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Kwaliteitsbeleid  
In het strategisch plan van het SVOK staat dat kwaliteit, uitgedrukt in meetbare opbrengsten, 
meer moet omvatten dan enkel de basiskwaliteit die bestaat uit de wettelijke kaders en eisen 
vanuit de overheid. Met het stuk over kwaliteitsbeleid in ons schoolplan hebben we getracht 
duidelijk de meerwaarde van een goed kwaliteitsbeleid neer te zetten 
 
 

Kwaliteitsbeleid 
 
Nadenken en uitvoering geven met elkaar aan een stuk kwaliteitsbeleid hoort binnen een 
professionele organisatie plaats te vinden. Er zal met elkaar binnen een professionele 
dialoog gesproken moeten worden over de kwaliteit van het onderwijs, de coaching en  
de resultaten. Dit zal moeten plaatsvinden aan de hand van een zogeheten PDCA-cyclus.   
 
Partijen die een rol spelen in het vormgeven van kwaliteit zijn:  
Directie( MT), docententeam, OOP, ouders, leerlingen en alle andere stakeholders buiten de 
organisatie. 
 
Hoe is de kwaliteit van ons onderwijs ( welke instrumenten gebruiken we daarvoor?)  
 
Vragen die wij ons hierbij moeten stellen zijn:  

 Hoe is de kwaliteit van de lessen en hoe meten we dit?  

 Hoe is de kwaliteit van onze coaching en hoe verbeteren/borgen dit in de  

 organisatie?  

 Hoe is de kwaliteit van onze resultaten? ( doorstroom en examenresultaten en hoe 
monitoren we deze en welke acties worden er opgezet om zaken te verbeteren?)  

 
Instrumenten die ingezet kunnen worden om de kwaliteit te verbeteren:  

 Feedbackinstrument  

 Kwaliteitsvolgsysteem  van kwaliteitscholen  

 Intervisiebijeenkomsten (structureel ingezet in het jaarrooster)  

 Evaluaties ( PDCA-cyclus) met docenten, ouders en leerlingen  

 Vensters voor verantwoording  

 Cum laude voor doorstroming en examenresultaten  

 Voortzetting deelname aan onderzoek van de universiteit van Leiden met betrekking 
tot de invoering van GPL  

 
Instrumenten om kwaliteit te meten:  

 Oudertevredenheidsonderzoek  

 MTO  

 Inspectierapport  

 LAKS-enquête 

 Klankbordgroepen ouders  

 SWOT-analyse op basis van deze instrumenten  
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Waar het gaat om de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zijn we ook bezig met 
andere manieren van toetsen. Dus niet alleen met of via cijfers, maar uitgaand van 
leerdoelen van de leerling waarvan moet kunnen worden aangetoond dat hij deze heeft 
behaald. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat zowel weging als impact van 
‘gemiddelde cijfers’ als kwaliteitsinstrument zullen gaan veranderen.  
 
 

Inzet/voorstel kwaliteitsagenda (cursusjaar 2017-2018) 

 
Alle onderstaande voorstellen zullen aan de hand van een PDCA-cyclus worden ingezet in de 
organisatie.  
 

1. Er zal een softwareprogramma aangeschaft worden om de voortgang van het GPL 
in onze school te meten. Dit programma zal met behulp van digitale vragenlijsten 
aan leerlingen en docenten structureel ingezet worden om de kwaliteit van ons 
onder wijs in al haar facetten te meten.  

 
2. De samenwerking met onderzoekers van OCW en de universiteit van Leiden wordt 

voortgezet. De uitslagen van dit onderzoek zullen besproken en toegelicht worden 
aan alle geledingen van de organisatie.  

 
3. Examencijfers zullen teruggekoppeld worden met behulp van het programma 

CumLaude aan individuele docenten en secties. 
 

4. Tevens moet er over nagedacht worden welke gegevens nog meer gedeeld worden 
aan de individuele docent (doorstroomcijfers, afwezigheid, etc.). Het delen van 
deze gegevens zal per cursusjaar plaatsvinden. De teamleider en directeur hebben 
in de bespreking van bovenstaande gegevens met individuele docenten en/of  
secties een leidende rol.  

 
5. Er wordt in school een intervisiecyclus opgestart en ingezet die ook zal worden 

opgenomen in jaarplanner. De trainer-coaches zullen een leidende rol hierin 
moeten nemen.  

 
6. Versterking van de coaching door de inzet van onze eigen trainer-coaches. Deze 

zullen scholing op individueel niveau aanbieden die recht doen aan de 
ontwikkelingsfase van een docent.  

 
7. Alle gegevens uit onderzoeken en enquêtes zullen op een overzichtelijk wijze 

inzichtelijk zijn voor alle collega’s in de organisatie. Hieronder vallen ook de 
informatie van uit de softwareprogramma’s die ingezet worden bij het uitrollen 
van de kwaliteitsagenda.  

 
8. De klankbordgroepen met ouders zullen worden uitgebreid naar leerjaar 3  
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9. Docenten bovenbouw worden gekoppeld aan docenten onderbouw om een 
soepele voortgang van GPL in de bovenbouw te borgen. Door deze koppeling 
kunnen er ervaringen gedeeld worden tussen ervaren en minder ervaren docenten 
met deze onderwijsvorm. Tevens is er een belangrijke rol voor de docent-coaches 
om nieuwkomers in onze organisaties te begeleiden m.b.t. hun rol in ons 
onderwijssysteem. 

 


