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Summary

Chapter I, the introduction of this dissertation, sketches the history and relevance of the quality 
culture concept. The chapter starts with a description of the momentum that quality management 
in higher education institutions (HEIs) had gained in the 1990’s. The importance attributed to 
quality management at that time coincided with rising student numbers, intensified competition, 
rapid advances in educational technology, expanded pressures on funding, and growing public 
demands for accountability. Quality management was seen as a panacea to propel effectiveness, 
efficiency and transparency. Despite its encompassed advantages, quality management 
increasingly became subject to criticism. Foremost, since there was (and still is) inconclusive 
agreement on whether quality management actually leads to improved education. A second 
major critique concerns the technocratic and control oriented character of quality management 
which can contrast with staff values of professionalism and autonomy. Earlier research on the 
relationship between organisational cultures and effectiveness implies that values and attitudes 
of organisational members also impact performance. The notion of ‘quality culture’ embraces 
the idea that quality management should be in line with staff values, so that they can reciprocally 
reinforce each other. Despite the positive connotation of the quality culture notion, a sound 
conceptualisation of the construct is still missing. This lack of insight might stem from quality and 
quality culture being elusive concepts: they mean different things to different stakeholders. 
Empirical research is needed that brings these multiple perspectives to the surface and provides 
a clearer picture on what a quality culture exactly entails. This research gap led to formulation 
of two overarching research questions that underpin our studies:

1. What are the most important features of a quality culture and how do these features
interrelate?

2. How to promote a culture of continuous quality improvement?

Chapter II describes the results of a realist review that focuses on the identification of inhibiting 
and promoting organisational context elements that impact quality culture, to explore a quality 
culture’s working mechanisms, and to map its associated outcomes. A systematic literature 
search was performed in seven electronic databases which cover different disciplinary fields. An 
initial and iterative search and the application of multiple exclusion criteria resulted in the 
inclusion of 31 articles. The structural/managerial dimension and cultural/psychological 
dimension as included in the definition of quality culture formulated by the European University 
Association served to frame promoting and inhibiting elements. Strategies, policies, procedures, 
responsibilities and the instalment of evaluation systems, are considered basic structural/
managerial requirements to work on educational quality improvement. On the other hand, 
shared values, a focus on innovation and flexibility, and human relations, are regarded key 
cultural/psychological quality culture features. Inhibiting structural/managerial elements of a 
quality culture comprise the counterparts of the promoting elements described above, e.g. a 
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lack of staff and student involvement and a lack of clear policies, procedures, and responsibilities. 
The sense of belonging to a subculture with its own educational values, working ethos and 
commitment, can hamper the development of an overall quality culture as well. Moreover, the 
emphasis of quality management on ‘control’ rather than on ‘improvement’ is generally reported 
as a factor inhibiting the development of a quality culture. Leadership and communication 
include both ‘structural/managerial’ and ‘cultural/psychological’ attributes and act as binding 
elements between these two dimensions. Based on an analysis of quality management 
interventions, propositions were formulated on working mechanisms of a quality culture. These 
mechanisms include commitment and ownership as determinants of staff agency, and staff 
knowledge and empowerment as elements that are closely linked to human relations.  The four 
mechanisms, in turn, are associated with outcomes of staff/student learning and development, 
staff/student satisfaction, and educational process improvement. This study contributed to a 
more comprehensive understanding of quality culture and resulted in a conceptual framework 
that is backed by results from empirical studies. The study outcomes call for increased attention 
to leadership and communication, as these might be easier to address than other structure/
management and culture/psychological elements.

Chapter III explores the interrelations between the key quality culture concepts that were 
identified in our first study. Informed by literature from the field of organisational psychology, a 
hypothetical path model was construed. The measured concepts were represented in a 
configuration of internal context characteristics (competing value orientations, leadership and 
communication), work-related psychological attitudes of staff members (empowerment, 
commitment and ownership), and quality enhancement practices. A quality culture survey that 
included the before mentioned concepts was constructed by combining subscales of existing 
questionnaires, incorporating items of original questionnaires, and item/scale development by 
the research team. The data to test the hypotheses was collected from coordinators involved 
in four bachelor’s programmes of Maastricht University’s (NL) Faculty of Health, Medicine and 
Life Sciences. Eighty nine responses were collected (a response rate of 72%). The study findings 
particularly highlighted the importance of a ‘human relation’ value orientation. This orientation 
influences empowerment, commitment and communication satisfaction. Moreover, out of the 
four value orientations, human relation values were found to have the strongest correlation 
with positive leadership. Additionally, rational goal values and ownership were found to be 
positively related to quality enhancement practices. Counter to the hypotheses, no relation was 
identified between leadership and staff’s experienced empowerment, commitment and 
ownership. Based on the findings, it is advocated that institutional policies and strategies for 
quality enhancement should aim at a promoting ownership, while leadership should especially 
be directed to nurturing human relation values. 

Chapter IV presents the results of a qualitative study among students and staff members who 
hold a representative role in education quality advisory committees. By means of this inter-
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institutional study we aimed to gain further insights into the perspectives of students and staff 
members on quality culture and its relation with educational improvement. Participants were 
22 staff members and 18 student representatives affiliated to 6 medical schools in the 
Netherlands. The conducted focus group interviews concentrated on quality culture 
characteristics in relation to optimising educational development, implementation, evaluation, 
and further improvement (the Pan-Do-Check-Act cycle). Template analysis, a stepwise type of 
thematic analysis, was applied to analyse the data. Five main themes resembling quality culture 
constituents to continuous improvement were identified: (1) fostering an open systems 
perspective, (2) involving stakeholders in educational (re)design, (3) valuing teaching and 
learning, (4) navigating between ownership and accountability, and (5) building on integrative 
leadership. A supportive communication climate, which can be fuelled by the organisation’s 
leaders, contributes to and is integrated within the first 4 themes. The themes relate to tensions 
between flexibility for change vs. stability for effectiveness, bottom-up vs. top-down 
improvement initiatives, intrinsic and extrinsic staff motivators, and a focus on professional 
autonomy vs. professional control. The assertive, participative and value-influencing behaviours 
of leaders can contribute to quality culture enhancement by addressing the four tensions. This 
study provided new insights in the link between theory and practice of continuous quality 
improvement. Specifically, the study revealed that staff’s professional autonomy, collaboration 
with peers and students, and the valuing of teaching and learning need to be amplified. The 
results suggest a shift away from static quality management approaches toward more flexible, 
development-oriented approaches focusing on the five themes of a culture for continuous 
quality improvement. 

Chapter V focuses on the question how a quality culture can be enhanced according to the 
experiences and perspectives of educational leaders. Interviews were conducted with 
educational leaders of three health professions education programmes offered at Maastricht 
University (NL). The data collection was structured by an appreciative inquiry approach, and 
supported with vignettes that were informed by our previous study (each vignette resembled 
one of the five quality culture themes). A total of 25 participants (course coordinators, bachelor 
coordinators and directors of education) reflected on the themes to learn about the best of 
what is (Discover), envision positive future developments (Dream), identify actions to reach the 
desired future (Design), and determine how to support and sustain the improvement actions 
(Destiny). Based upon a thematic analysis, twelve subthemes were identified under the four 
phases of appreciative inquiry: 1) Discover: stimulating expertise based selection and creativity, 
reinforce multidisciplinary learning, collect and act upon multisource feedback, 2) Dream: foster 
external perspectives for curriculum alignment, establish staff learning communities with and 
without students, enhance teacher appreciation and identity building, 3) Design: implement 
longitudinal education roles, encourage peer coaching and interactive education, pay attention 
to quality of work experience, and 4) Destiny: intertwine departmental and educational HRM 
policies, invest in support and innovation networks, further educational leadership expertise. 
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The experiences and perspectives of educational leaders revealed that peer learning in teams 
and communities, attention to professional development, and embedding support- and 
innovation networks, are at the heart of quality culture enhancement. An emphasis on human 
resources, (inter)relations and whole systems thinking stood out as quality culture catalysts. 
Based on the findings, leaders are encouraged to fuel their networking, communication, 
coalition building, and reflection competencies.  

Chapter VI includes a discussion on the outcomes of the four studies. In this chapter, answers 
are provided to the two overarching research questions; we first present a recap of the results 
and interpret their meaning in relation to the existing literature. Thereafter, three topics are 
discussed that HEIs should consider in attempts to enhance their quality culture:  the balancing 
of quality structures and values, the relation between quality, culture and change, and the 
furthering of educational leadership. Our studies lead to the overall conclusion that to enhance 
a quality culture, strategies for innovation, staff development, and establishing teacher & 
teacher-student networks, need to be linked. Moreover, a larger emphasis on human capital and 
interrelations is needed. The main strengths of this dissertation encompass that; 1) all studies 
are theoretically well-embedded in literature derived from different scholarly fields, 2) our 
studies were among the first to empirically research quality culture, and 3) perspectives of 
various stakeholders were incorporated. The dissertation’s limitations relate to the context in 
which the studies were performed and the fact that the results of three studies are based on 
self-reports. Future research is recommended to gather insights in quality culture across 
institutions at an international level. Moreover, including multiple educational domains and 
other stakeholders will enrich the knowledge on quality culture. Studies that relate quality 
culture features in an explicit way to outcome measures would justify the beneficial effect of 
investing in quality culture enhancement. Lastly, additional studies are suggested that increase 
insights into staff, and staff-student interactions that affect a quality culture. Implications of this 
dissertation are that a) quality improvement requires a shift from accountability and control 
toward trust in professional expertise and ownership, b) the importance of work-related 
psychological attitudes implies a need to invest in HRM strategies, and c) more attention should 
be provided to strengthening competencies of educational leaders: leadership development 
goes hand in hand with quality culture enhancement.
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Navigating from Quality Management to Quality Culture

Samenvatting

Hoofdstuk I, de inleiding van deze dissertatie, schetst de geschiedenis en relevantie van het 
concept kwaliteitscultuur. Het hoofdstuk start met een beschrijving van het momentum dat 
kwaliteitsmanagement in hoger onderwijsinstellingen verkreeg in de jaren ’90. Het belang dat 
werd gehecht aan kwaliteitsmanagement vond tegelijkertijd plaats met een aantal andere 
belangrijke ontwikkelingen, zoals snel stijgende studentaantallen, een toenemende concurrentie 
tussen universiteiten, snelle ontwikkelingen in onderwijstechnologieën, een toenemende druk 
op financiering en een grotere publieke verantwoordingsvraag. Kwaliteitszorg werd gezien als 
een middel om de effectiviteit, efficiëntie en transparantie van het hoger onderwijs te 
bevorderen. Ondanks de vooronderstelde voordelen van kwaliteitsmanagement groeide de 
kritiek. Dit kwam vooral doordat er (tot op heden) niet is aangetoond dat 
kwaliteitsmanagement bijdraagt aan een daadwerkelijke verbetering van onderwijs. Een 
tweede punt van kritiek betrof het technocratische en controlegeoriënteerde 
karakter van kwaliteitsmanagement. Deze staan in contrast met waarden van stafleden die 
eerder gericht zijn op professionaliteit en autonomie. Eerder onderzoek naar de relatie tussen 
de cultuur en effectiviteit van organisaties laat zien dat waarden en attitudes van 
organisatieleden van invloed zijn op het presteren. Het begrip ‘kwaliteitscultuur’ 
operationaliseert het idee dat kwaliteitsmanagement verbonden moet zijn met de waarden van 
stafleden, zodat deze elkaar wederzijds kunnen versterken. Ondanks de positieve connotatie van 
het begrip kwaliteitscultuur, ontbreekt tot nu toe een gedegen conceptualisering. Dit gebrek aan 
inzicht heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in het gegeven dat kwaliteit en kwaliteitscultuur 
beiden veelomvattend en ongrijpbaar zijn: ze worden op uiteenlopende wijze, door 
verschillende stakeholders, geïnterpreteerd. Er is empirisch onderzoek nodig dat de 
verschillende perspectieven op kwaliteits cultuur zichtbaar maakt en dat een duidelijker beeld 
schetst van het concept kwaliteitscultuur. Deze kennislacune leidde tot de formulering van twee 
overkoepelende onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan de uitgevoerde studies die zijn 
opgenomen in deze dissertatie:   
1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een kwaliteitscultuur en hoe zijn deze kenmerken

aan elkaar gerelateerd?
2. Hoe kan een cultuur van continue kwaliteitsverbetering worden bevorderd?

Hoofdstuk II beschrijft de resultaten van een realist review die gericht is op het identificeren van 
belemmerende en bevorderende context elementen van een kwaliteitscultuur, het 
verkennen van haar werkende mechanismen en het in kaart brengen van de gerelateerde 
uitkomsten. Zeven elektronische databases die diverse disciplines en onderzoeksvelden 
representeren werden op systematische wijze doorzocht. Op basis van een primaire en een 
aanvullende zoekactie en de toepassing van diverse exclusiecriteria werd een totaal van 31 
studies geselecteerd voor verdere analyse. De structuur/management dimensie en cultuur/
psychologische dimensie zoals beschreven in de definitie van kwaliteitscultuur (opgesteld door 
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de European University Association) werden gebruikt om de bevorderende en belemmerende 
factoren in te kaderen. Uit de review bleek dat strategieën, beleid, procedures, verant-
woordelijkheden en het implementeren van evaluatiemethodieken behoren tot structuur/
management basisvoorwaarden om aan kwaliteitsverbetering van onderwijs te kunnen werken.  
Daarnaast bleken gedeelde waarden, een focus op innovatie, flexibiliteit en werkrelaties 
cultureel/psychologische kernkarakteristieken van een kwaliteitscultuur. Belemmerende 
structuur- en managementelementen van een kwaliteitscultuur bestaan uit de tegenhangers van 
de eerder beschreven bevorderende karakteristieken, bijvoorbeeld een gebrek aan staf- en 
studentbetrokkenheid en een gebrek aan duidelijk beleid, procedures en verantwoordelijkheden. 
Het behoren tot een subcultuur met specifieke onderwijswaarden, een specifiek arbeidsethos 
en een bepaald (ontbrekend) commitment voor onderwijs, kan de ontwikkeling van een 
kwaliteitscultuur ook in de weg staan. Daarbij wordt de nadruk van kwaliteitsmanagement op 
‘controle’ in plaats van ‘verbetering’ gezien als een belemmerende factor voor de ontwikkeling 
van een kwaliteitscultuur. Leiderschap en communicatie hebben zowel structuur/management 
als cultuur/psychologische kenmerken en fungeren als verbindende elementen tussen deze twee 
dimensies. Op basis van een analyse van managementinterventies werden de werkende 
mechanismen van een kwaliteitscultuur geïdentificeerd. Deze mechanismen bestaan uit 
commitment en eigenaarschap als determinanten van de inzet door stafleden. Daarnaast zijn kennis 
en empowerment mechanismen die sterk verbonden zijn met interpersoonlijke (werk) 
relaties. De vier mechanismen zijn op hun beurt verbonden met het leren en de ontwikkeling 
van staf- en studenten, staf/student tevredenheid en de verbetering van onderwijsprocessen. 
Deze studie droeg bij aan een beter begrip van kwaliteitscultuur en resulteerde in een 
conceptueel model dat gebaseerd is op de resultaten van empirische studies. De uitkomsten van 
het onderzoek impliceren dat er meer aandacht nodig is voor leiderschap en communicatie, 
omdat deze elementen van een kwaliteitscultuur waarschijnlijk gemakkelijker te adresseren zijn 
dan andere structuur/management en cultuur/psychologische elementen. 

Hoofdstuk III gaat in op relaties tussen de belangrijkste karakteristieken van een 
kwaliteitscultuur die in onze eerste studie werden geïdentificeerd. Op basis van literatuur uit 
de organisatiepsychologie werd een hypothetisch model geconstrueerd. De geanalyseerde 
concepten bestonden uit een configuratie van interne organisatiecontextkarakteristieken 
(conflicterende waardeoriëntaties, leiderschap en communicatie), werkgerelateerde 
psychologische attituden van stafleden (empowerment, commitment en eigenaarschap) en 
praktijken voor kwaliteitsverbetering. Deze concepten werden opgenomen in een vragenlijst 
over kwaliteitscultuur, die werd samengesteld op basis van sub-schalen van bestaande 
vragenlijsten, items van andere vragenlijsten en items/schalen die werden ontworpen door 
het onderzoeksteam zelf. De gegevens om de hypothesen te testen werden verzameld onder 
coördinatoren van vier bachelorprogramma’s van de Faculty of Health, Medicine, and Life 
Sciences, Universiteit Maastricht. Negenentachtig reacties werden ontvangen (een 
responspercentage van 72%). De bevindingen van deze studie benadrukken het belang van 
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een mensgerichte/interpersoonlijke waardeoriëntatie. Deze oriëntatie is van invloed op 
empowerment, commitment en communicatietevredenheid. Van de vier waardeoriëntaties 
bleken mensgerichte/interpersoonlijk waarden ook het sterkst te correleren met positief 
leiderschap. Rationele doel waarden en eigenaarschap lieten ook een positief verband zien 
met de uitvoering van praktijken gericht op onderwijsverbetering. In tegenstelling tot de 
geformuleerde hypotheses kon er geen relatie worden aangetoond tussen leiderschap en 
door stafleden ervaren empowerment, commitment en eigenaarschap. Op basis van deze 
bevindingen kan worden beargumenteerd dat instellingen hun strategie en beleid voor 
kwaliteitsverbetering meer moeten richten op het bevorderen van eigenaarschap, 
terwijl leiders zich met name moet focussen op het bevorderen van 
mensgerichte/interpersoonlijke waarden. 

Hoofdstuk IV presenteert de resultaten van een kwalitatieve studie onder studenten en 
stafleden die een vertegenwoordigende rol vervullen in opleidingscommissies (commissies met 
als belangrijkste taak te adviseren over aangelegenheden die de onderwijskwaliteit beïnvloeden). 
Het doel van deze studie was meer inzicht te krijgen in de perspectieven van studenten en 
stafleden op kwaliteitscultuur en de relatie met onderwijsverbetering. Deelnemers aan de 
studie waren 22 staf-en 18 studentvertegenwoordigers van 6 Nederlandse 
geneeskundeopleidingen. In de uitgevoerde focusgroep-interviews werd ingezoomd op 
karakteristieken van een kwaliteitscultuur in relatie tot onderwijsontwikkeling, implementatie, 
evaluatie en verdere verbetering (de Plan-Do-Check-Act cyclus). Template analyse, een 
stapsgewijze methode van thematische analyse, werd gebruikt om de data te analyseren. Vijf 
hoofdthema’s werden geïdentificeerd die de bijdrage van een kwaliteitscultuur aan continue 
verbetering  representeren: (1) bevorderen van een open systeem perspectief, (2) betrekken van 
stake holders in het (her)ontwerpen van onderwijs, (3) waarderen van onderwijs en leren, (4) 
navigeren tussen eigenaarschap en accountability, en (5) integratief leiderschap. Een 
ondersteunend communicatieklimaat, dat kan worden gestimuleerd door leiders in de 
organisatie draagt bij aan- en is geïntegreerd in- de eerste vier thema’s. De thema’s zijn 
gerelateerd aan spanningen binnen de organisatie tussen flexibiliteit voor verandering en 
stabiliteit ten behoeve van effectiviteit, bottom-up en top-down verbeterinitiatieven, intrinsieke 
en extrinsieke factoren die stafleden motiveren en een focus op professionele autonomie versus 
professionele controle. Het assertieve, betrokken en waarden-beïnvloedende gedrag van leiders 
kan bijdragen aan de kwaliteitscultuur door in te werken op de vier spanningen. Deze studie 
biedt nieuwe inzichten in de relatie tussen de theorie en praktijk van kwaliteitsverbetering. De 
studie laat zien dat de professionele autonomie van stafleden, samenwerking met vakgenoten en 
studenten, en het waarderen van onderwijs en leren versterkt moeten worden. De resultaten 
suggereren dat een verschuiving nodig is van statische kwaliteitsmanagementbenaderingen naar 
flexibele en ontwikkelingsgerichte benaderingen die zich focussen op de vijf thema’s van een 
cultuur voor continue kwaliteitsverbetering. 
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Hoofdstuk V gaat in op de vraag hoe een kwaliteitscultuur kan worden versterkt volgens de 
ervaringen en inzichten van onderwijsleiders. Er werden interviews gehouden met 
coördinatoren van drie opleidingen uit het gezondheidsdomein van de Universiteit Maastricht. 
De datacollectie werd gestructureerd door een ‘waarderend onderzoeken benadering’ en 
door het gebruik van vignetten die gebaseerd zijn op onze vorige studie (ieder vignet staat voor 
een van de vijf thema’s van kwaliteitscultuur die beschreven zijn in het hoofdstuk IV). Een totaal 
van 25 participanten (blokcoördinatoren, bachelor coördinatoren en 
opleidingsdirecteuren) reflecteerde op de thema’s om bestaande best practices te 
ontdekken (Discover), om een visie vast te stellen die bijdraagt aan een positieve 
doorontwikkeling van de organisatie (Dream), om acties te identificeren die bijdragen aan het 
realiseren van deze visie (Design) en om inzicht te geven in hoe verbeteracties duurzaam 
kunnen worden ingezet (Destiny). Op basis van een thematische analyse werden twaalf 
subthema’s geïdentificeerd die onder de vier fasen van waarderend onderzoeken zijn 
ondergebracht: 1) Discover: het stimuleren van op expertise gebaseerde selectie en 
creativiteit, het versterken van multidisciplinair leren, het verzamelen van multi-source 
feedback en op basis hiervan acteren, 2) Dream: bevorderen van een extern perspectief voor 
curriculumintegratie en afstemming, instellen van leergemeenschappen van stafleden, met- en 
zonder studenten, het vergroten van waardering voor onderwijsgevers en de ontwikkeling van een 
onderwijsidentiteit, 3) Design: het implementeren van longitudinale onderwijsrollen, 
bevorderen van peer coaching en interactief onderwijs, aandacht besteden aan de ervaren 
kwaliteit van werk, 4) Destiny: het integreren van Human Resource Management beleid van 
vakgroepen en onderwijsbeleid, investeren in ondersteunende-en innovatie-netwerken 
en het stimuleren van leiderschapsexpertise. De ervaringen en perspectieven van de 
geïnterviewde onderwijscoördinatoren laten zien dat het van elkaar leren in teams en 
gemeenschappen, aandacht voor professionele ontwikkeling en het inbedden van onder-
steunings-en innovatienetwerken bijdragen aan de versterking van een kwaliteitscultuur. 
Tevens vormen human resources, (inter)relaties en systeemdenken katalysatoren van een 
kwaliteitscultuur. Op basis van de resultaten wordt aan blok-programma-en 
domeincoördinatoren geadviseerd hun netwerk, communicatie en reflectievaardigheden 
verder te ontwikkelen, alsmede te werken aan hun leiderschapscompetenties die 
bijdragen aan het vormen van leer gemeenschappen.  

Hoofdstuk VI bevat een discussie over de vier studies. In dit hoofdstuk wordt antwoord 
gegeven op de twee overkoepelende onderzoeksvragen. Er wordt eerst teruggeblikt op de 
resultaten. Vervolgens worden deze in het licht van de bestaande literatuur geïnterpreteerd en 
bediscussieerd. Hierna komen drie onderwerpen aan bod die hoger onderwijsinstellingen in 
ogenschouw moeten nemen in hun pogingen om de kwaliteitscultuur te bevorderen: het 
balanceren van kwaliteitsstructuren en organisatiewaarden, het verband tussen 
kwaliteit, cultuur en verandering, en het bevorderen van leiderschapsexpertise. Onze studies 
leiden tot de conclusie dat strategieën voor innovatie, docentprofessionalisering en het 
instellen van docent & docent-student gemeenschappen moeten worden geïntegreerd. 
Daarnaast is er een grotere nadruk gewenst op human resources en werkrelaties binnen de 
onderwijsorganisatie.
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De sterke punten van deze dissertatie zijn dat; 1) alle studies goed zijn ingebed in de literatuur, 
die diverse vakgebieden beslaat, 2) de studies zich in de voorhoede bevinden van 
empirisch onderzoek naar kwaliteitscultuur, 3) de perspectieven van diverse stakeholders 
zijn meegenomen. De beperkingen van de dissertatie zijn gerelateerd aan de context 
waarbinnen de studies zijn uitgevoerd en het feit dat de resultaten van drie studies zijn 
gebaseerd op zelfrapportages. Toekomstig onderzoek wordt aanbevolen zich toe te spitsen 
op kwaliteits-culturen binnen diverse organisaties op een internationaal niveau. Daarbij zou 
de inclusie van meerdere opleidingsdomeinen en stakeholders de kennis over kwaliteitscultuur 
verder kunnen verrijken. Studies die kwaliteitscultuur op een expliciete manier relateren aan 
uitkomstmaten zouden de meerwaarde voor het investeren in een kwaliteitscultuur nog 
beter kunnen verantwoorden. Tenslotte worden toekomstige studies aanbevolen die meer 
inzicht geven in staf en staf-student interacties die van invloed zijn op de kwaliteitscultuur. 
Implicaties van deze dissertatie zijn dat a) kwaliteitsverbetering van onderwijs vraagt om 
een verschuiving van verantwoording en controle naar vertrouwen in professionele expertise 
en eigenaarschap, b) het belang van werkgerelateerde psychologische attituden impliceert dat 
nadere investeringen nodig zijn in HRM strategieën, c) dat er meer aandacht uit zou moeten gaan 
naar het versterken van leiderschapscompetenties: de ontwikkeling van leiderschap binnen 
het hoger onderwijs gaat hand in hand met het bevorderen van een kwaliteitscultuur.  
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