Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor
“În Olanda, furnizorii de EFP sunt principalii responsabili pentru asigurarea calităţii, iar
inspectorii utilizează aceleaşi seturi de date şi de indicatori pentru a raporta pe tema
performanţei globale a sistemului. Sistemul de inspecţie foloseşte aceste date pentru a evalua
riscul de performanţă slabă, care constituie baza inspecţiei.”
În sistemul de educaţie şi formare profesională din Olanda, instituţiile de învăţământ poartă, în
primul rând, responsabilitatea pentru asigurarea calităţii. Ca parte a sistemului naţional de
asigurare a calităţii, furnizorii de educaţie şi formare profesională sunt monitorizaţi printr-un
sistem naţional de inspecţie, organizat de Ministerul Educaţiei. Ca parte a acestui sistem,
inspectorii utilizează un set standard de date, cu definiţii comune. Aceste definiţii naţionale sunt
folosite şi de furnizorii de EFP pentru a asigura simplificarea colectării, compilării şi analizării
datelor şi existenţa unui set mai consecvent şi mai credibil de instrumente de măsurare a
performanţei.
În conformitate cu Legea privind învăţământul profesional şi educaţia aduţilor, autoritatea
competentă a unei instituţii EFP trebuie să stabilească un sistem de asigurare a calităţii,
existând siguranţa că instituţiile acordă atenţie în mod sistematic propriilor performanţe şi
modalităţilor de îmbunătăţire a acestora. Conform legii, instituţiile de EFP trebuie să transmită
periodic informaţii ministerului şi inspectoratului. Instituţiile furnizează date administrative privind
înregistrarea şi certificatele elevilor către o bază de înregistrare centrală (BRON), astfel încât
datele privind ratele de promovabilitate şi de abandon devin disponibile atât la nivel instituţional,
cât şi la nivel de sistem. Aceste date permit şi efectuarea unor comparaţii între instituţii şi nivelul
naţional, astfel încât este posibilă aplicarea analizei comparative în baza rezultatelor şi
performanţei instituţiei, incluzând rata de succes, destinaţia elevilor din grupul-ţintă şi accesul la
educaţie. Informaţiile sunt utilizate pentru a stabili câtă finanţare primeşte instituţia şi pentru a
sprijini şi evalua politicile guvernului.
Până în 2004, în urma inspecţiei, inspectorii completau un formular standardizat de raport
privind instituţiile de învăţământ. Rapoartele furnizau informaţii privind calitatea predării în
instituţiile de învăţământ şi rezultatele obţinute, într-o formă uşor de parcurs. Rapoartele
instituţiilor ÎPT sunt publicate pe website-ul inspectoratului (http://www.onderwijsinspectie.nl). În
2007, formatul raportului a fost adaptat pentru sistemul de inspecţie bazat pe evaluarea riscului,
iar formularul de raport a fost înlocuit de formularul de inspecţie, care furnizează informaţii
privind calitatea fiecărui curs.
Pentru informaţii suplimentare privind sistemul olandez de educaţie şi formare profesională, vă
rugăm să accesaţi http://www.minocw.nl/english/education/369/Vocational-education-trainingand-adulteducation.html. Informaţii privind asigurarea calităţii EFP în Olanda sunt disponibile pe
website-ul Punctului Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (Centrul pentru Inovaţie în
Educaţuie şi Formare, CINOP): www.eqavet.nl.
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