid bij
kwaliteit kan je ondersteunen bij het reflecteren op je eigen werk en
jouw rol als docent of trainer en om jezelf te ontwikkelen en je eigen
manier van werken te verbeteren. Het kan je helpen om een betere
werkomgeving te creëren in je team en een betere leeromgeving
voor jouw manier van lesgeven door verschillende methodes en tools
te gebruiken.

Het kan je helpen bij het verbeteren van je onderwijsvaardigheden
en om verschillende lesmethodes te gebruiken. Daarnaast kunnen
sommige instrumenten in de toolkit kwaliteit ertoe bijdragen dat je
inzicht krijgt in de perspectieven van je leerlingen en je lesmethodes
aan hun behoeften kunt aanpassen.
In het begin kan de betrokkenheid van medewerkers bij kwaliteit om
meer inspanning vragen, maar dit kan bijdragen aan het systematisch
plannen en verdelen van werk, zodat de moeite op de lange termijn
juist minder wordt.

3.3

Voor managers

Systematisch werken aan de kwaliteit van de instelling of in de teams
kan verschillende voordelen hebben. Door samen te werken met het
personeel en management aan een betere kwaliteitscultuur in jouw
instelling kun je als een team groeien en je medewerkers activeren
om kritisch op hun werk te reflecteren en dit te verbeteren.
De betrokkenheid van je medewerkers kan hun werk en je instelling
beïnvloeden. Je personeel kan het gevoel krijgen betrokken te zijn bij
de kwaliteit van de instelling waarbij ze zelf (kleine of grote) kwaliVoordelen voor managers:
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Samenwerken aan kwaliteit kan de betrokkenheid van je personeel in de instelling vergroten
Het hebben van invloed op de instelling
kan de tevredenheid van je personeel
vergroten
Het kan de tevredenheid van leerlingen
vergroten
Het kan de leerresultaten van je leerlingen beïnvloeden
Het draagt bij aan een betere reputatie
van je instelling

teitsstrategieën kunnen ontwerpen. Dit kan hun tevredenheid, creativiteit en motivatie vergroten. Daarnaast kan het samenwerken in de
instelling de ontwikkeling van een goede werksfeer in je teams ondersteunen.

De effecten op de interne werksfeer en de motivatie van de medewerkers kunnen ook positieve effecten hebben op de deelnemers
(leerlingen/studenten). Zij krijgen kwalitatief betere lessen door meer
creativiteit en reflexiviteit van je personeel. De effecten op de werksfeer kunnen ook de perceptie van leerlingen op de leeromgeving
m.b.t. onderwijs en leerresultaten beïnvloeden.
Daarnaast kunnen kwalitatief goede lesmethodes, die de eisen van de
arbeidsmarkt reflecteren, werkgevers helpen bij het werven van personeel en hun moeite verminderen om het nieuwe personeel bekend
te maken met de bedrijfsregels-, handelingen en procedures, met
name als ze betrokken zijn geweest bij de Beropespraktijkvorming
van de deelnemers.
Al deze voordelen kunnen het imago van je instelling beïnvloeden.
Gemotiveerd en betrokken personeel en tevreden en succesvolle leerlingen kunnen bijdragen aan een positief beeld van de instelling.

4.

Wat raden kwaliteitsexperts van beroepsopleidingen aan?

4.1

Aanbevelingen uit het QUAL4T-rapport

Het QUAL4T-project, de ontwikkelde toolkit en de kwaliteitsgids zijn
gebaseerd op een case study. Deze case study is uitgevoerd in de
instellingen van de projectpartners. Het internationale rapport (Kaleja
2014) analyseert de resultaten van de case studies en verschaft aanbevelingen voor de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur in de instellingen.

11

De rapporten adviseren om een goede werksfeer in teams te creëren.
Een goede sfeer is voornamelijk voor de docenten een belangrijk aspect. Dit kan bereikt worden door een open en transparante omgeving te implementeren, waarbij uitwisseling en communicatie tussen
personeelsleden en tussen management en personeel mogelijk is.
De aanbevelingen laten zien dat er behoefte is aan de volgende aspecten die
bij kunnen dragen aan een verbeterde
kwaliteitscultuur:









een goede werksfeer in teams creëren,
het op zich nemen van verantwoordelijkheden stimuleren,
SMART-doelen ontwikkelen,
hoge transparantie en effectieve communicatie,
bieden van trainingsmogelijkheden,
evaluatiemethodes,
lesmethodes en,
plan, do, check, act-cyclus (zie Kaleja
2014).

Dit omvat ook het betrekken van het personeel bij de planning van
een strategie van de instellingen, omdat dit bijdraagt aan het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van het personeel en aan
zelfreflectie. Daarnaast kan een kwaliteitscultuur beïnvloed worden
door het aanbieden van de mogelijkheid tot professionalisering. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om vaardigheden te ontwikkelen, ervaringen te delen en regelmatig kennis bij te werken. Met name het aanbieden van les- en evaluatiemethodes kan een eerste stap
richting het verbeteren van de kwaliteitscultuur zijn. Nieuwe les- en
evaluatiemethodes kunnen bijdragen aan het aanpassen van lessen
aan de behoeften van deelnemers en om aan deze behoeften te voldoen.
Het kan ook bijdragen om een inzicht te krijgen in het perspectief van
de deelnemers en hun manier van lesgeven aan te passen aan de
hand van feedback.
Er moet speciale aandacht worden besteed aan de PDCA-cyclus. Het
toepassen van deze methode kan de kwaliteitscultuur in de instelling
op een systematische manier ontwikkelen en verbeteren. Het stimuleert een zelfreflectie-methode waarbij een kritisch perspectief op de
eigen praktijk van belang is.
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4.2

Aanbevelingen uit de QALLL-conferentie

Op basis van het QALLL-netwerk (zie het Europese thematische netwerk QALLL 2012) hebben de partners een rapport opgesteld waarin
bepaalde aanbevelingen voor kwaliteitsmanagement in het beroepsonderwijs en training staan. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de aanbeveling van het QALLL-netwerk. Het Europese thematische netwerk
m.b.t. Quality Assurance in Lifelong Learning (QALLL) bestaat uit 15
nationale agentschappen voor Lifelong Learning. De aanbevelingen
zijn gebaseerd op 39 projecten over goede methodes, de resultaten
van twee conferenties, elf nationale expertpanels en een enquête
over de duurzaamheid van projectresultaten.
DE QALLL projectwebsite:
http://www.qalll.net/
Hierop zijn ook de 10 QALLL aanbevelingen
te vinden

De aanbevelingen belichten het implementatieniveau zoals instellingen en medewerkers en het beleidsniveau. Deze aanbevelingen moeten begrepen worden als onderdelen van een coherent framework die
met elkaar in verbinding staan en die dus niet losstaan.
De 6 aanbevelingen van BO scholen uit
vijf Europese landen zijn:

1 Kwaliteit! houd het eenvoudig!
2 Kwaliteit gaat over studenten; docenten, teams en management is
daarbij betrokken
3 Begrip en commitment van docenten
en coaches is noodzakelijk
4 Het doet er niet toe wélk kwaliteitssysteem je gebruikt, áls je maar een
system gebruikt en leeft naar de
uitkomsten ervan
5 Klachten zijn cadeautjes voor
kwaliteitsverbetering
6 Ga naar de teams toe en vraag wat
ze nodig hebben. Dan kun je beginnen
bij hun behoeftes. Dit leidt tot commitment.
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Een gezamenlijk voordeel van kwaliteitswaarborging komt voort uit
een grotere uitwisseling en samenwerking tussen het volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs. Beide gebieden gebruiken
technieken die in gelijke patronen werken. Door meer samenwerking
en uitwisseling kunnen meer synergetische effecten worden bereikt.
De kwaliteitscultuur is de tweede aanbeveling van het QALLLnetwerk. Kwaliteitscultuur wordt gezien als het hart van het kwaliteitsborgingsbeleid. Het concept van kwaliteitscultuur is behoorlijk
vaag en wordt door de QALLL bedoeld als een organisatie cultuur die
de waarborging en verbetering van kwaliteit op alle niveaus ondersteunt. Er wordt met name een combinatie van een top-down aanpak
met een bottom-up aanpak aanbevolen, die het mogelijk maakt het
leerproces te onderzoeken.
De implementatie van de European Quality Assurance Reference
Framework (EQAVET) kwaliteitscyclus wordt aanbevolen door het
QALLL-netwerk. Deze kwaliteitscyclus heeft als doel het waarborgen
en verbeteren van kwaliteit door middel van een systematische aanpak. Hij bestaat uit een planningsfase, een implementatiefase, een
evaluatiefase en een beoordelingsfase.
EQAVET:
http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx

Het QALLL-netwerk raadt aan om kwaliteitsmanagement modellenen indicatoren te gebruiken die makkelijk en flexibel in gebruik zijn.
Het QALLL-netwerk geeft ook aanbevelingen over methodes die aan
je eisen zouden moeten voldoen. Dit zijn hoofdzakelijk methodes als
zelfevaluatie of peer review. Ook wordt erkenning benoemd.

Validpack projectwebsite:
http://www.irea.ro/en/development-aresearch/142-capival.html
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Praktijkleren wordt beschouwd als een belangrijk aspect van lifelong
learning en kan bijdragen aan inzetbaarheid en arbeidsmarktperspectief. De kwaliteitsborging van praktijkleren wordt door het netwerk als
een uitdaging gezien. Sommige aanbevelingen hebben te maken met
begeleiding, wat wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor
lifelong learning. Kwaliteitsborging vereist vaardigheden en competenties van medewerkers, ook bij medewerkers kwaliteit.
Daarnaast is voor de kwaliteitsborging de individuele docent de belangrijkste schakel voor kwaliteitsverbetering van het leerproces. Een
ander aspect van kwaliteitsborging is de informatiedeling en implementatie, zodat de impact van een project of je instelling vergroot
kan worden. Het QALLL-netwerk raadt aan om verdere innovatie
van kwaliteitsborging te ondersteunen. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur in beroeps- en volwassenenopleidingen, of het opnemen van de visie/ mening van studenten of studentenraden in alle aspecten van kwaliteitsborging.
De aanbevelingen van QALLL:
http://www.qalll.net/fileadmin/qalll/Downloads
/QALLL_Recommendations_web.pdf

Richt je op de A van de PDCA-cyclus
De aanbevelingen van het QALLL-netwerk ondersteunen de plan, do,
check, act (PDCA) cyclus van EQAVET (zie EQAVET-website). De
EQAVET kwaliteitscyclus is een kwaliteitstool die wordt gebruikt voor
het proces van het ontwikkelen van educatieve producten. Hij bestaat
uit vier fasen: Plannen, Implementatie, Evaluatie en Beoordeling. Het
model voor Europese Kwaliteitsborging (EQUARF) voor beroepsonderwijs biedt een Europees systeem waarbij lidstaten en betrokkenen
ondersteund worden bij het documenteren, ontwikkelen, controleren,
evalueren en verbeteren van de effectiviteit van hun beroepsopleidingen en kwaliteitsmanagement.
De PDCA-cyclus richt zich op de implementatie van nieuwe processen. Volgens de resultaten van het QALLL-netwerk, draagt de PDCA
bij aan het systematisch ontwikkelen van producten en processen. De
cyclus bestaat uit vier fasen:
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Plan. De PDCA-cyclus bestaat uit een planningsfase alvorens
te implementeren. In deze fase is het belangrijk om belangrijke doelen op te stellen en een concreet plan te ontwikkelen
voor de implementatie.



Do. De implementatiefase is de integratie van de geplande activiteiten in de praktijk. Over het algemeen kan deze fase gezien worden als een testfase om te zien hoe de implementatie
van de ontwikkelingen de realiteit beïnvloedt.

Figuur 1: De EQARF kwaliteitscriteria (bron: EQAVET website)
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Check. De evaluatiefase bestaat uit een beoordeling van de
betrokkenen over de ontwikkelingen. Dit kunnen leerlingen,
het personeel of het werkveld zijn. In deze fase is het belangrijk om informatie over de evaluatie te verzamelen.



Act. De beoordelingsfase kan worden gezien als een analyse
van de evaluatiefase die sterke en zwakke punten van de implementatiefase en het plan identificeert. Het doel is om te reflecteren over hoe ontwikkelingen verbeterd kunnen worden
en om een basis te creëren voor verdere plannen.

In de praktijk van het beroeps- en volwassenenonderwijs is voor het
garanderen van verdere ontwikkeling de evaluatiefase erg belangrijk.
De QALLL aanbevelingen beweren dat deze fase in de praktijk lang
niet altijd wordt toegepast.

Aanbevelingen voor de evaluatiefase:













Onthoud dat deze fase een centraal
onderdeel van de PDCA-cyclus is
Zorg ervoor dat een beoordelingsfase
plaatsvindt, reflecteer erover en maak
gebruik van evaluatieresultaten,
Herken, beoordeel en bouw voort op
positieve resultaten en creëer een positieve mislukkingscultuur,
Plan de beoordelingsfase van tevoren
en maak er tijd en hulpmiddelen voor
vrij,
Betrek alle medewerkers door evaluatieresultaten beschikbaar te maken,
waarbij discussie wordt aangemoedigd
en ondersteuning wordt geleverd
Handel snel in gebieden waar dat
noodzakelijk is in verband met bijv.
uitvallers.
Gebruik de beoordelingsfase om je
kwaliteitssysteem verder te ontwikkelen.
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