Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet
“În Olanda, rezultatele inspecţiei fiecărui furnizor de EFP sunt disponibile pe Internet şi sunt
utilizate pentru a întocmi un raport anual privind performanţa sistemului, de asemenea disponibil
pe Internet.”
În sistemul de educaţie şi formare profesională din Olanda, responsabilitatea pentru asigurarea
calităţii aparţine în primul rând instituţiilor de EFP. 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.
Sistemul actual de monitorizare şi inspecţie se aplică începând cu 1 ianuarie 2008 (a fost
elaborat în iulie 2007) şi este unul bazat pe evalzuarea riscurilor. În conformitate cu Legea
inspecţiei în educaţie, instituţiile care au performanţe bune “câştigă” dreptul la un nivel mai
redus de supraveghere, iar inspecţiile se intensifică în instituţiile cu deficienţe în calitate.
Inspectoratul elaborează un program anual de inspecţie, care se concentrează asupra riscurilor
potenţiale, care pot fi de natură educaţională sau financiară. Dacă nu sunt identificate riscuri,
instituţia capătă statutul de inspecţie de bază, însemnând că inspectoratul nu consideră că sunt
necesare mai multe analize ale calităţii educaţiei.
Însă atunci când inspectorii identifică unul sau mai multe riscuri, documentele şi datele instituţiei
sunt analizate mai aprofundat.
Dacă inspectorii decid că este necesară o inspecţie, se colectează informaţii suplimentare, iar în
timpul inspecţiei se discută riscurile şi problemele identificate, precum şi modalităţile prin care
intenţionează inspectoratul să intervină. Urmează apoi intervenţiile la instituţiile unde acestea
sunt necesare, cu scopul de a efectua o evaluare mai amănunţită a calităţii sau de a introduce
măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii. În timpul inspecţiei, inspectorii analizează performanţa
furnizorului în privinţa calităţii ofertei şi ai aranjamentelor interne pentru asigurarea calităţii.
Pentru a reduce la minimum povara inspecţiei pentru instituţie, analiza riscurilor se bazează, pe
cât posibil, pe datele disponibile, cum sunt rezultatele educaţionale, rapoartele anuale,
constatări şi observaţii ale unor inspecţii anterioare.
Toate instituţiile – inclusiv cele cu performanţe bune – sunt vizitate cel puţin o dată pe an. În
timpul acestor vizite, inspectorii discută rezultatele analizei riscurilor cu conducerea instituţiei.
Rapoartele
inspecţiilor
sunt
publicate
pe
website-ul
inspectoratului
(http://www.onderwijsinspectie.nl). Uneori raportul nu este publicat, ori din motive de respectare
a confidenţialităţii, ori pentru că însăşi natura raportului nu permite publicarea sa.
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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