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DeSqual
Het ontwikkelen van een blijvende borging van kwaliteit in beroepsonderwijs
en training
Waarom
In veel kwaliteitsprojecten in het beroepsonderwijs, zoals EQAVET (Europese kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en training) wordt veel aandacht besteed aan het
ontwikkelen en implementeren van een
solide structuur voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Als dit system is vastge-
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van de informatie die erin is vervat.
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