Betrokkenheid van docenten bij kwaliteitszorg
Op 3 en 4 oktober 2016 organiseerde het Weense NCP EQAVET een peer learning activity
(PLA) met als onderwerp ‘VET teachers involvement in Quality Management Systems’.
Doel van de PLA was om met experts uit verschillende landen na te denken over hoe de
betrokkenheid van docenten bij kwaliteitszorg vergroot kan worden om zo de werking
van kwaliteitszorg in het algemeen en specifiek op het niveau van docenten te vergroten.
Er waren experts aanwezig uit Finland, Duitsland, Schotland, Oostenrijk en Nederland.
Marloes van Bussel, namens het Nederlandse NCP EQAVET en Eric Luijten, als docent van
ROC Nijmegen en namens de BVMBO, hebben hieraan deelgenomen. In dit verslag leest
u de inzichten die zij in deze PLA hebben opgedaan en welke kunnen bijdragen aan het
verder versterken van de kwaliteitsborging in Nederland.
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eigenaarschap ontstaat betrokkenheid. Laat
hen bepalen wat de kwaliteit is, of zij deze
leveren en wat er verbeterd moet worden.
Geef ook vrijheid in de aanpak om voor de
kwaliteit te zorgen. Geef kaders waaraan
voldaan moet worden en laat vervolgens
docenten bepalen hoe ze dat doen.
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