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DeSqual
Utvikling av bærekraftig kvalitetssikring i
yrkesrettet utdanning og opplæring
Hvorfor
I mange kvalitetsprosjekter hos leverandører av
velferdstjenester innen yrkesrettet utdanning og
opplæring (VET), slik som EQAVET (European
Quality Assurance i VET), går mye av
oppmerksomheten med til etablering og
gjennomføring av en solid struktur av et
kvalitetssystem. Når systemet er etablert og
implementert, blir VET-leverandøren revidert av

Grue Service AS
Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EUkommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer
bare synet til forfatteren, og kommisjonen kan
ikke holdes ansvarlig for noen bruk som kan
gjøres av informasjonen som finnes der.

en uavhengig ekstern vurdering. Hyppig ekstern
evaluering viser at mange VET-leverandører står
overfor utfordringer med å opprettholde
kvalitetsytelse i henhold til EQAVET krav på
daglig basis. Med andre ord: de har en
utfordring med å sikre bærekraftig
gjennomføring av EQAVET krav i sine
kvalitetssystemer.

Målet med prosjektet
Hovedformålet med DeSqual er å skape
bærekraftig kvalitetssikring i yrkesleverandører
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i en
europeisk ramme. Bærekraft vil oppnås ved å
styrke, forbedre og øke kvalitetsbevisstheten,
kvalitetskultur og kvalitet oppførsel av ansatte
Vet-leverandører.
Vi skal utvikle og teste et skreddersydd modul
basert treningsprogram for kvalitetssikring i VETleverandører for mennesker med
funksjonshemming.
Opplæringen vil være tilpasset og basert på
eksisterende vellykkede programmer for
kvalitetssikring.
Det konkrete resultatet av dette prosjektet kan
beskrives som: økt kvalitetsbevissthet og
kvalitetsatferd gjennom å implementere et
skreddersydd bevis-basert opplæringsprogram.
Det vil oppfylle vilkårene for å skape bærekraftig
kvalitetsutvikling og implementering av EQAVET
krav hos leverandører av velferdstjenester.

Merverdi

Prosjekt-gruppen

Input av innovasjon kommer fra kompetanse i

Gruppesammensetningen i DeSqual

sosialsektoren, VET-sektoren, industrisektoren

Prosjektet består av 10 europeiske

og den sosiale helsesektoren representert ved en

partnere.

rekke europeiske partnere.

Det finnes fire typer partnere:

Opplæringsprogrammet som utvikles i dette

• Expert organisasjoner som vil bringe inn

prosjektet vil ha både en nasjonal og

kompetanse og erfaringer i

internasjonal betydning. DeSqual vil også legge

opplæringsprogrammer for å bidra til

til rette for en overføring av innovasjon mellom

kvalitetsbevissthet, individuell kvalitets

ulike sektorer ved å skape en kontekst av

atferd og kvalitetskultur.

gjensidig læring.

• Eksperter som har erfaringer som
opplæringskonsulenter.
• VET-tilbydere som ønsker å skape en
bærekraftig utvikling av kvalitet gjennom
økt kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og
kvalitetsatferd
• En ekstern ekspertorganisasjon som vil
gjennomføre en prosess- og
produktevaluering, og en evaluering av
effekten av treningsprogrammet.

