
Inhoud en kosten workshops 
 

Workshop Beheer Kwaliteitvolgsysteem 

Doelgroep: kwaliteitsmedewerker die de mogelijkheden wil beheersen van 

www.kwaliteitscholen.app. 

Over de basale gebruiksmogelijkheden en inrichting van Kwaliteitscholen: registreren; soorten 

vragenlijsten leren kennen; opties templates; onderzoek uitzetten; testen; bekijken resultaten. 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?  

• Informatie zoeken in Kwaliteitscholen.  

• Hoe is een onderzoekstemplate opgebouwd? 

• Welke soorten van onderzoekstemplates zijn er?  

• Hoe maak ik een eigen template? 

• Personentemplates en Groepen maken. 

• Onderzoeken activeren.  

• Onderzoek beheren: wat zijn de mogelijkheden van beheer?  

• Resultaten: welke mogelijkheden zijn er van rapportages? 

 

Informatie 

Duur: 1 dag, van 10.00 tot circa 16.00 uur 

Plaats: Algengroen 12 te Zoetermeer * 

Data: zie website 

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

Groepsomvang:  6/7 personen 

 

Wilt u zich aanmelden? 

Vul het formulier in op onze website (https://www.kwaliteitscholen.nl/workshopskws). U ontvangt 

uiterlijk de volgende werkdag een bevestiging. 

 

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

https://www.kwaliteitscholen.nl/workshopskws


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 P&O-rol, de 

teamleiders en docenten? Hoe kunnen teams worden samengesteld en beheerd, hoe worden 

evaluatieformulieren opgesteld en beheerd, hoe onderzoeken worden geactiveerd. 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 

• Verschillende rechten en schermen: beheerder, teamleider, medewerker 

• Team maken en beheren 

• Evaluatieformulier opstellen 

• Gesprekkencyclus inrichten 

• Evaluatie activeren voor teams 

• Evaluatie uitzetten door teamleider en teamleden 

• Evaluaties beheren, volgen en opslaan 

• Documenten downloaden 

• Overzichten uitdraaien 

   

Informatie 

Duur:  1 dag, van 10.00 tot 16.00 uur 

Plaats:  Algengroen 12 te Zoetermeer  * 

Data:  zie website 

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

Groepsomvang:  6/7 personen 

 

Wilt u zich aanmelden? 

Vul het formulier in op onze website (https://www.kwaliteitscholen.nl/workshopskws). U ontvangt 

uiterlijk de volgende werkdag een bevestiging. 

 

 

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

  

https://www.kwaliteitscholen.nl/workshopskws


Workshopruimte 

 

 

 

 


