
Inhoud en kosten workshops 
 

Workshop Beheer Kwaliteitvolgsysteem 

Doelgroep: kwaliteitsmedewerker die de basale mogelijkheden wil beheersen. 

Over de basale gebruiksmogelijkheden en inrichting van Kwaliteitscholen: logins en wachtwoorden; 

externen importeren; soorten vragenlijsten; mogelijkheden van beheer onderzoeken; testen; bekijken 

resultaten; filters inzetten van deelnemersgroepen en teams. Door allerlei korte opdrachten te maken 

leert u de mogelijkheden van de internettoepassing kennen. 

 

Programma 

• Inleiding: wat is uw doelstelling van deze dag? 

• Algemene uitleg over inrichting Kwaliteitscholen.  

• Welke instrumenten zijn er?  

• Welke soorten van vragenlijsten zijn er?  

• Wachtwoorden en logins.  

• Externen inlezen bij de eigen school en testgebruiker toevoegen.  

• Informatie zoeken in Kwaliteitscholen.  

• Onderzoeken activeren.  

• Onderzoek beheren: wat zijn de mogelijkheden van beheer? (zwaartepunt)  

• Resultaten: welke soorten van rapportages zijn er allemaal? 

 

Informatie 

Duur: 1 dag, van 9.30 tot 16.00 uur 

Plaats: Algengroen 12 te Zoetermeer * 

Data: zie website 

Kosten:  hele dag € 389,-- per persoon, exclusief btw, inclusief lunch  

Groepsomvang: maximaal 7 personen 

 

Wilt u zich aanmelden? 

Bel 079.36.08.728 of stuur een e-mail naar onze medewerkster Cindy Both-Klijn 

(info@kwaliteitscholen.nl). 

 

* Onze ruimte is gelegen op de tweede verdieping en alleen met de trap bereikbaar. 

mailto:info@kwaliteitscholen.nl


Workshop Beheer Bekwaamheidsdossier 

Doelgroep: applicatiebeheerder voor P&O 

U leert uitgebreid de mogelijkheden van het bekwaamheidsdossier kennen. De opzet is veel zelf doen. 

Wat zijn de schermen voor de diverse gebruikersgroepen, wat zijn de rechten van de teamleiders en 

docenten, hoe kunnen teams worden samengesteld en beheerd, hoe worden evaluatieformulieren 

opgesteld en beheerd, hoe worden resultaten teruggekoppeld en op welke wijze kan de directie slim 

resultaten voor strategisch beleid exporteren. Aan het einde van de workshop weten de deelnemers 

wat de mogelijkheden zijn van het bekwaamheidsdossier. Het programma is vooral veel zelf doen. 

 

Programma 

• Inleiding van mogelijkheden 

• Implementatie en stappenplan 

• Verschillende rechten en schermen: beheerder, teamleider, medewerker 

• Team maken en beheren 

• Evaluatieformulier opstellen 

• Evaluatie invullen 

• Evaluaties beheren, volgen en opslaan 

• Uitnodiging versturen 

• Resultaten bekijken 

• Documenten downloaden, link met cv en deskundigheidsbevordering 

• Overzichten uitdraaien 

   

Informatie 

Duur: 1 dag, van 9.30 tot 16.00 uur 

Plaats: Algengroen 12 te Zoetermeer  * 

Data: zie website 

Kosten:  hele dag € 389,-- per persoon, exclusief btw, inclusief lunch 

Groepsomvang: 6/7 personen 

 

Wilt u zich aanmelden? 

Stuur een e-mail naar onze medewerkster Cindy Both-Klijn (info@kwaliteitscholen.nl). 

 

* Onze ruimte is gelegen op de tweede verdieping en alleen met de trap bereikbaar.   



Workshopruimte 

 

 

 

 


