
 

Kwaliteitsbieb is een product van Het Onderwijsbureau BV uit Amersfoort                               

‘In het speciaal onderwijs hebben we als school te maken met veel afspraken, vooral rondom zorg en communicatie. 

Met Kwaliteitsbieb blijven deze up-to-date en hebben we ze altijd bij de hand. Dit voorkomt onduidelijkheid. Ook blijven 

we zo met elkaar in gesprek over kwaliteit!’  

Marieke van Eerbeek – teamleider speciaal onderwijs Dr. A. Verschoorschool 

 

Waarom Kwaliteitsbieb? 
Veel schoolorganisaties hebben te maken met een wildgroei aan documentatie. Er zijn allerlei verschillende 

versies van beleidsstukken in omloop en soms verdwijnen documenten zomaar. Hoe voorkom je dit en zorg 

je dat de verantwoording van afspraken ook echt bij de medewerkers komt te liggen? Om bestuurders en 

schooldirecteuren te ondersteunen hebben we met én voor hen een applicatie ontwikkeld: Kwaliteitsbieb. 

Deze applicatie werd in het najaar van 2015 gelanceerd, inmiddels maken al meer dan 30 besturen en 

scholen gebruik van de tool! 

 

Wat kan ik met deze applicatie? 
Kwaliteitsbieb is een digitaal kwaliteitshandboek waarin afspraken op een eenvoudige en voor iedereen 

toegankelijke manier worden vastgelegd en zichtbaar gemaakt. Daarnaast worden binnen Kwaliteitsbieb 

documenten standaard cyclisch opgeslagen. Zo heb je altijd en overal de juiste versie van een document 

beschikbaar en werk je tegelijkertijd aan kwaliteitsontwikkeling. Je kan eenvoudig instellen en in één opslag 

monitoren wanneer documenten verlopen waardoor gemaakte afspraken altijd actueel zijn. Verder 

kunnen medewerkers reageren op de inhoud en is eenvoudig te zien hoe vaak een document wordt 

geraadpleegd. 

 

Kenmerken 

 

 Overzichtelijke ordening van afspraken  

 Eenvoudig, snel en toegankelijk in gebruik 

 Cyclische borging door monitoren status 

 Ruimte voor eigen invulling en aanvulling 

 

 

Wat kost Kwaliteitsbieb? 
Wij geloven in het versterken van scholen van binnenuit. Kwaliteitsbieb is een middel om scholen te helpen 

bij het ‘hands-on’ werken aan kwaliteit. Vanuit deze gedachte willen wij Kwaliteitsbieb laagdrempelig 

aanbieden. Kosten voor een school bedragen slechts € 1,- per leerling per jaar. Om Kwaliteitsbieb snel en 

efficiënt in gebruik te nemen adviseren wij een ‘hands-on’ introductiesessie (kosten € 360,- voor een 

dagdeel).  

 

Wil je verder aan de slag met werken aan kwaliteit?  
Werken aan kwaliteit gaat natuurlijk niet alleen over ingebruikname van een applicatie. Door middel van 

bouwstenen die je zelf selecteert kan je binnen het traject ‘Grip op Kwaliteit’ gericht werken aan kwaliteit. 

Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een quick scan om te zien waar je staat, het opleiden van eigen 

kwaliteitsmedewerkers, een audittraining of door te werken aan de professionele cultuur 

binnen jouw team. De school heeft de regie, jullie bepalen waar je aan wilt werken.  

 

Kwaliteitsbieb in gebruik nemen of eerst meer weten?  
Stuur dan een mail aan Matthijs Hemink (matthijs.hemink@hetonderwijsbureau.nl) of bel 

033-8887888. Kijk voor meer informatie en meer referenties op www.kwaliteitsbieb.nl  

mailto:matthijs.hemink@hetonderwijsbureau.nl
http://www.kwaliteitsbieb.nl/

