Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare
“În Olanda, legislaţia specifică în mod expres că instituţiile de învăţământ sunt în primul rând
responsabile pentru calitatea educaţiei şi examenelor, asigurarea calităţii, şi că sunt
răspunzătoare public pentru activitatea desfăşurată.”
În sistemul de EFP din Olanda, instituţiile de învăţământ sunt în primul rând responsabile pentru
asigurarea calităţii. Sarcina acestora este să determine, să evalueze, să asigure şi, unde este
cazul, să îmbunătăţească calitatea propriior cursuri de formare profesională. Instituţiile de
învăţământ sunt libere să îşi aleagă propriul model de asigurare a calităţii. De asemenea, au
obligaţia de a respecta următoarele cerinţe legale:
• să organizeze şi să folosească un sistem de asigurare a calităţii pentru a garanta calitatea
formării şi a examenelor;
• să stabilească politici şi obiective relevante în dialogul cu factorii interesaţi şi în cooperare cu
alte instituţii;
• să evalueze periodic calitatea educaţiei, implicând experţi independenţi şi factorii interesaţi
relevanţi;
• să publice periodic (pentru rezultatele examenelor, anual) rezultatele evaluărilor, informaţii
privind calitatea educaţiei şi planurile de îmbunătăţire instituţională.
Instituţiile de învăţământ sunt vizitate de inspectori care analizează performanţa instituţiei în
termeni de calitate şi asigurare a calităţii. Inspecţia se bazează pe procesele şi documentele
interne ale instituţiei de învăţământ (de exemplu, raportul anual al instituţiei). Deciziile privind
instituţiile care vor fi inspectate se bazează pe analiza riscurilor asociate cu performanţa slabă.
Instituţiile cu performanţe bune sunt mai puţin supravegheate, iar cele cu probleme severe sunt
monitorizate mai intens.
Atunci când sunt identificate riscuri şi se desfăşoară o inspecţie, inspectorii analizează
capacitatea de guvernanţă, modul în care sunt respectate prevederile legale, accesul la
programe, conţinutul programelor de studii, procesul de învăţare, calitatea consilierii elevilor,
performanţa în termeni de promovabilitate şi abandon, programul educaţional, relaţiile dintre
elevi şi tutori, condiţiile de siguranţă, examinarea rezultatelor şi satisfacţia elevilor în raport cu
acele domenii.
Dacă rezultatele examenelor sau calitatea educaţiei sunt necorespunzătoare timp de peste doi
ani, guvernul revizuieşte aranjamentele financiare sau retrage instituţiei autorizaţia de a furniza
servicii educaţionale sau de a organiza examene publice.
Rapoartele instituţiilor de învăţământ sunt publicate individual pe Internet şi se înaintează
guvernului un raport anual privind performanţa sistemului de educaţie şi formare profesională.
Ministerul discută rapoartele şi politicile de îmbunătăţire în Parlament.
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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