
Workshops in januari en februari 2007
voor de sector [O&V] Onderwijs & Vorming

Met de steun van

Werken aan kwaliteitszorg met PROSE
Meten en cyclisch werken aan kwaliteitszorg

Actieplannen en indicatoren opmaken en opvolgen

Voor en door wie? De workshops zijn bedoeld voor directieleden, coördinatoren en stafmedewerkers in het
secundair en volwassenenonderwijs. De groep wordt beperkt tot max. 20 personen, met voorrang aan PROSE-leden.
Er wordt sterk ervarings- en toepassingsgericht gewerkt.

Kostprijs? De deelnamekost voor de volledige reeks bedraagt 290,40 euro voor leden en 399,30 euro voor anderen.
Men kan ook inschrijven voor afzonderlijke vormingsdagen aan 121,00 euro per dag (157,30 euro voor niet-leden),
maar prioriteit wordt verleend aan wie voor de volledige reeks inschrijft. De deelnameprijs omvat ook een werkmap
en middaglunch (broodjes). Koffie, thee, water en frisdrank is voorzien. De prijzen zijn incl. BTW.

Waar? De sessies gaan door in het Dexia hoofdkantoor (Onafhankelijkheidslaan 17-18) te Gent, dichtbij Station Gent
Sint-Pieters, van 9.30u tot 16.00u.

Inschrijven? Dit gebeurt via de website www.prose.be (sectie vorming), per persoon. Het bedrag schrijft men over
op rekeningnummer 776-5962121-16 van PROSE (Wielewaalstraat 1, 9820 Merelbeke), met vermelding van de code
(van de reeks of de sessies) en de naam van de deelnemer.

De volledige reeks van 3 workshops 24 jan – 7 feb – 14 feb 2007
Hugo Gevaert, Gilbert Deketelaere en Andre Vyt Identificatiecode: OV010207

€ 290,40 (399,30 voor niet-leden)



Werken aan kwaliteitszorg met PROSE 24 januari 2007
Hugo Gevaert Identificatiecode: OV240107

€ 121,00 (157,30 voor niet-leden)

In deze workshop wordt stilgestaan bij een aantal essentiële begrippen en technieken in kwaliteitszorg, maar
onmiddellijk toegepast op de concrete situatie in scholen en vormingscentra. Er wordt vervolgens ingegaan op de
methode van PROSE voor een goede zelfevaluatie. Aan de hand van oefeningen wordt het hele stroomdiagram
doorlopen: beleidsbeslissing, sensibilisering, vorming, quickscan, zelfevaluatie, fasebepaling, selecteren en formuleren
van verbetervoorstellen. Er wordt gewerkt met voorbeelden, cases, oefeningen en vragen van de deelnemers.
Veelgestelde vragen komen aan bod, zoals: hoe introduceer ik PROSE in mijn organisatie, hoe interpreteer ik een
quickscan, hoe, met wie, op basis van welke info selecteer ik aandachtpunten voor zelfevaluatie, en hoe organiseer ik
een effectieve en efficiënte diagnosegroep.

Meten en cyclisch werken aan kwaliteitszorg 7 februari 2007
Gilbert Deketelaere Identificatiecode: OV070207

€ 121,00 (157,30 voor niet-leden)

In deze workshop wordt besproken hoe de cirkel van kwaliteitsverbetering (PDCA) geïntegreerd wordt in het
schoolgebeuren. Met voorbeelden wordt aangetoond hoe het kwaliteitszorgproces vorm krijgt in een schoolwerkplan,
jaaractieplannen en het functioneren van werkgroepen. Het plannen en afstemmen van PROSE-diagnoses krijgt hier
een belangrijke plaats. De mogelijkheden om gegevens te genereren met PROSE worden gedemonstreerd: niet alleen
consensusdiagnoses, maar ook bevragingen en onderwijsevaluaties. Speciale aandacht gaat naar het construeren,
afnemen en verwerken van tevredenheidsbevragingen en het integreren ervan in een kwaliteitszorgsysteem.

Actieplannen en indicatoren opmaken en opvolgen 14 februari 2007
Hugo Gevaert en Andre Vyt Identificatiecode: OV140207

€ 121,00 (157,30 voor niet-leden)

In deze workshop wordt ingezoomd op de laatste stap in de methodiek van PROSE: de geselecteerde verbeterpunten,
die een verbeterproject vereisen, worden uitgeschreven in een prioritair actieplan (PRIAC). Kwaliteitscriteria worden
toegelicht en actieplannen worden onder de loep genomen. We staan zowel stil bij het proces van de totstandkoming
als bij het eindproduct zelf. In het tweede deel wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik van indicatoren.
Op basis van de werksituatie van de deelnemers worden concrete voorbeelden van indicatoren aangemaakt. De
soorten worden besproken, en ook de wijze van gebruik in een kwaliteitszorgsysteem. De opvolging van kengetallen
in een kwaliteitscyclus wordt extra belicht.

Praktisch. Inschrijven doet u online via www.prose.be (sectie vorming). De sessies vinden plaats, telkens van 9.30
tot 16.00 uur, in het vergaderlokaal van Dexia Gent, Onafhankelijkheidslaan 17-18. Het bevindt zich op wandelafstand
(10 minuten) ten zuidoosten van het Sint-Pietersstation. U neemt aan de achterzijde van het station (via
doorgangtunnel reizigers) de Sint-Denijslaan (linksaf als u buiten de stationstunnel stapt).

Met de wagen: vanuit Antwerpen of Kortrijk neemt u de E17 richting Gent en vervolgens de E40 richting Oostende.
Vanuit Brussel of Oostende neemt u de E40. Op de E40 neemt u afrit n°15 (Zwijnaarde/Oudenaarde). Volg richting
Gent. Bij het rondpunt De Sterre (benzinestation Shell) neemt u de 2de straat rechts tegenover u. Bij de
verkeerslichten even rechtsaf en onmiddellijk linksaf langs het park.


