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Q-Spirit 
een instrument 
voor het 
beroepsonderwijs

Bent u een aanbieder van beroepsonderwijs en training? 
Bent u bekend met EQAVET? 

Weet u hoe het EQAVET framewerk bij kan dragen aan het 
kwaliteitsbeleid van uw instituut?

Ontdek hoe u uw eigen kwaliteitsbeleid een Europese 
dimensie kunt geven! 



Achtergrond
Het project maakt gebruik van de resultaten 

van drie eerdere projecten uit het Leonardo 

da Vinci-programma. Deze projecten zijn 

gecoördineerd door verschillende landen. Al 

deze landen zijn ook partner in het huidige 

project. Deze drie projecten zijn: “CQAF-

VET Online provider Online Model” (http://

www.cqaf-online.eu), “EXPERO2EU” (http://

www.expero2.eu) en “Facilitating a Common 

Quality Assurance Framework through Peer 

Review for VET” (http://www.peer-review.

gr). 

Europese context
In de laatste jaren hebben Europese lidstaten een 
prioriteit gegeven aan de introductie van een vergelijkbare 
kwaliteitszorgkader voor beroepsonderwijs en training. Het 
Europese “Quality Assurance Reference Framework for VET 
(EQAVET)” biedt lidstaten en partijen uit het onderwijs een 
gezamenlijk kader voor het documenteren, ontwikkelen, 
monitoren, evalueren en verder verbeteren van de kwaliteit 
en van het kwaliteitsbeleid van beroepsonderwijs en 
beroepsgerichte training. 

De stand van zaken 
rondom de implementatie 
van dit kader
EQAVET is echter een vrijwillig te gebruiken kader dat 
progressief geïmplementeerd kan worden overeenkomstig 
nationale regelgeving en praktijk. Vanaf de introductie ervan 
in 2009 wordt EQAVET door de onderwijsaanbieders echter 
veel minder gebruikt dan de nationale beleidsgegevens doen 
vermoeden. Onderwijsaanbieders zijn veelal betrokken bij 
vormen van externe of interne auditing, maar de EQAVET-
verbetercyclus is daarbij nog geen algemeen goed. Dit laat 
zien dat er nog ruimte voor verbetering is in het gebruik ervan 
door onderwijsinstellingen. Hier wil het “EQAVET in practice”- 
project zich dan ook op richten.

www.qspirit.eu



Waarom 
“EQAVET in 
practice”?

 ¾ Koepelorganisaties van het beroep-
sonderwijs ondersteunen het uit-
testen van het ontwikkelde materi-
aal;

Het project
Het partnerschap wil een handreiking 
maken om het EQAVET-kader te kunnen 
verbinden met de kaders en criteria die 
onderwijsaanbieders zelf gebruiken voor het 
garanderen van goed onderwijs. Input en 
betrokkenheid van de onderwijsaanbieders 
vormen essentiële voorwaarden om te 
komen tot een goed eindproduct.

De doelstellingen van het project zijn:
I. Een transnationaal rapport maken 

over het gebruik van kwaliteitscriteria, 
de omschrijvingen en de bijhorende 
indicatoren door onderwijs-aanbieders;

II. Ontwikkelen van een webapplicatie met 
handreikingen voor het vertalen van 
EQAVET criteria en indicatoren naar de 
nationale context;

III. Update van enkele bestaande 
instrumenten en methoden 
voor kwaliteitszorg, gebaseerd 
op deze handreikingen.

Het innovatieve karakter van het 
project schuilt in het verbinden van 
het EQAVET-kader met kaders en 
criteria waar onderwijsaanbieders 
zelf behoefte aan hebben voor het 
garanderen van goed onderwijs.
Het resultaat is dan een gezamen-
lijk set criteria die bruikbaar en 
hanteerbaar zijn. Op deze wijze 
kan EQAVET het instrument wor-
den dat ook daadwerkelijk gebruikt 
wordt en bijdraagt aan algemene 
kwaliteitszorg, transparantie en 
mobiliteit. 

 ¾ Afdekken van drie aspecten van kwalit-
eitszorg namelijk beheersystemen, 
methodiek en procedures in combinatie 
met de EQAVET verbetercyclus door de 
koppeling met de drie bovengenoemde 
projecten.

 ¾ Vergrootte samenwerking tussen onder-
wijsaanbieders uit verschillende lidstat-
en die eenzelfde raamwerk gebruiken.

 ¾ Vergroting van de transparantie en mo-
biliteit van burgers tussen de lidstaten. 
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