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QuatroSpect en NQA gaan samen werken aan beter onderwijs

Managementadviesbureau QuatroSpect en onderwijsspecialist Netherlands Quality Agency 
(NQA) werken vanaf vandaag samen aan het ontwikkelen van organisaties in het middel-
baar, hoger en universitair onderwijs.

Uit de praktijk blijkt dat onderwijsinstellingen het vaak erg lastig vinden om de kwaliteit van hun dienstverlening 
op peil te houden. Ze raken verstrikt in bureaucratische rompslomp, waarvoor iedereen en niemand zich verant-
woordelijk voelt en die van de reguliere accreditatiecyclus een last maken. Dit heeft QuatroSpect ertoe aangezet 
om een methodiek en online platform te ontwikkelen, waarmee instellingen niet alleen zelf de kwaliteit van het 
onderwijs blijvend verhogen, maar waarmee ze zich ook nog eens gemakkelijker voorbereiden op een audit.

Paul Thijssen, directeur NQA: “We willen onderwijsinstellingen handvatten bieden om een op ontwikkeling  
gerichte kwaliteitscultuur in hun organisaties te verankeren, waarin dialoog en samenwerking vooropstaan en 
waar accreditatie voortvloeit uit wat een opleiding al jaarlijks doet. De methodiek van QuatroSpect helpt daarbij."

QuatroSpect en NQA geven daarmee invulling aan het concept van permanente accreditatie, waarbij teams  
en professionals zelf weer nadrukkelijk het middelpunt van de organisatie worden. Het is juist door individueel  
eigenaarschap en teamleren dat een streven naar kwaliteit zich diep in de organisatie laat inbedden en de  
anders zo omstandige audits vanzelfsprekende peilmomenten worden in de reguliere jaarcyclus.

Het platform van QuatroSpect is dan ook zo bedacht dat het intuïtief te gebruiken is door medewerkers in  
alle lagen van de organisatie. Het sluit aan bij de al bestaande werkprocessen en kaders, en zorgt voor de  
transparantie waarmee leidinggevenden op ieder moment op de kwaliteit van het onderwijs kunnen sturen.  
Tegelijkertijd stelt het betrokkenen van buiten de organisatie in staat om mee te kijken én mee te doen.

Anita van der Wal, oprichtster Quatrospect: “Met onze aanpak helpen we onderwijsinstellingen praktisch en  
gericht te werken aan het verbeteren van de organisatie en laten we teams van professionals zich met plezier 
weer verantwoordelijk voelen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zonder dat dit meer tijd  
of extra moeite kost.”

De rapportages die uit het platform voortkomen vormen meteen de basis voor een accreditatie-audit door NQA. 
Samen bieden QuatroSpect en NQA op die manier onderwijsinstellingen één complete oplossing, die past bij de 
eisen gesteld binnen het nieuwe accreditatiestelsel. Het resulteert in het hand in hand gaan van het ontwikkelen 
van de organisatie en het afleggen van verantwoording, terwijl de laagdrempeligheid van het platform ook nog 
eens zorgt voor een besparing op mensuren en dus kosten.
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Over Quatrospect: Quatrospect B.V. is specialist op het gebied van verandermanagement in de publieke 
sector. Met de QuatroSpect verandermethodiek en het online platform ondersteunen adviseurs organisaties 
in het onderwijs, woningcorporaties, zorg en organisaties betrokken bij werkgelegenheid om hun 
dienstverlening te verbeteren en met bureaucratie en verspilling af te rekenen. www.quatrospect.nl

Over Netherlands Quality Agency (NQA): Netherlands Quality Agency B.V. beoordeelt onderwijsinstellingen 
en adviseert ze bij hun interne en externe kwaliteitszorg. Met verschillende adviesdiensten en beoordelings-
trajecten draagt NQA bij aan een continue verbetering van onderwijskwaliteit. Dit doet NQA met een vaste 
staf medewerkers en een netwerk van bijna duizend geassocieerde domeindeskundigen. www.nqa.nl

Neem voor meer informatie contact op met (niet voor publicatie):

QuatroSpect B.V. Netherlands Quality Agency B.V.
Mevr. Anita van der Wal Dhr. Paul Thijssen
Laan van Nieuw Oost-Indië 142 Catharijnesingel 56
2593 CA Den Haag 3511 GE Utrecht
Tel: 070 - 2201940 / 06 - 10983933 Tel: 030 - 2303130
Mail: anitavanderwal@quatrospect.nl Mail: thijssen@nqa.nl
Web: www.quatrospect.nl Web: www.nqa.nl

mailto:anitavanderwal@quatrospect.nl
mailto:thijssen@nqa.nl
http://www.quatrospect.nl
http://www.nqa.nl

