
Studienamiddag
Zorg op school
Vrijdag 1 december 2006
Katho-RENO, Torhout

 Achtergrond en aanleiding

Van overheidswege wordt zelfevaluatie gestimuleerd als een pijler voor kwaliteitszorg in scholen. Het beleid
vraagt ook zorgverbreding voor leerlingen. Bij integrale kwaliteitszorg slaat zorg op diverse aspecten van de
school als organisatie: niet alleen omgaan met leerlingen, maar ook zorg voor het personeel en zorg voor een
goede omgeving en een goede toekomst.

PROSE (vroeger PROZA genaamd) is als kwaliteitszorginstrument goed geschikt om de verschillende
componenten van deze zorg in kaart te brengen en deze in het schoolbeleid te verweven. De versie voor
secundair onderwijs is in de loop van 2005 sterk vernieuwd. Tegelijkertijd is in Nederland de versie voor
praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Hierin nemen niet alleen onderwijsaspecten, maar ook
aspecten van (leerlingen)zorg een belangrijke plaats in bij de kernprocessen.

 Doel en doelgroep

De studienamiddag staat open voor directieleden en medewerkers van secundaire scholen. Op de
studienamiddag worden drie thema’s door experten op een interactieve manier en vanuit praktijkervaring in
workshops aangebracht. Hierbij wordt ingegaan op goede praktijken en ook hoe PROSE hierin kan worden
gebruikt. Twee bijkomende presentaties gaan op het einde van de namiddag in op mogelijkheden van online
diagnostiek en certificering van goede praktijken in kwaliteitszorg.

 Programma

12.30 Broodjeslunch

13.15 Workshops over de thema’s:
A: Het uitwerken van een beleid rond leerlingenzorg (Ides Depotter, Katho-Reno Torhout)
B: Werken aan een duurzaamheidsbeleid op school (Geert Vervaele, VTI Oostende)
C: Zorg voor het werkklimaat bij personeel (Hugo Gevaert en Gilbert Deketelaere, SIGO Gistel)

15.45 Koffiepauze

16.00 Eindpresentaties naar keuze:
 Organiseren van online bevragingen met PROSE online diagnostics (A. Vyt, PROSE)
 Erkenning van kwaliteitszorg via het PROSE/EFQM C2E-certificaat (R. Verkest, Bbest)

16.30 Afsluiting

Om de workshops voldoende interactief te maken, wordt het aantal deelnemers beperkt. Indien er een grote
opkomst is, worden de workshops opgesplitst en volgt men 2 van de 3 workshops. Deelnemers worden daarom
verzocht bij inschrijving hun voorkeur voor 2 workshopthema’s (A, B of C) aan te geven.

 Locatie en aanmelding

De studienamiddag vindt plaats op de campus KATHO-RENO te Torhout (St.-Jozefstraat 1, zie bijgevoegd routeplan).

De deelname aan deze studienamiddag bedraagt 48,40 euro (incl. BTW) voor PROSE-leden en personeelsleden
van scholen met een gebruikslicentie op PROSE SO.2 (de in 2005 vernieuwde versie van PROSE voor secundair
onderwijs). Voor anderen bedraagt de deelnameprijs 66,55 euro (incl. BTW). Documentatie is inbegrepen.

Inschrijven kan men online via de website www.prose.be (rubriek vorming, code OV1206) of door eenvoudige
aanmelding bij info@prose.be (met opgave van eerste en tweede voorkeur voor workshops en met volledige
contactgegevens). Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven op rekeningnummer 776-5962121-16 (PROSE,
Wielewaalstraat 1, 9820 Merelbeke). Het aantal deelnemers is beperkt. Late inschrijvingen (na 25 november)
kunnen niet gegarandeerd worden.



 Campus KATHO-RENO Torhout

Met de trein: Het station te Torhout ligt op 10 min. wandelafstand van de gebouwen van KATHO.

Met de wagen via de E403/A17 Kortrijk/Roeselare/Brugge: Neem afrit 10 (Torhout), volg de R34 tot de eerste
rotonde, rij rechtdoor en volg richting Torhout-centrum tot aan de volgende rotonde, neem de derde afslag
(N32 Bruggestraat) en volg de Bruggestraat tot aan de rotonde. De Sint-Jozefstraat is de derde afslag. Het
gebouw van KATHO-RENO ligt op 150 m voorbij de rotonde. Parkeren gebeurt best aan het zwembad.

 Aanmelding voor de studienamiddag van 1 december (faxen naar 09-3621468)

Naam: Voornaam:

Functie: School:

Adres: Plaats:

Telefoon: Fax:

Schrijft zich in voor de studienamiddag en betaalt hiervoor (kruis aan): O 48,40 euro (PROSE-lid)

O 66,55 euro (niet-lid)

Eerste voorkeur voor workshops (omcirkel): A B C Tweede voorkeur: A B C

Datum en handtekening: E-mail:


