
4. Kwaliteit binnen KIEM 
 

(tabblad) Kwaliteit 
Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, 
hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om 
die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat 
onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.  
 
Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, 
bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe 
toezicht bij de inspectie. 
 
Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op 
de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar 
haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke 
norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen 
en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra 
van Kiem Onderwijs en Opvang.  
Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke 
ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig 
hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van 
‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde 
om medewerkers te laten groeien. 
Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is 
essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking 
met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief 
samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en 
Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de 
omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het 
verbeteren van de kwaliteit.  
 
 
VERDER LEZEN  
Ons systeem van kwaliteitszorg is gebaseerd op het onderstaande processchema: 
 

‘Goede dingen 
nog beter doen’ 



 
Concreet vertaald: 
✓ De bestuurlijke kwaliteitszorgcyclus bestaat uit de volgende stappen:  

• Aan het begin van het schooljaar wordt het Jaarplan van het kindcentrum vastgesteld. 
• Halverwege het schooljaar (febr./mrt.) bespreekt de directeur van het kindcentrum de 

opbrengsten van de Cito middenmeting en de voortgang van de schoolontwikkeling met 
de kwaliteitscoördinator en indien nodig de bestuurder. 

• Aan het eind van het schooljaar (juni) volgt het gesprek tussen de directeur en bestuurder 
over de opbrengsten van het jaar en is er een vooruitblik naar het volgend schooljaar. 

✓ Kiem kent een interne kwaliteitscontrole door middel van audits. Er zijn twee teams bestaande 
uit directeuren en leerkrachten, aangevoerd door de lead auditor, c.q. de 
kwaliteitscoördinator. 

✓ Het management binnen Kiem zorgt voor de monitoring van de output aan de hand van een 
Management Informatie Systeem. 

✓ De opbrengsten van de kwaliteitszorgcyclus zijn de indicatoren voor de bestuurder om scholen 
in te delen naar: verhoogd risico (zwak/matig), goed of excellent. 

✓ De Eindtoets Basisonderwijs (Cito, Route 8, IEP) is een indicator van de kwaliteit van het 
onderwijs. 

✓ Iedere twee jaar wordt de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers gepeild. 
✓ Iedere twee jaar wordt door de accountant de kwaliteit van de organisatorische en 

administratieve processen beoordeeld. 
✓ Jaarlijks stelt de bestuurder een Jaarplan op in samenspraak met de directeuren van de 

scholen en de stafleden (personeel en financiën). Deze ‘gezamenlijke ambities’ worden 
besproken en gevolgd door de Raad van Toezicht. Zij toetsen de uitvoering van het beleid door 
de bestuurder. 

In mei 2018 is ons kwaliteitsbeleid beoordeeld door de inspectie aan de hand van het nieuwe 
toezichtskader. De eindconclusie is dat ons bestuur onder het basistoezicht valt en over vier jaar pas 
opnieuw wordt onderzocht. 
 


