Instrum
ment ter vasttlegging van de status va
an de implementatie va
an kwaliteitssmanagemen
nt
1 Proc
cedure
Tijdens een
n meerfasige proccedure werden in
n de eerste fase dimensies afgeleid
d uit uiteenlopend
de instrumenten voor
v
externe evalluatie (Q2E, QEE Hessen,
H
QEE
Bremen, Q Hamburg) resp.u
uit voorstellingen van kwaliteitsma
anagementsystem
men voor scholen (Denemarken,
(
Ned
derland) en een QM-systematiek
Q
volgens
v
Detert. In
een tweede
e fase werden de
e items die waren afgeleid uit deze
e instrumenten, ggekoppeld aan dez
ze dimensies en vervolgens
v
zodoen
nde samen geconttroleerd op
volledigheiid, mogelijke redu
undantie en relevvantie en vervolge
ens gemodificeerd
d.
In een derd
de fase werden uiit de gekoppelde items die items ggeselecteerd die d
de afzonderlijke dimensies
d
het besste vertegenwoorrdigden. Vervolgens werd er een
formuleringg gezocht die de kern van de daarrin geïntegreerde uitspraken het be
este omschrijft. Procedure
P
en resu
ultaten werden ve
ervolgens door ee
en derde
gecontroleerd.
Het doel w
was de ontwikkelin
ng van een zeer compact
c
maar zo uitgebreid mogellijk instrument om
m de status van de implementatie van een kwaliteittsmanagement
voor een scchool vast te legggen. Van belang daarbij
d
is dat het instrument lossta
aat van het onderrhavige QM-systee
em.

2 Dime
ensies en ite
ems voor ee
en compacte
e vastleggingg van de QM status
Dimensie
Q-structure
en: Ideale voorste
elling:
existentie
Q-structure
en: ideale voorste
elling:
invloed
Q-gerichte leiding: Qverantwoordelijkheid SL: structuur
Q-gerichte leiding: Qverantwoordelijkheid SL: prraktijk
Q-structure
en: omgang met
tekortkomiingen: structuur
Q-structure
en: omgang met ttekorten:
praktijk
Gebruik va
an gegevens en feedback:

Vastleggen va
an QM-status

Item
De uittspraken op basis van de ideale vo
oorstelling van de school (schoolpro
ogramma / ideale
e beeld van de kw
waliteit) hebben
betrekking op datgene
e dat van belang iss voor de onderwijspraktijk op onzze school.
Tijden
ns discussies of he
et nemen van besslissingen in onde
erwijskwesties wo
ordt ook het ideale
e beeld van de sc
chool
(schoo
olprogramma / id
deale beeld van de kwaliteit) als argument gebruiktt.
groepen, bijv.
Onze schoolleiding zorrgt voor passende randvoorwaarden (hulpmiddelen, bijscholing, funcctionerende werkg
Q-gro
oepen, coördinatie
e van het team) o
om de kwaliteitsn
normen om te zettten.
b
tot hett kwaliteitsmanaggement handelt onze schooldirectie
e richtinggevend,, consequent en authentiek.
a
Met betrekking
Onze instrumenten en processen om kw
waliteitsproblemen (bijv. van onderwijskundige of organisatorische
o
aard)
a
aan het
licht te
t brengen en te verwerken, blijke
en in de praktijk te voldoen.
Op on
nze school wordt sserieus en met co
onsequenties voorr de praktijk ingegaan op suggestie
es, klachten of vo
oorstellen ter
verbe
etering van de kwaliteit.
Op on
nze school worden
n gegevens (bijv. in het kader van evaluaties) voor het uitvoeren van
n de onderwijstak
ken (bijv. met
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het verzam
melen van Q-data:: praktijk
Gebruik va
an gegevens en feedback:
verzamelen
n van feedback: p
praktijk
Gebruik va
an gegevens en feedback:
gebruik voo
or evaluatie
Gebruik va
an gegevens en feedback:
Veranderin
ng op grond van het
gebruik van
n gegevens en fee
edback
Systematie
ek van het Q-werkk
Beoordeling van QM in het ggeheel

Vastleggen va
an QM-status

betrekking tot resultatten van toetsen o
of tevredenheid) op
o een systematissche wijze verzam
meld en geëvaluee
erd.
ergaren van respo
onse ('feedback' - van scholieren, collega's
c
of anderren) voor het eige
en onderwijskundiige handelen is
Het ve
bij on
ns een vanzelfspre
ekend en vast besstanddeel van onz
ze professionele identiteit.
De ge
egevens die afkom
mstig zijn van enquêtes (evaluatiess) of feedback geb
bruik ik voor de beoordeling
b
van off reflectie over
mijn onderwijskundige
o
e handelen.
nze school maken wij gericht gebru
uik van inzichten die voortvloeien uit enquêtes (eva
aluaties) of response (feedback)
Op on
om de
e onderwijspraktiijk te verbeteren..
Ons kwaliteitsmanagem
k
ment wordt aange
ewend voor de systematische ontw
wikkeling van de school
s
en de lesprraktijk en alle
partijen worden in dit proces betrokken
n
Op on
nze school ervaar ik dat de inzet vo
oor het kwaliteitssmanagement gerrechtvaardigd worrdt door de positiieve
uitwe
erkingen op de onderwijspraktijk.
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