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Veel scholen willen aan de slag met het versterken van kwaliteitscultuur. Het NCP
EQAVET ondersteunt hen daarbij. Daarvoor is het NCP EQAVET bezig met het
ontwikkelen van een aanpak voor het versterken van kwaliteitscultuur. Doel van de
aanpak is om als team meer inzicht te krijgen in de kwaliteitscultuur van het team en
hoe deze bijdraagt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
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Meer informatie
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