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VOORWOORD
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een aantal onderzoekingen die willen
bijdragen tot de ontwikkeling van een set van prestatie-indicatoren in functie van kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs.
In de loop der jaren waren velen rechtstreeks en onrechtstreeks bij het onderzoek
betrokken, van respondenten in het survey-onderzoek tot de collega's in de vakgroep
Onderwijsontwikkeling en -research. Een opsomming zou steeds onvolledig zijn.
Daarom aan elk van hen: dank je wel. Enkele personen waren tijdens één of meerdere
onderzoekingen de 'dagelijkse raadgevers'. Hen wil ik graag apart vernoemen als dank
voor hun inbreng.
In de eerste plaats was mijn promotor Prof. Dr. W.H.F.W. Wijnen het vaste aanspreekpunt. Van bij het begin stond hij klaar om elke vraag te beantwoorden en elk concept te
becommentariëren. Filip Dochy, die het project in 1986 startte, bleef tot bij de laatste
versie van het manuscript bereid als klankbord te fungeren en kritisch alle stadia van
het onderzoek te volgen. Joëlle Pletinckx had een belangrijke bijdrage bij de analyse
van de zelfstudies van de Nederlandse economische faculteiten. Ze nam graag klussen
van me over zodat er weer wat meer tijd vrij kwam om te schrijven. Paul Jacobs vond
steeds de tijd een extra stapeltje frequentieverdelingen te produceren. Désirée Bronckers
had een belangrijk aandeel in de vormgeving van het manuscript. Judith de Jonge Baas
las het concept-manuscript en nam de literatuurlijst voor haar rekening.
Voorts wil ik alle leden van de Werkgroep Prestatie-indicatoren danken voor hun
kritische inbreng tijdens de vele bijeenkomsten in Zoetermeer.
De leden van de beoordelingscommissie maakten een aantal constructieve opmerkingen
en suggesties, waarvoor mijn dank.
Tot slot wil ik mijn gezin bedanken dat steeds de veilige thuisbasis vormde waar ik in
alle rust kon denken en schrijven: Filip, onze kinderen Niklas, Esben, Xia en Vjara, die
in de korte tijd die ze bij ons was geamuseerd discussies over 'wel of geen prestatieindicator' volgde.

Mien Segers
november 1993

INLEIDING
Kwalitatief goed onderwijs is één van de basisvoorwaarden voor een welvarende
samenleving, zowel op economisch als op sociaal vlak. Een hoog ontwikkelde economie, zoals wij die kennen in bijvoorbeeld de meeste Europese landen en de Verenigde
Staten, heeft een groeiende behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten. Een sociaal
gezonde samenleving vereist een onderwijssysteem dat aandacht besteedt aan de
ontwikkeling van sociale attitudes en dat jonge mensen de kansen biedt tot individuele
ontplooiing. De groeiende aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en het zoeken
naar mogelijkheden om een zo objectief mogelijk beeld hiervan te verkrijgen, zijn in dat
perspectief een positieve ontwikkeling. Dat ontwikkelingen op dit terrein in een
stroomversnelling kwamen gedurende de jaren '70 is niet verwonderlijk. Economische
recessie en hiermee samenhangend een toenemende vraag aan onderwijsinstellingen tot
verantwoording over de wijze waarop ze hun onderwijstaak vervullen, hebben geleid tot
initiatieven op overheids- en instellingsniveau. Discussies over de efficiëntie en
effectiviteit van het functioneren van onderwijsinstellingen, maar ook van de besturingswijze door de overheid hebben in Nederland geleid tot veranderingen in de weten regelgeving ten aanzien van het hoger onderwijs. Tegelijk, en als een noodzakelijke
pendant van meer autonomie voor instellingen, werd het belang van de ontwikkeling
van systemen voor kwaliteitsbewaking zowel op instellingsniveau als overheidsniveau
benadrukt (Heevel e.a., 1989). Ook in andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Australië werd in toenemende mate aandacht besteed aan kwaliteitsbewaking.
De vraag die voortdurend gesteld wordt is op welke wijze een objectief beeld verkregen
kan worden van de wijze waarop onderwijsinstellingen hun taken, met name onderwijs,
onderzoek en dienstverlening vervullen. In dit verband worden de voordelen en nadelen
van meer holistische benaderingen ten overstaan van het gebruik van prestatieindicatoren bediscussieerd. Deze studie gaat er van uit dat het geen of-of probleem is,
maar dat een holistische benadering aan waarde wint wanneer het 'globale' oordeel van
experts (bijvoorbeeld bij visitatiecommissies) onderbouwd wordt aan de hand van data
over een set van prestatie-indicatoren (Young, 1990; Goedegebuure e.a., 1990; Paardekoper e.a., 1990; Sizer, 1990; Brennan, 1990). Het is van essentieel belang dat
uitspraken over het functioneren van instellingen voor hoger onderwijs gebaseerd zijn
op empirische gegevens, zowel in functie van de dialoog tussen verschillende aggregatieniveau's als met het oog op evaluatie, planning of monitoring. Paardekoper e.a.
(1990) merken in dit verband op: "...it is still extremely important -and hence a great
challenge- to find valid, objective data to support and complement the assessment made
by academic peers. If assessments are no longer exclusively ex post but are used also,
and perhaps more specifically, to determine the allocation of capacity, it will be all
more important to ensure they have a sound empirical basis." Sizer (1990) wijst
daarnaast op de noodzaak van het hanteren van prestatie-indicatoren in functie van het
afleggen van verantwoordelijkheid naar de maatschappij en meer bepaald de 'consumenten' van het hoger onderwijs: "In a market economy model they should be an important
source of market intelligence for consumers."
Wanneer geopteerd wordt voor het gebruik van prestatie-indicatoren is de cruciale
probleemstelling, zoals die ook geformuleerd wordt in de (inter-)nationale discussies:

aan de hand van welke gegevens, aangeduid met het begrip prestatie-indicatoren, kan
men een valide beeld krijgen van het functioneren van een instelling voor hoger
onderwijs? Deze probleemstelling is de kernvraag in voorliggende studie. Ze impliceert
verschillende deelproblemen. Vooreerst is het formuleren van een antwoord op de
kernvraag onmogelijk zonder een situering van de probleemstelling en een omschrijving
van de kernbegrippen. Dit betekent dat geschetst moet worden binnen welke context de
ontwikkeling van prestatie-indicatoren plaatsgreep en hoe, in deze context, prestatieindicatoren omschreven worden en onderscheiden worden van aanverwante begrippen.
Een volgende stap is het zoeken naar een antwoord op de vraag: welke mogelijke
prestatie-indicatoren bestaan, kunnen bedacht worden om een beeld te krijgen van het
functioneren van instellingen voor hoger onderwijs? Dit impliceert een inventarisatie
van potentiële indicatoren. Hierbij hebben we ons beperkt tot het gebruik van prestatieindicatoren in functie van kwaliteitsbewaking. Een eerste reden is de hoge actualiteitswaarde van het fenomeen kwaliteitsbewaking. Daarnaast zijn reeds verschillende
ervaringen opgedaan met het gebruik van indicatoren in de context van een stelsel van
kwaliteitsbewaking. Tenslotte werd op het ogenblik van het validiteitsonderzoek ( en
waarschijnlijk nog steeds) het gebruik van prestatie-indicatoren door vele belangengroepen als bedreigend ervaren. Aangezien verschillende instellingen reeds indicatoren gebruikten in het kader van interne kwaliteitsbewaking, was de kans op
medewerking het grootst bij het plaatsen van indicatoren in die context.
Gezien de uitgebreidheid van potentiële prestatie-indicatoren die in de literatuur
opgesomd worden', rijst vervolgens de vraag of het zinvol is een set van prestatieindicatoren te selecteren. In deze studie wordt, in overeenstemming met discussies in
andere landen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië) ervan uitgegaan dat in
een effectief kwaliteitsbewakingssysteem waarin periodiek gegevens verzameld worden
het niet haalbaar is data te verzamelen over alle potentiële prestatie-indicatoren. Daaruit
volgt de vraag welke selectiecriteria gehanteerd kunnen worden. Gezien geen data
verzameld kunnen worden vooraleer men een idee heeft welke indicatoren een zo juist
en volledig mogelijk beeld geven van de wijze waarop onderwijsinstellingen functioneren, is in deze studie, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Australië, gekozen voor
inhoudsvaliditeit als principaal selectiecriterium. Tenslotte kan een analyse van
ervaringen met het gebruik van prestatie-indicatoren, aanwijzingen geven voor het
gebruik ervan.
De doelen van de hier gerapporteerde onderzoeken kunnen als volgt geformuleerd
worden:
het schetsen van de context waarbinnen de ontwikkeling van prestatie-indicatoren plaats vond in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië
en Nederland
de ontwikkeling van een conceptueel kader
de inventarisatie van potentiële prestatie-indicatoren
het onderzoeken van de inhoudsvaliditeit van potentiële indicatoren
het formuleren van voorstellen voor het effectief en efficiënt gebruik van
prestatie-indicatoren in een systeem van visitaties in het Nederlandse hoger
onderwijs

'Voor een overzicht van potentiële indicatoren, zie Dochy e.a, 1987 en Segers e.a., 1989)

We hebben ons in de verschillende deelonderzoeken beperkt tot het hoger onderwijs, en
meer bepaald de onderwijstaak van instellingen voor hoger onderwijs. Resultaten met
betrekking tot de onderzoekstaak en de taak van maatschappelijke dienstverlening
werden reeds eerder gepubliceerd (Segers e.a., 1989; Dochy e.a., 1990).
Gezien de beperkte bestaande kennis over het onderzoeksonderwerp, gebaseerd op
empirisch onderzoek, werd gekozen voor een explorerende benadering waarbij,
overeenkomstig de hiervoor geformuleerde vragen, verschillende deelonderzoeken
werden uitgevoerd. Deze zijn enerzijds theoretisch, waarbij via literatuuronderzoek
gepoogd wordt inzicht te krijgen in de context waarbinnen de ontwikkelingen plaatsgrepen en in de betekenis van de principale begrippen. Anderzijds wordt via empirisch
onderzoek, meer bepaald een survey-onderzoek, getracht een antwoord te fonnuleren op
de validiteitsvraag. Inhoudsanalyse wordt als onderzoeksmethode gebruikt om inzicht te
krijgen in de ervaringen met het gebruik van prestatie-indicatoren bij de visitatie van de
Nederlandse economische faculteiten.
Hieronder volgt een beknopte karakterisering van de inhoud van de verschillende
hoofdstukken. De vijf hoofdstukken in deze studie zijn geordend overeenkomstig de
hiervoor geschetste analyse van de kernvraag.
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van
kwaliteitsbewaking in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en
Nederland. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de centrale begrippen prestatieindicatoren, management-statistieken, management-infonnatie en aanverwante begrippen. In hoofdstuk 3 wordt de inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen
gerapporteerd. In hoofdstuk 4 wordt het validiteitsonderzoek en zijn resultaten beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van de analyse van de praktische ervaringen met
het gebruik van indicatoren in het kader van de visitatie van de Nederlandse economische faculteiten. In de epiloog worden de belangrijkste resultaten van de verschillende
deelonderzoeken samengevat.

Hoofdstuk 1:
Kwaliteitsbewaking, een internationaal fenomeen
De interesse voor kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs is sinds het einde van de
jaren '70 op internationaal niveau toegenomen. Economische recessie versnelde de
ontwikkeling. De maatschappelijke vraag naar verantwoording van het aanwenden van
beschikbare middelen hangt hiermee samen. Deze eis tot 'accountability', zoals vaak
aangegeven in de Angelsaksische literatuur, betrof ook het hoger onderwijs. De maatschappij en de overheid als representant daarvan stelden vragen naar de besteding van
middelen. De wijze waarop deze vraag naar 'accountability' zich vertaalde in
beleidsmaatregelen op overheids- en universitair niveau in verschillende landen, komt in
dit hoofdstuk aan de orde. Dit hoofdstuk heeft drie bedoelingen. Het wil de context
schetsen waarin op overheidsniveau, via beleidsdocumenten, prestatie-indicatoren
geplaatst worden en aangeven op welke wijze deze documenten veranderingen in het
hoger onderwijs beïnvloed hebben. Een kort overzicht wordt gegeven van de initiatieven
op het gebied van kwaliteitsbewaking (zoals het instellen van visitaties). Tenslotte
vormt het een eerste aanzet voor de ontwikkeling van het conceptueel kader zoals
beschreven in hoofdstuk 2. Geschetst wordt hoe in de verschillende landen in de
betreffende werkgroepen het begrip prestatie-indicator en aanverwante begrippen
worden omschreven.
We hebben ons beperkt tot vier landen waar sinds de jaren '70 allerlei initiatieven in
het kader van kwaliteitsbewaking en het gebruik van prestatie-indicatoren ontplooid
zijn. Andere landen worden in dit hoofdstuk niet behandeld. Hiervoor zijn enkele
redenen. Ontwikkelingen op dit terrein zijn in een aantal landen van recentere datum,
bijvoorbeeld het uitvoeren van visitaties in België door de Vlaamse Interuniversitaire
Raad. Een tweede voorbeeld is de instelling van een werkgroep ter ontwikkeling van
prestatie-indicatoren en een werkgroep voor onderzoek naar het verhogen van de
kwaliteit van onderwijs in Noorwegen. Initiatieven zijn in sommige landen beperkt tot
een aantal initiatieven op instellingsniveau, bijvoorbeeld in Griekenland. Daarnaast, en
in samenhang met voorgenoemde redenen, zijn gegevens over deze ontwikkelingen
sporadisch in de internationaal toegankelijke literatuur beschreven. De ontwikkelingen
in Duitsland zijn hier een voorbeeld van. Hoewel Hüfner & Hummel (19X6) aangeven
dat universiteiten data verzamelen over prestatie-indicatoren ("191 operating indicators"), wordt in beschrijvingen van recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs in
Duitsland slechts kort gewezen op de discussies over het gebruik van 'ranking-lists' in
de universitaire sector (Peisert & Framhein, 1990). Hüfner en Hummel (1986) menen "
in summarising, it will be difficult to expect any major changes in the planning and
management of the higher education system in Germany- although many voices were
raised in favor of it."
De vier landen die vergelijkend besproken worden, zijn: de Verenigde Staten (VS), het
Verenigd Koninkrijk (UK), Australië en Nederland.
De politieke ontwikkelingen in de UK en Nederland tonen gelijkenissen op een viertal
punten. In beide landen staat de 'value-for-money- 'strategie en het begrip 'accoun-

lability' centraal. Daarnaast wordt het beleid in beide landen gedurende de jaren '70 en
het begin van de jaren '80 gekenmerkt door belangrijke herstructureringsplannen.
Efficiëntie was het kernbegrip in deze operaties. Derde punt van gelijkenis is de
introductie van een meer formeel kwaliteitsbewakingssysteem door de overheid.
Tenslotte wijzen beide overheden op het belang van prestatie-indicatoren en peer review
binnen een kwaliteitsbewakingssysteem.
Wanneer we de centrale thema's in de VS vergelijken met deze in de UK en Nederland,
blijken eveneens vele overeenkomsten: meer efficiëntie en effectiviteit in het hoger
onderwijs, een nieuwe besturingsfilosofie waarbij de overheid de subsidies verminderde,
validatie en accreditering, prestatie-indicatoren, studentgerichte benaderingen van kwaliteitsbewaking. Het accent binnen deze thema's is evenwel verschillend in de VS
enerzijds en de UK en Nederland anderzijds. In de VS wordt 'gelijke toegang tot het
hoger onderwijs' ('equality of access') gekoppeld aan kwaliteit, in de UK en Nederland
horen primair 'cost effectiveness' en kwaliteit bij elkaar. Concreet vormde het
accrediteringssysteem zoals ontwikkeld in de Verenigde Staten de inspiratiebron voor de
nota 'Hoger Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit' die een eerste aanzet vormde voor de
veranderingen in de bestuurlijke omgang tussen overheid en instellingen en in deze
context expliciet aandacht besteedde aan bevordering van de kwaliteit van het hoger
onderwijs.
Australië neemt een positie tussen de VS en de UK in. Centrale thema's met betrekking
tot kwaliteitsbewaking zijn: efficiëntie en effectiviteit, accountability, meer institutionele
autonomie, relocatie van middelen, maar ook, en in belangrijke mate, een koppeling van
het 'equity plan' (voorrangsbeleid) aan kwaliteit.
In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de kerngedachten van relevante overheidsdocumenten en de ontwikkelingen in het hoger onderwijs die daar mede het gevolg
van waren. Hierbij hebben we ons gebaseerd op deze documenten en commentaren van
direct betrokkenen bij de Britse (Sizer) en Australische (Teather) werkgroepen en van
veelvuldig geciteerde experts zoals Cave e.a.' Verduidelijkingen en aanvullingen zijn
gebaseerd op literatuuronderzoek (periode 1985-1991) in relevante tijdschriften". Voor
de Nederlandse situatie is naast overheidsdocumenten tevens gebruik gemaakt van
rapporten van de Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten en

' Sizer is President van de Committee of Vïce-Chancellors and Principals/University Grants
Committee (CVCP/UGC) Working Group on Performance Indicators. M. Cave en M. Kogan zijn heiden
verbonden aan de Brunei University. M. Kogan is editor van The International Journal of Institutional
Management in Higher Education. Ze zijn nauw belrokken bij het fenomeen kwaliteitsbewaking in het
Verenigd Koninkrijk. Tealher is lid van de Australian Vice-Chancellors Committee/Australian Committee
of Directors and Principals in Advanced Education (AVCC/ACDP) Working Parly on Performance
Indicators.
^Systematisch geraadpleegde tijdschriften voor de beschrijvingen in dit hoofdstuk zijn: Higher
Education, The International Journal of Institutional Management in Higher Education, Higher Education
Management en Higher Education Research and Development.

literatuuronderzoek (periode 1985-1991) in relevante tijdschriften.' Gezien de bedoelingen van dit hoofdstuk is niet getracht een gedetailleerd overzicht te geven van de
ontwikkelingen en deze uitgebreid kritisch toe te lichten. Gepoogd is de in het kader
van deze studie belangrijkste gebeurtenissen te schetsen als context en als aanzet tot de
ontwikkeling van een conceptueel kader.
Dit hoofdstuk start met een beschrijving van het accrediteringssysteem in de VS (1.1).
We beperken ons tot dit aspect, omdat het, binnen het hele politieke beleid ten aanzien
van het hoger onderwijs in de VS, de meeste relevantie heeft voor ontwikkelingen op
dit terrein in Nederland. Daarna wordt het Commonwealth beleid ten aanzien van het
hoger onderwijs en met betrekking tot kwaliteitsbewaking besproken (1.2). Vervolgens
worden de centrale thema's in de Green en White Paper in Australië en hun gevolgen
voor het hoger onderwijs beschreven (1.3). Daarnaast worden de twee belangrijkste
Nederlandse beleidsnota's met betrekking tot kwaliteitsbewaking besproken (1.4). We
hebben ons hierbij beperkt tot de ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsbewaking
van de onderwijstaak van instellingen voor hoger onderwijs. Slechts in die gevallen
waar nota's of afspraken betrekking hadden op zowel onderwijs als onderzoek, zijn
gegevens over kwaliteitsbewaking van de onderzoekstaak opgenomen. Tenslotte worden
de gelijkenissen in het ontwikkelingsproces van kwaliteitsbewaking en de rol van
prestatie-indicatoren hierin tussen de verschillende landen aangeduid.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Universiteit en Hogeschool.

1.1

Accreditering in de V.S. als voorloper

Het accrediteringssysteem in de Verenigde Staten kent een lange traditie. Bij het zoeken
naar een effectief kwaliteitsbewakingssysteem werd zowel in Nederland als in het
Verenigd Koninkrijk verwezen naar dit systeem. Het is niet de bedoeling om aard en
opzet van dit 'accreditation' systeem hier uitvoerig te beschrijven. Daarvoor kan
verwezen worden naar De Roo (1985) en Engels & Nijeboer (1986). Het systeem wordt
hier kort getypeerd aan de hand van doelen, vormen en proces. Daarna wordt stilgestaan
bij de kritiek die er in de Verenigde Staten is gerezen op het systeem van accreditering.
Op basis hiervan worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor het opzetten van een
kwaliteitsbewakingssysteem.
1.1.1

Doelen van accreditering in de Verenigde Staten

Vanaf 1920 ontwikkelden zich 'accreditation agencies', die privaatrechtelijke organisaties zijn. Deze organisaties evalueren de kwaliteit van professionele instellingen
waaronder instellingen voor hoger onderwijs, meestal op basis van meerdere evaluatievormen. Institutionele zelfevaluatie, 'peer-reviews' en visitatiecommissies worden
frequent gebruikt (Dochy e.a., 1987).
Het doel van accreditering is dat elk instituut of programma duidelijk omschreven en
onderwijskundig geschikte doelen heeft, dat de condities tot het bereiken van deze
doelen aanwezig zijn en blijven en dat deze ook worden bereikt. Daaraan gekoppeld zal
men vaststellen welke instellingen of opleidingen voldoen aan de algemeen aanvaarde
eisen (zogenaamde 'sets of standards'), en deze bevindingen openbaar maken. 'Geaccrediteerde' instellingen krijgen een erkenning voor een periode van twee tot acht jaar.
Uit deze doelen blijkt een aantal voordelen van het accrediteringssysteem. Het gebruik
van het accrediteringssysteem kan een minimumgarantie aan kwalificaties van instellingen voor hoger onderwijs verzekeren. Ook wordt een beperkte protectie voorzien
tegen de waardevermindering van behaalde graden en schadelijke onderwijspraktijken.
Het systeem moedigt aan tot voortdurende zelfstudie en evaluatie. Accreditering biedt
voorts een bescherming tegen inbreuken op de autonomie van instellingen. Verder
wordt gestreefd naar een vooruitgang en verbetering van onderzoek en onderwijs door
het inspecteren van activiteiten, door het ontwikkelen van aanbevelingen met betrekking
tot de kwaliteit van onderzoek en onderwijs. Tenslotte wil het accrediteringssysteem,
naast het geven van raad en hulp aan instellingen op weg naar een erkenning, een basis
verschaffen voor ruimere samenwerkingsverbanden tussen instellingen.
1.1.2

Speciale en institutionele accreditering

Er zijn twee vormen van accreditering die veel gelijkenis vertonen: institutionele
accreditering en speciale accreditering, oftewel: erkenning van respectievelijk een
instelling en een programma. Beide streven eenzelfde, eerder gegeven doel na. Accreditering is in principe steeds vrijwillig en onafhankelijk van alle overheidscontrole.
De institutionele erkenning (of de erkenning van de totale instelling) door een regionaal
accrediteringsbureau is echter veelal voorwaarde tot het verkrijgen van een speciale

erkenning van een specifiek programma of van diensten of van vakgroepen ('schools')
binnen de instelling. De speciale accrediteringsbureaus hebben een groot aantal
contacten met zowel onderwijsveld als beroepsgroeperingen, bijvoorbeeld met instellingen voor gezondheidszorg. Door deze relaties met het beroepsveld kan de relevantie van
het programma voor de actuele praktijk verzekerd worden. De essentiële verschillen
tussen de twee vormen van accreditering geven we in onderstaande figuur weer.

Institutionele accreditering

Speciale accreditering

middel

erkenning van een instituut

erkenning van specifieke programma's of vakgroepen binnen complexe instellingen

Wilt

evaluatie van het onderwijsprogramma en andere aspecten
zoals studenten- en personeelsvoorzieningen, financiële condities en administratie

evaluatie van een specifiek
onderwijsprogramma. Men eist
dat het programma deel uiimuiüct van een onderwijsprogramma van een instelling
voor hoger onderwijs die reeds
een institutionele erkenning
kreeg

door wie

regionale 'associations'

'specialized associations':
professionele instellingen die
een nauwe relatie hebben met
zowel onderwijsprogramma's
als specifieke beroepsgroeperingen

Figuur I: Verschillen tussen twee accrediteringsvormen

1.1.3 Het accrediteringsproces
Accreditering is in principe een cyclisch proces. De erkenning wordt immers toegekend
voor een periode van twee tot acht jaar. Na afloop van deze tijdsduur start het proces
opnieuw als de instelling een nieuwe aanvraag doet bij de regionale 'associations' of
'specialized associations'. Kwaliteitsmeting gebeurt in grote lijnen door middel van
twee evaluatievormen: zelfevaluatie en collegiale beoordeling ('peer-evaluation'). Veelal
zijn er vier fasen duidelijk te onderscheiden (figuur 2).

Doelstellingen
1

AcawSterings- 4
besluit

2

Zelfevaluatie

3
Bezoek visitatiecommissie

Figuur 2: Fasen van het accrediteringsproces

De instelling of eenheid presenteert zelf een duidelijke lijst van doelstellingen. Deze
lijst wordt als uitgangspunt aanvaard. In de tweede fase voert de instelling een zelfevaluatie uit die zich richt op de aanwezigheid van middelen voor het bereiken van de
doelstellingen en het al of niet bereiken van deze doelen. Het accrediteringsbureau
verstrekt richtlijnen voor het uitvoeren van de zelfstudie (Dochy, e.a., 1987). Daarna
bezoekt een visitatiecommissie na ontvangst van het zelfstudierapport de instelling,
veelal gedurende twee dagen. Dit team is samengesteld uit externe deskundigen. De
visitatiecommissie gaat de gevolgde procedure bij het opstellen van het zelfstudierapport
na en brengt een rapport uit over haar bevindingen, de zogenaamde collegiale beoordeling. Deze 'peer-evaluation' bestaat uit een informeel en een formeel gedeelte.
Informeel geeft de commissie collegiaal advies aan de staf van het instituut over zaken
die uit het zelfstudierapport of de observatie naar voren komen. De visitatoren geven
daarnaast formele aanbevelingen die worden vastgelegd in een visitatierapport. Tenslotte
gaat het accrediteringsbureau na of de instelling of het programma al of niet voldoet
aan een bepaalde kwaliteitsstandaard (fase 4).
1.1.4

Kritiek

Een groot deel van de literatuur over accreditering is ontstaan uit ongenoegen met het
systeem. Titels als "Why creditation fails' (in: Kells, 1976) en 'Weaknesses of accreditation' (in: Miller, 1981) of 'Quality Assurance Systems: Why aren't there any?'
(Jessee, 1984) komen vrij regelmatig voor. Er zijn ongetwijfeld heel wat positieve
aspecten aan dit systeem verbonden: de gerichtheid van instellingen op de kwaliteits-

problematiek; een betere afstemming van onderwijs op de marktsituatie; kwaliteitsbewaking, onafhankelijk van de overheid; de accreditering op vrijwillige basis. Elk evaluatiesysteem heeft echter specifieke problemen en is voor kritiek vatbaar. Een aantal
kritiekpunten kunnen als nuttige richtlijnen voor het opzetten van een eigen kwaliteitsbewakingssysteem geïnterpreteerd worden.

Kriftofc op
Niet alleen uitgangspunten, met name de doelen en de vrijwillige basis van het
accrediteringssysteem zijn voorwerp van kritiek, maar ook de meer pragmatische
aspecten van het erkenningsproces, zoals de externe sturing, de bredere toepassingsmogelijkheden, de continuïteit en de fasering.
Het streven naar externe uniformering van de opleidingsdoelen heeft men verlaten. In
het accrediteringsproces worden de doelen die de instelling zelf voorstelt als uitgangspunt aanvaard.
Dit a priori aanvaarden van de voorgestelde doelstellingen is een kritiekpunt (Dressel,
1976). Er kan getwijfeld worden aan de maatschappelijke relevantie van bepaalde
doelen of het geheel van doelstellingen kan hiaten vertonen. Deze kritische reflectie op
de doelstellingen maakt echter geen deel uit van het accrediteringsproces. Op deze wijze
benadrukt het accrediteringssysteem eerder een status quo dan vernieuwing. Ook de
term 'vrijwillig' bij accreditering verdient enige relativering. Erkenning leidt immers tot
licentie. Wie accreditering buiten de deur houdt doet zichzelf de das om. Het oorspronkelijke doel van de accrediteringsprocedure om de verantwoordelijkheid voor
kwaliteitsbewaking bij de instelling zelf te leggen blijkt niet haalbaar. In de praktijk is
accreditering veelal gestuurd door externe instanties. Daarnaast zijn ook de toepassingsmogelijkheden van dit systeem voorwerp van kritiek. Volgens De Roo (19X5) is
het accrediteringssysteem in toenemende mate ongeschikt voor kwaliteitsbewaking van
minder conventioneel ingerichte opleidingen als weekend- en avondopleidingen of
afstandsonderwijs.
Tenslotte is ook het cyclische verloop in de praktijk niet steeds optimaal. Kwaliteitsbewaking moet tenminste uit drie fasen bestaan: een 'monitoring' fase waarin vermaningen worden gegeven, een controlefase en een verbeteringsfase (Jessee, 1984). In
de praktijk zijn de eerste en derde fase veelal onderontwikkeld. Intervallen in het
accrediteringsproces van bijvoorbeeld acht jaar kunnen strijdig zijn met het principe van
de cyclische evaluatie. Het evaluatieproces zelf verloopt dan wel vlot, maar er kan
verondersteld worden dat tussen twee cycli een periode van non-activiteit valt. Een
continue bijsturing lijkt op lange termijn niet haalbaar en bovendien kunnen veranderingsprocessen zich misschien binnen de niet aktieve periode ten aanzien van de
evaluatie voltrekken.
op c/t'
Het accrediteringssysteem maakt vooral gebruik van methodes als zelfstudie, collegiale
beoordeling en werkt met visitatiecommissies. De ervaren nadelen hiervan worden,
samen met enkele kanttekeningen bij het hanteren van indicatoren, kort beschreven.
Uit de ervaringen met het accrediteringssysteem blijkt dat de zelfevaluaties veelal te
descriptief zijn en daardoor weinig tot niet bijdragen tot het bereiken van de doelen.

Soms wordt een rapport, opgesteld door een administratief medewerker, door de
onderwijsgevenden goedgekeurd en als zelfstudierapport aangeboden (Kells, 1983).
De methode van collegiale beoordeling berust op de veronderstelling dat de meerwaarde
aan kennis en het gemeenschappelijke waardensysteem van professionals in het veld,
een valide en betrouwbare evaluatie tot stand brengt, zonder de noodzaak deze waarden
en criteria die de basis van deze beoordeling vormen te identificeren (Lindsay, 19X1;
Miller, 1979).
Ten aanzien van de visitatiecommissie kan opgemerkt worden dat zij in principe een
adviserende instantie zou moeten zijn. Visitatoren geven dus informeel collegiaal advies
en formuleren aanbevelingen die formeel worden gerapporteerd. Docenten en ook
accrediteringsbureaus beschouwen de commissie meer als controlerende instantie. Voor
docenten kan deze soms een bedreiging vormen en wordt advies als dwingend ervaren.
Accreditering faalt volgens Kells (1976) omdat de meeste facultaire medewerkers het
doel van de zelfstudie en de cotlegiale begeleiding niet begrijpen. Voor hen beperkt de
betekenis van accreditering zich tot arbitrair ingevoerde en strikt kwantitatieve criteria,
niettegenstaande de recente sterke reductie van deze aspecten. Accrediteringsbureaus
zijn bovendien geneigd de erkenning deels te verlenen op basis van het al dan niet
opvolgen van de aanbevelingen. Daarnaast komt de rol van deze zelfstudie en de
visitatiecommissie in gevaar door de vaststelling dat de professionals niet beschikken
over een evaluatiegerichte attitude. Ze hebben geen ervaring in een evaluatiegerichte
professionele cultuur. Pogingen om dat probleem op te lossen, zoals selectie van
commissieleden die kennis hebben van kwaliteitsevaluatieprocessen en training van de
visitatoren door de accrediterende instanties, zijn niet afdoende.
Bij het vaststellen van de kwaliteit door middel van indicatoren kunnen tenslotte twee
opmerkingen worden geplaatst. Vooreerst wordt de kritiek geuit dat in het accrediteringsproces de opleiding eenzijdig belicht wordt. Niet alleen het verwerven van
kennis maar ook het verwerven van vaardigheden en het ontwikkelen van attitudes zijn
essentiële doelstellingen van het onderwijs. Deze laatste, met name vaardigheden en
attitudes maken zelden onderwerp uit van de evaluatie. Daarbij komt dat aan de
didactische en programmatische aspecten van de kennisoverdracht (zoals onderwijsmethoden en onderwijsprogrammering) zelden aandacht besteed wordt (De Roo,
1985).
Daarnaast worden vraagtekens geplaatst bij de criteria of "sets of standards" die gehanteerd worden en de onduidelijkheid over hoe deze tot stand komen. De criteria veranderen sterk (hoe betrouwbaar is de meting nog?). Criterialijsten evalueren zo snel dat
actuele versies in de internationale literatuur niet voorhanden zijn. Hierbij gaat het
onder meer om de 'sets of standards' van de Amerikaanse Accreditation Agencies. 73%
van de lijsten zijn in de laatste zes jaar gewijzigd, 54% werd gereviseerd in de
afgelopen drie jaar en deze lijsten worden nu frequent geactualiseerd (Stauffer, 19X1).
: op de ver/mwte
De waarde van de verleende erkenning kan betwijfeld worden. In de Verenigde Staten
bijvoorbeeld is ongeveer 90% van de colleges en universiteiten geaccrediteerd. De vraag
of het hier dan enkel nog gaat om het controleren van minimumdoelstellingen via een

'pro forma' procedure lijkt niet overbodig. Differentiële doelstellingen en meer dan
minimutn-kwaliteit komen misschien niet aan bod.
Een andere discussie gaat over het uniforme erkenningsniveau en het vertrouwelijk
karakter van de accrediteringsrapporten. Accreditering wordt steeds op uniforme wijze
verleend, er is geen differentiatie tussen geaccrediteerde instellingen. De rapporten
kunnen alleen door de voorzitter van de instelling worden vrijgegeven. Sommigen
menen dat accreditering weinig waarde heeft als gids voor een kwalitatieve differentiatie tussen instellingen. De rapporten hebben enkel een waarde voor de instelling zelf.
Anderen menen dat de rapporten vertrouwelijk moeten blijven. 'Accreditation is not
designed to provide comparative ratings. In fact, if it did, it would lose much of its
effectiveness....' (Millard, 1983, p. 35). Het verkrijgen van een erkenning kan moeilijk
zijn, maar eens erkend is het gemakkelijk deze status te behouden. De accrediteringsbureaus zijn volgens Millard (1983) frequent betrokken bij het beperken van de instroom
in het veld of, erger nog, betrokken bij het verzekeren van de allocatie van de schaarse
bronnen. Een speciale accreditering van een bepaald programma of 'school' tenslotte
leidt soms tot moeilijke verhoudingen binnen de instelling. Veetal poogt men een
speciale erkenning te krijgen uit de overwegingen als beroepsprotectie en status. Deze
erkenning legitimeert dan specifieke eisen ten aanzien van student-staf ratio's, kwalificaties van docenten en andere voorzieningen. Deze niet-onderhandelbare eisen leiden
tot gedwongen prioriteiten bij de allocatie van middelen binnen de instelling met als
gevolg allerhande fricties binnen de campus (Engels & Nijeboer, 1986).

Door het marktgericht functioneren van het hoger onderwijs wordt de opleiding niet
alleen beter afgestemd op de arbeidsmarkt, de opleiding zelf wordt ook een markt. Dit
betekent onder meer dat de consumenten (studenten) die deel uitmaken van deze markt
gebruikt kunnen worden om het klantenpotentieel uit te breiden. De concurrentiepositie
van de instellingen noodzaakt soms tot reklamecampagnes, gericht op potentiële
consumenten. Hierbij komt dat door het ruime aantal instellingen van hoger onderwijs
het aantal hoger opgeleiden de laatste decennia is gestegen. De status van de 'degree' is
bijgevolg gedaald. Voor een maatschappelijke waardetoekenning (revaluatie) is de
student nu meer aangewezen op bijvoorbeeld de reputatie van de instelling of de
speciale samenstelling van het vakkenpakket. Dit kan leiden tot al te grote aandacht
voor de reputatie van de instelling, zoals thans in de Verenigde Staten het geval lijkt.
Het feit dat de accrediteringsbureaus 'membership organizations' zijn, is een ander
onderwerp dat tot discussie leidt. De leden van de institutionele accrediteringsbureaus
zijn de geaccrediteerde instellingen; de leden van de gespecialiseerde accrediteringsbureaus zijn de geaccrediteerde programma's, de professionele organisaties
hieraan verbonden, of beide. Accreditering zou een vorm van self-service zijn (Millard,
1983). De toename van het aantal accrediteringsbureaus is de aanleiding voor de terecht
benadrukte kritiek dat accreditering zich vandaag in een chaotische marktsituatie
bevindt. Het instellen van de institutionele en de speciale accreditering heeft geleid tot
een snelle groei van het aantal accrediteringsbureaus. Meer dan honderd bureaus
functioneren autonoom. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat eenzelfde universiteit veertig
maal werd bezocht in drie jaar (Young, Chambers & Kells, 19X3).

voor to opzeftón van een systeem voor j
De kritiek op het accrediteringssysteem wijst erop dat de toepassing van een dergelijk
systeem in de praktijk een aantal problemen oplevert. Implementatie zonder meer lijkt
vrij snel te leiden tot eenzelfde problematiek. Voor het oplossen van de beschreven
problemen kunnen fundamentele structurele veranderingen ten aanzien van het voorgestelde erkenningssysteem nodig zijn. Aanbevelingen daartoe worden hier in essentie
weergegeven.
Een duidelijke explicitering van het doel en van de consequenties van het kwaliteitsbewakingssysteem voor het onderwijsveld blijkt de efficiëntie van de kwaliteitsbewaking te bevorderen. Het aanvaarden van de doelstellingen die de instelling zelf formuleert lijkt in dit perspectief zinvol, hoewel een kritische belichting met betrekking tot
de wetenschappelijke en vooral de maatschappelijke relevantie van deze doelen wenselijk is. De uitgangspunten van het systeem zouden voor de direct betrokkenen (instellingen) niet alleen duidelijk, maar ook aanvaardbaar moeten zijn.
De kwaliteitsbewaking zelf kan, georganiseerd als een cyclisch proces met tenminste
drie fasen die zich optimaal elke drie jaar herhalen, vrij goed functioneren. Naast een
controlefase is het wenselijk dat ook een waarschuwingsfase en een verbeteringsfase
concreet worden uitgewerkt. Prestatie-indicatoren kunnen voor dit cyclisch proces een
houvast bieden. Hierbij is een studie naar de validiteit en betrouwbaarheid van deze
indicatoren vooraf nodig. Gezien hun belang voor de verschillende fasen van het kwaliteitsbewakingsproces, kunnen geldige indicatoren meer dan een evaluatieve functie
hebben. Ze kunnen ook een monitoring-, een dialoog- en een planningsfunctie vervullen
(zie 2.5). Voorts zal men bij de constructie van een kwaliteitsbewakingssysteem
rekening moeten houden met minder traditionele onderwijsvormen, zoals probleemgestuurd onderwijs {Rijksuniversiteit Limburg) en hoger afstandsonderwijs (Open Universiteit). Andere accenten in de concrete vertaling van indicatoren naar variabelen moeten
in dit geval mogelijk zijn.
De kwaliteit van de visitaties hangt in grote mate samen met de kwaliteit van de
zelfstudies. Ervaring in de V.S. leerde dat deze vaak te descriptief zijn en het resultaat
zijn van een eenmanszaak. Daarnaast is collegiale beoordeling zinvol indien het
gehanteerde waardensysteem waarop de beoordelingen gebaseerd zijn, duidelijk zijn
voor de betrokken partijen. Voorts hebben visitaties meer kans van slagen, met name
leiden ze tot kwaliteitsverbetering van de gevisiteerde opleiding, indien het doel van de
zelfstudie en de intercollegiale beoordeling duidelijk is: advisering, geen controle.
Tenslotte is een evaluatiegerichte attitude van allen die bij het kwaliteitsbewakingssysteem betrokken zijn, een voorwaarde voor effectieve kwaliteitsbewaking.
Verder leidt het al of niet verlenen van erkenningen - zonder onderscheid - tot een
aantal nadelen, die in de literatuur beschreven zijn. Door het introduceren van kwaliteitsgraden bij erkenningen draagt de accreditering beter bij tot het zichtbaar maken van
kwalitatieve verschillen tussen instellingen.
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Aan het nut van twee verschillende soorten erkenningen (speciale en institutionele) en
de hiermee gepaard gaande verdubbeling van het aantal bureaus kan getwijfeld worden.
Tenslotte wordt samenwerking aangeraden met andere organisaties, niet direct betrokken
bij de kwaliteitsmeting, bijvoorbeeld bedrijven. De samenwerking leidt veelal tot het
ontdekken van hiaten en tot het aansturen op verbetering en innovatie.

1.2

The Thatcher Revolution in de U.K.

Kwaliteitsbewaking en prestatie-indicatoren zijn in het Verenigd Koninkrijk, zoals in
Australië en Nederland (zie 1.3 en 1.4), niet plots op de agenda gekomen van overheid
en instellingen voor hoger onderwijs. De meeste instituten verzamelden interne
management statistieken en prestatie-indicatoren, dit ten behoeve van de administratie
en niet in functie van het management van de instelling. Er was evenwel geen systematische uitwisseling van management statistieken en prestatie-indicatoren tussen
instituten (Cave e.a., 1990; Sizer, 1990).
Sizer (1990) en Cave e.a. (1990) wijzen op twee gebeurtenissen die de interesse in en
het belang van prestatie-indicatoren hebben doen toenemen. Ten eerste is er wat Sizer
"the Thatcher revolution" noemt: de verkiezing van een conservatieve regering, geleid
door Thatcher in mei 1979. Ten tweede, en samenhangend met het beleid van de
nieuwe conservatieve regering, kwam er een vermindering van beurzen voor universiteiten in juli 1981, die een meer selectief alloceren van middelen aan de universiteiten
door de University Grants Committee (UGC) ten gevolge had (Sizer 1987).
1.2.1 Ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1979: De Thatcher Revolutie
In 19X4 liet Sir Keith Joseph, toenmalig minister van onderwijs, een efficiency study
uitvoeren in de universiteiten. Het Jarratt Report (1985), gepubliceerd door het Committee of Vice Chancellors and Principals (CVCP), bevatte de resultaten van dit onderzoek.
De vereiste werd geformuleerd dat hogere opleidingsinstituten verantwoording zouden
afleggen over hun activiteiten, over de bestede middelen en hun prestaties in termen van
doelmatigheid, efficiëntie en effectiviteit. Sizer (1990) stelde dat het niet verwonderlijk
was dat, gezien de gehanteerde 'management-terminologie', naar indicatoren gezocht
moest worden die berekenbaar en bruikbaar waren voor managers.
Het Jarratt-Report en zijn achterliggende ideeën werden door vele universiteiten
beschouwd als een middel van de overheid tot versterking van de centrale controle
(Cave e.a., 1990). Het Verenigd Koninkrijk kende immers traditioneel een grote
autonomie toe aan zijn universiteiten, die hun eigen doelstellingen mochten bepalen,
hetgeen meestal leidde tot een niet-systematische verzameling van individuele doelstellingen van academici en afdelingen.
In mei 19X5 publiceerde de regering de 'Green Paper', The Development of Higher
Education into the 1990's (DES, 19X5). Niet alleen werden de suggesties van het Jarratt
Report voor het hanteren van prestatie-indicatoren op institutioneel niveau overgenomen, maar bovendien werd het gebruik van prestatie-indicatoren voor de evaluatie
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van instellingen voor hoger onderwijs op nationaal niveau in het vooruitzicht gesteld.
Enerzijds dreigde Sir Keith Joseph met het ontnemen van de research funding bij de
University Grants Committee (UGC) als niet op korte termijn een kwaliteitsbewakingssysteem op basis van prestatie-indicatoren werd uitgewerkt. Anderzijds brachten de
academici een stroomversnelling op gang om te vermijden dat beslissingen in de
toekomst werden genomen op basis van criteria die voor de universitaire gemeenschap
onbekend en onaanvaardbaar waren (Harris, 1986). Deze gegevens hebben universiteiten
aangemoedigd om een set van prestatie-indicatoren te ontwikkelen, waardoor het
mogelijk werd op een rationele basis aan te tonen dat zij een groter deel van de
allocatie verdienden (Cave e.a., 1988). Binnen deze context hebben de CVCP en UGC
een gezamenlijke Working Group ingesteld: de CVCP/UGC Working Group.
Dt' CVC/WGC Wor*i7i£ Group
De gezamenlijke CVCP/UGC Working Group werd opgericht in juli 1985. Ze ontwikkelde vooreerst een conceptueel kader. De Working Group duidde prestatie-indicatoren
als middel en niet als een substituut voor beoordeling. Zij omschreef ze als "statements,
usually quantified, on resources employed and achievements secured in areas relevant to
the particular objectives of the enterprise." (Sizer, 1990) Indicatoren zijn eerder een
signaal of leidraad dan een absolute maatstaf. De groep concludeerde dat betrouwbare
prestatie-indicatoren aan enkele karakteristieken moeten voldoen:
"

-

- They must relate to stated objectives of the organisation; in the case of universities
the Group has taken these to be primarily teaching and research. But there ar many
activities of universities which underpin their primary roles, or are even peripheral
to them. It is proposed that indicators relating to all aspects of a university's
activities be developed as soon as practicable.
They must be specific, quantifiable and standardised so that the information can be
used for making valid comparisons within and between institutions.
They must be as simple as possible consistent with their purpose.
They must be acceptable and credible in the sense of being free of systematic bias.
They must be useful and capable of acting as signposts to areas where questions
concerning operations can and should be asked." (Sizer, 1990)

Daarnaast publiceerde de Working Group een lijst van de zestien meest gebruikte
prestatie-indicatoren. Deze is weergegeven in figuur 3.
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1.
2.
3.
4.
5.

Number of applications per undergraduate place
Entry scores of the undergraduate intake
Classification of or number of honours degrees awarded
Student wastage rates
Staff Workload (as measured by typical contact hours, courses taught, class sizes and administrative
responsibilities of staff)
. -. .,
6. Employability of graduates
7. Postgraduate completion rates
8. Research grants and contracts
9. Research studentships awarded by particular bodies e.g. Research Councils, British Academy, SED)
10. Records of publications
11. Student load and analysis of student numbers
12. Staff student ratio
13. Units costs
14. Staff numbers according to category
15. Institutional income and expenditure
16. Departmental equipment and recurrent grant and expenditure
Figuur 3: Lijst van zestien meest gebruikte indicatoren (Sizer, 1990)

Discussies binnen de Working Group richtten zich op de selectie van een set van
indicatoren uit een grote verscheidenheid aan potentiële indicatoren. Criteria waaraan
deze werden getoetst, zijn:
" What is the formal definition of the performance indicator and how should it be
calculated?
Is the performance indicator relevant to the objectives of the organisation?
Can the relevance of the performance indicator be quantified with any precision?
Can the measurement of the performance indicator be carried out objectively?
Would the performance indicator be of any practical value to the management of
the organisation?
Would the performance indicator be acceptable to the 'manager' and other
members of the organisation, and would they agree that its use could contribute
to an assessment of efficiency by outsiders?
Would the performance indicator be of practical use to those who are outside the
department and have a legitimate need to assess its effectiveness and efficiency
(a) within the university, eg., the planning committee (b) outside the institution,
eg., the UGC or relevant research council?
Is the data needed already collected in a satisfactory for and by means of an
acceptable agency? If not, what further action is needed to establish and appropriate mechanism?
What guidance should be given to institutions on the use of this performance
indicator? Are there pitfalls to be avoided?
What other data or secondary indicators need to be taken into consideration?
What would be the cost of producing the performance indicator in relation to the
benefits?" (Sizer, 1990)
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Naar aanleiding van deze discussies werden volgende indicatoren door de Working
Group in haar eerste toelichting (First Statement) voorgesteld (CVCP, 1986):

IMPLEMENTATION
Indicatoren

in 1986/1987

in near future

in future

Teaching and Research
Cost per FTE student
Research income
Contribution to postgraduate and professional training
Submission rates for research degrees
Number of research and sponsored students
Occupation of graduates after 12 months
Undergraduate wastage rates
Occupation after S years
Analysis of publications/patents/agreements/ copyrights
Citations
Peer Review
Editorship of journals/officers of learned bodies
Membership of research councils
Costs per graduate FTE students to FT academic staff
Equipment costs per FT academic staff

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Others
Administrative costs per FTE student
Premises costs per FTE student
Library costs per FTE student
Ciircer services per FTE student
Medical services per FTE student
Sports facilities costs per FTE student
Other central costs per FTE student
Ratio of support staff to academics

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

Figuur 4: Set van indicatoren zoals voorgesteld door de UGOCVCP Working Group (Sizer, 1990)
Vergelijkbaar met het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (1988) (zie 1.4) werden, vooral
onder tijdsdruk, alleen indicatoren opgenomen waarover data beschikbaar zijn in de
Universities Statistical Return (USR).
De Working Group beschouwde de indicatoren die meer tijd en inspanning nodig hebben
om gebruikt te kunnen worden juist als de meer belangrijke indicatoren van haar oorspronkelijke lijst, te weten maatstaven van onderzoeksresultaten en differentiatie van onder-
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wijskosten en onderzoekskosten (Cave e.a., 1988; Sizer, 1991). Vele universiteiten
bekritiseerden deze lijst van indicatoren. Opgemerkt werd dat een aantal zogenoemde
indicatoren niet voldoen aan de gegeven definitie van prestatie-indicatoren en eerder als
management statistieken kunnen aangeduid worden.
In 'X6 werd een Technical Committee samengesteld die de taak op zich nam de oorspronkelijke lijst prestatie-indicatoren verder uit te werken. Tijdens het academisch jaar 1986/87
stelde het Technical Committee 39 indicatoren op welke berekend konden worden uit de
bestaande data van de University Statistical Record (USR). De CVCP (1987) publiceerde
deze in de tweede toelichting (Second Statement). De CVCP/UGC Performance Indicators
Steering Group (welke de Joint Working Party verving) publiceerde de eerste serie van
University Management Statistics and Performance Indicators in de herfst van 1987. Sizer
(1990) wijst er op dat het begrip 'management statistieken' expliciet in de titel opgenomen
werd:" 'Management Statistics' was included in the title in order to emphasise their
usefulness to other management functions in addition to performance assessment, and to
convey, even before the document is opened, the need to consider carefully the inferences
that can be properly and usefully drawn from the figures."
In 19X8/89 concentreerde verder technisch werk zich op verfijning van wat er gepubliceerd
is in 1987 en 19X8. Men hield zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe indicatoren die
in de editie van 1988 genoemd werden. Sizer (1990) wijst er op dat het probleem rond de
beschikbaarheid van data nog steeds een remmende werking heeft op sommige nieuwe
ontwikkelingen, maar dat er verder wordt gewerkt aan data zoals plaatsing van afgestudeerden, kosten per student, 'continuing education' en research output.
In 19X9 richtte de CVCP een pemianente groep op die een lijst van standaarden moest
ontwikkelen om onderwijskwaliteit op universiteiten te controleren. Sizer (1990) geeft aan
dat de oprichting van deze groep gedeeltelijk een defensieve maatregel was om het
Department of Education and Science (DES) ervan te weerhouden Her Majesty's Inspector
naar de universiteiten te sturen. Het Secretary of State vroeg of de CVCP of de DES de
oprichting van een hoger onderwijs inspecterend orgaan te overwegen. Zo niet moest ze
erop kunnen vertrouwen dat de universitaire sector zulke systemen, volledig onafhankelijk
van de overheid en de Funding Council, zou gaan ontwikkelen, hetgeen het publieke
vertrouwen zou doen toenemen.
/"o/yfec/mi'rv «/
Welke ontwikkelingen vonden in deze periode, op centraal niveau, plaats in de nietuniversitaire sector, met name polytechnics en colleges? Een werkgroep van het Committee of Directors of Polytechnics (CDP, 1987) stelde zes indicatoren voor, primair gericht
op inter-institutionele vergelijkingen: "revenue cost per student, 'value added' in respect of
student performance, ratio of external research income to research expenditure, capital
investment per student, proportion of specifically regional activity, income generation and
consultancy" (Yorke, 1991). Eveneens in 1987 publiceerde de National Advisory Body for
Public sector Higher Education (NAB, 1987) een set van indicatoren voor 'academic and
resource management'. De meeste van deze indicatoren waren 'statistics'. In 1990
verscheen het 'Report of a Committee of Inquiry' van de Polytechnics and Colleges
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Funding Council (PCFC, 1990). Een onderscheid werd gemaakt tussen prestatie-indicatoren voor het gebruik op het niveau van het systeem van het hoger onderwijs en voor
het gebruik op institutioneel niveau. Vier sets van zogenoemde 'macro prestatie-indicatoren' werden op systeemniveau voorgesteld: "scale and effectiveness, level of
resourcing, efficiency, source of funds" (Yorke, 1991).
1.2.2 Ontwikkelingen na 1990

Een nieuw / g

ym

In 1990 werd zowel voor universiteiten als polytechnics en colleges een nieuw 'funding
system' geïmplementeerd. Twee 'bidding systems' werden opgezet, één voor de universiteiten en één voor de polytechnics en colleges. Uitgangspunt is dat uitgaven voor het
hoger onderwijs gezien moeten worden als het betalen voor 'services provided' en niet als
'block grants' voor instellingen. Middelen worden toegekend op basis van contracten
tussen de UFC (universiteiten) en PCFC (polytechnics en colleges) enerzijds en de
instellingen anderzijds. Vergoedingen worden berekend op grond van "institutional mission
statements and plans to provide teaching to funded student numbers and research" in
combinatie met 'competitive bidding for proportions of funding' (Sizer, 1990). De idee
achter dit 'funding system', voor wat betreft het toekennen van middelen voor onderwijs *
is, volgens Johnes (1992), dat instellingen 'tegen elkaar opbieden' ('het veilingsysteem').
Instellingen brengen relatief lage 'tuition fees' in rekening bij de betreffende Funding
Council (UFC voor universiteiten en PCFC voor polytechnics en colleges) en krijgen
hierdoor de toestemming meer studenten te laten instromen. Hierbij dient wel een behoud
van kwaliteit van het verstrekte onderwijs verzekerd te worden. De impliciete veronderstelling van de overheid en de UFC was dat instellingen tegen elkaar zouden concurreren en
hun prijs zo laag mogelijk stellen. De resultaten van de eerste ronde van dit nieuwe
'funding system' zijn voor wat betreft de universiteiten niet in overeenstemming met de
verwachtingen van de UFC. Weinig 'bids' lagen beneden de richtinggevende prijzen die
de UFC voorgesteld had. Universiteiten stelden als verdediging dat meer besparingen
onvermijdelijk de kwaliteit zouden aantasten. Het 'bidding system" in de polytechnics en
colleges daarentegen leidde wel tot verschillen in 'bids'. De PCFC kent, in tegenstelling
tot de UFC, slechts een deel van de subsidies toe via het 'bidding system'. Daarbij is niet
alleen de hoogte van het bod bepalend voor de subsidie en toekenning van aantallen
studenten, maar ook andere criteria wegen mee, zoals kwaliteit, 'student demand' en de
verruiming van toegangsmogelijkheden tot het hoger onderwijs. Vooral de expliciete
beoordeling van de kwaliteit in functie van de toekenning van middelen en studenten is
belangrijk, wat een mogelijke reden is waarom de 'bids' tussen polytechnics en colleges,
in tegenstelling tot de universiteiten, verschillen vertoonden.

* Een deel van de toegekende subsidies (grants) is bedoeld om onderzoek (e stimuleren. Een ander
deel is bestemd oin de kosten van het verstrekte onderwijs (undergraduate) te dekken. De allocatie van
middelen voor onderzoek is gedeeltelijk gebaseerd op "measures of universities' research performance"
(Johnes, 1992).
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77K- W/ufc; Paper o/ /99/
In my 1 publiceerde de DES een nieuwe White Paper. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt
besteed aan kwaliteitsbewaking van de onderwijsfunctie van instellingen voor hoger
onderwijs. Zij onderscheidt vijf functies van kwaliteitsbewaking: kwaliteitscontrole
('quality control'), kwaliteitstoezicht ('quality audit'), validering ('validation'), accreditering ('accreditation') en kwaliteitsmeting ('quality assessment'). Ze worden als volgt
omschreven.
Kwaliteitscontrole betreft de procedures binnen instellingen, zowel universiteiten als
polytechnics en colleges, om de kwaliteit van hun diensten te behouden of te bevorderen.
Kwaliteitstoezicht verwijst naar de externe evaluatie die erop gericht is te garanderen dat
instellingen effectieve kwaliteitscontrolemechanismen ingebouwd hebben.
'Quality audit' is a means of checking that relevant systems and structures within an
institution support its key teaching mission.' (DES, 1991) Deze toezichtsrol wordt vervuld
door de CNAA voor de meeste polytechnics en colleges en door de Academie Audit Unit
voor de universiteiten. De regering ondersteunt evenwel de idee om in de toekomst over te
stappen naar een unitair systeem voor universiteiten en polytechnics waarbij één orgaan
('quality audit unit') deze rol zou vervullen voor beide subsystemen en waarin de
instellingen een belangrijke inbreng hebben.
Validatie betekent de goedkeuring van cursussen, programma's door een 'validating body'
voor de toekenning van graden en andere kwalificaties. De regering stelt voor dat 'nondegree awarding institutions' en 'other organisations' trachten gevalideerd te worden door
een 'degree awarding institution' naar keuze met goedkeuring van de nieuwe 'quality audit
unit'. In de toekomst is het noodzakelijk, stelt de White paper, procedures te voorzien die
het instellingen mogelijk maken een 'degree awarding status' te verkrijgen. De regering
stelt voor dat beslissingen over het toekennen van een 'degree awarding status' aan
individuele gevallen de verantwoordelijkheid zijn van de betrokken Secretary of State.
Deze problematiek zal onderwerp van verdere discussie zijn met vertegenwoordigers van
instellingen en andere belanghebbenden.
Accreditering is gericht op validering van cursussen wat leidt tot CNAA-graden (Council
for National Academie Awards). De instellingen zijn verplicht jaarlijks de uitkomsten van
validatie en reviews te rapporteren en komen in aanmerking voor re-accreditering na een
periode van 5 tot 7 jaar. In de White Paper worden ten aanzien van deze vorm van
kwaliteitsbewaking geen nieuwe voorstellen geformuleerd*.
Kwaliteitsmeting betekent de externe 'review' en beoordeling van de kwaliteit van
onderwijs. De organisatie hiervan is de verantwoordelijkheid van de Funding Councils.

' Accreditering is dan ook niet opgenomen in het overzicht van 'current and proposed arrangements
for quality assurance' in de White Paper (figuur 5).
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Kwaliteitsmeting moet zich daarbij richten op de kwantificeerbare output van het onderwijs. Daarnaast is externe beoordeling op basis van directe observatie noodzakelijk. Deze
beoordelingen gebeuren in de polytechnics en Colleges door de inspectie voor hoger
onderwijs (Her Majesty Inspectorate) en voor de universiteiten door 'subject advisers'. De
White Paper voorziet de oprichting van een Quality Assessment Unit binnen elk van de
voorgestelde Funding Councils (voor Engeland, Schotland en Wales). Deze zal rapporteren
aan de nieuwe Higher Education Funding Council. De Secretary of State is verantwoordelijk voor de goedkeuring van individuele cursussen en richt zich daarbij op adviezen van
de University Funding Council en de inspectie (HMI).
De wijze waarop kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in de U.K. op het ogenblik
van het verschijnen van de White Paper van 1991 georganiseerd is en voorstellen voor de
toekomst zijn samengevat in figuur 5.
current arrangements

proposed arrangements

universities

polytechnics and colleges

Universities, polytechnics
& colleges

Quality control

Institutions

Institutions

Institutions

Quality Audit

Academic Audit
Union (CVCP)

CNAA

Single quality audit unit
independent of the new HE
Funding Councils (institutional representatives and
independent members

Validation

Self-validaiiun

Effective self-validation for
accredited institutions

Degree Awarding
Institutions

Universities or CNAA for
others
Quality
Assessment
For HE
Funding Councils

Subject advisers

HMI

Quality assessment units
for each new Council

For Secretaries of
State

UFC

HMI

new HE Funding Councils
based on the advice from
their assessments units and
other sources.

Figuur 5: Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in de U.K.: een samenvatting van actuele en toekomstige afspraken
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1.3

The Green Paper en the White Paper in Australië

1.3.1 The Commonwealth Tertiary Education Commission (CTEC)
Vóór 1977 adviseerde de Australian Universities Commission de Commonwealth
regering over noodzakelijke ontwikkelingen in het universitair hoger onderwijs en over
de financiering. In 1977 wordt de Commonwealth Tertiary Education Committee
(CTEC) opgericht, een samenvoeging van de Australian Universities Commission
(AUC), de Commission on Advanced Education en de Technical and Further Education
Commission. De taak van de CTEC was onderzoek uit te voeren naar gewenste en
noodzakelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Daarnaast moest zij, zoals de
AUC, adviseren inzake financiering van universiteiten en Colleges of Advanced
Education (CAEs)*". In 1985 gaf de Common-wealth regering de CTEC de opdracht
onderzoek te doen naar manieren om de efficiëntie en effectiviteit van het hoger
onderwijs te verbeteren. In 1986 zijn, op initiatief van het CTEC, Discipline Reviews
opgezet. Reviews hebben plaatsgevonden onder meer bij rechten (CTEC, 1987), bij
ingenieursopleidingen (Department of Employment, Education and Training, 1988a) en
bij de lerarenopleiding voor wiskunde en natuurwetenschappen. De reviews zijn gericht
op het meten van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in het kader van planning en
besturing. In 1987 suggereerde de CTEC een werkgroep op te richten die de toekomst
van het binaire universitaire systeem (universiteiten enerzijds en Colleges of Advanced
Education anderzijds) zou herzien. De Labor regering en Dawkins, minister van Arbeid,
Onderwijs en Training, waren echter geïnteresseerd in onmiddellijke acties en meer
radicale hervonningen. Met de verkiezing van de Hawke Labor Government in 19X7
werd de CTEC, een buffer tussen universiteiten en de Commonwealth regering,
opgeheven en haar functies werden grotendeels overgenomen door het Department of
Employment, Education and Training (DEET). Een National Board for Employment,
Education and Training (NBEET) werd opgericht om advies te geven aan de overheid.
Dit adviesorgaan stond veel directer onder controle van de minister en was afhankelijker
van het Department of Employment, Education and Training dan de CTEC. Bessant
(in: Teather, 1990) omschrijft de nieuwe besturingsfilosofie als een klassieke 'corporate
management' benadering waarbij de managers het belangrijkste zijn. In dit systeem
hebben mensen op de werkvloer geen stem in de formulering van het beleid.
1.3.2 The Green Paper
In december 1987 verscheen, in overeenstemming met de besturingsfilosofie van de
nieuwe regering en bijna gelijktijdig met het HOOP (1988), de Green Paper. Veranderingen in het hoger onderwijs werden als noodzakelijk gezien: " Higher Education has
to become more adaptive and responsive to societal needs and demands, and more
instrumental in bringing about the economic upturn deemed necessary to retain
Australia's competitive position in the world market." (Meek, 1991) De Green Paper

"Vergelijkbaar met HBO-instellingen in Nederland en Polytechnics and Colleges in de U.K.
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stelde een beduidende expansie van het Australisch hoger onderwijssysteem voor,
waarbij een toename van het aantal afgestudeerden van 88000 in 1986 naar 125000 in
2001 werd geopperd, "in a manner consistent with our economie, social and cultural
needs"(Dawkins, 1987). De overheid gaf aan niet in staat te zijn om de additionele
kosten die deze expansie met zich zou meebrengen, te dragen. Dit betekende dat structurele hervormingen en andere vernieuwingen in het hoger onderwijssysteem vereist
waren (Meek, 1991). Concreet werden als onderwijsmaatregelen voorgesteld: vervanging van het binaire systeem door een 'unified national system of higher education',
wijzigingen in de subsidiëring (daling van 12% per capita funding over een periode van
1983-91) en fusies van instellingen. Daarnaast werd een aantal 'aandachtsvelden'
geformuleerd (Computer Science, Engineering, Accounting, Business and Commerce,
Teacher Education, Asian Studies and Environmental Studies), de instellingen werden
verplicht plannen op te stellen, als onderdeel van hun profilering, gericht op het
bevorderen van instroom in het hoger onderwijs van zogenoemde minoriteitsgroepen
(voorrangsbeleid). Voorts werd een reorganisatie van het afstandsonderwijs en de
vereiste van personeelsbeoordeling gesteld. De Green Paper (Dawkins, 1987) bevatte
eveneens een paragraaf over 'prestatie-indicatoren' dat onderdeel uitmaakte van het
hoofdstuk getiteld "Resource Allocation", een duidelijke verwijzing naar de beoogde
functie van prestatie-indicatoren (zie 2.5).
De Green Paper stelde, zich bewust van de complexiteit van de ontwikkeling van
betrouwbare prestatie-indicatoren voor het onderwijs:
"The Government intends to fund on output and performance, and will initiate moves in
this direction during the 1989-91 triennium. Over this period funding will be based in
part on performance measures such as the number of graduates and in part on total
student load. The Government expects institutions, as part of their strategic planning, to
give consideration to indicators that would help in measuring the achievement of their
goals. In time, such indicators that are agreed to be useful would be built into the
general funding system....at the simplest level, it is possible to measure system outcomes and efficiencies through student and staff data collections and unit cost comparisons." (Dawkins, 1987)
In de White Paper van juli 1988 (Dawkins, 1988) die de belangrijkste voorstellen van
de Green Paper als regeringsverklaringen formuleerde, duidde de overheid op het belang
van "a joint approach aimed at establishing an appropriate set of measures on a national
basis... The aim should be to determine a consistently defined and agreed set of measures that could be applied on a regular basis both by individual institutions and across
the whole higher education system." Een overzicht werd gegeven van indicatoren
waaraan gedacht werd: de vraag naar studentenratio's en (cursus-)rendementen, kwaliteit
van onderwijsprogramma's, relatieve personeel ratio's en indicaties van prestaties van
academisch personeel op verschillende gebieden zoals onderzoek, publikaties, advisering
en andere professionele diensten, billijkheid van doelen en organisatorische efficiëntie.
Teather (1990) en Meek (1991) wijzen op twee hervormingen die de bestuurlijke
context vormen waarbinnen de ontwikkeling van prestatie-indicatoren plaatsgreep:
het vervangen van het binaire systeem van hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) door een "unified national system";
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het hoger onderwijs afhankelijker maken van het Commonwealth Funds
om de Minister meer invloed te geven en het hem mogelijk te maken
voorwaarden vast te stellen omtrent "size of institutions, their educational
programmes, important areas of internal management, staffing arrangements, credit transfer and equity programmes for membership of the
proposed unified national system of higher education" (Meek, 1991).
De Green Paper en de White Paper geven, volgens Teather (1990) impliciet aan dat het
nieuwe systeem ertoe wil bijdragen dat de instituten van het "unified national system"
beter reageren op de wensen van de Commonwealth Government dan eerder het geval
was.
1.3.3 De Werkgroep AVCC/ACDP
In mei 19XS richtten het Australian Vice-Chancellors' Committee (AVCC) en het
Australian Committee of Directors and Principles in Advanced Education (ACDP) een
gezamenlijke Werkgroep voor prestatie-indicatoren op, met het doel een serie prestatieindicatoren te ontwikkelen die zowel door de overheid als door de instituten geaccepteerd kon worden.
De AVCC/ACDP Werkgroep werd voorgezeten door M. Taylor, Deputy Vice-Chancellor van de University of Sydney. Hij stelt: "Performance indicators, properly defined
and properly interpreted, can play a useful role both in the determination of policy, and
the management of an institution. A first requirement is that they should be clearly
related to the defined functions of the institution. A second requirement is the recognition that they are only what their name states, indicators. Finally, given that their values
are relative rather than absolute, their incorporation in the machinery of 'formula
funding' should be approached with extreme caution." (Taylor, 1988)
In augustus I988 werd het Preliminary Report op alle Australische instituten voor hoger
onderwijs voor commentaar verspreid. Over het algemeen waren de reacties positief. In
december 1988 werd het eindrapport voorgelegd aan de AVCC en ACDP; het werd
goed bevonden door deze organen en doorgestuurd naar de Minister for Employment,
Education and Training. Daaropvolgend werd een onderzoeks- en ontwikkelingsproject
gestart door het Department of Employment, Education and Training op de universiteit
van Wollongong en dit project werd bij 14 instituten als experiment opgezet.
1.3.4 Het Australisch hoger onderwijs na 1988: implementatie van de voorgestelde
hervormingen
De hervormingen zoals vastgelegd in de White Paper hebben het Australisch hoger
onderwijs in belangrijke mate beïnvloed.
Het meest belangrijke gevolg is het fusieproces van hoger onderwijsinstellingen. Sinds
1988 zijn bijna alle 24 openbare universiteiten en 47 colleges betrokken in onderhandelingen over fusies. De regering stelde zelfs een Task Force in om 'institutional marriages' te ondersteunen (Meek, 1991). Een officiële definitie van een Australische
universiteit werd gepubliceerd in de Report of the Amalgations Task Force(1989)
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(Mahony, 1990). De meeste fusies vonden plaats tussen bestaande universiteiten en
Colleges of Advanced Education (CAEs). In sommige gevallen fuseerden CAEs tot
volledig nieuwe instellingen met universitaire status. De meeste instellingen fuseerden
omwille van louter strategische overwegingen (subsidiëring). Meek (19yi) stelt dat het
gevaar dan ook groot is dat waar het beleid flexibiliteit, diversiteit en differentiatie
beoogde, het systeem zal leiden tot het omgekeerde. Hoewel veel fusies achter de rug
zijn moet in vele instellingen de integratie van de dagelijkse onderwijsactiviteiten nog
plaatsvinden (Baldwin, 1991).
Het aanduiden van aandachtsvelden of 'priority areas' heeft weinig effect gehad op de
profilering van instellingen (Baldwin, 1991). Het voorstel werkt alleen bij de subsidiering van extra banen; er is geen poging geweest studenteninstroom te beperken in
'non-priority areas'.
Het voorrangsbeleid ('equity plan': "A Fair Chance for All"), is geïntroduceerd in mei
1990. De voorstellen van universiteiten op dit terrein zijn in de meeste gevallen nog in
een prematuur stadium. Dit geldt ook voor de reorganisatie van het afstandsonderwijs
via Distance Education Centres (Baldwin, 1991).
In oktober 198X is de Academic Staff Award ingesteld. Sindsdien zijn er enkele
wijzigingen aangebracht maar dit heeft tot nu toe weinig of niet geleid tot procedures
voor personeelsbeoordeling. Er zijn weinig aanwijzingen dat instellingen in het Unified
National System een systeem van reguliere personeelsbeoordeling opgezet hebben
(Baldwin, 1991).
Het proefproject dat, na goedkeuring van het AVCCVACDP rapport door het DEET, in
1989 opgestart werd bij 14 instellingen, leidde slechts midden 1991 tot een rapport van
de onderzoeksgroep (Linke e.a., 1991). Baldwin (1991) stelt dat in vele gevallen data
ontbraken, niet volledig waren, onbetrouwbaar of niet te interpreteren. Er werd gebruik
gemaakt van een 'Course Experience Questionnaire' om de opinies van
laatstejaarsstudenten over het gevolgde onderwijs te onderzoeken. De onderzoeksgroep
beoordeelde de vragenlijst en de resultaten ervan als zeer waardevol. De onderzoeksgroep stelde voor het gebruik van deze vragenlijst, naast of als onderdeel van de
Graduate Careers Council of Australia (GCCA) survey als instrument in een nationaal
systeem van prestatie-indicatoren te hanteren. De universiteiten waren eerder sceptisch.
Ze oordeelden dat de vragenlijst te veel algemene vragen omvatte. Daarnaast is er het
probleem van de heel beperkte respons op de GCCA survey.
Hoewel de White Paper prestatie-indicatoren expliciet koppelde aan de allocatie van
middelen, doet de onderzoeksgroep geen aanbevelingen voor het gebruik van prestatieindicatoren voor allocatie-doeleinden. De auteurs leggen de nadruk op het gebruik van
prestatie-indicatoren voor het stimuleren van een klimaat van zelf-evaluatie en voor het
voorzien van een instrument om dit proces te faciliteren. Het Relative Funding Model
van 1990 bevatte in elk geval geen output-maatstaven.
Naast, en mede als gevolg van de White paper en het werk van de AVCCNACDP
schreef The Senate Standing Committee on Employment, Education and Training in
1990 het rapport 'Priorities for Reform in Higher Education'. Het rapport was heel
kritisch over de kwaliteit van de professionele opleiding van studenten en de kwaliteit
van het onderwijs. Het Committee was ook kritisch met betrekking tot de Green en
White Paper. De kern van hun kritiek is dat de hervormingen te veel gericht waren op
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de werking van het systeem in plaats van op de kwaliteit van het onderwijs, namelijk
wat studenten leren, hoe effectief het onderwijsleerproces verloopt en hoe goed
afgestudeerden voorbereid zijn op de snel veranderende omgeving. Zowel vanuit de
federale regeringen als vanuit de AVCC werd negatief gereageerd op het rapport (Ross,
1991).
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1.3.5 Academie Standard Panels, Visiting Committees en Departmental
Committees

Review

In 1987 publiceerde de AVCC een nota, bedoeld als leidraad en richtlijn voor universiteiten voor het vorm geven aan een systeem van interne kwaliteitsbewaking, met name
het handhaven van het niveau van de verleende Honours Degrees, pass degree, Master
degree en Ph.D. degree. Ze riep discipline-gerichte panels in het leven die de faculteit
bezoeken en op basis hiervan adviezen aan de betrokkenen verlenen. Het was de
bedoeling dat iedere faculteit iedere 2 a 3 jaar bezocht wordt. In mei 1988 werd als
eerste de Academie Standard Panel for History ingesteld.
Een andere vorm van externe kwaliteitsbewaking is de Visiting Committee, ingesteld
door de AVCC, die de gehele universiteit beoordeelt. In tegenstelling tot de panels die
gericht zijn op formatieve evaluatie, heeft de Visiting Committee accreditering tot taak.
Naast deze externe reviews kennen de Australische universiteiten 'Departmental
Reviews'. De AVCC voerde in 1990 een onderzoek uit naar deze institutionele reviews.
Ze concludeerde dat alle universiteiten poneren een systeem van departeniental reviews
te hebben of te ontwikkelen. Slechts in 3 universiteiten worden op reguliere basis
departemental reviews georganiseerd. Ook de Colleges of Advanced Education kennen
Review Committees. Ze richten hun evaluaties niet op facultair niveau maar op
cursusniveau en kennen een vijfjarige cyclus (Teather, 1990).
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Figuur 6: Overzicht van evaluatievormen in Australisch universitair onderwijs
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1.4

De nota 'Hoger Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit' en het 'Hoger Onderwijs en
Onderzoek Plan': de Nederlandse situatie

Meer doelmatigheid in het onderwijs is een algemene doelstelling die de afgelopen 20
jaar op verschillende wijzen door de overheid werd nagestreefd. Ondanks de vergrote
autonomie van universiteiten ten opzichte van het ministerie (Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, 1961) draagt in de jaren '60 de besturingsrelatie tussen het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen en de instellingen voor hoger onderwijs de kenmerken van centrale sturing in zich. Aan het eind van de jaren '60 en in de jaren '70
worden verschillende initiatieven ontplooid gericht op een verandering van het planningssysteem en met het oog op een verhoogde doelmatigheid in het onderwijs.
Voorbeelden zijn de voorstellen van McKinsey in 1971, de nota 'Planning van het
hoger onderwijs' van staatssecretaris Klein in 1974, het Informatiestatuut van de
VS NU-Commissie Informatiebeleid in 19X3. Deze paragraaf gaat kort in op enkele
belangrijke ontwikkelingen in de jaren '80, met name de herstructureringsprogramma's,
de HOAK-nota, het HOOP en de instelling van visitaties door de Vereniging voor
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).
1.4.1

Herstructureringsprogramma's: 'Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie
in het hoger beroepsonderwijs'(STC), 'Taakverdeling en Concentratie'(TVC)

De argumenten die tot deze twee belangrijke operaties in het hoger onderwijs hebben
geleid zijn voornamelijk de vermindering van beschikbare middelen, verslechterde
beeldvorming en veranderende eisen van de omgeving.
In september 1983 verscheen de nota 'Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie
in het hoger beroepsonderwijs". De bedoeling van deze operatie was een organisatorische en onderwijskundige versterking van het HBO tot stand te brengen. Middel was
vergroting van de omvang van HBO-instellingen door fusie (Goedegebuure en Vos,
1988). Drie doelstellingen stonden bij de STC-operatie centraal:
- vergroting van de omvang van HBO-instellingen door fusie
- verruiming van eigen verantwoordelijkheden voor besteding van middelen,
personeelsbeleid en vormgeving van het onderwijsprogramma
- grotere doelmatigheid bij de aanwending van middelen.
Verwacht werd door de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw
en Visserij dat een beperkt aantal multisectorale instellingen zal ontstaan met een
grotere autonomie.
Een gelijkaardige operatie werd doorgevoerd in het WO: de TVC-operatie (19841987).De TVC-operatie werd omschreven als een 'sanerende' operatie, met name
gericht op de bevordering van de kwaliteit van het WO (Ligthart, 1987). Materiële
doelen van de operatie zijn:
- het door taakverdeling en concentratie tot stand brengen van 258 miljoen besparingen in 1987;
- handhaving of zo mogelijk verhogen van de kwaliteit van wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek;
- realiseren van een groot aantal vernieuwingen.
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De minister stelde dat vermindering van omvang niet vermindering van kwaliteit impliceerde. Deze stelling is echter op generlei wijze onderbouwd. Cruciaal in de TVCoperatie waren afslanking en het toekennen van vernieuwingsgelden.
1.4.2 Een nieuwe besturingsconceptie
De besturingsconceptie vóór 1985 legde een aantal centrale doelstellingen en uitgangspunten vast in wetten en wetsvoorstellen en de nadere uitwerking van de onderwijskundige systematiek in een statuut. In het begin van de jaren '80 ontstonden discussies
omtrent de functionaliteit van het Academisch Statuut, met name het bijzonder deel
waarin de onderwijseenheden worden onderscheiden zoals de studierichtingen en
opleidingen in de tweede fase. Eén van de functies van het Academisch Statuut betrof
de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Het sturen door de overheid via regels
en procedures van preventieve aard werd aangeduid als een oorzaak van verstarring en
was een belemmering voor de ontwikkeling van het onderwijs (HOAK-nota, 1985).
Teneinde de kwaliteit van het onderwijs effectiever te bevorderen, werd een nieuwe
besturingsvorm voorgesteld. Het uitgangspunt van de in de HOAK-nota geëxpliciteerde
besturingsconceptie was de verschuiving van sturing door de overheid vooraf naar
kwaliteitsbewaking achteraf. De kwaliteit van de onderwijsactiviteiten werd aangeduid
als een primaire verantwoordelijkheid van de instellingen. Daarnaast bleef de overheid
de behoefte houden aan een onafhankelijke evaluatie. Hierbij stelde diezelfde nota dat
gestalte gegeven wordt aan een van overheidswege geregeld systeem van evaluatie van
het onderwijs. Via dit instrument en de daaraan verbonden sanctiemogelijkheden wordt
de overheid in staat gesteld haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het door de
openbare kas bekostigde onderwijs waar te maken. Dit betekent dat negatief uitvallende
evaluaties kunnen leiden tot beëindiging van de bekostiging. Gedacht werd aan het
instellen van visitatiecommissies die periodiek het hoger onderwijs evalueren. De
organisatie hiervan zou een taak zijn van de inspectie voor het onderwijs.
Uitgaande van de doelstelling van de nieuwe besturingsfilosofie met name de bevordering van de kwaliteit door een effectieve besturing, werd in de betreffende nota tevens
een nieuwe planningssystematiek uiteengezet. Centraal stond het HOOP, gedefinieerd
als een ontwikkelingsplan waarop de afstemming tussen overheid en instellingen zal
worden gebaseerd.
De HOAK-nota en de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW,
1988) als vormgeving in wetstermen van voorgenoemde nota, hebben tot heel wat
discussies geleid over de betekenis van 'sturen op afstand'. De kritiek wees er op dat
sturing op afstand even dwingend kan zijn als directe sturing, "hoewel het besef
gegroeid is dat de exploitatie, binnen de gegeven kaders, beter door direct betrokkenen
kan plaatsvinden dan vanuit een centrale bureaucratie." (Box, 1989)
Deze nota was zowel een positieve als een negatieve prikkel voor universiteiten en
hogescholen om een kwaliteitsbewakingssysteem op te zetten. Als zij inderdaad op deze
uitnodiging ingaan, verwerven zij een grotere autonomie in het vaststellen van onderwijsprogramma's. Daarnaast is het echter wel zo dat, als zij niet een eigen én betrouwbaar systeem ontwikkelen, de inspectie voor het hoger onderwijs, in opdracht van het
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ministerie, programma's zal evalueren. Deze inspectie van het hoger onderwijs werd
door de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1986 ingesteld.
De HOAK-nota is een stap in het proces van verandering van de bestuurlijke relatie
tussen het ministerie van Onderwijs en wetenschappen en de instellingen voor hoger
onderwijs, die een aantal ontwikkelingen teweeg heeft gebracht. Deze worden in
volgende paragrafen kort toegelicht.
1.4.3

De Technische Werkgroep Prestatie-indicatoren

Als uitwerking van de gedachten en voorstellen zoals vastgelegd in de HOAK-nota
werd tijdens de Hoger Onderwijs-kamer van 10 april 1986 de afspraak gemaakt een
Werkgroep in het leven te roepen, waarin het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de Inspectie van het Hoger Onderwijs, de VSNU , de HBO-Raad en een onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Limburg' participeren. Het uitgangspunt werd als
volgt geformuleerd: willen prestatie-indicatoren de beoogde verantwoordelijkheidsverdeling tussen de onderscheiden bestuurlijke lagen tot uitdrukking brengen en willen zij een
rol kunnen spelen in de bestuurlijke omgang tussen overheid en instellingen, dan dienen
afspraken gemaakt te worden over de indicatoren die voor de onderscheiden factoren
betekenisvol en acceptabel zijn. Dit proces van gemeenschappelijke taalontwikkeling
was onderwerp van overleg in de technische werkgroep (O&W, VSNU, HBO-raad,
inspectie hoger onderwijs) en werd gefaciliteerd via onderzoek. De resultaten van dit
onderzoek worden deels in dit boek besproken.
Mertens en Bormans (1990) wijzen er op dat deze werkgroep te weinig tot echte
dialoog is gekomen, hoewel zij daarvoor speciaal in het leven was geroepen. Ze stellen
dat prestatie-indicatoren tegelijk met de hantering ervan in discussie moeten zijn.
"Ingebed in een communicatie waarin ook de 'irrationele factoren' als intuïtie, macht en
gezag een rol kunnen spelen." Ze stellen dat het debat over indicatoren slechts diepgang
en relevantie krijgt "zodra verkennings- en visitatiecommissies zich wel of niet bedienen
van 'objectieve' maatstaven".
1.4.4

Het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP)

In 1988 verscheen het eerste HOOP. Het is een ontwikkelingsplan van de overheid dat
werd uitgebracht als voorstel voor de bestuurlijke agenda van de dialoog tussen
instellingen, overheid en derden. Het bevatte analyses, probleemstellingen en voorstellen
voor oplossingen. Mertens e.a. (1988) omschrijven de bedoeling van het HOOP als "
zichtbaar en transparant maken wat in het bestel gebeurt; het daardoor toegankelijk
maken voor een publiek debat; maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen en
behoeften op het spoor komen". Het HOOP wordt in deze context aangeduid als een
'monitoring' vehikel: " de overheid op een knooppunt van 'maatschappelijke' wegen
met toegang tot veel bronnen en daardoor faciliterend voor de beleids- en besluitvor-

'vertegenwtxirdigd door M. Segers. F. Dochy en W. Wijnen
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ming van instituties en individuen in de samenleving." De betekenis van prestatieindicatoren werd als volgt omschreven: "Prestatie-indicatoren worden van groot belang
geacht aangezien een zakelijke en vruchtbare dialoog gediend is met een informatiebasis
die uitspraken zoveel mogelijk kan objectiveren door hun fundering in de empirie."
Aangezien prestatie-indicatoren gerelateerd zijn aan doelstellingen of waarden en
aangezien die verschillend kunnen zijn voor de verschillende participanten in het Hoger
Onderwijs-systeem dient de ontwikkeling van prestatie-indicatoren ook zelf voorwerp
van dialoog te zijn (HOOP, 19X8). Het ontwerp-HOOP leidde tot discussies in de hoger
onderwijswereld. Aangrijpingspunt voor de discussie was de publikatie van een aantal
indicatoren betreffende de Nederlandse universiteiten. De universiteiten waarschuwden
voor het gevaar van homogenisering van het hoger onderwijs en de mechanische
hantering van indicatoren met een rechtstreekse relatie tussen beleid en scores op
indicatoren (Menens en Bormans, 1990). Daarnaast werd kritiek geuit op de omvangrijkheid en het detaillisme van het HOOP. Dit werd als tegenstrijdig met het idee van
afstandelijke sturing ervaren.
Het HOOP is tot op heden drie maal verschenen. Waar HOOP 1988 en HOOP 1990
lijvige documenten waren die een overzicht gaven van alle ontwikkelingen in het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is het derde HOOP een beperkte nota
geworden. Na de vertrouwenscrisis tussen overheid en instellingen, mede gevoed door
het eerste HOOP, hebben onderhandelingen tussen beide partijen in het teken gestaan
van een herstel van de vertrouwensrelatie. Als gevolg van deze gesprekken zijn
hoofdlijnenakkoorden (dec. '91) gesloten tussen overheid en hogescholen, academische
ziekenhuizen en universiteiten.
Het HOOP '92 beperkt zich tot onderwerpen die in deze akkoorden aan de orde gesteld
zijn. Het hoofdthema is het onderwijs waarbij aandacht wordt gevraagd voor rendementen, studieduur, samenwerking tussen HBO en WO, kwaliteitszorg en met name de
betrokkenheid van de student hierbij, de aansluiting tussen werken en leren, internationalisering, personeelsbeleid en akkoorden met betrekking tot de verdeling van
opleidingen over instellingen.
1.4.5 Onderwijsverslagen, zelfstudierapporten en visitaties
In het overleg tussen de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de instellingen
voor hoger onderwijs in de Hoger Onderwijs-kamer werd in april 1986 gesproken over
de implementatie van de HOAK-voorstellen. Geconcludeerd werd dat kwaliteitsbewaking primair de verantwoordelijkheid is van de instellingen. Zij zouden zorg dragen
voor een systeem van externe kwaliteitsbewaking. Een eerste concrete afspraak betrof
het onderwijsverslag, namelijk alle instellingen stellen periodiek een onderwijsverslag
op dat bij de kwaliteitsbewaking als informatie kan dienen. Dit onderwijsverslag is
extern, met name ten behoeve van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Het
extern onderwijsverslag dient gebaseerd te zijn op een intern onderwijsverslag op
facultair niveau. Het doel van het extern onderwijsverslag is "een beeld te geven van de
activiteiten van de instelling, gericht op overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden
en de wijze waarop kwaliteit daarvan bewaakt wordt." (Stuurgroep HOAK, 19X7).
Daarnaast heeft de Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
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(VSNU), op basis van een door de Stuurgroep HOAK ontwikkeld protocol, een project
met proefvisitaties opgezet (1987-19X8). Op basis van de evaluatie van dit project,
waarbij vier disciplines (Geschiedenis, Natuur-en Sterrenkunde, Psychologie en
Werktuigbouwkunde) gevisiteerd werden, werd een protocol voor visitaties vastgesteld
(Gids voor Externe Kwaliteitszorg, 1988).
De VSNU startte in 1988 de visitaties op faculteitsniveau. De visitatiecommissie heeft
tot taak, op basis van het zelfstudierapport van de betrokken faculteit en op basis van
gesprekken ter plaatse, zich een oordeel te vormen over verschillende aspecten van de
kwaliteit van het onderwijs. Op grond hiervan doet de visitatiecommissie suggesties om
te komen tot kwaliteitsverbetering. In 1994 wordt de eerste ronde van visitaties bij
faculteiten beëindigd (hoofdstuk 6).
De HBO-raad initieerde projecten op het terrein van institutionele zelfevaluatie. In een
aantal hogescholen zijn sinds 1988 projecten uitgevoerd om te komen tot een institutioneel kwaliteitsbewakingssysteem. Inmiddels is sinds 1990 een stelsel van sectorale
kwaliteitsbewaking opgezet. In 1991 en 1992 werden enkele disciplines gevisiteerd en
vinden twee verkenningen plaats (Techniek en Bestuurskunde).
Sinds 1986 houdt de Inspectie voor Hoger Onderwijs, namens de minister toezicht op
het gehele hoger onderwijs. De inspectie heeft tot taak zelfstandig onderzoek te
verrichten naar de kwaliteit van het hoger onderwijs. Ze is eveneens belast met het
inhoudelijk en procesmatig beoordelen van het systeem van externe kwaliteitsbewaking,
met name de visitaties. Verschillende visitaties zijn inmiddels aan een meta-evaluatie
door de inspectie onderworpen (zie hoofdstuk 5).

1.5

Een vergelijking van internationale ontwikkelingen

Het beginpunt voor discussies over kwaliteitsbewaking en de rol van prestatie-indicatoren ligt in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië gelijk en kan omschreven
worden als 'economische recessie'. De vermindering van beschikbare middelen leidde
in diverse landen tot overheidsmaatregelen. De Nederlandse overheid voerde de STCen TVC-operatie door. Deze werden omschreven als gericht op vergroting van omvang
van instellingen door fusie, maar met handhaving en zo mogelijk verhoging van de
kwaliteit van het onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk werden de beurzen voor
studenten verminderd (1981) wat een meer selectieve toewijzing van middelen door de
UGC tot gevolg had. In Australië kreeg de CTEC de opdracht te onderzoeken hoe de
efficiëntie van het hoger onderwijs verbeterd kon worden en op basis hiervan te
adviseren inzake financiering.
Vervolgens werd, bijna gelijklopend, in de betreffende landen een beleidsnota uitgebracht die nieuwe beleidslijnen aangaf: de Britse Green Paper, de Australische Green en
White Paper en de HOAK-nota in Nederland. Zowel de HOAK-nota, de Green Paper in
het Verenigd Koninkrijk als de Green en White Paper in Australië stelden 'controle
achteraf' centraal. Aan de hand van indicatoren diende de efficiëntie en effectiviteit van
hoger onderwijsinstellingen geëvalueerd te worden. Daarbij werden instellingen als
primair verantwoordelijk beschouwd. De HOAK-nota relateerde 'controle achteraf' aan
'ineer autonomie voor de instellingen' en aan de mogelijkheid tot beëindigen van

28

bekostiging. De Britse en Australische nota's legden op meer expliciete wijze een
verband tussen selectieve allocatie van middelen en controle achteraf via prestatieindicatoren. Het HOOP plaatste prestatie-indicatoren in een ruimere context en beschrijft ze als hulpmiddelen ter objectivering van de dialoog tussen overheid en
instellingen. De Britse Green Paper stelde dat het ontwikkelen van prestatie-indicatoren
belangrijk zou zijn voor het bestuur van de instellingen en voor de ontwikkeling van het
beleid omtrent de allocatie van middelen in het algemeen. De White Paper stelt "an
increased exploitation of the dependence of higher education on Commonwealth funds
to give the Minister power to impose conditions on the size of institutions ..." (Teather,
1990). Prestatie-indicatoren maakten dan ook deel uit van het hoofdstuk 'Resource
Allocation' van de White Paper.
Met name in het Verenigd Koninkrijk en Australië spraken universiteiten hun ongerustheid uit over de toenemende centrale controle. Deze landen kennen een traditie van
grote autonomie van de instellingen. De HOAK-nota daarentegen benadrukte een
vergrote autonomie van instellingen. Hoewel de overheid in het verleden via 'preventieve maatregelen' het onderwijs stuurde en controleerde, rees toch de vraag of de nieuwe
besturingsfilosofie inderdaad meer autonomie betekende. Gezien de ervaringen in de
UK en Australië lijkt deze vraag terecht.
Initiatieven ter ontwikkeling van indicatoren voor een kwaliteitsbewakingssysteem
werden ontwikkeld: de Britse CVCP/UGC (met aldus een duidelijke koppeling met
allocatie van middelen), de Australische AVCC/ACDP (zonder vertegenwoordiging van
de overheid) en de Nederlandse Technische Werkgroep (VSNU, HBO-Raad, Inspectie
voor Hoger Onderwijs, Ministerie van Onderwijs en wetenschappen, onderzoeksgroep
Rijksuniversiteit Limburg).
Deze werkgroepen hadden, omwille van het eerdere wantrouwen van universiteiten ten
aanzien van het gebruik van prestatie-indicatoren, de bedoeling een gemeenschappelijke
(tussen overheid en instellingen) conceptuele basis te ontwikkelen. Ze hebben geleid tot
publicaties waarin het begrip prestatie-indicator, zijn betekenis, zijn functies werden
omschreven en waarin een set van prestatie-indicatoren werd voorgesteld (CVCP, 1986;
CVCP, 1987; Taylor, 1988; AVCC/ACDP, 1988; Segers e.a., 1989).
Naast, tezamen met en mede omwille van deze ontwikkelingen, werden door de
universiteiten (AVCC, CVCP, VSNU) initiatieven op het terrein van kwaliteitsbewaking
ontplooid. De CVCP richtte een permanente groep op die standaarden moest ontwikkelen om de onderwijskwaliteit van universiteiten te controleren. De AVCC riep disciplinegerichte panels in het leven. De VSNU startte visitatiecommissies op faculteitsniveau.

Vergelijken we deze ontwikkelingen met het accrediteringssysteem in de V.S., dan
hebben de betrokken landen vorm gegeven aan de evaluatiemethode die centraal staat
binnen het accrediteringssysteem, met name het gebruik van visitatiecommissies. Met
name in Nederland en Australië werken deze visitatiecommissies conform de Amerikaanse visitatiecommissies waarbij uitgegaan wordt van het facultaire zelfstudierapport.
Of de Nederlandse visitatiecommissies oplossingen hebben gevonden voor de kritieken
die geformuleerd worden ten aanzien van het accrediteringssysteem ( zie I. I) wordt in
hoofdstuk 5 besproken.
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Hoofdstuk 2:
Een begrippenkader
Literatuurstudie op het terrein van prestatie-indicatoren en kwaliteitsbewaking waarbij
onder meer beleidsnota's (hoofdstuk 1), facultaire rapporten (hoofdstuk 3), artikelen in
(internationale tijdschriften geanalyseerd worden, leiden tot een verzameling aan
begrippen die allen op de één of andere manier met beide kernbegrippen te maken
hebben. Dit leidt tot spraakverwarringen die een effectief en efficiënt gebruik van
prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld in het kader van een stelsel van kwaliteitsbewaking,
bemoeilijken. Voorliggend hoofdstuk wil bijdragen tot de ontwikkeling van een
conceptueel kader'. In paragraaf 2.1 worden de begrippen prestatie-indicator, kwaliteit
en aanverwante begrippen omschreven. Daarnaast wil dit hoofdstuk een handvat bieden
voor een kritische analyse van het gebruik van prestatie-indicatoren in een systeem van
kwaliteitsbewaking. In paragraaf 2.2 wordt het begrip kwaliteitsbewaking omschreven.
Daartoe wordt kort toegelicht welke fasen onderdeel moeten zijn van een kwaliteitsbewakingssysteem, op welke niveaus deze exercitie kan plaatsvinden en aan welke
voorwaarden een effectief kwaliteitsbewakingssysteem moet voldoen^. Prestatieindicatoren worden vaak geordend overeenkomstig de drie stadia van de 'institutional
performance': input, proces, output (OECD, 1986; Calvert, 1980). De betekenis van
deze drie concepten en van aanverwante begrippen zoals effectiviteit en efficiëntie,
wordt toegelicht in paragraaf 2.3. In beide laatste paragrafen van dit hoofdstuk wordt
dieper ingegaan op de betekenis van het begrip prestatie-indicator. Paragraaf 2.4
beschrijft de relatieve betekenis van prestatie-indicatoren: hun relatie met doelstellingen
en het aggregatieniveau waarop ze gehanteerd worden. Tenslotte wordt in paragraaf 2.5
de vraag gesteld naar de functies die prestatie-indicatoren kunnen vervullen.
Het conceptueel kader zoals voorgesteld in dit hoofdstuk is gebaseerd op een
literatuurstudie' waarbij, in functie van volledigheid, voor meerdere ingangen is
gekozen. Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd op basis van het Educational
Resources Information Center bestand, waarbij uitgegaan werd van 4 trefwoorden:
prestatie-indicatoren (perfonnance indicators), kwaliteit (quality), kwaliteitsbewaking
(quality assurance, quality control), evaluatie van onderwijs (evaluation of education/
educational systems) voor de periode 1980-1989. Op basis van deze literatuursearch

Delen van dil hoofdstuk werden reeds eerder gepubliceerd in Dochy e.a., 1987; Segers e.a., 1989;
Segers e.a., 1990; Dochy e.a.. 1990. Daarnaast verschenen van deze auteurs ook tijdschriftartikelen met
betrekking tot dil hoofdstuk. Deze zijn opgenomen in de literatuurlijst.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de publicities van Dochy e.a.,
1987,1990,1991 en Segers e.a. 1989. Deze zijn verschenen in het kader van het project Kwaliteitsbewaking , waarvan hel hier gerapporteerde validiteitsonderzoele (hoofdstuk 4) en de analyse v;ui ervaringen
met visitaties in de Nederlandse economische faculteiten onderdeel zijn.
'Deze werd uitgevoerd in de periode 1987-1990.
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werden publikaties van vóór 1980 die vaker geciteerd worden, opgevraagd. Via de
ADION-overzichten (Automatisch Documentatie- en Informatiesysteem voor Onderwijsliteratuur in Nederland) en overzichten van nieuwe uitgaven bij uitgevers (bijvoorbeeld
Lemma, Wolters-Noordhoff, Jessica Kingsley Publishers, Kogan Page) werden recente
publikaties opgespoord. Een tweede ingang was de screening van de meest relevante
tijdschriften voor het betreffende onderzoeksterrein. Een overzicht is opgenomen in
bijlage 2. Een derde ingang was de studie van (inter-)nationale beleidsdocumenten
(hoofdstuk 1), papers gepresenteerd op relevante congressen (bijlage 2) en interne
rapporten toegestuurd door experts zoals Sizer, Kogan en Teather.

2.1

Prestatie-indicator, kwaliteit en aanverwante begrippen

Deze paragraaf begint met de omschrijving van het begrip prestatie-indicator. Vervolgens wordt de betekenis van het begrip kwaliteit aangegeven en zijn relatie met het
begrip prestatie-indicator.
Tenslotte wordt het onderscheid aangegeven tussen het begrip prestatie-indicator en
begrippen als management statistieken en management-informatie.
2.1.1

Prestatie-indicator

Hoewel gedurende de jaren '80 veel aandacht is besteed aan prestatie-indicatoren voor
het hoger onderwijs, bestaat er tot nog toe geen algemeen geldende definitie.
Het begrip prestatie-indicator wordt omschreven aan de hand van één of meerdere
kenmerken.
Op basis van literatuurstudies en na nationaal en internationaal (Australië, Duitsland,
U.K.) overleg kan volgende omschrijving gepostuleerd worden: prestatie-indicatoren
zijn empirische gegevens -kwantitatief en kwalitatief- die een beeld geven van het
functioneren van een hoger onderwijsinstelling, van de wijze waarop een instelling
haar doelen realiseert. Ze zijn tijd- en contextgebonden. Indicatoren zijn vrij
algemene aanwijzingen die vertaald kunnen worden in een set van meer specifieke
karakteristieken, variabelen genoemd.
Auteurs zoals Lindsay (1981), Cave (1988), Findlay (1990) en Sizer (1990), wijzen
expliciet op de relatie tussen prestatie-indicatoren en doelstellingen van de instelling en
het kwalitatieve én kwantitatieve karakter van prestatie-indicatoren. Cullen (1987) en
Johnstone (1982) maken een onderscheid tussen indicatoren en variabelen. Dit wordt
nader toegelicht.

In de definitie van het begrip prestatie-indicator hanteren we twee begrippen naast
elkaar: indicator en variabele. Dit onderscheid wordt hier nader toegelicht.
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In 'Indicators of Education Systems ' geeft Johnstone (1981) een definitie en de
kenmerken van een indicator. Een indicator is dat wat de aandacht naar iets richt, een
aanwijzing. Indicatoren hebben vijf specifieke kenmerken:
1. Indicatoren geven een algemeen beeld. "... a much more general impression is
conceived with more or less exactness! It should be something giving a broad
indication of the state of the situation being investigated. It does not necessarily do
this with a high degree of scientific exactness but it does indicate the general state
of what is being examined."
2. Indicatoren onderscheiden zich van variabelen, "...an indicator would combine one
of these variables with other conceptually related variables to form a general
overview of the broad features of that aspect of the system being described."
3. Een indicatorwaarde drukt een hoeveelheid uit. Een indicator is kwantificeerbaar.
4. Indicatorwaarden zijn tijdelijk.
5. Indicatoren zijn basiseenheden in een theorie-ontwikkeling.
Na een overzicht van definities van 'social indicators' besluiten Sheldon en Freeman
(in: Jaeger, 1978) dat er weinig overeenstemming is over de kenmerken van indicatoren,
met uitzondering van de volgende twee kenmerken:
1. "social indicators are time-series that allow comparison over an extended period."
2. "social indicators are statistics that can be disaggregated (or cross-classified) by
other relevant characteristics."
Wat betreft het kenmerk kwantificeerbaarheid van een indicator, zijn een groot aantal
auteurs een andere mening toegedaan dan Johnstone en Sheldon en Freeman. Dit
dilemma kwaliteit versus kwantiteit wordt toegelicht verder in deze paragraaf. Ook over
de concrete invulling van een indicator is er geen eensgezindheid. Veelal wordt een
indicator gezien als een samenstelling van een aantal variabelen. Johnstone (1982)
schrijft: "An education system indicator should really be a composite of a number of
conceptually similar variables. Its value should therefore comment on a broad feature of
an education system." Daarentegen beschouwen sommige auteurs een indicator als
geoperationaliseerd in één enkele of twee variabelen.
Voor het onderzoek gerapporteerd in volgende hoofdstukken, definiëren we indicatoren
en variabelen als volgt: indicatoren zijn vrij algemene aanwijzingen die geoperationaliseerd kunnen worden in een set van meer specifieke karakteristieken, variabelen
genoemd.
Een voorbeeld. Het gegeven 'studentendoorstroom' kan als een algemene aanwijzing
voor het functioneren van een onderwijsinstelling beschouwd worden: een indicator.
Concreet kan deze algemene aanwijzing ingevuld worden door een set van meer
specifieke karakteristieken of variabelen zoals slaagpercentage na propaedeuse en
doctoraalfase per studierichting, studieduur per studierichting, percentage studiestakers,
motieven van studiestakers.
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In de definitie die gehanteerd wordt in deze studie, stellen we dat variabelen, de
concrete invulling van meer algemeen omschreven indicatoren, kwantitatief of kwalitatief kunnen zijn.
Dit betekent dat bij de operationalisering van de indicator studentendoorstroom niet
alleen kwantitatieve variabelen als percentage studiestakers gehanteerd kunnen worden,
maar ook kwalitatieve variabelen als motieven van studiestakers.
Algemeen zijn er in de literatuur twee standpunten.
1.
Kwaliteit is enkel meetbaar door middel van kwantitatieve variabelen. "In common
(not statistical) usage, the term 'quantitative' is considered to reflect only the
amount of a variable present in a given situation. The term 'qualitative' is
considered to identify the relative excellence of that amount as though the two
aspects can be distinguished from each other" (Johnstone, 19X1). Vanuit dit
standpunt is de scheiding kwaliteit-kwantiteit artificieel. Drie argumenten ondersteunen deze bewering (Dochy e.a., 1987). Ten eerste kan een bepaald criterium in
feite de kwaliteit indirect en de kwantiteit direct reflecteren. Ten tweede is de
scheiding tussen kwalitatieve en kwantitatieve aspecten in hoofdzaak conventioneel. Tenslotte is het in vele gevallen mogelijk kwalitatieve aspecten die belangrijk
geacht worden op een of andere wijze te kwantificeren. Voorstanders van deze
beweringen vinden dat kwalitatieve beoordelingen van een onderwijssysteem
geoperationaliseerd kunnen worden en gemeten kunnen worden op tenminste
nominaal niveau. Een kwaliteitsindicator bevat een aantal van deze meetbare
variabelen.
2.

Kwaliteit kan worden gemeten aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren. De multidimensionaliteit van indicatoren en de relevantie van kwalitatieve indicatoren voor het beschrijven van het functioneren van instellingen pleiten
voor dit standpunt. Een kwantitatieve meting benadrukt de unidimensionaliteit van
kwaliteit, terwijl een meting van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren de
multidimensionaliteit accentueert. Sizer (in: Miller, 1981) waarschuwt dat kwantificeerbare, minder relevante indicatoren geen groter gewicht mogen krijgen dan nietkwantificeerbare, maar relevante indicatoren.

Dat een derde standpunt, namelijk het beschrijven van het functioneren van instellingen
uitsluitend op basis van kwalitatieve indicatoren en variabelen, weinig of niet voorkomt,
lijkt evident. Vele auteurs wijzen erop dat het functioneren van instellingen meestal
worden gemeten met teveel of uitsluitend kwantitatieve variabelen.

Prestatie-indicatoren worden ook wel eens omschreven als kenmerken welke indicatief
zijn voor de gesteldheid van het onderwijs, het presterend vermogen, de prestaties. Bij
vergelijking van deze begrippen met de voorgestelde omschrijving van het begrip
prestatie-indicatoren kunnen de volgende kanttekeningen gemaakt worden. Prestatieindicatoren zijn een hulpmiddel om inzicht te verwerven in het functioneren van hoger
onderwijsinstellingen. Het is de vraag of de stelling dat het geheel gelijk is aan de som

34

van de delen in dit geval op gaat. M.a.w. is generalisatie van uitspraken op instellingsniveau naar het hoger onderwijs in zijn totaliteit te rechtvaardigen?
Voorts kan men zich afvragen of prestaties, het presterend vermogen, de gesteldheid en
kwaliteit synoniemen zijn. Het begrip 'presterend vermogen' omvat meer dan prestaties.
Het wijst ook op het vermogen, de mogelijkheden die een instelling heeft en creëert om
tot deze prestaties te komen: input- en procesgegevens. De term 'gesteldheid' (Scheerens, 1988) incorporeert op dezelfde wijze output-, input- als procesgegevens. Beide
begrippen 'presterend vermogen' en 'gesteldheid' kunnen als synoniemen voor de
omschrijving 'het functioneren van instellingen' beschouwd worden. Ze zijn een
uitdrukking van hetzelfde idee.
2.1.2 Kwaliteit
Prestatie-indicatoren worden wel eens aangeduid als aanwijzingen voor de kwaliteit van
het onderwijs. Kwaliteit is dan een ander begrip voor wat wij omschrijven als 'het
functioneren van instellingen voor hoger onderwijs'. Het begrip kwaliteit wordt ook
gebruikt in nationale beleidsnota's zoals de HOAK-nota en het HOOP en in de Britse
en Australische beleidsnota's met betrekking tot prestatie-indicatoren (Green en White
Paper) (hoofdstuk 1). Wat kwaliteit van het onderwijs of van instellingen voor hoger
onderwijs betekent, blijft echter over het algemeen vaag.
Een opsomming van definities is, gezien hun vaagheid, niet relevant. Op twee punten
stemmen de meeste definities wel met elkaar overeen.
Kwaliteit kan worden aangeduid als een multidimensioneel concept waarvan de
betekenis relatief is.
Dat de betekenis van kwaliteit relatief is kan op verschillende wijzen verklaard worden.
Heevel (1990) en Ruyter (1990) relateren kwaliteit aan het bereiken van de doelstellingen. Ze sluiten hiermee aan bij de omschrijving van de Groot (1983): "Kwaliteit is de
mate waarin doelstellingen bereikt worden". Karstanje (1983) merkt hierbij op dat hoe
helderder die doelstellingen en functies worden gedefinieerd, hoe beter de kwaliteit te
bepalen en dus te bewaken is. Maar over doelstellingen en functies bestaat geen
eenduidigheid. Verschillende belangengroepen bij het onderwijs hebben een eigen en
andere kijk op wat goed onderwijs is (zie ook 2.4). Dit impliceert dat het begrip multiinterpretabel is. De invulling is afhankelijk van de vraagsteller. Dit betekent dat voor
een bedrijf bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs gelijkgesteld wordt met de
kennis en kunde van afgestudeerden. Voor medewerkers van instellingen voor hoger
onderwijs heeft kwaliteit te maken met het curriculum. Levine (1982) stelt in dit
verband: "Each of us brings different priorities to discussions of quality". Batten en
Vernon (1985) geven een overzicht van de groepen die belang kunnen hebben bij een
kwaliteitsverbetering van het universitair onderwijs en op deze wijze een verschillende
kijk hebben op de betekenis van het begrip kwaliteit (figuur 7).
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Figuur 7: Classificatie van groepen die een belang kunnen hebben bij een kwaliteitsverbetering van het
universitair onderwijs (volgens Batten en Vemon, 1985)

Naast zijn relatieve betekenis, wordt gewezen op de multidimensionaliteit van het
begrip.
Conrad en Pratt (1985) stellen "Quality has multiple dimensions that remain in constant
motion". Zij zijn daarmee representatief voor de auteurs die een poging tot definiëren
wagen (o.m. Meeth, 1974; Conrad en Blackburn, 1985). Om dit aspect van multidimensionaliteit aan te geven, wordt er ook wel eens gesproken over 'de kwaliteiten van het
onderwijs' (Wijnen, 1990).
Wij hebben ervoor gekozen het begrip kwaliteit niet te hanteren in de definiëring van
het begrip prestatie-indicator, enerzijds omdat het, zoals blijkt uit voorgaande, een te
vaag begrip is en anderzijds omdat het begrip kwaliteit vaak in meer waarderende zin
gebruikt wordt (Scheerens, 1988). Wij relateren het begrip prestatie-indicator aan een
meer neutraal begrip dat daarenboven duidelijker aangeeft wat onder 'prestatie' wordt
verstaan, met name 'het functioneren van instellingen'. Hierover kunnen aan de hand
van een set van indicatoren en variabelen (multidimensionaliteit) indicaties worden
verkregen. Een derde reden voor deze keuze hangt samen met de context waarbinnen
prestatie-indicatoren geplaatst worden. Het gebruik van het begrip kwaliteit in de
omschrijving van prestatie-indicatoren suggereert de exclusieve koppeling van prestatieindicatoren aan een systeem van kwaliteitsbewaking. Mertens e.a. (1990) geven terecht
aan dat ze, binnen een planningssystematiek gebaseerd op het concept dialoog, ook een
rol kunnen spelen als objectieve basis voor de beoordeling van doelmatigheid. Om deze
reden is er voor gekozen het begrip prestatie-indicator ruimer te omschrijven dan als
een 'aanwijzing voor de kwaliteit van instellingen voor hoger onderwijs'.
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2.1.3 Aanverwante begrippen
Onder invloed van de huidige 'managementcultuur' zijn naast het begrip prestatieindicatoren, de termen 'management-infonnatie' en "management statistics' in de
literatuur verschenen. In het rapport 'Managementinformatiesystemen in het HBO'
(HBO-raad, 19X6) wordt een managementinformatiesysteem als volgt omschreven: "Een
managementinformatiesysteem is voornamelijk gericht op kwantitatieve informatie. Ten
aanzien van bepaalde onderwerpen kan ook kwalitatieve informatie worden opgenomen.
Veel kwalitatieve informatie leent zich echter slecht voor formalisering en zal buiten het
informatiesysteem blijven. Een informatiesysteem zal dus slechts een gedeelte van de
informatievoorziening binnen een HBO-instelling kunnen verzorgen."
In 'A second Statement by the joint CVCP/UGC working group' (1987) wordt er op
gewezen dat de begrippen 'prestatie-indicatoren', 'management-informatie' en 'management statistieken' geen synoniemen zijn. Vanuit de Britse universiteiten werd, als
reactie op de First Statement (1986), beklemtoond dat management informatie geen
prestatie-indicator is: "There is a need to avoid confusion between management
information and performance indicators as such." Hierbij werd gewezen op gegevens
zoals telefoonuitgaven, uitgaven voor elektriciteit, verwarming en water, etc.
Het onderscheid tussen management statistieken, management-informatie en prestatieindicatoren zoals in dit boek gehanteerd, wordt in onderstaand schema voorgesteld:

management statistieken:
kwantitatieve gegevens
management-informatie:
voornamelijk kwantitatieve data (statistieken) die
aan elkaar gerelateerd en gestructureerd worden
prestatie-indicatoren:
empirische gegevens die aanwijzingen geven over
hoe en of een instelling voor hoger onderwijs de
betxigde doelen bereikt. Indicatoren zijn vrij algemene aanwijzingen die vertaald kunnen worden in
een set van meer specifieke karakieristieken,
variabelen genoemd

Figuur 8: De begrippen management-stalistieken, management-informatie en prestatie-indicatoren
Dit schema geeft aan dat kwantitatieve data (statistieken) en management-informatie
(gerelateerde en gestructureerde data) op zich geen aanwijzingen zijn voor het functioneren van instellingen. Ze krijgen slechts de betekenis van prestatie-indicator wanneer
ze geïnterpreteerd worden in het kader van de organisatiestructuur waarbinnen en het
doel waarvoor ze worden verzameld. Een voorbeeld: het aantal ingeschreven studenten
(management statistiek) zegt op zich niets over het functioneren van een instelling.
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Slechts wanneer dit gegeven gerelateerd wordt aan outputgegevens zoals het aantal
studenten dat slaagt in het doctoraal examen (management-informatie), kan het een
aanwijzing zijn. Wanneer deze informatie, met name het slaagpercentage na de
doctorale fase (verhouding ingeschreven studenten - afgestudeerden) als essentiële
opdracht voor de instelling (doelstelling) onderschreven wordt, kan het genoemde
voorbeeld als prestatie-indicator voor de betrokken actor(en) gedefinieerd worden.
Verondersteld kan worden dat instellingen voor hoger onderwijs streven naar een hoog
rendement en daarom doorstroom als prestatie-indicator voor de onderwijstaak van
instellingen duiden. Dat om deze doelstelling te bereiken gestreefd wordt naar een
effectief curriculum lijkt een logische veronderstelling. Dit betekent dat ook het
curriculum als prestatie-indicator aangeduid kan worden. Binnen deze begripsomschrijving is te verklaren is waarom de Britse universiteiten zich kritisch opstelden tegenover
zogenoemde prestatie-indicatoren als telefoonuitgaven (First Statement UGC/CVCP,
hoofdstuk 1). Deze kunnen immers moeilijk als een indicatie voor de wijze waarop een
instelling haar doelen realiseert beschouwd worden. Overeenkomstig het in figuur 7
samengevat conceptueel kader, wordt door de Britse universiteiten dit gegeven aangeduid als een management statistiek. Het is een relevant gegeven in de context van het
financieel beleid van de instelling maar niet in het kader van de realisering van
onderwijsdoelen.
Hierbij moet opgemerkt worden dat, aangezien prestatie-indicatoren betekenis krijgen
door koppeling aan doelstellingen, bepaalde gegevens voor de ene actor managementstatistieken of informatie zijn en voor de andere prestatie-indicatoren. De man/vrouw
verhouding bij studenten is, gezien de emancipatiedoelstelling, voor de overheid een
aanwijzing voor het functioneren van een hoger onderwijsinstelling, met andere
woorden een prestatie-indicator (HOOP, 1988). Deze overheidsdoelstelling is niet
noodzakelijk een instellingsdoel en kan dus door de instelling gehanteerd worden als
een management statistiek c.q. een kwantitatief gegeven dat op zich geen aanwijzing is
voor het functioneren van de instelling.

Begrippen die ook wel eens ter vervanging van of als synoniem van de term prestatieindicator gebruikt worden zijn 'kengetal' en 'kritische succesfactor'. Beide begrippen
geven niet weer waarover het gaat: het is een getal dat 'iets' te kennen geeft, het gaat
om een factor die kritisch is voor 'succes'. Daarbij moet opgemerkt worden dat getallen
slechts een deel van de informatie verschaffen over het functioneren van hoger
onderwijsinstellingen. In tegenstelling tot het begrip 'prestatie-indicator' worden de
termen 'kengetal' en 'kritische succesfactor' zowel in nationale als internationale
literatuur sporadisch gebruikt.
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2.2

Kwaliteitsmeting en-bewaking

• ;•<-

De begrippen kwaliteitsbewaking en kwaliteitsmeting worden vaak als synoniemen
gebruikt. Dat beide begrippen niet dezelfde betekenis hebben, lijkt uit de verschiilende
fasen die in een kwaliteitsbewakingssysteein kunnen worden onderscheiden. Kwaliteitsmeting is slechts één fase in het gehele proces, die voorafgegaan wordt door een fase
van controle en waarschuwing. Jessee (19X4) stelt een 'Quality Assurance System' voor
dat bestaat uit drie fasen: een controle- en waarschuwingsfase, een fase van meting of
vaststelling en een fase van verbetering*. Deze worden schematisch weergeven in
figuur 9.

1. Controle en waarschuwingsfase:

Procedures / criteria

I

Deficiënties & oorzaken van deficiënties
2. Fase van meting of vaststelling.

3. Fase van kwaliteitsverbetering;

Veranderingen in gedrag & procedures

I

Reductie van deficiënties

Figuur 9: Schematische voorstelling van hei 'Quality Assurance System' volgens Jessee (1984)
2.2.1 Cyclus voor kwaliteitsbewaking
Het kwaliteitsbewakingssysteem zoals voorgesteld door Jessee (1984) wordt verder
uitgewerkt door Dressel (1976). Hij stelt een cyclus voor kwaliteitsbewaking voor, een
'rolling-review' proces "in which several topics or areas of study are regularly studied
at intervals. For example, a five-year rotation
" Er wordt gepleit voor een cyclus,
variërend tussen 3 en 5 jaar. Een cyclus voor kwaliteitsbewaking zou 5 fasen kunnen
omvatten.
In een eerste fase wordt een keuze gemaakt voor de niveaus waarop het bewakingsproces zich richt. Enkele vragen zijn voor discussie vatbaar: 'waarom evalueren op
instellingsniveau en niet op overheidsniveau?' en 'waarom een zelfstudie en niet een

Deze fasen worden nader toegelicht in Dochy e.a., 1987.
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input-output studie'.''. Het aantal niveaus voor evaluatie varieert globaal tussen vier en
zeven. Clarcke en Birt (1982, p. 4) stellen zeven niveaus voor:
1.
national policy
2.
a sector
3.
an institution
4.
schools or faculties
5.
departments, centres or administrative sections
6.
degree programmes or courses
7.
individual staff members
Soms
a.
b.
c.
d.

worden deze zeven niveaus gereduceerd tot vier niveaus:
overheid (1 en 2)
instelling (3)
faculteit of vakgroepen (4, 5 en 6)
stafleden (7)

In de praktijk van de kwaliteitsbewaking wordt vooral op de niveaus b. en c. en soms
ook d. geëvalueerd.
Daarnaast wordt in deze eerste fase beslist welke evaluatievormen gehanteerd zullen
worden (zie 5.1). Vervolgens moet duidelijkheid worden verkregen over de doelen en
de indicatoren en criteria die gehanteerd zullen worden. In fase drie worden de
deficiënties vastgesteld en kenbaar gemaakt. In een vierde fase wordt een innovatieplan
voor het opheffen van deze deficiënties opgesteld en uitgevoerd.
De evaluatie van het bereiken van de doelen van het ontwikkelingsplan gebeurt in fase
5. In dit cyclische model worden fasen 1 en 2 evaluatiefasen waarin de keuze van de
doelen, criteria en evaluatievormen worden geëvalueerd. In de tweede helft van de
cyclus wordt dan geëvalueerd of de doelen van het veranderingsplan zijn bereikt en/of
de keuzes (evaluatievorm, criteria) moeten worden bijgeschaafd.
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Keuzss van nivo's eo
evatuatienarmen
Evaluatie van de
doelen van het
innovaaeplan

Keuze van Indicatoren en
' criteria, vaststellen van
doelen

Opzet eo uitvoering
innovaütplan voor opheffen
van deficiënties
Controle, meling
waarschuwing

Figuur 10: Cyclus voor kwaliteitsbewaking (in: Dochy e.a. 1987)

2.2.2 Basisvoorwaarden voor een effectief kwaliteitsbewakingssysteem
Wanneer wij voorgaande beschrijvingen van een effectief kwaliteitsbewakingssysteem
analyseren en naast een aantal voorwaarden plaatsen die in de literatuur vermeld worden
(bijvoorbeeld Holleman, 19X3) dan komen we tot volgende basisvoorwaarden:
1.

2.

3.

The cyclical character of quality assurance needs to be stressed. Quality
assurance has to be a rolling-review process in which the different topics
are regularly studied at intervals, i.e. a three-year rotation.
Quality assurance must be composed of at least three separated stages:
monitoring activities, a measurement stage and a stage of improvement.
Underdevelopment of any stage, however, markedly reduces the effectiveness of the whole.
Within the quality assurance process, agreements must be made about the
division of responsibility and the necessary qualifications. Continually
informing the academic staff and other stakeholders in higher education
about changes and concrete results is essential to assure their support for
an aggressive quality assurance-system.
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4.

5.
6.

7.

8.

2.3

Monitoring mechanisms must serve as an early warning system to trigger
comprehensive assessment of the causes of uncovered or early discovered
deficiencies.
The evaluation needs to be carried out on the basis of previously established indicators and variables.
A distinction needs to be made between criteria and ideals or patterns in
relation to quality. An ideal can be reached only to a certain level.
Scarcity of means, expenditures, conflicting opinions and other factors
obstruct a total attainment. However, given these restrictions, realistic
criteria can be agreed upon.
One must not be tempted to use a multitude of evaluative data. It is
necessary to use a limited number of indicators with high validity to
detect deficiencies in a large area of research and instruction of satisfactory quality. More specific aspects or 'variables' can be needed to set up
profound and diagnostic evaluative procedures.
Procedures for short-term quality-guard have to be created while the
research/teaching is in process. It is possible that shortcomings with
regard to quality of the research or teaching come to the surface during
the professional activities of the academic staff. Some of these must and
can be avoided at short notice. It is useful to create procedures to mention these failings in time." (Dochy e.a., ,1990)

Input-proces-output en aanverwante begrippen

Beleidsnota's zoals de Britse en Australische Green Paper en de HOAK-nota stellen het
sturen op output centraal. Indicatoren worden dan ook vaak geclassificeerd als input- en
outputgegevens. Anderen hanteren concepten als produktiviteit, efficiëntie, etc. De
onduidelijkheid over de betekenis van deze begrippen is aanleiding tot vele discussies,
wat communicatie en besluitvorming niet vereenvoudigt (Dochy e.a., 1987). Voorts is er
steeds weer de vraag of output gemeten kan worden, dan wel in een onvermijdelijke
relatie tot de input en het proces.
De bedoeling van dit hoofdstuk is enige ordening te brengen in het geheel aan betekenissen die aan het begrip 'output' worden verleend en zijn betekenis ten aanzien van
verwante begrippen te verduidelijken.
2.3.1

Het drieluik input - proces - output

Wie het begrip
geconfronteerd
hangt met de
toegeschreven.
opeenvolgende
1980).
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'output' in de mond neemt wordt door zijn gesprekspartner veelal direct
met input en proces. Men zou kunnen zeggen dat de betekenis sameninhoud die aan de andere twee componenten van het drieluik wordt
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat input, proces en output drie
stadia zijn in de "institutional performance" (OECD, 1986; Calvert,

De input kan worden gedefinieerd als alle bronnen die worden gebruikt en de doelen
die vooropgesteld worden. Bij die bronnen rekent Blaugh (1965, p. 485) "raw material
(in the form of students, labour (of lectures and administrative staff) and capital (in the
form of buildings and equipment)". Het proces is wat er 'tijdens de rit' gebeurt en de
condities waaronder de activiteiten van de instellingen plaatsvinden. Het proces omvat
de wijze waarop de input gebruikt wordt, het verloop van procedures of activiteiten tot
het bereiken van voorgestelde doelen (Dochy e.a., 1987). Over de operationalisatie van
input- en procesfactoren bestaat er geen consensus. Ook over het belang en/of noodzaak
van het meten van de kwaliteit van de input en het proces zijn de meningen verdeeld.
Omschrijvingen en operationalisaties van het begrip output leiden tot verschillende
standpunten die verder worden toegelicht. Veelal vindt men vrij vage omschrijvingen
als 'het produkt' of 'het resultaat': "Output indicators are about what has been achieved;
i.e. the products of the university" (CVCP/UGC, 1986). Engere en ruimere definities
worden gehanteerd, afhankelijk van de explicitering van de relatie met de andere
componenten van de institutionele 'performance'.
De relaties tussen input, proces en output als verschillende stadia in de 'institutional
performance' worden schematisch voorgesteld in figuur 11.
input:

toegewezen bronnen
doelen

proces:

gebruik van middelen: het verloop
van procedures, activiteiten voor
het bereiken v;m voorgestelde
doeien

output:

results, produkten. outcomes,
benefits, revenues

INSTITUTIONAL
PERFORMANCE

Figuur 11: Input, proces en output als delen van de 'institutional performance'
Ou/puf
In de omschrijvingen en definities van output kunnen twee benaderingen onderscheiden
worden, namelijk de output-approach, de hantering van het begrip output als onafhankelijk gegeven en de total-factor-approach, het in relatie brengen van output met de
andere stadia van de 'institutional performance'.
De output-approach
In de output-approach wordt het begrip output los van de twee andere stadia, met name
input en proces, geplaatst. 'Produkt' wordt als synoniem van 'output' gehanteerd.
"Output- of produktkwaliteit wordt hier opgevat als het niveau van afgestudeerden in
een bepaalde studierichting en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De persoonlijke
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ontplooiing die debet is aan de gevolgde studie is dermate moeilijk evalueerbaar dat
voor deze afbakening gekozen is. Bepalend voor de outputkwaliteit is de mate van
concurrentie die op de arbeidsmarkt (nationaal en internationaal) wordt ondervonden
(kwalitatief en kwantitatief aanbod) en de maatschappelijke vraag." (LUW, 1986). In 't
Veld (1986) geeft de volgende omschrijving van output-indicatoren: "These relate to the
final products of the tasks performed. Examples of relevant factors here are the
graduates, the products of academic or scientific research (e.g. publications and patents)
and institutional services to the community (e.g. the work of centralised services and
activities performed for third parties)." Johnstone (1977) benadrukt het kwantitatieve
karakter van de output: "Educational output variables are defined as being those
quantitative flowing out of the educational system and either into one of the other
systems of society or back into the educational system itself."
Met betrekking tot het dilemma kwalitatieve - kwantitatieve indicatoren kunnen twee
standpunten onderscheiden worden. Sommige auteurs (Johnstone, 19X1) beweren dat
kwaliteit enkel meetbaar is door middel van kwantitatieve variabelen. Anderen (Conrad
& Pratt, 1985; Sizer, 1981; Dochy e.a., 1987) stellen dat kwaliteit gemeten kan worden
aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. In 't Veld (1986) neemt het
standpunt in dat het doel waarvoor indicatoren gebruikt worden zal bepalen of kwalitatieve maten ook nuttig zijn of essentieel.
In deze omschrijvingen staat output voor het eindprodukt (kwalitatief en/of kwantitatief)
van het institutioneel handelen. Een relevante output indicator is de studentenuitstroom
(afgestudeerden).
De total-factor approach
In deze benadering wordt de output gekoppeld aan de input en het proces. De output
wordt met name in belangrijke mate bepaald door de input en de wijze waarop deze
input gebruikt wordt (proces). Williams (1986) formuleert dit als volgt: "The quality of
the output of higher education is a function not only of the amount of resources
available but the way they are used." Dit is ook de mening van Whitley en Frost
(1971). Volgens Johnstone (1981) moeten output-indicatoren zowel de relatie inputoutput weergeven als de resultaten van de functionerende onderwijskundige systemen,
zoals door de maatschappij gepercipieerd. "Educational output indicators are either
indicators relating the amount of a particular quantity leaving an education system to
the amount with some similar characteristic which is available to leave or indicators
describing the perception by a society of the results of education systems functioning."
2.3.2

Output in het kwaliteitsbewakingsproces

Veelal worden begrippen zoals 'efficiëntie, effectiviteit, produktiviteit en doelmatigheid'
gebruikt om het begrip 'output' in het kwaliteitsbewakingsproces te plaatsen. De
betekenis van deze begrippen is veelal vrij vaag, maar zij geven essentiële relaties aan
tussen de verschillende performance aspecten.
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- Efficiëntie-effectiviteit
Volgens Calvert (1980) wijst efficiëntie op de relatie tussen de gebruikte bronnen en de
produkten of resultaten; effectiviteit duidt op de relatie tussen de resultaten en de
doelen.
Efficiëntie en effectiviteit maken beide deel uit van het c o n c e p t ' p e r f o r m a n c e ' in een
welbepaalde verhouding (zie figuur 12).

Toegewezen
bronnen

Gebruik

Toewijzing

Gebruik»
broonm

^

EffttiénOB

r
Doelen

EffectiviUul

Resultaten

Figuur 12: Het institutioneel handelen (in: Dochy e.a., 1987)
Lindsay (1981) drukt de relatie effectiviteit-efficiëntie uit in twee vragen die gesteld
worden bij het ineten van de 'institutional performance': hoe effectief is de instelling in
het bereiken van haar doelen en hoe efficiënt gebruikt ze de bronnen in het proces?
Veelal worden beide begrippen op deze wijze omschreven. Efficiëntie is de ratio inputoutput; effectiviteit is de ratio tussen "actual outcomes", (resultaten) en "possible or
ideal outcome", (de doelen) (Cowan, 1985; Meeth, 1974; Warren Piper, 1978; Billing,
1979). Cowan (19X5) verduidelijkt dit aan de hand van de volgende voorbeelden: "The
efficiency of teaching could be regarded as the ratio of (the learning which takes place
as a result of the teaching) to (the effort devoted to that teaching). The effectiveness of
a lecture could be regarded as the ratio of (the summation of all the learning within the
class group) to (the summation of the instructional aims for that class group, in that
particular period of instruction)." Cowan (19X5) onderscheidt drie componenten die deel
kunnen uitmaken van de outputs van het hoger onderwijs:
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the total amount of useful teaching (in all domains and at all hierarchical levels)
the total amount of useful learning (again in all domains and at all hierarchical
levels)
the increased ability of graduates to meet educational, industrial or social needs.
- Efficiëntie en produktiviteit
Efficiëntie en produktiviteit zijn begrippen die vaak naast en door elkaar gebruikt
worden. Volgens Blaugh (1965) verwijst efficiëntie naar de wijze waarop de bronnen
(input) gehanteerd worden, produktiviteit naar het resultaat van het proces. Hij stelt vast
dat beide begrippen afkomstig zijn uit de economische wereld. Het doel van het meten
van de produktiviteit is het vaststellen van een maatstaf voor economische efficiëntie in
verschillende perioden. Produktieve efficiëntie is ook een belangrijke taak van het
onderwijs. Blaugh rechtvaardigt het meten van de produktiviteit van het hoger onderwijs
als volgt: het principe dat schaarse bronnen op zo'n wijze aangewend moeten worden
dat ze op een optimale wijze tot resultaten leiden en tot het bereiken van de doelen, is
relevant voor publieke en private activiteiten. Het inefficiënte gebruik van overheidsgelden is even onverstandig als het inefficiënte gebruik van privaat geld. De betekenis die
Warren Piper (1978) verleent aan de begrippen efficiëntie en produktiviteit sluit aan bij
de omschrijvingen van Blaugh. Hij voegt hieraan echter een aantal belangrijke consequenties toe. Efficiëntie meten impliceert het identificeren en meten van inputs en
outputs en het specificeren van de relatie tussen beide. De output van een produktief
proces kan echter niet accuraat gemeten worden door het vaststellen van zijn 'final
output'. De toegevoegde waarde, 'the value added', is belangrijk. "Rather the value
added by the process, the difference between initial conditions and final output is the
true measure of what has been produced. One university producing a great many more
first class honours graduates than another may not necessarily have a higher output. If it
has creamed off those with the greatest intelligence and previous knowledge in a
subject, it may have contributed very little to the final achievement."
- Doelmatigheid
Holleman (1983) plaatst het begrip output in functie van het meten en verhogen van de
doelmatigheid in het universitaire opleidingsbedrijf (economische benadering). "Doelmatigheid verwijst immers naar de verhouding tussen input en output (kosten en
baten)."
Doelmatigheid zegt iets over de wijze waarop de geïnvesteerde middelen gebruikt
worden, het is een synoniem voor efficiëntie. Holleman onderscheidt drie hoofdprocessen in het opleidingsbedrijf. Zuiver micro-economisch beschouwd, is een onderwijsinstelling een bedrijf dat diensten verleent aan studenten. De output kan worden
uitgedrukt in het volume der verleende diensten (het aantal bezette studieplaatsen) en de
kwaliteiten van de diensten verleend aan studenten. De kwaliteit der diensten die
verleend worden door het opleidingsbedrijf, kan ook in een ruimer maatschappelijk
perspectief worden geplaatst De output wordt dan uitgedrukt in het aantal gediplomeerden, het numeriek rendement of percentage studiestakers en de kwaliteit der afgestudeerden. Vanuit marketing perspectief verwijst de output naar de door de studenten
en potentiële studenten gepercipieerde opleidingskwaliteit. "Deze kan niet worden be-
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schouwd als een zelfstandige maat voor de output van het opleidingsbedrijf, maar deze
factor beïnvloedt wel de aantrekkingskracht van de opleiding, en daarmee het volume
der diensten." Marketing output vertaalt Holleman concreet als volgt: bezette studieplaatsen, met name aantal, kwaliteit en doelen, behoeften, ontwikkelingsmogelijkheden
van eerstejaarsstudenten en ouderejaarsstudenten (in: Dochy e.a., 1987).
Samenvattend kan gezegd worden dat in de total-factor approach het begrip output
omschreven wordt in relatie tot de twee andere stadia van de 'institutional performance'. De output wordt bepaald door de input en de waarde die het proces hieraan
toevoegt (the value added).
Niet de output als onafhankelijk gegeven moet in een kwaliteitsbewakingsproces
gemeten en beoordeeld worden, maar de efficiëntie (doelmatigheid), produktiviteit en
effectiviteit.
Efficiëntie verwijst naar de wijze waarop de input - doelen en toegewezen middelen aangewend worden. Produktiviteit duidt op het al dan niet bereiken van resultaten.
Effectiviteit legt de relatie tussen de resultaten en de voorgestelde doden.
Efficiëntie, effectiviteit en produktiviteit in relatie tot de drie stadia van het institutioneel handelen wordt schematisch weergegeven in figuur 13.
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doelen
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activiteiten ter bereiking
van de doelen
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Figuur 13:

X
resultaat

effectiviteit

produktiviteit

Efficiëntie, effectiviteit en produktiviteit in relatie lot het institutioneel handelen

2.3.3 Indicatoren en inhoudelijke controversen
In principe bestaat er een vrij grote mate van consensus over wat het begrip output
betekent en wat de plaats is van dit stadium in het drieluik input, proces, output. Opdat
de output meetbaar zou zijn, moet evenwel aan het begrip concreet inhoud gegeven
worden. De output wordt dan vertaald in een aantal indicatoren en variabelen. Deze
'vertaling' leidt vaak tot controversen. Bowen (1980) formuleert het bezwaar dat een
aantal in onderzoek aangegeven outputs, in principe inputs zijn. Criteria zoals student-
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staf ratio, salarissen, ... zijn inputs, en geen outputs. Ook Billing (1979) wijst op de
controversiële operationaliseringen. Hij meent dat student-staf ratio en kosten per FTE
medewerker eerder procesmaten zijn dan outputmaten.
Warren Piper (1978) werpt een ander probleem op. Hij maakt een onderscheid tussen
wat normaliter als output wordt beschouwd en de 'final output'. Men zou output van
een universiteit kunnen vertalen en dus meten door het aantal afgestudeerden. Maar
wanneer twee instellingen hetzelfde aantal afgestudeerden hebben, zegt dit in principe
nog niet veel over de 'werkelijke' output, namelijk de verbetering van de prestaties van
de student dankzij het onderwijsproces (Dochy en Van Luyk, 1987). De output van een
produktief proces wordt niet accuraat weergegeven door de 'final output'. Het is eerder
de waarde toegevoegd door het proces, het verschil tussen initiële omstandigheden en
de 'final output' die een echte maat is van wat er geproduceerd werd. Dit impliceert het
invoeren van pre-course tests en post-course tests.
Een oplossing voor deze inhoudelijke controversen ligt niet voor de hand, maar een
aantal afspraken kunnen die oplossing wel naderbij brengen. Een omschrijving van de
begrippen input, output en proces in hun onderlinge relatie is een eerste stap. Voorts
moet gezocht worden naar de vertalingen van deze begrippen met name naar de
indicatoren en variabelen die als valide worden beschouwd (hoofdstuk 4).

2.4

Prestatie-indicatoren en hun relatieve betekenis

In de definiëring van prestatie-indicatoren wordt gesteld dat prestatie-indicatoren tijd- en
contextgebonden zijn. Twee contextuele aspecten zijn hierbij van belang: de beleids- en
instellingsdoelen en het beoogde aggregatieniveau. Prestatie-indicatoren krijgen slechts
betekenis door ze te koppelen aan de beoogde doelen. Volgend hoofdstuk schetst dan
ook in de eerste paragraaf de beleidsdoelen zoals geformuleerd door de overheid in
beleidsnota's (bijv. HOOP). Het geeft aan op welke wijze de analyse van beleidsdoelen
een bijdrage levert tot het omschrijven van prestatie-indicatoren en variabelen.
Daarnaast heeft elk systeem van kwaliteitsbewaking te maken met verschillende
belangengroepen. Dit kan er gemakkelijk toe leiden dat er accentverschillen worden
gelegd met betrekking tot de relatieve betekenis van de verschillende indicatoren en hun
relatieve belang. Tenslotte kan het hoger onderwijs aangeduid worden als een 'multiniveau-systeem'. Afhankelijk van het aggregatieniveau krijgen prestatie-indicatoren een
andere invulling.
2.4.1

Beleidsdoelen, instellingsdoelen en prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren geven aanwijzingen over of en hoe instellingen de doelen trachten
de realiseren. Twee soorten doelen zijn hier in het geding: beleidsdoelen, zoals
geformuleerd door de overheid, en instellingsdoelen. In optimale omstandigheden liggen
beiden in eikaars verlengde. De instellingsdoelen zijn, in het kader van de eigen
profilering, een vertaling en inkleuring van de centrale overheidsdoelen. Voor de
ontwikkeling van prestatie-indicatoren in beleidsmatige context betekent dit dat in elk
geval duidelijk moet zijn welke centrale overheidsdoelen principaal zijn. Deze doelen
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zijn reeds eerder impliciet of expliciet geformuleerd in overheidsrapporten (o.m. HOAK,
HOOP) en andere publicaties (Bormans e.a., 1987, Bormans e.a., 1986). De ontwikkeling van prestatie-indicatoren via onderzoek en bilateraal overleg tussen overheid en
instellingen kan een hulpmiddel zijn om deze doelen die voor een deel impliciet het
beleid richting geven, te expliciteren.
Beleidsdoelen, die door de overheid als principaal geformuleerd worden, zijn: kwaliteit;
functionaliteit en omgevingsgerichtheid; variëteit en differentiatie; efficiëntie, effectiviteit, doelmatigheid; profilering.

In de kwaliteitsdoelstelling onderscheiden Bormans e.a. (1987) twee aspecten: de
kwaliteit van het produkt en het produktieproces enerzijds en de noodzaak van interne
kwaliteitsbewaking anderzijds. Kwaliteit omschrijven zij (1986) als een relatief begrip:
zijn betekenis, i.e. nonnstelling wordt contextueel bepaald. Op basis van een referentiekader wordt een oordeel uitgesproken over de kwaliteit. Dit referentiekader kan
bijvoorbeeld worden gevormd door de forumfunctie die de wetenschappelijke wereld
vervult bij de beoordeling van wetenschappelijke prestaties van vakgenoten. Een ander
voorbeeld betreft de kwaliteit van de instromende en afgestudeerde studenten als
referentiekader voor een oordeel omtrent de kwaliteit van het onderwijsproces. Deze
oordeelsvorming op basis van een referentiekader zegt uiteindelijk iets over een
kenmerk of hoedanigheid van een proces of produkt. Als indicaties voor de kwaliteit
van onderwijs wordt gewezen op het numeriek rendement (1986). Bijkomende vragen
zijn: wat is (de ontwikkeling in) het numeriek rendement per faculteit, gerelateerd aan
landelijke cijfers? Wat is het uitvalpercentage onderscheiden naar studiefase? Wat is de
gemiddelde studieduur per faculteit, gerelateerd aan landelijke cijfers? In het HOOP
(19XX) wordt in dit verband gesteld dat wat betreft het totale volume aan hoger opgeleiden een vergroting van de instroom en een beperking van de uitval gewenst wordt. De
aantrekkingskracht die faculteiten op aankomende studenten uitoefenen wordt eveneens
als mogelijke indicatie van de kwaliteit van het onderwijs beschouwd (Bormans e.a,
19Xfi). Concreet betekent dit de ontwikkeling van de eerstejaarsaantallen per faculteit als
percentage van het landelijk totaal. Het gemiddeld niveau van afgestudeerden ('minus'
gemiddeld niveau binnenkomende studenten) wordt daarnaast ook als indicatie van de
kwaliteit omschreven. Bormans e.a. (19X7) vatten dit samen in volgende figuur:

Teaching
Quality

Average student assessment
Student success rate
Drop-out rate per level of study
Average lenght of time students spend
studying

Figuur 14: Indicaties van de doelstelling kwaliteit
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Een tweede aspect dat aan de kwaliteitsdoelstelling onderscheiden wordt is de noodzaak
van interne kwaliteitsbewaking: kwaliteitsbewaking (fase 1 tot en met 3, zie figuur 9)
en kwaliteitsbevordering (fase 4, zie figuur 9) zijn essentieel. Dit impliceert een
reagerend beleid naar aanleiding van signalen die aangeven dat de kwaliteit niet
bevredigend is.
Voorbeelden hiervan zijn didactische vorming van docenten en onderwijsvernieuwingsfondsen.

Beide doelstellingen zijn complementair aan elkaar. Functionaliteit verwijst naar de
aangepastheid van het onderwijsaanbod aan de maatschappelijke behoefte. Het oordeel
van de arbeidsmarkt over de relevantie van onderwijs (en onderzoek) geeft een zicht op
de realisatie van deze doelstelling. "De vraag blijft echter wel of het afnemende veld
gearticuleerde opvattingen heeft over de relevantie van opleidingen en in hoeverre deze
een betrouwbare maatstaf kunnen zijn." (Bormans e.a., 1986) De aangepastheid van het
onderwijsaanbod komt, volgens Bormans e.a. (1987) eveneens tot uiting in de mate
waarin afgestudeerden een job vinden of fondsen voor het financieren van onderzoek op
permanente basis of via contracten. Functionaliteit staat eveneens voor het bereiken van
meer ideële doelstellingen zoals persoonlijke ontplooiing en het ontwikkelen van een
democratische attitude. Als indicaties van de doelstelling functionaliteit ten aanzien van
onderwijs, wordt gewezen op: percentage van de afgestudeerden dat een baan heeft;
gemiddeld salaris na x-jaren; werkgeversoordeel, studentenoordeel. Bormans e.a. (1987)
drukken dit uit in volgende figuur:

Teaching
Functionality

Percentage of graduates in employment
Average time belween graduation and first
job

Average salary after x-year
Average employer's assessment
Figuur 15:

Indicaties van de doelstelling functionaliteit

De indicaties 'keuzepatroon vakkenpakketten, studenten naar leeftijd, tweede studie
naast baan' worden als aanwijzingen voor de individuele ontplooiing beschouwd. Op
welke wijze de democratische attitude vertaald kan worden in indicatoren blijft een
vraagteken.
Omgevingsgerichtheid heeft betrekking op de inspanningen van de instelling om haar
onderwijsaanbod aan te doen sluiten bij de maatschappelijke behoeften. Het HOOP
(1988) vestigt in dit verband de aandacht op de structuur, de inhoud en de capaciteit
van het onderwijsaanbod, het uitbouwen van mogelijkheden tot post-initieel onderwijs,
deeltijdse opleidingen, het inbouwen van keuzemogelijkheden tijdens de studie,
modulair onderwijs en het invoeren van nieuwe technologieën. Bormans e.a. (1987)
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wijzen tevens op het belang van samenwerkingsverbanden met industrie en instituten
(bijv. technology transfer points, contractonderzoek). Bormans e.a. (1987) vertalen de
doelstelling 'responsiveness' als volgt:

Teaching
Responsiveness

Figuur 16:
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External lectures
Elements of practice in curriculum
Share of research contracts in total budget

Indicaties van de doelstelling omgevingsgerichtheid

Onder instellingsprofilering wordt verstaan een actieve beleidsvoering op basis van
strategische keuzes door de instelling gemaakt. De instelling geeft zelf expliciet aan via
welke strategische keuzes ze de beleidsdoelen probeert waar te maken. Het profiel van
de instelling kan blijken uit de opleidingsmogelijkheden, onderwijsprogrammering, de
middelenverdeling, het leerstoelenbeleid, de onderzoeksgroepen en -velden en andere
taken en streefdoeleinden die de instelling op zich neemt. Zo kunnen eveneens het
relatief aantal vrouwelijke studenten, het relatief aandeel buitenlandse studenten etc. een
indicatie zijn van de instellingsprofilering. Bormans e.a. (19X6) poneren dat deze
doelstelling slechts deels geoperationaliseerd kan worden nadat instellingsuitspraken
bekend zijn. In dit verband schrijven zij: "If this objective is to be quantifiable the
institutions will not be able to do with ideology alone, but will have to produce target
figures, for example, in a multi-year plan." In samenhang met de verdere ontwikkeling
van het profiel van de instellingen wijst het HOOP op een goede samenhang tussen de
instellingen als het gaat om taakverdeling en concentratie.
ü J c , «jjèrtiviteif en doe/mar/fl/Md
Efficiëntie verwijst naar de verhouding input- output: het verwijst naar de wijze waarop
bronnen gebruikt worden (Segers en Dochy, 1988). Blaugh (1965) hanteert het begrip
'produktieve efficiëntie' om aan te duiden dat het aanwenden van de bronnen op een
efficiënte wijze gericht
is op het bereiken van een goede output. Bormans e.a. (1987) stellen: "The relation
between the deployment of staff and resources and the output in qualitative and/or
quantitative terms is crucial to the question of whether the product has been achieved
efficiently." Naast efficiëntie wordt vaak het begrip 'doelmatigheid' gebruikt. Doelmatigheid heeft als doelstelling geen zelfstandige betekenis, aldus Bormans e.a. (1986).
"Het verwijst naar een kenmerk van totstandkoming van een produkt of een activiteit of
de bedrijfsvoering. Met name de relatie tussen inzet van personele en materiële
middelen en het resultaat in kwalitatieve en/of kwantitatieve zin zijn bepalend voor de
vraag of er sprake is van doelmatigheid in de totstandkoming van het produkt."
Doelmatigheid kan als synoniem van efficiëntie beschouwd worden. In de HOAK-nota
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wordt eveneens het begrip 'macro-doelmatigheid' gehanteerd. Zwaartepuntvorming en
het ontplooien van samenwerkingsverbanden tussen en binnen de verschillende
subsystemen van het hoger onderwijs (WO, HBO) maken de betekenis van deze
doelstelling uit.
Effectiviteit legt de relatie tussen de resultaten en de voorgestelde doelen, de 'actual
outcomes' en de 'possible or ideal outcomes' (Segers en Dochy, 19X8).
Bonnans e.a. (1987) duiden op volgende indicaties voor de doelstelling efficiëntie:
Teaching
Efficiency

Figuur 17:

Costs per students/graduates
Number of studenls/graduaies in relation lo academic staff
Student/Staff ratio

Indicaties voor de doelstelling efficiëntie (1987)

In een eerdere studie wijzen Bormans e.a.(1986) op volgende indicaties:

Onderwijs
- kosten per student/afgestudeerde, per faculteit, gerelateerd aan landelijke cijfers
- nan tal studenten/afgestudeerden per wp. per faculteit, gerelateerd aan landelijke cijfers
- indicaties omtrent onderwijsproces: sludent/staf ratio, relatieve ruimte in programma voor
zelfstudie, modulair onderwijs, onderwijstechnologie

Figuur 18:

Indicaties voor de doelstelling efficiëntie (1986)

en
Deze doelstelling omvat twee aspecten: kwalitatieve differentiatie en differentiatie/variëteit naar structuur en vorm van het aangeboden onderwijs. Bormans e.a.(1987) omschrijven kwalitatieve differentiatie als volgt: "If student choice in future is to be partly
determined by qualitative considerations, it is important to be able to identify this
differentiation, so that institutions can take steps to raise their standards and the government can provide prospective students with objective information about quality of
different courses." Kwalitatieve differentiatie wijst op het kwalitatieve verschil tussen
instellingen op basis waarvan studenten een keuze kunnen maken. In dit opzicht heeft
de overheid eveneens een taak als voorlichter en studiekeuzebegeleider. Bormans e.a.
(1987) wijzen op indicatieve input-, output- en procesindicatoren, lnputindicatoren ter
aanwijzing van kwalitatieve differentiatie zijn: supplementaire toelatingseisen voor
studenten, personeelsbeleid (bijv. het aanwerven van toponderzoekers), aanwending van
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de toegewezen middelen (prioriteitenstelling). Procesindicatoren kunnen zijn: de
kwalitatieve en kwantitatieve structuur van het curriculum in relatie tot het uiteindelijk
kwalificatieniveau. Als outputindicatoren kunnen gehanteerd worden: mogelijkheid tot
voltijds, deeltijds en andere vormen van onderwijs, vergelijking van de studielast van
studenten rnet het cursusprogramma.
In een aantal studies (Bormans e.a., 19X7; Bormans e.a., 1986) worden eveneens
doelstellingen alsflexibiliteiten zelfregulering vermeld. Zelfregulering wordt in twee,
reeds eerder vernielde, doelstellingen uiteengelegd: instellingsprofilering en omgevingsgeriditheid. Flexibiliteit is een doelstelling die niet op zich staat, maar een
voorwaarde voor het bereiken van een institutioneel beleid dat zich aanpast aan signalen
uit de omgeving, dat verschillende mogelijkheden voor het volgen van onderwijs
voorziet, etc. Flexibiliteit is met andere woorden een voorwaarde voor het bereiken van
andere, principale, doelen.
Een aantal doelstellingen krijgt expliciete aandacht in het HOOP, maar worden niet
besproken in eerder vermelde studies (Bormans e.a., 1986; Bormans e.a., 1987):
emancipatie en internationalisering. Vanuit algemeen maatschappelijk gezichtspunt
verdient de doelstelling emancipatie van vrouwen bijzondere aandacht. Het gaat hier om
drie samenhangende problemen (HOOP, 1988):
"a
De participatie van vrouwen in het Nederlandse hoger onderwijs is weliswaar
stijgend, maar blijft tot nu toe achter bij die in andere qua ontwikkelingsniveau
vergelijkbare landen.
b
De distributie van vrouwelijke studenten over de verschillende studierichtingen
is ongelijk: in beta en technische studierichtingen zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd,
c
Het aantal vrouwen in met name hogere universitaire functies is gering."
Voor wat betreft internationalisering in de betekenis van het gericht zijn op het leggen
van internationale relaties, worden in het HOOP (1988) verschillende indicatoren voor
het Nederlandse hoger onderwijs onderscheiden: buitenlandse studenten, docenten in
Nederland en vice versa; deelname aan internationale congressen, internationale
publicaties, enzovoort.
Besluit
Het analyseren van de beleidsdoelen levert een belangrijke bijdrage tot het zoeken naar
die prestatie-indicatoren en variabelen die een geldige operationalisering zijn van het
functioneren van instellingen voor hoger onderwijs voor wat betreft hun onderwijstaak.
Via een waaier van kernbegrippen worden de beleidsdoelen in de verschillende
beleidsdocumenten voorgesteld: kwaliteit, functionaliteit en omgevingsgerichtheid,
instellingsprofilering, efficiëntie - effectiviteit -doelmatigheid, variëteit en differentiatie,
internationalisering en emancipatie. De kwaliteits- doelstelling heeft betrekking op de
kwaliteit van het produkt en het produktieproces enerzijds en op de noodzaak van
interne kwaliteitsbewaking anderzijds. Functionaliteit verwijst naar de aangepastheid van
het onderwijsaanbod aan de maatschappelijke behoefte. Omgevingsgerichtheid heeft
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betrekking op de inspanningen van de instelling om haar onderwijsaanbod aan te doen
sluiten bij de maatschappelijke behoeften. Instellingsprofilering is de actieve beleidsvoering op basis van strategische keuzes door de instelling zelf gemaakt. Efficiëntie en
doelmatigheid verwijzen naar de relatie input - output. Effectiviteit legt de relatie tussen
de voorgestelde doelen en de resultaten. Variëteit en differentiatie verwijzen naar
kwalitatieve differentiatie en differentiatie/variëteit naar structuur en vorm van het
aangeboden onderwijs. Kwalitatieve differentiatie wijst op het kwalitatieve verschil
tussen instellingen op basis waarvan studenten een keuze kunnen maken. Emancipatie
verwijst naar de deelname van vrouwelijke studenten aan het hoger onderwijs in de
verschillende studierichtingen en het innemen van hogere universitaire functies door
vrouwen. Internationalisering in de betekenis van gerichtheid van de instellingen voor
hoger onderwijs op het leggen van internationale relaties is tenslotte een doelstelling die
expliciete aandacht krijgt in het HOOP (19X8). Bij elk van deze doelstellingen kunnen
aan de hand van beleidsrapporten en publicaties indicaties ten aanzien van onderwijs
worden geponeerd.
2.4.2

Het hoger onderwijs als multi-niveau-systeem

De Commissie Wolfson (1985) beschrijft dat besturing niet plaatsvindt vanuit één
centrale cockpit, maar dat op verschillende besluitvormingsniveaus richting wordt
gegeven aan onderzoek. "Naarmate de besluitvomiing op een hoger niveau plaatsvindt
bereikt zij een hoger aggregatieniveau en is zij van grotere complexiteit. Op die
verschillende niveaus horen daarom ook verschillende taken en verantwoordelijkheden
thuis." Ze hanteren in dit verband het begrip 'multi-niveau-systeem'. Volgens Bormans
e.a (1986) geldt mutatis mutandis hetzelfde voor het hoger onderwijs, zeker wat de
WO-instellingen betreft. Naarmate men op een 'hoger' bestuurlijk niveau terechtkomt
krijgen verantwoordelijkheden zowel een grotere reikwijdte als ook een hoger aggregatieniveau. Doordat taken en verantwoordelijkheden over niveaus verdeeld zijn,
ontstaat de noodzaak van interactie, volgens de beginselen van rekenschap en responsiviteit. Ook den Hollander (1987) stelt dat elke organisatie hiërarchisch van opzet is en
beheersing dus ook iets betekent voor al die niveaus. "Het gaat om het vigerende
systeem van delegatie, de cyclus van delegeren en verantwoorden tussen de verschillende hiërarchische niveaus".
Om dit aspect van gedeelde en gedelegeerde verantwoordelijkheden in het kader van de
ontwikkeling en implementatie van een indicatorenstelsel te benadrukken, hanteert
Scheerens het begrip aggregatieniveau. Hierbij onderscheidt hij voor het basisonderwijs
de overheid, gemeentes of besturen waaronder meerdere scholen ressorteren, de
instelling of school, het individueel niveau. Cave e.a. (1988) schrijven: "Each performance indicator has its own natural level or levels of aggregation - individual, department, discipline, institution or the higher education system as a whole."
Vanuit deze gedachte is in voorliggende studie, evenals in het rapport van de AVCC/ACDP Joint Working Party (1988), gekozen voor het begrip 'aggregatieniveau'. Voor
het hoger onderwijs werden in het in hoofdstuk 4 gerapporteerde validiteitsonderzoek
als niveaus onderscheiden: het centrale niveau, namelijk de overheid en Colleges van
Bestuur (WO. HBO) en het facultair niveau.
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2.5

Functies van prestatie-indicatoren

De vraag welke functie prestatie-indicatoren zullen vervullen in de relatie tussen
overheid en instellingen of tussen faculteiten en VSNU, is een vraag die bij herhaling in
het hoger onderwijsveld gesteld wordt. De HOAK-nota wijst er op dat het nieuwe
besturingssysteem voorziet in een uitgebouwd stelsel van kwaliteitsbewaking. Doel
hiervan is op een meer adequate wijze de taakuitvoering door de instellingen te toetsen.
In geval van ernstig in gebreke blijven kan de overheid hieraan consequenties verbinden. In het HOOP (1988) worden prestatie-indicatoren niet nauw en uitsluitend
verbonden aan kwaliteitsbewaking. Het HOOP (1988) stelt: "Prestatie-indicatoren
worden van groot belang geacht aangezien een zakelijke en vruchtbare dialoog gediend
is met een informatiebasis die uitspraken zoveel mogelijk kan objectiveren door hun
fundering in de empirie." Bormans e.a. (1987) formuleren de rol van prestatie-indicatoren als volgt: "The government wishes to monitor more closely the performance
of institutions. It issues fewer presciptions ex ante but registers the results ex post. On
the grounds that it is ultimately responsible, the government monitors the system and
expresses its approval or disapproval of the development taking place."
Zowel de monitoring-, dialoog-, evaluatie- als planningsfunctie worden in de verschillende rapporten en publikaties vermeld.
In deze paragraaf worden de vier functies omschreven.
D« M£/u2a/-/uncri£ (monitoring).
Prestatie-indicatoren maken het mogelijk ontwikkelingen en trends binnen het systeem
van hoger onderwijs tijdig te signaleren en op te sporen. Veranderingen in de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de onderwijstaak -in welke zin dan ook- worden
periodiek vastgelegd en maken het mogelijk tijdig maatregelen te nemen, indien
wijzigingen wenselijk worden geacht. Dat hierbij niet alleen aandacht moet worden
gegeven aan tekorten en minder gunstige ontwikkelingen, maar zeker ook aan het
uitbouwen van sterke punten en het ondersteunen van positieve trends, spreekt vanzelf
(Dochy e.a., 19X7). Mertens e.a. (1990) stellen terecht: "Elk systeem van kwaliteitsbewaking vooronderstelt een permanent onderhouden data-base, waarmee kwaliteitsoordelen onderbouwd, c.q. waarmee ontwikkelingen in het bestel getraceerd kunnen
worden. Prestatie-indicatoren zijn daarbij behulpzaam omdat zij een monitoring op
hoofdpunten mogelijk maken."

Prestatie-indicatoren kunnen op een meer gedetailleerde wijze zichtbaar maken in welke
mate de gekozen doelstellingen feitelijk zijn bereikt. Het gaat daarbij niet alleen om
doelstellingen in een meer algemene zin, maar ook om doelstellingen die in een eerdere
fase beleidsmatig zijn geformuleerd. Nagegaan kan worden in hoeverre gekozen
doelstellingen voor het onderwijsbeleid feitelijk zijn gerealiseerd en in welke opzichten
versterkte aandacht wenselijk is. Wanneer op basis van prestatie-indicatoren vergelijkingen binnen instellingen en vergelijkingen tussen instellingen worden gemaakt, kan
bovendien de relatieve betekenis van te nemen onderwij smaatregelen beter verduidelijkt
worden.
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Prestatie-indicatoren kunnen aan de communicatie tussen de verschillende bestuurlijke
lagen en aan de communicatie tussen de verschillende belangengroepen een meer
zakelijke basis geven (Bormans e.a., 19X7). Een gemeenschappelijke en wederzijds
aanvaarde informatiebasis is een bruikbaar vertrekpunt voor een goede dialoog.
Belangrijke elementen uit de dialoog kunnen met behulp van prestatie-indicatoren
worden geobjectiveerd. Wanneer de informatiebasis zelf geregeld onderwerp van
discussie is, kan de bruikbaarheid van de verschillende informatie-elementen worden
geoptimaliseerd door de keuze en de operationalisatie van de prestatie-indicatoren aan te
passen.

Prestatie-indicatoren kunnen het te voeren onderwijsbeleid rationeel en planmatig
ondersteunen (Bormans e.a., 1987). Door een valide operationalisering van prestatieindicatoren in variabelen kunnen feitelijke effecten op de voet worden gevolgd. Met
name op langere termijn en vooral ook voor de hogere bestuurlijke lagen mag aan deze
plunningsfunctie een bijzondere betekenis worden toegekend, omdat het effect van
beleidsmaatregelen op een concrete manier kan worden gecontroleerd. Tevens kan
worden nagegaan, of de genomen maatregelen geen onbedoelde effecten hebben op
andere indicatoren uit het systeem.
Duidelijk is dat de diverse functies van prestatie-indicatoren voor verschillende groepen
een verschillende prioriteit kunnen hebben. Het is niet te verwachten dat alle belangengroepen eenzelfde doel voor ogen hebben en dus dezelfde ideeën hebben over het
hanteren van indicatoren. Het lijkt zaak hieraan de nodige aandacht te besteden. In
internationale discussies kan worden vastgesteld dat de overheid veelal de planningsfunctie benadrukt ten behoeve van een (re)allocatie van middelen (Linke, 1990;
Teather, 1990; Sizer, 1990). Instellingen voor hoger onderwijs richten zich meer op
kwaliteitsbewaking (Dochy e.a., 1987).
Het is belangrijk te benadrukken dat de meerwaarde van het hanteren van indicatoren in
eerste instantie ligt in het signaleren, evalueren en de communicatie (dialoogfunctie).
Dit waarschuwen en evalueren gaat vooraf aan de fase van kwaliteitsverbetering en
vormen samen een cyclus voor kwaliteitsbewaking (zie 2.2).
Wil de implementatie van een stelsel van prestatie-indicatoren door de betrokken
actoren aanvaard worden en op deze wijze leiden tot een optimaliseren van het
functioneren van instellingen voor hoger onderwijs, dan is duidelijkheid over de
functie(s) van prestatie-indicatoren essentieel.

2.6

Conclusies

Eén van de centrale doelstellingen van de Technische Werkgroep (1.4.2) die in 1986
opgericht werd en waarvan VSNU, HBO-Raad, Inspectie, Ministerie O&W en de
Maastrichtse onderzoeksgroep deel uitmaakten, was het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Als instellingen en overheid met elkaar op zinvolle wijze willen
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communiceren en indien dit wil bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van het hoger
onderwijs, dan dient de betekenis van het gehanteerde begrippenkader duidelijk te zijn.
Dit geldt mutatis mutandis voor de dialoog tussen de verschillende aggregatieniveaus
(zie 2.4.2). Een eerste stap is verduidelijking van de kernbegrippen kwaliteit,
kwaliteitsbewaking en prestatie-indicator. In voorliggende studie wordt de volgende
omschrijving van prestatie-indicator voorgesteld: prestatie-indicatoren zijn empirische
gegevens -kwantitatief en kwalitatief- die een beeld geven van het functioneren van een
hoger onderwijsinstelling, van de wijze waarop een instelling haar doelen realiseert. Ze
zijn tijds- en contextgebonden. Indicatoren zijn vrij algemene aanwijzingen die vertaald
kunnen worden in een set van meer specifieke karakteristieken, variabelen genoemd.
Er is expliciet voor gekozen het begrip kwaliteit niet op te nemen in deze definitie: het
'functioneren van een instelling' geeft concreter en op een meer neutrale wijze weer
waarop prestatie-indicatoren gericht zijn. Dezelfde kritiek geldt voor een vaak gebruikt
synoniem als kritische succesfactor. In de omschrijving van het begrip prestatieindicator stelden we de koppeling aan doelen en het zowel kwantitatieve als kwalitatieve karakter voorop. In deze kenmerken onderscheidt dit begrip zich van termen zoals
management-informatie en management statistieken. Laatstgenoemd kenmerk geeft ook
aan waarom het begrip kengetal niet geschikt is.
Het fenomeen kwaliteitsbewaking kan omschreven worden aan de hand van de
kenmerken van een kwaliteitsbewakingssysteem. Dit systeem zal vooral effectief zijn
wanneer het bestaat uit drie fasen: een controlefa.se, een fase van meting en een fase
van verbetering. Deze maken deel uit van een cyclisch proces, variërend tussen drie en
vijf jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de vaststelling van het niveau waarop de kwaliteitsbewaking zal plaatsvinden, het vaststellen van de doelen, de keuze van een beperkt
aantal indicatoren en variabelen die als richtlijn voor het proces gehanteerd worden en
tenslotte de keuze van evaluatievormen.
Naast de drie genoemde kernbegrippen wordt met name in beleidsnota's veelvuldig
gesproken over output- en inputgegevens. Inputgegevens betreft de toegewezen
middelen en de doelen van de betrokken actoren. De wijze waarop deze input gebruikt
wordt geeft aanwijzingen over de efficiëntie van het proces. Gegevens die aanwijzen of
het proces tot resultaten heeft geleid, geven indicaties over de productiviteit. Effectiviteit verwijst ernaar of het aanwenden van de input uiteindelijk ook tot het bereiken
van de doelen heeft geleid. In een systeem voor kwaliteitsbewaking is het zinvol de
gegevens in volgende relatie tot elkaar te plaatsen: wat is de input, is hiervan op een
efficiënte wijze gebruik gemaakt, leidde het gebruik van de middelen tot resultaten en
zijn op deze wijze de nagestreefde doelen bereikt Prestatie-indicatoren en variabelen
hebben dus betrekking op zowel input-, output- als procesgegevens.
In de definitie van prestatie-indicatoren is de koppeling aan doelen als kenmerk gesteld.
Dit impliceert dat duidelijkheid moet bestaan over de doelen, waarbij doelen verschillend kunnen zijn afhankelijk van het aggregatieniveau. Voor de ontwikkeling van
prestatie-indicatoren in beleidsmatige context zijn zowel de beleidsdoelen zoals
geformuleerd door de overheid als de instellingsdoelen relevant. Een analyse van de
beleidsdoelen is enerzijds een stap in het zoekproces naar valide prestatie-indicatoren.
Anderzijds krijgen prestatie-indicatoren slechts betekenis door de koppeling aan de
doelen met name wanneer ze aangeven in functie van welke doelstelling ze als valide
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beschouwd worden. Daarnaast wordt de betekenis van prestatie-indicatoren ook
beïnvloed door het aggregatieniveau waarop ze gehanteerd worden. Hoe hoger het
aggregatieniveau, hoe minder zeer gedetailleerde informatie relevant is.
Tenslotte wordt het al of niet effectieve gebruik van prestatie-indicatoren mede bepaald
door de duidelijkheid van de functie(s) die ze hebben in de relatie tussen de betrokken
actoren: een signaalfunctie, een evaluatiefunctie, een dialoogfunctie en/of een planningsfunctie.
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Hoofdstuk 3:
Een inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen
Zowel bij de studie van internationale ontwikkelingen (hoofdstuk 1) als bij het bestuderen van (inter-)nationale literatuur in functie van het omschrijven van een begrippenkader (hoofdstuk 2), bleek dat een groot aantal en een grote diversiteit aan gegevens
opgesomd werden als voorbeelden van prestatie-indicatoren. Bedoeling van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van potentiële indicatoren en variabelen die gehanteerd
kunnen worden als aanwijzingen voor het functioneren van instellingen voor hoger
onderwijs.
In de eerste paragraaf wordt het onderzoeksdoel en het onderzoeksplan nader omschreven. In de tweede paragraaf worden de resultaten van de inventarisatie gepresenteerd.

3.1

Het onderzoeksdoel en onderzoeksplan

In voorgaande hoofdstukken werd geschetst binnen welke context de ontwikkeling van
prestatie-indicatoren plaatsgreep en hoe, in deze context, prestatie-indicatoren omschreven worden en onderscheiden worden. Een volgende stap in de ontwikkeling van
prestatie-indicatoren is het maken van een overzicht van potentiële prestatie-indicatoren:
welke indicatoren en variabelen kunnen gehanteerd worden om een zicht te krijgen op
het functioneren van instellingen voor hoger onderwijs. Dit is de kernvraag in dit
hoofdstuk.
Een mogelijke weg om tot dit overzicht te komen is een antwoord te zoeken op
volgende twee vragen. Welke indicatoren worden in de literatuur aangegeven? Welke
worden gebruikt in instellingen voor hoger onderwijs? We beperken ons hierbij tot
indicatoren in de context van een stelsel van kwaliteitsbewaking.
Op basis van het literatuuronderzoek zoals aangegeven in hoofdstuk 2, werd een
uitgebreide lijst van gegevens samengesteld, die aanvankelijk niet geordend werden naar
indicatoren en variabelen.
Daarnaast werd een empirisch onderzoek opgezet naar de indicatoren en variabelen
(fase 2) waarover in Nederlandse universiteiten daadwerkelijk data verzameld worden of
die in het kader van interne kwaliteitsbewaking als relevant voorgesteld worden.
Bedoeling is de inventarisatie die het resultaat is van literatuurstudie aan te vullen met
nieuwe gegevens. Het was hierbij uitdrukkelijk niet de bedoeling instellingen met elkaar
te vergelijken op basis van hun beschikbare databestand. Uitgegaan werd van de
veronderstelling dat in de literatuur prestatie-indicatoren geformuleerd worden op basis
van theoretische analyses van het gehele onderwijsgebeuren, bijvoorbeeld een analyse
van het onderwijsleerproces volgens het model van De Block en Heene (1990).
Instellingen gaan bij zelfevaluaties enerzijds uit van bestaande databestanden zoals
studentenadministratie, examenadministratie en bouwen eventueel nieuwe databestanden
op om gesignaleerde problemen te analyseren (bijv. lage rendementen). Met andere
woorden: gehanteerde of voorgestelde indicatoren worden in vele gevallen geformuleerd
uitgaande van bestaande databestanden of symptomatisch, dit wil zeggen naar aan-
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leiding van geconstateerde knelpunten in het onderwijs. Mogelijk leidt dit tot andere
indicatoren dan welke op basis van theoretische analyses geformuleerd worden. In dit
survey-onderzoek werd gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst waarbij via
enkele open vragen gevraagd werd welke indicatoren in het kader van de interne
kwaliteitsbewaking gehanteerd werden. Tevens werd gevraagd relevante interne
rapporten toe te sturen. Dit survey-onderzoek richtte zich tot de CRWO- contactpersonen (Centra voor Research van het Wetenschappelijk Onderwijs) aan de verschillende
Nederlandse universiteiten, medewerkers van vakgroepen Onderwijsontwikkeling die
werkzaam zijn op het terrein van kwaliteitsbewaking' en de HBO-Raad. In een aantal
gevallen werd door de CRWO-centra verwezen naar andere contactpersonen binnen de
universiteit en werden deze aangeschreven. Er werd van uitgegaan dat de HBO-raad een
overzicht kon bieden van door HBO-instellingen gehanteerde indicatoren, aangezien op
zijn initiatief een aantal projecten in het kader van interne kwaliteitsbewaking van start
waren gegaan.
Beide deelonderzoeken, namelijk de literatuurstudie en het survey-onderzoek, hebben,
na vergelijking van de resultaten (fase 3), geleid tot een lijst van mogelijke indicatoren
en variabelen*. In deze lijst werd gepoogd een eerste ordening aan te brengen. Hierbij
werd uitgegaan van de wijze waarop Boesjes-Hommes (1974) de operationalisatie van
een empirische variabele voorstelt en de wijze waarop dit kan vertaald worden voor de
probleemstelling in dit onderzoek (par. 4.3, figuur 23). Dit betekent dat het begrip 'het
functioneren van het onderwijs' geoperationaliseerd kan worden in drie hiërarchische
niveaus. Het eerste niveau is het niveau van de dimensies, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Het hier gerapporteerde onderzoek beperkt zich tot de dimensie
onderwijs (zie verder). Daarnaast is er het niveau van de indicatoren, gedefinieerd als
algemeen geformuleerde aanwijzingen en tenslotte het niveau van de variabelen,
namelijk meer specifieke karakteristieken. Daarnaast bevatte de inventarisatie heel wat
gegevens op een nog hoger operationalisatieniveau. Het gegeven 'activiteiten voor
onderwijsinnovatie' wordt bijvoorbeeld geoperationaliseerd in ' het percentage docenten
dat betrokken is bij vernieuwingsprojecten', 'de totale hoeveelheid tijd besteed aan
vernieuwingsprojecten', 'het aantal vakken dat betrokken is bij vernieuwingen en de
mate waarin de inhoud is aangepast'. Door het opnemen van deze zeer gedetailleerde
gegevens werd de inventarisatie onoverzichtelijk en dus weinig hanteerbaar. Kwaliteitsbewaking op centraal niveau en faculteitsniveau kan slechts efficiënt en effectief
verlopen wanneer de gehanteerde set van prestatie-indicatoren en variabelen overzichtelijk en beperkt is. Omwille van dit uitgangspunt werden deze vergaande operationaliseringen uit de inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen weggelaten.
Het resultaat is een geordende lijst van gegevens. De gegevens zijn geordend naar
inhoudelijke samenhang: welke gegevens betreffen hetzelfde aspect van het onderwijs,

' 13 Centra voor Research van hel Wetenschappelijk Onderwijs, waaronder vakgroepen Onderwijsomwikkcling
* Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten van fase 1 tot en met 3, zie Segers e.a„ 1989.
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bijvoorbeeld de studentenuitstroom of het curriculum? Deze gegevens zijn bij elkaar
geplaatst en genoemd naar het betreffend aspect van het onderwijs. Deze ordening werd
in belangrijke mate reeds aangegeven in de geanalyseerde literatuur en in de nota's die
toegestuurd werden als reactie op het survey-onderzoek. Daarnaast werd de ordening in
het overleg met de contactpersonen in het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen'
en met de leden van de Technische Werkgroep (1.4) besproken.
Op deze wijze zijn voor de onderwijsfunctie elf indicatoren geformuleerd en voor elk
van deze een set van variabelen. Deze elf onderwijsindicatoren zijn:
studenteninstroom
studentendoorstroom
studentenuitstroom
vakgroep/personeel
curriculum
onderwijsklimaat
financiële zaken
infrastructurele/materiële voorzieningen
onderwijsaanbod
beleid
samenwerking tussen instellingen.
In deze studie zijn enkel de indicatoren en variabelen voor de onderwijsfunctie
gerapporteerd. Visitatiecommissies voor de onderzoeksfunctie van instellingen voor
hoger onderwijs zijn op dit ogenblik nog niet geïmplementeerd. Een toetsing van een
set van onderzoeksindicatoren aan de praktijk, zoals uitgevoerd voor onderwijsindicatoren (hoofdstuk 5) is nog niet mogelijk. Om deze reden zijn de resultaten van de
inventarisatie van onderzoeksindicatoren en -variabelen hier niet opgenomen. We
verwijzen hiervoor en voor een meer gedetailleerde rapportage van de inventarisatie van
potentiële indicatoren en variabelen voor onderwijs naar eerdere publikaties (Segers e.a
1989; Dochye.a., 1990).
De geordende lijst van indicatoren en variabelen is het uitgangspunt van het validiteitsonderzoek (hoofdstuk 4).
Samenvattend kunnen drie fasen in het inventarisatie-onderzoek onderscheiden worden.
De resultaten hiervan werden in eerdere publikaties uitgebreid besproken.
Fase 1
Studie van nationale en internationale literatuur en analyse van beleidsnota's.
Resultaten: inventarisatie van in literatuur aangegeven prestatie-indicatoren en variabelen. Een eerste overzicht van de resultaten werd eerder gepubliceerd (Dochy e a
1987; Segers e.a., 1989).

' Menens, F. en Bormans, M.
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Fase 2
Survey-onderzoek naar gehanteerde prestatie-indicatoren en evaluatiesystemen (WOinstellingen en HBO-Raad), Analyse van instellingsrapporten over interne kwaliteitsbewakingsactiviteiten.
Resultaten: inventarisatie van in het veld gehanteerde (empirische) indicatoren en
variabelen. (Segers e.a., 1989).
Fase 3
Vergelijking van de resultaten van fase 1 en fase 2.
Resultaten: Vergelijkende studie van theoretische en empirische indicatoren en variabelen. (Segers e.a., 1989).

3.2

Onderzoeksresultaten

Het in hoofdstuk 4 gerapporteerde validiteitsonderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen. In deze paragraaf worden de resultaten
van fase 1, 2 en 3 gerapporteerd (voor meer gedetailleerde resultaten van elk van deze
fasen, zie Segers e.a., 1989).
3.2.1

Potentiële onderwijsindicatoren en -variabelen.

In de reakties op de survey worden door de instellingen elf indicatoren aangegeven. Ze
worden beschouwd als aanwijzingen over de wijze waarop een instelling haar onderwijstaak uitvoert en haar doelstellingen nastreeft.
Deze indicatoren zijn:
studenteninstroom
studentendoorstroom
studentenuitstroom
personeel
curriculum
onderwijsklimaat
financiële zaken
infrastructurele en materiële voorzieningen
onderwijsaanbod
beleid
samenwerking tussen instellingen.
In deze paragraaf wordt per indicator beschreven welke de potentiële variabelen zijn.
De indicatoren en variabelen worden genummerd. Omwille van de overzichtelijkheid
van de gepresenteerde onderzoeksresulaten, wordt deze nummering aangehouden in de
volgende hoofdstukken.
(7j.
De indicator studenteninstroom wordt zowel in de literatuur als door de instellingen
hoger onderwijs geoperationaliseerd in een aantal variabelen. Het aantal inschrijvingen
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op zich geeft een onjuist beeld en kan tot verkeerde interpretaties leiden. Daarom
relateren de instellingen voor hoger onderwijs het gegeven 'aantal inschrijvingen' aan
verschillende andere variabelen: demografische ontwikkelingen en het aantal inschrijvingen bij andere opleidingen. Vanuit het HBO wordt het aantal inschrijvingen
eveneens gerelateerd - en op deze wijze gerelativeerd - aan het aantal informatieaanvragen. De motivatie van studenten is een kenmerk van de aankomende studenten
dat bij de interpretatie van doorstroom en uitstroomgegevens een verklarende factor kan
zijn. Als motieven vermeldt Broeks (1986) verbeteren van de huidige functie, grotere
kans op een baan, goede vrijetijdsbesteding, ontwikkelen van capaciteiten, beter willen
functioneren, meer willen weten, wetenschappelijke vorderingen willen bijhouden, e.a.
Naast de motivatie kenmerkt de kwaliteit van de student, meer bepaald zijn voorkennis,
vooropleiding en beroepservaring de studenteninstroom. In enkele literatuurbronnen
wordt het gemiddeld eindexamencijfer van het voortgezet onderwijs als variabele
aangegeven.
De instellingen wijzen er op dat vergelijkingen tussen verschillende faculteiten en
vakgroepen en uitspraken op instellingsniveau vaak niet geldig zijn. Onder meer afhankelijk van de arbeidsmarktsituatie, trekken in een bepaalde periode sommige
studierichtingen meer studenten aan dan andere studierichtingen. In de literatuur wordt
het aantal inschrijvingen als geldige variabele beschouwd indien gegevens per niveau
(instelling, faculteit, studierichting) en per onderwijsvorm (deeltijd, voltijds) berekend
en geïnterpreteerd worden. Soms worden deze gegevens afzonderlijk per studiejaar (1ste
en 2de fase) gepresenteerd. Daarenboven wordt in de literatuur er op gewezen dat
rekening moet worden gehouden met de toelatingsprocedures en, in dit verband, met het
aantal aanmeldingen per studentplaats.
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De potentiële variabelen voor de indicator 'studenteninstroom' zijn in onderstaande
figuur samengevoegd.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

tolan! aantal inschrijvingen per inslelling/faculteil/cursus (vt,dt)
aantal aanmeldingen per studentplaats
vooropleiding, beroepservaring
leeftijdsopbouw
man/vrouw ratio
geografische herkomst
voorkennis (kwaliteit van de studenten)
gemiddeld eindexainencijfer voortgezet onderwijs
motieven van inschrijving
aantal studenten dat informatie aanvraagt (aantal verzonden
brochures), zich (voor)inschrijft en uiteindelijk betaalt
ontwikkeling (en prognose) van aantal inschrijvingen ten opzichte van de demografische ontwikkelingen
ontwikkeling van het aantal inschrijvingen ten opzichte van andere opleidingen
toelatingsprocedures

Figuur 19: Potentiële variabelen voor de indicator 'studenteninstroom'.

Een veel gebruikte maat voor doorstroming is het numeriek rendement. Ze geeft het
percentage geslaagde studenten van een cohort voor een examen of een studiefase op
een bepaalde einddatum weer. Jansen, E.P.W.A. e.a. (1987, p. 7) formuleren enkele
bezwaren die aan deze maat kleven. "Allereerst is ze gekoppeld aan bepaalde examens.
In het WO zijn dan slechts peildata af te leiden van het propedeutisch- en doctoraal
examen. Met name bij meer flexibele doctoraalprogramma's is het tussentijds numeriek
rendementsgegevens presenteren onmogelijk. Het loslaten van vastomlijnde jaarprogramma's houdt in dat er geen 'deadlines' meer zijn aan het einde van een cursusjaar.
Van numerieke rendementen na twee of drie cursusjaren -in de zin van geslaagd zijn
voor alle tweede respektievelijk derdejaarsvakken- kan dan geen sprake meer zijn. Een
tweede bezwaar tegen numerieke rendementsgegevens is dat zij geen inzicht geven in
de omvang van de studieachterstand van studenten. Numerieke rendementsgegevens
laten alleen zien dat een percentage studenten geslaagd is voor een examen, maar geven
geen inzicht in de omvang van de achterstand van niet-geslaagde studenten".
Het slaagpercentage wordt niet alleen per studierichtingsfase (propaedeuse, doctorale
fase) berekend, maar tevens per opleidingsjaar en per cursus. Volgens Wilbrink en
Joostens (1986) hebben slaagpercentages een beschrijvend karakter voor de betreffende
cursus, ook al kunnen ze samen met gegevens over andere cursussen leiden tot een
kwaliteitsoordeel op het niveau van de programma's. Ook de studielast wordt op
studierichtingsniveau én cursusniveau beoordeeld. Dit type gegevens (slaagpercentages,
studielast) kan, naarmate ze gedetailleerder zijn, een ingang zijn voor het identificeren
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van knelpunten in het onderwijsleerproces. Voor dit laatste doel zijn gegevens nodig per
curriculumonderdeel, d.i. per cursus (van Lieshout, 1986). Den Hollander e.a. (1987, p.
34) operationaliseren de variabele 'slaagpercentage' nader: ontwikkeling van het
gemiddeld tentamencijfer ten opzichte van de hoeveelheid tijd die van de docenten in
het reguliere proces gaat zitten, ten opzichte van de hoeveelheid geld dat in het
reguliere proces gaat zitten. Studievoortgangsgegevens vormen relevante informatie voor
de docenten, persoonlijk of in vakgroepverband. Ze geven een beeld van welke
onderwijsonderdelen wel of niet afgerond zijn en welke examenonderdelen nog niet
afgelegd zijn. Studievoortgangsgegevens leveren tevens informatie op over de benodigde begeleiding (Vaags, 1985). Studievoortgangsgegevens kunnen geregistreerd
worden op studierichtingsniveau, opleidingsjaarniveau en cursusniveau.
Het aantal studiestakers en omzwaaiers geeft eveneens een beeld van de studentendoorstroom: hoeveel studenten stoppen hun studie en hoeveel kiezen voor een andere
studierichting. Dit gegeven kan aangevuld en verduidelijkt worden met de motieven van
studiestakers. Het percentage toezwaaiers geeft een gedifferentieerd beeld van de
studentenpopulatie die op een bepaald ogenblik het onderwijs volgen.
Als mogelijk relevante variabelen voor de 'doorstroom' formuleren den Hollander e.a.
(19X7, p. 34) 'ontwikkeling van het aantal keren dat een student hetzelfde tentamen doet
ten opzichte van de tijd die van docenten in het reguliere proces gaat zitten' en 'ontwikkeling gemiddelde studieduur van studenten naar vooropleiding (op hogere niveaus
bijvoorbeeld per 3- en 4-jarige opleidingen) en/of per cohort'. In functie van de hanteerbaarheid nemen we deze nadere operationaliseringen niet in de inventarisatie op.
De potentiële variabelen voor de indicator 'studentendoorstroom' zijn weergegeven in
figuur 20.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

skiagpercentages na propaedeuse en doctorale fase, per studierichting
slaagpercenlage voortentamens,per cursus
aantal studenten die doorstromen naar tweede fase
studievoortgang per studierichting, per cursus
% studiestakers
motieven van sludiestakers
% omzwaaiers en toezwaaiers
verhouding normatieve studielast/gerealiseerde studielasl per studierichting, per
cursus
reële deelname (%) aan vakken/stages etc. t.o.v. de geplande deelname

Figuur 20: Potentiële variabelen voor de indicator 'studentendoorstroom'
(ij
De studentenuitstroom, meer bepaald de afgestudeerde op de arbeidsmarkt en zijn
positie in vergelijking met afgestudeerden van andere instellingen, is een aandachtspunt
in de instelling voor hoger onderwijs. Gepoogd wordt een inzicht te verwerven in de
plaats van de afgestudeerde op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden zowel in de literatuur
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als door Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs, een set van variabelen genoemd
(figuur 21).
Het beroepsleven van de afgestudeerde wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag
vanuit de arbeidsmarkt. Het geeft dan ook een vertekend beeld afgestudeerden uit de
studierichting informatica te vergelijken met afgestudeerden uit de studierichting
sociologie. De vraag naar informatica op de arbeidsmarkt is momenteel beduidend
hoger dan de vraag naar sociologen, ongeacht het feit of dit al dan niet een gunstige
evolutie is.
Vanuit deze optiek wordt door de instellingen en in de literatuur gewezen op de
noodzaak uitstroomgegevens per vakgebied te interpreteren. Perspectieven op een ten
aanzien van de studies relevante functie zijn eveneens regionaal bepaald. Bepaalde
regio's vertonen veel hogere werkloosheidscijfers. De vestiging of het verdwijnen van
industrieën en instellingen heeft zijn directe invloed op de werkloosheidscijfers.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

relevantie van de studie ten aanzien van de beroepsactiviteiten 12 maanden/5 jaar
na afstuderen, per studierichting
gemiddelde tijd tussen afstuderen en eerste baan, per studierichting
gemiddeld salaris na x-jaar, per studierichting
raüo werklozen/afgestudeerden, per studierichting
aantal doctoraaldiploma's per faculteit
% afgestudeerden van een bepaald jaar dat na x-jaar gepromoveerd is, per
faculteit
afstemming van het produkt afgestudeerde op de arbeidsmarkt/maatschappij
vraag naar/aanbod van stageplaatsen, afstudeeropdrachten

Figuur 2 1 : Potentiële variabelen voor de indicator 'studentenuitstroom'
(,)

In 'Richtlijnen voor het onderwijsverslag' (stuurgroep HOAK, 1987 p. 23) wordt
gewezen op het belang van de kwaliteit van het betrokken personeel. De veronderstelling is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de inzet van menskracht en middelen
en daarmee bereikte resultaten. Het is daarom van belang inzicht te hebben in de
kwaliteit van de ingezette menskracht.
Wolters (19H5, p. 101) stelt: "Eén van de bepalende factoren voor de kwaliteit van het
hoger onderwijs is de kwaliteit van de functionarissen met een onderwijstaak". Het
belang van de onderwijsgevende voor het hoger onderwijs wordt tevens benadrukt in de
nota Kwaliteit van het Wetenschappelijk Onderwijs van de Academische Raad (1985).
De auteurs noemen de kwaliteit van de onderwijsgevenden een belangrijk intern
kwaliteitsaspect, aangezien 80% van de financiële middelen voor onderwijs voor de
personeelskostendekking gebruikt worden.
De variabelen die als operationalisatie van de indicator personeel gehanteerd worden
hebben enerzijds betrekking op individuele gegevens, 'curriculum-vitae'-gegevens:
leeftijd, opleiding en onderwijskundige kwalificaties, loopbaan en werkervaringen (incl.
promotie), onderwijsmotivatie en publikaties. Alle gegevens worden in gemiddelden per
faculteit beschouwd.
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Anderzijds worden enkele gegevens op facultair niveau als variabele geduid: gemiddeld
aantal conferenties bijgewoond en georganiseerd, selecties en aanstelling van afgestudeerden uit de eigen instelling, personeelsverloop, ratio WP/NWP, ratio student/
staf, aantal medewerkers met onderwijstaak, aantal uren onderwijs per medewerker en
facultaire voorzieningen voor onderwijskundige ondersteuning. Enkele variabelen
behoeven nadere uitleg.
De variabele 'aanstelling van afgestudeerden uit de eigen instelling" heeft betrekking op
het toetreden van personen tot het personeel van die instelling, (sub)faculteit of
studierichting waar zij hun afsluitend academisch examen hebben afgelegd (De Rooij,
19X5, p. 244). Onderwijsmotivatie is als variabele een vrij vaag begrip waarmee
interesse in het geven van goed onderwijs en onderwijsinspanning worden aangeduid.
Vooral in het wetenschappelijk onderwijs ligt het accent dikwijls op het vakgebied. De
docenten zijn in de eerste plaats onderzoekers en hebben de neiging kwaliteit van het
onderwijs uitsluitend te definiëren in termen van nieuwheid en wetenschappelijke
waarden van de geboden vakinhoud (Wolters, 1985, p. 102). De onderwijstaak vereist
echter niet alleen interesse in en expertise op het vakgebied maar ook het daadwerkelijk
willen en kunnen bereikbaar en beheersbaar maken van het vakgebied voor de studenten. Giesbers spreekt in dit verband van een onderwijspositieve mentaliteit van de
docent c.q. het besef dat goed onderwijs even belangrijk is als goed onderzoek (Giesbers, 1986, p. 294).
Onderwijsmotivatie veronderstelt tevens een adequate onderwijsinspanning. De docent
kan niet gehouden worden bepaalde resultaten bij de studenten te bereiken (dat hangt
onder meer ook af van de inspanning van de student), maar wel tot een adequate
onderwijsinspanning die er toe zal leiden dat bepaalde resultaten kunnen worden
geleverd (Wilbrink en Joostens, 1986).
Het aantal docenten met en zonder praktijkervaringen vinden we als variabele enkel
terug in nota's en rapporten van het HBO, wat te verklaren is vanuit de meer beroepsgerichte oriëntatie van deze vorm van hoger onderwijs. Dit geldt tevens voor de
variabele 'ziekteverzuim statistieken', die meer relevantie voor het HBO kan hebben.
Gezien het student-docent contact bij het HBO in het algemeen intenser is dan bij
universiteiten waar meer massaal onderwijs wordt gegeven, hebben afwezigheden van
docenten duidelijkere en meer directe consequenties voor het dagelijkse functioneren
van de instelling.
In figuur 22 is de set van potentiële variabelen voor de indicator 'personeel' weergegeven.
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

leeftijdsopbouw van het docentencorps
onderwijskundige kwalificaties via b.v. docententrainingen, om- en bijscholingen
aantal promoties per faculteit
gemiddelde leeftijd bij promoties
% medewerkers met graad behaald in een andereregionale,nationale, inter nationale instelling
% facultaire medewerkers met een bepaald aantal (3,6,9) jaar werkervaring buiten
de huidige instelling
onderwijsmotivalie
gemiddeld aantal publicaties per faculteit/vakgroep
gemiddeld aantal conferenties (regionale, nationale, internationale) per
faculteit/vakgroep bijgewoond, georganiseerd
selectiebeleid
tewerkstelling van medewerkers in de instelling waar ze afgestudeerd zijn
personeelsverloop
ratio WP/NWP per faculteit
student/staf ratio per faculteit
aantal medewerkers met onderwijstaak per faculteit
aantal uren onderwijs per medewerker (per faculteit.
per studierichtingXonderwijsbelasting)
facultaire voorzieningen voor onderwijsondersteuning
ziekteverzuiinstaüstieken
personeelsbeleid (rechtspositionele aspecten)

Figuur 22: Potentiële variabelen voor de indicator 'personeel'

Kwaliteitsbewaking van het curriculum in zijn onderscheiden aspecten (programma,
cursus) vormt een aandachtspunt in alle instellingen voor hoger onderwijs. Deze
indicator wordt in de literatuur en door instellingen voor hoger onderwijs geoperationaliseerd in volgende variabelen:
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5.1

effectiviteit van procedures voor het ontwikkelen van nieuwe programma's of het herzien
van bestaande programma's (nieuwe onderwerpen);
analyse van cursussen:

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

duidelijkheid en concrete formulering van de doelstellingen
relevantie van de doelstellingen t.a.v de beroepspsraktijk
opbouw van het onderwijsleerproces w.b. de keuze van de leerstof, onderwijsmethodes, leeractiviteiten, onderwijs-en leermiddelen
omvang onderwijspakket
doorzichtelijkheid van de toetsen

5.7

aansluiting bij de beginsituatie
analyse van programma's:

5.8 overeenstemming programmadoelen - instcllingsdoelen
5.9 juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid, niveau van de doelstellingen
5.10 overeenstemming van de inhoud van het programma met de doelstellingen
5.11 eventuele overlap of leemten, minder gelukkige volgorde en roostering van cursussen in het
programma
5.12 verdeling van tijd over theorie, praktische vaardigheden en onderzoek
5.13 overeenstemming in de wijze waarop onderwijs verzorgd wordt en wijze waarop getoetst
wordt
5.14 studeerbaarheid van het programma
5.15 realisering van de functies van hel programma
5.16 planning van de opleiding op lange termijn
5.17 duidelijkheid en doelmatigheid van de onderwijsorganisatie
5.18 examenregeling door de faculteit

Figuur 23: Potentiële variabelen voor de indicator 'curriculum'
Enkele variabelen behoeven nadere uitleg.
Relevantie van de doelstellingen van de cursus ten aanzien van de beroepspraktijk
betekent dat de doelstellingen inhoudelijk adequaat en dekkend zijn.
De evolutie van docentgestuurd en -gericht onderwijs met methodisch het accent op
hoorcolleges naar meer docentonafhankelijk onderwijs heeft zijn implicaties voor de
keuze van variabelen voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij de opbouw van het
onderwijsleerproces wordt de nadruk gelegd op de betrokkenheid student-docent, rneer
bepaald keuzes van en temporele verdeling van onderwijsmethodes en leermethodes
(zelfstudie, contacturen, ...) en op de constructie van leermiddelen (schriftelijk studiemateriaal, software-pakketten,...).
Doorzichtigheid van de toetsen heeft betrekking op de getoetste doelstellingen,
toetsvorm (multiple-choice, open vragen, ...), tijdstip en plaats van het examineren,
beoordelingswijze, herkansingsmogelijkheden en terugkoppelingsmomenten.
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De eisen die aan de doelstellingen van het programma gesteld worden zijn juistheid,
verdedigbaarheid en volledigheid. Dit impliceert vragen zoals:
*
*
*

zijn de doelen in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap?
zijn de doelen in overeenstemming met de (toekomstige) wensen van potentiële
'afnemers' en andere aspecten van de arbeidsmarkt?
zijn de doelen zodanig dat er voor de studenten voldoende ontplooiingsmogelijkheden zijn? Dit impliceert mogelijkheden tot attitudevonning bijv. probleemoplossend vermogen, creativiteit, ... (Vaags, 1985)

Van Hoeven (1987, p. 8) stelt volgende evaluatievragen in verband met de volledigheid
van de doelen: "biedt het programma mogelijkheden voor het aanleren van de vereiste
studievaardigheden?" en "biedt het programma voldoende mogelijkheden voor het
oefenen van denkhandelingen (bijv. toepassen van begrippen), mondelinge en schriftelijke vaardigheden?".
Vaags (1985) stelt dat in het curriculum voldoende aandacht moet worden besteed aan
lacunes en overlap tussen de verschillende vakken. Het is, volgens hem, niet goed alle
overlap uit het onderwijs te weren. Daarnaast zou een doel van onderwijs kunnen zijn
juist zoveel mogelijk lacunes te creëren zodat de student gestimuleerd wordt die lacunes
zelf op te vullen. Wilbrink en Joostens (1986) menen dat aan vakinhoudelijke deskundigen gevraagd kan worden te adviseren over eventuele overlap of leemten of
minder gelukkige volgorden in het cursusprogramma en de roostering van cursussen.
De studeerbaarheid van het programma omvat informatie over de belemmeringen die
studenten op hun weg vinden, knelpunten in de cursus- en examenprogrammering.
De realisering van de functies van een programma bijv. de oriënterende functie van de
propaedeuse duidt Bevers (1986) aan als evaluatieobject. Dit evaluatieobject wordt
nader geoperationaliseerd via variabelen als studiebegeleiding, -advisering, -voorlichting
en het aantal keuzevakken.
De omvang van het onderwijspakket als variabele wordt als volgt omschreven: "het
aanbieden van onderwijspakketten met een grotere omvang (bijv. 300 studiebelastingsuren) dan thans (examenvakken met minimaal 80 studiebelastingsuren), waarin
samenhangende onderwijselementen zijn samengebracht, zal de kwaliteit van het
onderwijs bevorderen en de versnippering ervan terugdringen." (L.U.W., 1986).
De examen- en tentamenregeling over de cursussen heen situeert zich op faculteitsniveau en omvat de doelmatigheid van de examenregeling en van het tentamenrooster (bevordert dit een doeltreffende tijdsbesteding?). Jansen e.a. (1987, p. 8) stellen
aan de hand van onderzoeksresultaten dat de spreiding van tentamens over de studiejaren een indicator is voor kwaliteit. Ze tonen de relatie aan tussen de onderwijsprogrammering en de doorstroming van studenten.
Uit hun onderzoek blijkt dat:
bij een gespreid programma het percentage gerealiseerde studiebelastingsuren in één jaar groter is dan bij een gepiekt programma
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er een indicatie is dat bij een gespreid programma het numeriek rendement voor de propaedeuse na één jaar hoger is dan bij een gepiekt
programma
het percentage geslaagden zowel op eerste tentamenpoging als voor
tentamens na herkansingen bij een gespreid programma hoger is dan bij
een gepiekt programma.
Duidelijkheid en doelmatigheid van de onderwijsorganisatie betekent enerzijds dat de
gehanteerde onderwijsvormen voor elke gebruiker duidelijk zijn en anderzijds dat ze
doel zijn (bijv. individuele studiesystemen al dan niet met computer ondersteuning,
blokonderwijs, modularisering, e.d.).
Planning op lange termijn is tenslotte een variabele die het individuele cursus- en
programmaniveau overschrijdt."Worden de leerresultaten bereikt of zijn de doelstellingen gerealiseerd" is een evaluatievraag die soms als deel van de curriculumevaluatie
wordt beschouwd. Deze vraag heeft betrekking op het produkt en wordt geoperationaliseerd via outputgegevens zoals slaagpercentages. De vraag of de toetsing de nagestreefde doelstellingen toetst, met andere woorden valide is, is dan wel een relevante
vraag in functie van de curriculumevaluatie.

Het onderwijsklimaat krijgt voornamelijk in de Amerikaanse literatuur expliciete
aandacht. De campussfeer en permanente educatie-activiteiten worden als belangrijke
aspecten van het onderwijsklimaat van een instelling omschreven.
In de Nederlandse instellingen wordt aan deze beide variabelen weinig gewicht gegeven
in functie van de kwaliteitsbewaking en -verbetering. Activiteiten voor onderwijsinnovatie daarentegen nemen een belangrijke plaats in in de jaarverslagen en ontwikkelingsplannen van de instellingen voor hoger onderwijs.
Campussfeer is een vrij vaag en subjectief begrip dat veelal weergegeven wordt door
adjectieven als gezellig, gemoedelijk, studiebevorderend of afstandelijk, concurrentieel,
gespannen, enzovoort.
In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp "Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs" (WHW, Staatsuitgeverij, 1981) gaat de minister nader in op het begrip
'academische vrijheid'. De academische vrijheid is van toepassing op onderwijs en
onderzoek. Betreffende de onderwijskant geldt de vrijheid voor studenten en docenten.
De docent is vrij op zijn vakgebied die wetenschappelijke opvattingen te verkondigen
die naar zijn inening de juiste zijn. Hij heeft de bevoegdheid de inhoud en methode van
het door hem te geven onderwijs te bepalen binnen het voorgeschreven onderwijsprogramma. Het onderwijs dient tevens didactisch verantwoord te zijn. De vrijheid
van de student duidt op de vrijwaring tegen indoctrinatie. Hij kan niet gedwongen
worden opvattingen aan te hangen of te verkondigen. De vrijheid van de student duidt
niet op de vrijheid om naar plaats en tijd onbeperkt onderwijs te ontvangen (Tweede
Kamer, Zitting 1980-1981, 16802, nrs. 3-4, blz. 49) (Knippenberg en Loos, 1983).
Persoonlijke vrijheid heeft betrekking op het privé-leven van studenten en medewerker.
De onderwijsfilosofie omvat de algemene ideeën van de instelling over doelen van de
instelling en algemene vormgeving van het onderwijs ter realisering van deze doelen.
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De algemene doelstellingen zijn indirect bepalend voor de inhoud van het onderwijs. De
beschrijving van de onderwijsorganisatie en vormgeving behoort zeker tot de prestatieindicatoren (Wilbrink en Joostens, 1986). De onderwijsvormgeving en organisatie zijn
de laatste jaren vaak als aandachtspunt gesteld in het kader van discussies over
differentiatie. Vele instellingen experimenteren, met veel of weinig succes, met nieuwe
organisatievormen: probleemgestuurd onderwijs, blokonderwijs, modulair onderwijs (op
instellingsniveau, studierichtingsniveau, voor één of meer programma's, voor één of
meer cursussen), enz.
Permanente educatie-activiteiten kunnen zijn: computercursussen, studiedagen, wetenschappelijke conferenties, enzovoort.
Tenslotte worden innovatiegerichtheid, geïnstitutionaliseerde activiteiten voor onderwijsinnovatie (zoals de tijd en middelen hiervoor voorzien en resultaten zoals beschikbaarheid en gebruik van nieuwe leermiddelen) als potentiële variabelen gegeven. Innovatiegerichtheid of de 'vernieuwingsinspanning' is een expliciete taak van elke
faculteit binnen elke instelling. "Het is aan de instellingen om adequate methoden te
kiezen en voeling te houden met ontwikkelingen in de samenleving. Afstemming op de
behoeften van de samenleving is urgent voor beroepsgerichte opleidingen en opleidingen van meer algemene aard" (Wilbrink en Joostens, 1986, p. 28). Geïnstitutionaliseerde
activiteiten voor onderwijsinnovatie omschrijft de R.U. Utrecht in het onderwijsverslag
1984/1985 als onderwijsontwikkelingsonderzoek waarbij onderzoek verricht wordt naar
de verbetering van kennisoverdracht. Ook andere instellingen wijzen in jaarverslagen en
discussienota's op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen die tot stand gekomen of
gepland zijn. den Hollander e.a. (1987) besteden relatief veel aandacht aan onderwijsvernieuwing. De variabele 'geïnstitutionaliseerde activiteiten voor onderwijsinnovatie' wordt in vergaande mate geoperationaliseerd:
*
*
*
*
*
*
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totaal aantal vernieuwingsprojecten in uitvoering
de totale hoeveelheid geld, tijd besteed aan de projecten
resultaten van de projecten
verhouding aantal uren regulier proces en vernieuwingsuren
percentage docenten dat betrokken wordt bij vernieuwingsactiviteiten
aantal vakken dat onder de loup is genomen en de mate waarin de inhoud is
aangepast

Deze potentiële variabelen zijn samengevat in figuur 2 4 .

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

academische en persoonlijke vrijheid voor alle individuen op de campus
sfeer in de instelling
onderwijsfilosofie, met name de insiellingsdoelen en algemene vormgeving
van het onderwijs
aantal, duur. participatie, voldoening, permanente educatie-activiteiten
innovatiegerichtheid
hoeveelheid tijd, middelen en resultaten van geïnstitutionaliseerde activiteiten v(wr
onderwijsvernieuwing

Figuur 24: Potentiële variabelen voor de indicator 'onderwijsklimaat'
F/nanrië/e zaten (7)
Zowel in de literatuur als in het veld krijgt deze indicator relatief weinig aandacht.
Enerzijds is dit te verklaren vanuit het feit dat de instellingen voor hun financiële
middelen afhankelijk zijn van derden (overheid, industrie, ..), wat betekent dat instellingen aan dit gegeven weinig of niets kunnen veranderen. Anderzijds hebben ze wel
beslissingsrecht en medezeggingschap over de verdeling van de toegewezen gelden.
Daarnaast is het opstarten en uitvoeren van kwalitatief goede projecten (ook op gebied
van onderwijs) een middel om derde geldstroom-gelden te verwerven.
Financieel management duidt op het beleid van de instelling met betrekking tot de
verdeling van gelden over de verschillende faculteiten en over de verschillende uitgavenbronnen. De verschillende uitgavenbronnen voor onderwijs zijn personeel (salarissen), materiële voorzieningen (hardware), bibliotheek en mediatheek. Het procentueel
aandeel van elk van deze uitgavenbronnen en de totale onderwijsuitgaven in vergelijking met andere universiteiten worden als variabelen genoemd.
De noodzaak van financieel management wordt benadrukt in de discusssienota
'Kwaliteitsbeleid aan de landbouwuniversiteit' (L.U.W., 1986). Herbezinning van het
financieel beleid op het gebied van onderwijs (en onderzoek) wordt als een noodzakelijke taak van de faculteit beschouwd. Dit financieel beleid dient in sterke(re) mate
een taakstellend karakter te krijgen, gezien het belang van de implementatie van het
vernieuwingsbeleid.
Vaags (1985) hanteert in dit verband het begrip 'doelmatigheid'. Een analyse van de
baten/kosten verhouding geeft aan welke van de aangedragen middelen/alternatieven het
meest doelmatig zijn. Deze analyse kan op verschillende niveau's gebeuren. Aspekten
van kosten zijn: docenten- en studententijd, ruimten, apparatuur, en dergelijke.
Den Hollander e.a. (1987) formuleren een aantal mogelijk relevante variabelen:
verhouding uitgaven ten opzichte van het rendement (propaedeuse, diplomafase)
uitgaven voor vernieuwingsprojecten
relatie bestede middelen ten opzichte van het budget voor vernieuwingsprojecten
percentage van het budget besteed aan na- en bijscholing (totaal; per docent)
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uitputtingsoverzicht van de budgetten per kostensoort
verantwoording budget versus reële uitgaven
Deze variabelen worden verder gedetailleerd in gegevens zoals 'overzichten van de
ontwikkelingen in de debiteurensaldo', 'inzicht in de liquiditeit ten opzichte van de
liquiditeitsprognoses'. Zoals aangegeven in 3.1, worden deze niet opgenomen in de
inventarisatie omdat de set van indicatoren en variabelen in dat geval te uitgebreid
wordt en dus niet meer hanteerbaar.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

financieel management
onderwijskosten in vergelijking mei andere kosten
% kosten voor ruimten
% kosten voor apparatuur
% bihliotheekuitgaven, % mediatheekuitgaven
verhouding uitgaven t.o.v. rendementen (propaedeuse, diplomafase)
% uitgaven voor vernieuwingsprojecten
vertiouding totale bestede middelen ten opzichte van budget voor vernieuwingsprojecten
budget besteed aan na- en bijscholing (totaal; per docent)
analyse van de uitgaven voor onderwijsdoelen, uitputtingsoverzichten van
budgetten per kostensoort
verantwoording budget vs. reële uitgaven

Figuur 25: Potentiële variabelen voor de indicator 'financiële zaken'

Infrastructurele voorzieningen ten behoeve van onderwijs zijn de onderwijsruimtes,
bibliotheek en mediatheek per faculteit.
De gemiddelde oppervlakte van deze ruimtes, de ratio onderwijsruimte/researchruimte,
en de kwaliteit van de onderwijsruimte worden in de literatuur als variabelen aangeduid.
De aanwezigheid van audio-visuele centra, media-instituten en dergelijke zijn tevens
concretiseringen van de infrastructurele voorzieningen.
Materiële voorzieningen omvatten de hardware (overheadprojectors, computers) en
software.
Software-variabelen zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid videotapes in de mediatheek en
het aantal boeken, tijdschriften (volumes) in de bibliotheek per medewerker. Figuur 26
geeft een overzicht van deze variabelen.
Deze indicator wordt in de (inter-)nationale literatuur wel, maar door de in het surveyonderzoek betrokken instellingen niet geoperationaliseerd in variabelen. Verondersteld
kan worden dat elke instelling over de gegevens van enkelvoudige variabelen (aantal
boeken, tijdschriften, gemiddelde oppervlakte,..) beschikt, maar deze als weinig of niet
relevant beschouwen in functie van kwaliteitsbewaking.
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8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

gemiddelde oppervlakte onderwijsruimte per faculteit/instelling
gemiddelde oppervlakte van de bibliotheek, mediatheek per faculteit/instelling
ratio onderwijsruimte/onderzoeksruimte
de kwaliteit van de gebruikte onderwijsruimte
AV-ccntra, media-insütuten. en dergelijke als onderwijsondersteuning
hoeveelheid hardware per faculteit
hoeveelheid software in de mediatheek per medewerker, per faculteit
aantal boeken/volumes per full-time medewerker per faculteit

Figuur 26: Potentiële variabelen voor de indicator 'infrastructurele en materiële voorzieningen"

Differentiatie is in het hoger onderwijs een betrekkelijk nieuw fenomeen. Gedachtenvorming en discussie over differentiatie zijn sinds de jaren '80 op gang gekomen; concrete
ontwikkelingen zijn al wat langer aan de orde. De meeste instellingen hebben inmiddels
al wat ervaringen met differentiatie in hun onderwijsaanbod (Van Berkel e.a., 1987).
Als variabelen worden geëxpliciteerd:

9.1
9.2
9.3
9.4

keuzemogelijkheden wat betreft afstudeerrichtingen
aanbod van studierichtingen: reguliere, vrije en experimentele
omvang van het keuzecumculum ten opzichte van het verplichte curriculum
mogelijkheden lot deeltijdopleidingen, service-onderwijs, contract-onderwijs,
postacademisch onderwijs

Figuur 27: Potentiële variabelen voor de indicator 'onderwijsaanbod'

Inherent aan een vrije studierichting is dat deze alleen een doctorale fase kent en dus
aansluit bij de propaedeuse van een bepaalde studierichting.
Een experimentele studierichting omschrijft McDaniël (1985) als volgt: "In de Wet is de
mogelijkheid opgenomen (artikel 20) om, onder goedkeuring van de minister van
onderwijs en wetenschappen en na advies van de Onderwijsraad en de Academische
Raad, een studierichting op experimentele basis te starten. De goedkeuring daarvoor
wordt voor ten hoogste 10 jaar verleend; daarna moet worden besloten of de studierichting definitief in het Academisch Statuut wordt opgenomen -en zo wordt geïnstitutionaliseerd- of niet. In het laatste geval wordt het experiment beëindigd en wordt
datgene wat een nieuwe studierichting had moeten worden bij één of meer vakgroepen
ondergebracht."
Het keuzecurriculum en het verplichte curriculum vormen samen het programma.
Meestal gaat het om het programma van de doctoraalfase. Het keuzecurriculum kan
keuzevakken, de doctoraalopdrachten en stages omvatten.
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Contractonderwijs wordt bepleit door De Groot (1972) als voorstel tot doorbreking van
de academische vrij(blijvend)heid die voor een belangrijk deel met de gehele doorstromings- en vertragingsproblematiek samenhangt. Twee modellen in termen van verschillende contracten tussen de studenten en (de studieleiding van) de onderwijsinstelling
kunnen beschreven worden: het veldloopcontract als een zwak contract (veel vrijblijvendheid van beide kanten) en het expeditiecontract als een sterk contract (duidelijke
rechten en plichten van beide kanten). Als kenmerken somt De Groot op: een adequate
minimalisering van de minimum- of kerneisen voor de opleiding; maximale differentiatie in individuele programma's (inhoudelijke en naar moeilijkheidsgraad); afstemming
van de selectiedrempel (éénmalige ingangsselectie); begrensde onderwijscapaciteit
(numerus fixus); toetsingen en steunprogramma's (feedback en hulp zodat geen
achterstand opgelopen wordt: "samen uit, samen thuis"-principe); ijver-clausule;
ziekteclausule.

Institutionele kwaliteitsbewaking is een bekommernis van alle instellingen voor hoger
onderwijs, niet alleen omdat de overheid dit als een taak van de instelling beschouwt,
maar ook omdat elke instelling zich bewust is van het belang van interne kwaliteitsbewaking voor het verbeteren van deze kwaliteit. Dit blijkt uit de analyse van de interne
rapporten toegestuurd in functie van het surveyonderzoek (Segers e.a., 1989).
In de discussienota "Kwaliteitsbeleid aan de landbouwuniversiteit" (L.U.W., 1986)
wordt gesteld dat het toekomstig onderwijsbeleid in hoge mate dient bepaald te worden
door taakverdelings- en concentratieafspraken met het Hoger Agrarisch Onderwijs, de
instituten voor landbouwkundig onderzoek en de andere universiteiten op basis van
lange termijn ontwikkelingen in de samenleving en de levensvatbaarheid en kwaliteit
van studierichtingen en vakgroepen."
Oosterhuis-Geers en Terlouw (1987, p. 9) stellen dat de indicator voor de kwaliteit van
het onderwijs op het niveau van processen en structuren gevonden kan worden in het
'probleemoplossend vermogen' van onderwijsorganisaties. Onder probleemoplossend
vermogen van een onderwijsorganisatie verstaan zij de mate:
waarin in de structuur van de onderwijsorganisatie plaats is gemaakt voor een of
andere commissie ten behoeve van zelfevaluatie met daaraan gekoppeld bepaalde
bevoegdheden, een bepaalde positie, status;
waarin de leden gebruik maken van een bepaald managementproces (bijvoorbeeld systematische probleemaanpak in groepen, meta-vaardigheden) en enige
kennis en inzicht hebben in het functioneren van onderwijsorganisaties, waardoor
zij gericht zijn op evaluatie en verbetering van het onderwijsleerproces en de
onderwijsstructuur, en
waarin bovenstaande punten uiteindelijk resulteren in een verbeterd onderwijs
In de literatuur wordt dit weergegeven met het begrip 'democratische beleidsvoering',
algemeen omschreven als de mate van deelname aan het beleid van de instelling door
alle participanten, met name studenten, wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk
personeel.
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Deze potentiële variabelen zijn samengevat in figuur 28.
10.1

institutionele kwaliteitsbewaking

1(1.2

taakverdeling en concentratieafspraken met hoger onderwijsinstellingen, instituten
en andere instellingen
democratische beleidsvoering
' •

10.3

Figuur 28: Potentiële variabelen voor de indicator 'beleid'
! J>tfte//Mjl»é71 ( / / )

Behalve het organiseren van en deelnemen aan overlegmomenten en taakverdeling en
concentratieafspraken wordt samenwerking tussen instellingen als 'kwaliteitsaspect' in
de reactie op de enquête en de toegestuurde rapporten en nota's niet geëxpliciteerd.
In de literatuur wordt gewezen op variabelen als het gemeenschappelijk gebruik van
infrastructurele voorzieningen en uitwisseling van leermiddelen.

11.1
11.2

organisatie van overlegmomenten
deelname aan overlegorganen

11.3

gemeenschappelijk

gebruik van infrastructurele

voorzieningen

(bijvoorbeeld

laboratoria, bibliotheek)
11.4

uitwisseling van leermiddelen (bijvoorbeeld videobanden, courseware.
beeldplaten)

Figuur 29: Potentiële variabelen voor de indicator 'samenwerking tussen instellingen'

3.3

Conclusies

De inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen is enerzijds bedoeld om een
overzicht te verschaffen van indicatoren en variabelen die gebruikt kunnen worden in
functie van de beschrijving en analyse van het functioneren van een instelling voor
hoger onderwijs. Hierbij is het hier gerapporteerde overzicht beperkt tot de onderwijstaak van instellingen voor hoger onderwijs.
Anderzijds is deze inventarisatie uitgangspunt voor het validiteitsonderzoek, waarvan de
resultaten gepresenteerd zijn in hoofdstuk 4. De lijst van indicatoren en variabelen,
zoals voorgesteld in figuur 30, is verwerkt tot een schriftelijke vragenlijst, die gebruikt
werd in functie van het validiteitsonderzoek (bijlage 1).
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Indicatoren
1 Sludenteninstroom

Variabelen

.1 lotanl aantal inschrijvingen per instelling/faculteit/cursus (vl, dt)

.2

aantal aanmeldingen per studentplaats
vooropleiding, beroepservaring
leeftijdsopbouw
man/vrouw ratio
geografische herkomst
voorkennis (kwaliteit van de studenten)
gemiddeld eindexainencijfer voortgezet onderwijs
motieven van inschrijving
aantal studenten dat informatie aanvraagt (aantal verzonden
brochures), zich <voor)inschrijf( en uiteindelijk betaalt ten aanzien van
andere opleidingen
1.11 ontwikkeling (en prognose) van aantal inschrijvingen ten overstaan
van de demografische ontwikkelingen
1.12 ontwikkeling van het aantal inschrijvingen ten overstaan van andere
opleidingen
1.13 toelatingsprocedure

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

2 Sludentendoorstroom

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3 Sludentenuilstroom

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
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slaagpercentage na propaedeuse en doctorale fase, per studierichting
slaagpercentage voor tentamens, per cursus
aantal studenten die doorstromen naar de tweede fase
studievoortgang per studierichting, per cursus
% studiestakers
motieven van studiestakers
% omzwaaiers en toezwaaiers tijdens en na propedeuse, doctorale
fase)
verhouding normatieve studielast/gerealiseerde studielast per
studierichting, per cursus
reüle deelname (%) aan vakken/stages etc. t.o.v. de geplande deelname
relevantie van de studie ten aanzien van de beroepsactiviteiten 12
maanden/5 jaar na afstuderen, per studierichting
gemiddelde tijd tussen afstuderen en eerste baan. per studierichting
gemiddeld salaris na x-jaar. per studierichting
ratio werklozen/afgestudeerden, per studierichting
aantal doctoraaldiploma's per faculteit
% afgestudeerden van een bepaald jaar dat na x-jaar gepromoveerd i s,
per faculteit

3.7 afstemming van hel product afgestudeerde op de arbeidsmarkt/maatschappij
3.8 vraag naar/aanbod van stageplaatsen, afstudeeropdrachten
4 Personeel

.,.

5 Curriculum

4.1 leeftijdsopbouw van het docentencorps

;

4.2 onderwijskundige kwalificaties via b.v. docententrainingen, oin- en
bijscholingen
4.3 aantal promoties per faculteit
4.4 gemiddelde leeftijd bij promoties
4.5 medewerkers met graad behaald in een andere regionale, nationale, inter
nationale instelling
4.6 % facultaire medewerkers met een bepaald aantal (3,6,9) jaar werkervaring
buiten de huidige instelling
4.7 onderwijsmotivatie
4.8 gemiddeld aantal publicaties per faculteil/vakgroep
4.9 gemiddeld aantal conferenties (regionale, nationale, internationale) per
faculteit bijgewoond, georganiseerd
4.10 selectiebeleid
4.11 percentage medewerkers tewerkgesteld in de instelling waar ze
afgestudeerd zijn
4.12 personeelsverloop
4.13 ratio WP/NWP per faculteit
4.14 student/staf ratio per faculteit
4.15 aantal medewerkers met onderwijstaak per faculteit
4.16 aantal uren onderwijs per medewerker, per faculteit, per studierichting
(onderwijsbe lasting)
4.17 facultaire voorzieningen voor onderwijsondersteuning
4.18 ziekteverzuim-statistieken
4.19 personeelsbeleid (rechtspositionele aspecten )
5.1 effectiviteit van procedures voor het ontwikkelen of het herzien van
bestaande programma's; nieuwe onderwerpen
•analyse van cursussen:
5.2 duidelijkheid en concrete formulering van de doelstellingen
5.3 relevantie van de doelstellingen ten aanzien van de beroepspraktijk
5.4 opbouw van het onderwijsleerproces wal betreft keuze van leerstof,
onderwijsmethodes, leeractiviteiten, onderwijs- en leermiddelen
5.5 omvang van het onderwijspakket
5.6 doorzichtelijkheid van toetsen
5.7 aansluiting bij de beginsituatie
-analyse «ui het programma:
5.8 overeenstemming programmadoelen en instellingsdoelen
5.9 juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de doelen
5.10 overeenstemming van de inhoud met de doelen
5.11 eventuele overlap of leemten, minder gelukkige volgorde en rooslering
van cursussen in het programma
5.12 verdeling van tijd over theorie, praktische vaardigheden en onderzoek
5.13 overeenstemming in de wijze waarop onderwijs verzorgd wordt en de
wijze waarop getoetst wordt
5.14 studeerbaarheid van het programma
5.15 realisatie van de functies
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(vervolg Curriculum)

6 Onderwijsklimaat

5.16
5.17
5.18
5.19

planning op lange termijn
gemiddelde groepsgrootte (hoorcolleges; practica)
duidelijkheid en doelmatigheid van de onderwijsorganisatie
examenregeling door de faculteit

6.1

academische en persoonlijke vrijheid voor alle individuen in de
instelling
sfeer in de instelling
onderwijsfilosofie
aantal, duur, participatie, voldoening, pennanente educatie-at
tiviteiten
innovuüegerichtheid
geïnstitutionaliseerde activiteiten voor onderwijsinnovatie (tijd.
middelen, resultaten)

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7 Financiële zaken

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

8 Infrastructurele/
materiële
voorzieningen

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9 Onderwijsaanbod

9.1
9.2
9.3
9.4

financieel management
onderwijskosten in vergelijking met andere kosten
% kosten voor ruimten
% kosten voor apparatuur
% bibliotheekuitgaven, % mediatheekuitgaven
verhouding uitgaven t.o.v. rendementen (propaedeuse, diplomafase)
% uitgaven voor vernieuwingsprojecten
relatie bestede middelen ten opzichte van budget voor
vemieuwingspaijecten
% van het budget besteed aan na- en bijscholing (totaal: per docent)
analyse van de uitgaven voor onderwijsdoelen, uitpulüngsoverzich
ten van budgetten per kostensoort
verantwoording budget vs. reüle uitgaven

gemiddelde oppervlakte onderwijsruimte per faculteit/instelling
gemiddelde oppervlakte van de bibliotheek, mediatheek per
faculteit/instelling
ratio onderwijsruimte/onderzoeksruimte
de kwaliteit van de gebruikte onderwijsruimte
AV-centra, media-instituten, e.d. als onderwijsondersteuning
hoeveelheid apparatuur per faculteit
hoeveelheid software (bijv. boeken, computerprogramrna's)in de
mediatheek per medewerker, per faculteit
aantal boeken/volumes per full-time medewerker per faculteit
keuzemogelijkheden wat betreft afstudeerrichtingen
aanbod van studierichtingen: reguliere, vrije en experimentele
omvang van hel keuzecurriculum t.o.v. het verplichte curriculum
mogelijkheden tol deeltijdopleidingen, service-onderwijs, contractonderwijs, postacademisch onderwijs

vervolg onderwijsindicatoren

10 Beleid

10.1
10.2
10.3

11 Samenwerking tussen
instellingen

interne kwaliteitsbewaking
taakverdeling en concentratie-afspraken
instellingen
democratische beleidsvoering

met

andere

11.1 organisatie van overlegmomenten
11.2 deelname aan overlegorganen
gebruik
van
infrastructurele
11.3 gemeenschappelijk
voorzieningen (b.v.laboratoria, bibliotheek, etc.)
11.4 uitwisseling van leermiddelen (videobanden, courseware,
beeldplaten, eic.)

Figuur 30: Potentiële onderwijsindicatoren en -variabelen
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Hoofdstuk 4:
Een onderzoek naar valide prestatie-indicatoren
In verschillende onderzoeksprojecten en werkgroepen met betrekking tot prestatieindicatoren stonden twee vragen ter discussie: 'Welke prestatie-indicatoren zullen/kunnen we hanteren en op grond van welke criteria kiezen we voor bepaalde
indicatoren?'. De UGC/CVCP Working Group in de U.K. (1986) stelde samengevat de
volgende criteria voor: inhoudsvaliditeit namelijk relevantie ten aanzien van de doelen
en representativiteit; kwantificeerbaarheid; objectiviteit van de meting; aanvaardbaarheid
voor de actoren; bestaande informatiestromen. De AVCC/ACDP Joint Working Group
in Australië (19X8) stelde het volgende criterium centraal: 'indicators should be clearly
related to the prime functions and objectives of the institution, should cover as many of
these as possible and they should form a coherent set. Indicators are of far greater significance when considered as groups or constellations than when considered singly.' Dit
criterium verwijst naar de eis van inhoudsvaliditeit: de prestatie-indicatoren moeten een
zo juist en volledig mogelijk beeld geven of de instellingen hun doelstellingen realiseren en op welke wijze. Daarnaast stelt ze ook eisen aan het instrument ter implementatie van prestatie-indicatoren. Het moet geldig, betrouwbaar en verifieerbaar zijn,
waarbij informatie verzameld wordt op een uniforme en door alle betrokken actoren
geaccepteerde wijze. Bedoeling van paragraaf 4.1 is de verschillende criteria zoals door
beide Working Parties genoemd, kort toe te lichten. In paragraaf 4.2 wordt vervolgens
het criterium 'validiteit' en verschillende validatiemethodes besproken.
Ten aanzien van het gebruik van prestatie-indicatoren in een stelsel van
kwaliteitsbewaking kunnen twee validiteitsvragen gesteld worden. Deze zijn de
uitgangsvragen van het validiteitsonderzoek dat in dit hoofdstuk gerapporteerd wordt,
namelijk: welke indicatoren zijn relevant en representatief voor het functioneren van een
instelling? Welke variabelen dekken op een relevante en representatieve wijze de
onderscheiden indicatoren?
Bedoeling van paragrafen 4.3 en 4.4 is het doel, de methode en de resultaten van het
uitgevoerde validiteitsonderzoek te bespreken. Uitgegaan wordt van een omschrijving en
onderbouwing van het onderzoeksdoel. De verschillende deelonderzoeken, hun doelstellingen en hun onderlinge samenhang worden beschreven (4.3). Een eerste onderzoek
(hoofdstuk 3) heeft geleid tot een inventarisatie van potentiële gegevens over het
functioneren van instellingen voor hoger onderwijs, geselecteerd en vervolgens geordend naar indicatoren en variabelen (4.2.). Deze set van indicatoren en variabelen werd
voorgelegd aan inhoudsdeskundigen, namelijk representanten van de verschillende
belangengroepen. Gevraagd werd de validiteit van de voorgestelde indicatoren en
variabelen te beoordelen. De resultaten van dit exploratief onderzoek zijn beschreven in
paragraaf 4.4. Ordening van de valide indicatoren en variabelen volgens het inputproces-outputmodel en overeenkomstig de in hoofdstuk 2 beschreven beleidsdoelen,
geeft tenslotte inzicht in de samenstelling van de voorgestelde set van indicatoren en
variabelen (4.5).
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4.!

Tot een onderbouwde set van prestatie-indicatoren komen: keuzecriteria

Bedoeling van deze paragraaf is de verschillende criteria zoals door beide Working
Parties genoemd, kort toe te lichten. Deze criteria zijn: inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid, haalbaarheid en herhaalbaarheid.
4.1.1

Inhoudsvaliditeit

Dit criterium wordt ook wel eens omschreven als 'significance' (Guthrie e.a., 1990).
Een prestatie-indicator moet een betekenisvolle dimensie van het functioneren van een
instelling belichten. Dit criterium lijkt waarschijnlijk evident. Guthrie e.a. (1990) wijzen
er echter terecht op dat dit criterium bij dataverzameling in functie van kwaliteitsbewaking vaak vergeten wordt. "However, it is necessary to remain mindful of this criterion
because of the awesome tendency in evaluation efforts for data availability and outcome
quantifiability to crowd measurement desirability." In paragraaf 4.2 wordt ander
ingegaan op de betekenis van dit criterium.
4.1.2

Betrouwbaarheid

Kernvraag is: Kunnen we vertrouwen op de verzamelde informatie? Zal de informatie
leiden tot een juist beeld van het functioneren van de instelling? Dit wil zeggen: indien
de dataverzameling onder gelijke omstandigheden herhaald zou worden, leidt dit dan tot
eenzelfde beschrijving?
Een meer betrouwbare dataverzameling is mogelijk indien aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan. Een eerste voorwaarde betreft het vertrouwen van de instelling, die de
informatie ter beschikking moet stellen, in de data-gebruiker. Dit vertrouwen is in
belangrijke mate gebaseerd op de duidelijkheid én bekendheid van het doel van de
dataverzameling voor beide partijen. Sizer merkt in dit verband op dat het belangrijkste
doel van een systeem van kwaliteitsbewaking behoort te zijn de instellingen te helpen
zicht te krijgen op de sterke en zwakke kanten van haar functioneren en wegen te
zoeken om aan de tekortkomingen te werken. In dat geval is elke instelling erbij gebaat
betrouwbare informatie te verzamelen. Het vrijgeven van betrouwbare informatie in
functie van externe kwaliteitsbewaking veronderstelt, aldus Sizer, een extra voorwaarde:
"Hence, he (.the manager) must have ownership of the system." (Sizer, 1990) Daarnaast
wordt de betrouwbaarheid van de dataverzameling medebepaald door de geschiktheid
van de meetinstrumenten. In dit verband kan verwezen worden naar studies over de
betrouwbaarheid van studentenoordelen voor de evaluatie van het onderwijsprogramma
(Gijselaers, 1988). Tenslotte is het beschikken over voldoende tijd en middelen voor het
verzamelen van de noodzakelijk geachte data een noodzakelijke voorwaarde.
4.1.3

Haalbaarheid

Het aanwezig zijn van voldoende tijd en middelen is niet alleen een voorwaarde voor
een betrouwbare dataverzameling, maar het is in de eerste plaats een kwestie van
haalbaarheid. Hierbij dient rekening gehouden te worden met directe en indirecte
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kosten. Beslist dient te worden wie deze kosten zal dragen en of ze, in het kader van de
institutionele budgettering, acceptabel zijn. Het opzetten en implementeren van een
kwaliteitsbewakingssysteem is arbeidsintensief en slechts één van de vele taken van een
instelling. Het is voor de instelling haalbaar periodiek informatie te verzamelen voor
interne en externe doeleinden, indien geput wordt uit de bestaande dataverzamelingssystemen en indien deze waar mogelijk aangepast en verbeterd worden. Daarbij is het
aantal indicatoren en variabelen waarover data verzameld worden, zo beperkt mogelijk.
Nieuwe dataverzamelingsmethoden kunnen geïmplementeerd worden wanneer een
systeem van kwaliteitsbewaking een inherent onderdeel van het takenpakket van een
instelling is geworden.
Soms wordt de implementatie van een kwaliteitsbewakingssysteem slechts als haalbaar
ervaren wanneer de gehanteerde prestatie-indicatoren "meetbaar' zijn. Institutionele
vergelijking is enkel dan mogelijk wanneer de gegevens kwantificeerbaar zijn, zo wordt
gesteld. Anderen (voor een opsomming zie Dochy e.a., 1987) stellen dat kwantitatieve
en kwalitatieve aspecten aandacht moeten krijgen. Een vraag die hierbij rijst, is: wat
betekent meetbaarheid? Er zijn drie mogelijkheden.
Een variabele (als meer concrete operationalisering van een indicator) is direct
uit te drukken in een getal: een kwantitatieve variabele.
Een variabele kan als ja/nee vraag geformuleerd worden en is op die wijze
kwantificeerbaar, of kan in multiple-choice vorm worden aangeboden. Dit kan
echter ten koste gaan van belangrijke nuances.
Een variabele is een nog te vage operationalisering van een indicator. Concretere
operationalisering maakt kwantificeerbaarheid in één van voorgenoemde vormen
mogelijk.
Voor sommige variabelen is het uitdrukken in getallen hoe dan ook moeilijk omdat
operationalisering enerzijds en de waardebeoordeling (normen, criteria) anderzijds
verder onderzoek vereisen. Aan welke voorwaarden bijv. moet een goed onderwijsleerproces voldoen zodat studenten op een effectieve en efficiënte wijze de doelen
bereiken? Vraag is of het niet in beschouwing nemen van deze aspecten van het
functioneren van een instelling omwille van hun beperkte kwantificeerbaarheid verantwoord is.
Het probleem van moeilijke operationaliseerbaarheid wordt zowel in de VS als in de
UK vaak omzeild door peer review op te voeren als prestatie-indicator. Peer-review is
echter in eerste instantie een methode, geen prestatie-indicator en kan slechts dan zinvol
opgezet worden als duidelijk is welke indicatoren onderwerp zullen zijn van deze
review.
4.1.4 Herhaalbaarheid
Sizer (1990) stelt "Indicators should highlight developments or trends, no snapshots."
Indicatoren krijgen slechts betekenis wanneer ze een evolutie in de tijd laten zien. Wat
betekent het dat studenten 'matig tevreden zijn' over het aangeboden keuzecurriculum?
Essentieel is, dat bij gesignaleerde knelpunten, op basis van innovaties zoals herprogrammering, in de tijd een gunstige evolutie ten aanzien van de betreffende indicator
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aantoonbaar is. Sterke punten van een instelling kunnen slechts op deze wijze geïnterpreteerd worden wanneer de data over een aantal jaren heen dit aanwijzen.
4.1.5

Aan welk criterium verlenen we prioriteit?

De vraag die hier aan de orde is, is vergelijkbaar met het probleem van de huisarts die
een anamnese opstelt van een patiënt. Het doel van de arts is de gezondheidstoestand te
optimaliseren. De eerste vraag die hij poogt te beantwoorden is: aan de hand van welke
gegevens kan ik een zo juist en zo volledig mogelijk beeld krijgen van de gezondheidstoestand van de patiënt. Vervolgens bezint hij zich over de te hanteren methodes
(objectief vs. subjectief, reeds beschikbare informatie, aanvaardbaar voor patiënt,
betrouwbaarheid, ...), de tijd die deze methodes vergen in vergelijking tot de opbrengst,
etc. Het primair criterium is dus de inhoudsvaliditeit. Aan de hand van welke empirische gegevens kan men een zo juist en volledig mogelijk beeld verwerven van het
functioneren van het hoger onderwijs? Doel is met behulp van prestatie-indicatoren
indicaties te krijgen of de instellingen de doelen (overheidsdoelen, institutionele doelen)
bereiken en op welke wijze. In de tweede plaats komen criteria zoals meetbaarheid,
arbeidsintensiviteit, betrouwbaarheid. Het onderzoek dat in hoofdstuk 4 gerapporteerd
wordt, had dan ook, in overeenstemming met de Australische visie op selectiecriteria,
als uitgangsvraag: welke indicatoren en variabelen zijn op centraal niveau en op
facultuir niveau valide aanwijzingen voor het functioneren van een instelling voor hoger
onderwijs?

4.2

Het concept validiteit en validatiemethoden

In hoofdstuk 4 staat de volgende vraag centraal: aan de hand van welke indicatoren en
variabelen kan men een valide beeld krijgen van het functioneren van een instelling
voor hoger onderwijs? Anders geformuleerd: welke indicatoren en variabelen zijn valide
operationaliseringen van het concept 'het functioneren van een instelling voor hoger
onderwijs'. De bedoeling van deze paragraaf is de kernbegrippen van het in dit
hoofdstuk gerapporteerde onderzoek toe te lichten: validiteit en operationalisering.
Daarnaast worden de verschillende validatiemethoden beschreven.
4.2.1

Het begrip'validiteit'

Segers (1977) schrijft dat het begrip validiteit of geldigheid betrekking heeft op de
vraag of de theoretisch bedoelde eigenschap inderdaad via de gekozen verschijnselen
wordt vastgesteld. Het geldigheidsprincipe houdt in dat de onderzoeksgegevens zodanig
moeten zijn dat op legitieme wijze overgegaan kan worden van het niveau van de
empirische variabelen naar dat van de theoretische concepten. Carmines en Zeiler (1979,
p. 12) formuleren dit eenvoudig als "an indicator of some abstract concept is valid to
the extent that it measures what is purports to measure."
De Groot hanteert de termen 'begrip-zoals-bedoeld' en 'begrip-zoals-bepaald'. De eis
dat de variabele het begrip-zoals-bedoeld adequaat representeert is een speciale vraag
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met betrekking tot de verhouding van begrip tot (operationeel gedefinieerde) variabele.
"Het gaat om de vraag of de variabele als representant mag gelden, of om de 'geldigheid' van de variabele - een soms gebruikt nederlands woord voor 'validiteit'".
We kunnen dus stellen dat een indicator en variabele valide zijn als ze als representant
voor het theoretisch, meer abstracte concept mogen gelden, d.i. als de theoretisch
bedoelde eigenschap kan worden gemeten via de gekozen empirische verschijnselen.
4.2.2 Indicering of operationalisering

"

Er bestaat geen duidelijke eensgezindheid over de betekenis van de begrippen indicering
en operationalisering.
Swanborn (19X4) definieert operationaliseren als "het 'vertalen' van een meer of minder
algemeen kenmerk in waarneembare verschijnselen die voor het onderzochte sociale
systeem of verschijnsel op die plaats en die tijd het bedoelde kenmerk zo goed mogelijk
lijken te representeren". Het resultaat is de operationele variabele, het meetinstrument.
De aanduiding 'meetinstrument' betekent niet dat er reeds cijfers aan empirische
verschijnselen worden toegekend volgens bepaalde regels. De term 'meetinstrument'
voor operationele variabele moet hier in ruime zin opgevat worden. Een algemeen
kenmerk is een gedachtenconstructie ('constructs') volgens welke een verzameling
eenheden in hypothetische deelverzamelingen uiteenvalt. Operationalisatie houdt het
zoeken in naar een variabele die de verzameling eenheden zodanig splitst in deelverzamelingen dat de ontstane verdeling zo goed mogelijk overeenkomt met de bedoelde,
hypothetische splitsing in deelverzamelingen. De onderzoeker kiest een variabele waarin
zich, naar zijn mening, het algemeen kenmerk op deze plaats en voor deze tijd, zo goed
mogelijk manifesteert. De meeste constructs worden, als eerste fase op weg naar
operationalisering, uiteengelegd in afzonderlijke, van elkaar te onderscheiden facetten of
aspecten. In plaats van over een 'meer of minder algemeen kenmerk' spreekt De Groot
(1961) over het begrip-zoals-bedoeld. Een bijhorende operationele variabele kan men
dan het begrip-zoals-bepaald noemen. Boesjes-Hommes (1974) maakt zoals Swanborn
eveneens geen onderscheid tussen operationalisering en indicering. Zij hanteert ze als
synoniemen. Operationalisering van theoretische begrippen is een empirische aangelegenheid, die met het begrip 'indicering' kan aangeduid worden. Indicering is "de
omzetting van de theoretische begrippen van de theorie in variabelen, geformuleerd in
de onderzoekstak". Theoretische begrippen worden gebruikt als functionele entiteiten,
als statische clusters van kenmerken, die pas binnen een theorie gaan functioneren.
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Schematisch wordt dit als volgt voorgesteld:

theoretisch begrip

•>

iv-'rii

empirische variabele
empirische
dimensie I

empirische
dimensie II

empirische
dimensie III

ind.
(Ia + Ib + Fe)
iuVitlb'itlc'

ind.
(Ha + lib + lie)
itlla' iülb' iülc'
itlla" iülb" itllc'
iüla"" itllb"* itllc'"

ind,
(lila + IHb + IHc)
itllla' iüllb' iüllc'
itllla" iüllb"itlllc"

Figuur 31: Uitgewerkte operationalisatie van de empirische variabele (Boesjes-Hommes, 1974)
Bij de operationalisatie van een theoretisch begrip onderscheidt Boesjes-Hommes
verschillende niveau's. Een theoretisch begrip wordt vertaald in een empirische
variabele. Deze kan geoperationaliseerd worden in sets van indicatoren (bijv. Ia, Ib, Ie)
die zich op verschillende empirische dimensies bevinden (bijv. empirische dimensie I).
Indicatoren kunnen op hun beurt geoperationaliseerd worden in items (bijv. Ita', Itb',
Itc'), die opnieuw concreter (dit is concreter waarneembaar) vertaald kunnen worden
(bijv. Ita", Itb", Itc"). Een indicering of operationalisering is geldig als "de betekenis
van de empirische variabele-zoals-bepaald in semantisch, structureel en functioneel
opzicht overeenstemt met de betekenis van het theoretisch begrip zoals bedoeld."
(Boesjes-Hommes, 1974). Theoretische en empirische taal dienen met andere woorden
equivalent te zijn in drie opzichten: semantisch, structureel en functioneel. Equivalentie
in semantisch opzicht betekent dat de inhoudelijke betekenis die we aan het theoretisch
begrip toekenden in voldoende mate in de operationalisering aanwezig dient te zijn.
Structurele equivalentie houdt in dat het verband tussen de verschillende kenmerken als
eerste specificatie van een theoretisch begrip in de operationalisering blijft bestaan. De
functionele equivalentie wordt bepaald door het onderzoeksdoel. Bovendien wordt de
vertaling van een theoretische taal in een bepaalde empirische taal ook bepaald door het
onderzoeksdoel dat op zijn beurt afhankelijk is van de theoretische context. Deze drie
aspecten van equivalentie staan niet los van elkaar aangezien de semantiek en structuur
afhankelijk zijn van de functionele betekenis. Het onderzoeksdoel bepaalt welke
semantische en structurele betekenis we dienen toe te passen.
In tegenstelling met Boesjes-Hommes en Swanborn, introduceert Segers (1977) binnen
het proces van vertaling van theorie naar empirie het onderscheid tussen indicering en

operationalisering. De betekenis van deze termen en hun onderlinge betrokkenheid
wordt in figuur 32 verduidelijkt:

theoretisch niveau

theoretisch concept

de dnpidschc
/ methoden
indicator
operationalisering
(in eng© zin)
empirische niveau.
meetinstrument

i empirische
^ verschijnselen

data
(empirische gegevens)

Figuur 32: De begrippen operationalisalie en indicering (Segers, 1977)

Operationalisering situeert zich in dit schema op een ander niveau dan waar Swanborn
dit begrip plaatst. Segers beschouwt indicering als een eerste stap van 'vertaling' van
het abstracte begrip en operationalisering als een tweede stap, met name het vertalen
van de empirische verschijnselen in een meetinstrument in enge zin (bijv. vragen, een
thermometer, een toets,...).
Een indicering is volgens Segers dan ook geldig als de gekozen indicatoren in hun
betekenis overeenstemmen met het theoretisch begrip. Schematisch wordt dit als volgt
voorgesteld:
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theoretisch bereik van def A
theoretisch niveau

,

tax.

concept A

(ovtrige thtmiische conctpisi)

empirisch niveau
«3

•1

a2
1

^*-~

«4

(emtóischevaschijnseki^

1

empirisch tank vm A
_
- ^^

al en aZ: geldige indicatoren
a3 c& 0}; ongeldige iiidkatoRH

Figuur 33: Een geldige indicering van een ééndimensioneel begrip (Segers, 1977)

Er is dus een deelverzameling van empirische verschijnselen die een concrete uitdrukking zijn van wat met het theoretische concept wordt beoogd. Indicatoren uit deze
deelverzameling zijn in principe geldig. Vaak kan echter aan een begrip meer dan één
dimensie onderkend worden. Een indicering is slechts dan geldig als in de indicatoren
alle aspecten vertegenwoordigd zijn, die in de definitie van het begrip als dimensie
worden onderscheiden. De operationalisering van een tweedimensioneel begrip schematiseert hij als volgt:
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Dl mens 18

ThecrstlBch niveau

il

Thaoretlech concept A

EmpirlBch
niveau
^

— •
Biplrlach bereik A I

Cenprr reeft*
v « r e c h l j newlerO

Biplrrach b e r « l k A I I

Bi. B, • geldige Indicatoren voor dTmaneto I, ongeldTg voor d l n e n n i a

II

«3, a, - ongeldige Indicatoren voor dlmensla I, geldig voor dtirwnala

II

ttj., D, : ongeldige Indicatoren voor belde dlmeralea

Figuur 34: Een geldige indicering van een twecdimensioneel begrip {Segers, 1977)
Overeenkomstig de betekenis die Segers verleent aan de begrippen indicering en
operationalisering heeft een geldige operationalisering betrekking op de geldigheid van
het meetinstrument. Er mogen in het instrument geen andere signalen meeklinken en in
de ontvangst van de respons mag er geen ruis aanwezig zijn. In een vraag mag
bijvoorbeeld slechts de informatie over de bedoelde indicator worden opgeroepen en
niet tevens een bepaalde verwachting over het meest wenselijke antwoord.
4.2.3 Validiteit van het concept 'het functioneren van hoger onderwijsinstellingen'
Wij sluiten ons aan bij de betekenis van het begrip operationalisering zoals gedefinieerd
door Swanborn (1984): de vertaling van een algemeen kenmerk in waarneembare
verschijnselen die voor het onderzochte sociale systeem of verschijnsel op die plaats en
die tijd het bedoelde kenmerk zo goed mogelijk lijken te representeren. In eenzelfde
situatie treden vaak diverse aspecten van een begrip-zoals-bedoeld tegelijk op. Daarom
worden de meeste constructs, als eerste stap naar operationalisering, uiteengelegd in hun
verschillende facetten. Het onderscheiden van indicatoren is dus een eerste fase op weg
naar operationalisering. Het kenmerk-zoals-bedoeld, namelijk het functioneren van hoger
onderwijsinstellingen, wordt uiteengelegd in afzonderlijke, van elkaar te onderscheiden
aspecten. Deze aspecten of indicatoren worden op drie dimensies geplaatst, overeenkomstig de functies van het hoger onderwijs: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening. Wij beperken ons in voorliggend onderzoek tot de dimensie onderwijs.
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Elk van de indicatoren wordt nader geoperationaliseerd in variabelen. De validiteitsvragen die zich ten aanzien van prestatie-indicatoren stellen, zijn: welke indicatoren vertegenwoordigen het begrip-zoals-bedoeld, namelijk het functioneren van hoger onderwijsinstellingen voor wat betreft hun onderwijstaak? Welke variabelen kunnen als representanten voor de onderscheiden indicatoren beschouwd worden of welke variabelen
dekken op relevante en representatieve wijze de te meten indicatoren? Gevraagd wordt
naar de semantische equivalentie tussen de indicatoren en het theoretisch begrip
enerzijds en tussen de variabelen en indicatoren anderzijds.
De verschillende stappen bij de operationalisering van 'het functioneren van hoger
onderwijsinstellingen' kunnen we overeenkomstig de omschrijving van het begrip
prestatie-indicator (1.2.1) schematisch als volgt voorstellen:

/Aeorf/wc/i fcegrip: to/unfrio neren van to^ec OMferm/si/irfeffuigOT
ctfmeiuie /:
ofidenviys

dimensie II:
onderzoek

dimensie III:
dienstverlening

/. 2. .i 4, ...

indicatoren
1.2, 3,4,...

indicatoren
1,2 3 4 ..

wi-fcfe/en

variabelen

/ / /2 / ?
2./, 2.2,2.;?,

1.1. 1.2, 1.3, ...
2.1,2.2,2.3,...

variabelen
1.1,1.2,1.3,...
21 22 2.3....

Figuur 35: Operationalisering van het theoretisch concept 'het functioneren van hoger onderwijsinstellingen'

4.2.4

Validatie-methoden

Doorgaans worden de volgende methoden onderscheiden: inhoudsvalidatie, criteriumvalidatie en begripsvalidatie.

Andere termen voor inhoudsvaliditeit zijn: logische geldigheid, sense-validity. Segers
(1977) stelt dat "het verband tussen het begrip-zoals-bedoeld (theoretische eigenschap)
en het begrip-zoals-gemeten (empirische variabele) in deze methode beargumenteerd
wordt door erop te wijzen dat de 'inhoud' van de indicator overeenkomt met de
'inhoud' van de theoretische eigenschap. Face-validity is het op hun 'uiterlijke betekenis' of manifeste inhoud beoordelen van indicatoren als representant voor een theoretisch concept of dimensie. " Dit betekent volgens Segers niet dat het enkel gaat om een

beoordeling op het eerste gezicht. De consensus die binnen het wetenschappelijk forum
kan ontstaan over de geldigheid van een indicering, tilt de face-validity vanuit methodologisch standpunt uit boven de pure subjectiviteit. De beoordeling door deskundigen
(collega-onderzoekers, inhoudelijk deskundigen) bepaalt mede de inhoudsvaliditeit.
Inhoudsvaliditeit kan echter slechts benaderd worden wanneer de onderzoeker in de
eerste plaats waakt over de degelijkheid van het ontworpen instrument. Segers (1977)
onderscheidt vier essentiële stappen bij het ontwerpen van een inhoudsvalide instrument:
a. theoretische bezinning op en verheldering van de betekenis of inhoud van het
bedoelde begrip;
b. het onderkennen en specificeren van de theoretische dimensies van het begrip;
c. het doordacht kiezen van indicatoren voor elk van de onderscheiden dimensies;
d. het beoordelen van de wijze waarop de verschillende indicatoren samengevoegd
moeten worden tot één waardebepaling.
Boesjes-Hommes (1974) sluit aan bij de mening van Segers dat inhoudsvaliditeit
nagestreefd kan worden door het inschakelen van beoordelaars. Zij spreekt in dit
verband van substantieve toetsen die gebruikt worden om een gelijkstelling in de
semantische betekenis van een begrip en de operationele afleidingen te onderzoeken.
Ook Ebel (19X0) wijst, in de context van de validiteit van een toetsinstrument, op
essentiële stappen in het ontwerpen van een valide instrument namelijk de gedetailleerde beschrijving van het te meten begrip. "The greater the detail of the description,
the less ambiguity in the definition and the greater the potential validity of the measurements." Ebel hanteert de term 'primary validity' omwille van het belang van de a priori
definiëring van het te meten begrip.
CV/fó/ïiwivaMzfte
De kern van deze methode bestaat uit het vergelijken van de meetresultaten van de te
valideren meetprocedure met andere meetresultaten bij dezelfde elementen (Segers,
1977). Janssens (19X2) omschrijft criteriumvaliditeit op gelijkaardige wijze: "Bij dit
type validering wordt een meetinstrument als valide beschouwd, als de scores erop
samenhangen met de scores die de respondenten behalen op een extern criterium." Dit
extern criterium kan een toets zijn die hetzelfde verschijnsel meet. In dit geval spreken
Segers (1977) en Janssens (19X2) van soortgenootvaliditeit. Carmines en Zeiler (1979)
hanteren de term concurrente validiteit. Bij deze vorm van validiteit ligt het criterium in
het heden of in het verleden. Bij predictieve validiteit, een tweede vorm van criteriumvaliditeit, ligt het criterium in de toekomst. Het gaat er om of de test in staat is
toekomstig gedrag te voorspellen.

Bij criteriumvaliditeit staat centraal hoe het meetinstrument .samenhangt met een
criterium. Bij begripsvalidering, ook construct validity genoemd, staat het theoretisch
begrip dat gemeten moet worden, zelf centraal.
Janssens (19X2) zegt dat men ervan uit gaat dat het begrip onderdeel uitmaakt van of
past in een groter theoretisch kader. Op basis daarvan doet men een aantal voorspellingen over hoe het te meten begrip met andere variabelen zal samenhangen. Vervolgens gaat men na of deze voorspellingen kloppen. Segers (1977) voegt hieraan toe dat
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deze methode enkel bruikbaar is bij theorieën die reeds in voldoende mate getoetst zijn.
Alleen dan heeft het zin om aan te nemen dat de theorie juist is en kan men concluderen dat het meetinstrument ongeldig is als het niet dezelfde relaties vaststelt, die reeds
bleken te gelden.
Situeren we het onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 4 in het kader van
voorgenoemde validatiemethoden, dan stellen we vast dat het onderzoek zich richt op
de inhoudsvalidatie. Nagegaan wordt of de inhoud van de indicatoren overeenkomt met
de inhoud van het theoretisch begrip 'het functioneren van hoger onderwijsinstellingen'
en of de inhoud van de variabelen overeenkomt met de inhoud van deze indicatoren.

4.3

Het onderzoeksdoel en onderzoeksplan

4.3.1

Het onderzoeksdoel

Voorliggend validiteitsonderzoek is geïnitieerd binnen de Technische Werkgroep
Prestatie-indicatoren (zie 1.4). Mertens en Bormans (1990) omschrijven de betekenis
van prestatie-indicatoren vanuit 3 samenhangende invalshoeken. Met de HOAK-nota en
het HOOP is een verandering in de besturingsconceptie geformuleerd en geïntroduceerd.
Deze impliceert veranderingen in verantwoordelijkheidsverdelingen tussen de verschillende systeemniveau's. Daarbij is het van belang de onderscheiden taken en functies
van de onderscheiden systeemniveau's te kennen en tevens te weten welke informatie
noodzakelijk is voor het nemen van de toebedeelde beslissingen. Daarnaast spelen
prestatie-indicatoren een rol als input in het kwaliteitsbewakingssysteem. Tenslotte
kunnen prestatie-indicatoren een hulpmiddel zijn bij de solide onderbouwing van wat
binnen een bepaalde periode als (on-)doelmatig kan worden aangemerkt. Prestatieindicatoren kunnen deze functies slechts vervullen wanneer hun ontwikkeling gebeurt in
samenspraak met de verschillende actoren. Vanuit deze gedachtengang en overeenkomstig de omschrijving van de verschillende validatiemethoden (zie 4.3) werd voorliggende validiteitsstudie opgezet, waarbij ervoor gekozen werd inhoudsdeskundigen die
deel uitmaken van de verschillende belangengroepen te vragen welke indicatoren en
variabelen meer (en minder) inhoudsvalide zijn. Gevraagd werd over welke indicatoren
en variabelen zij meer informatie zouden willen indien zij een uitspraak zouden willen
doen over de kwaliteit van het onderwijs. De betekenis van deze benadering voor de
gekozen onderzoeksmethode wordt besproken in de volgende paragraaf. Gepoogd is op
deductieve wijze indicatoren en variabelen te inventariseren (hoofdstuk 3). Het validiteitsonderzoek had tot doel de inhoudsvaliditeit van deze indicatoren en variabelen te
onderzoeken.
Het centrale doel van voorgesteld onderzoek kan als volgt geformuleerd worden: het
voorstellen van een set van indicatoren en variabelen die een zo relevant en representatief mogelijk beeld geven van het functioneren van hoger onderwijsinstellingen, ten
behoeve van de dialoog tussen de onderscheiden systeemniveau's en dit in het kader
van een systeem van kwaliteitsbewaking. Uitgegaan wordt van het primair criterium
inhoudsvaliditeit.
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4.3.2 Het onderzoeksplan

Het validiteitsonderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een surveyonderzoek uitgevoerd naar de validiteit van de potentiële indicatoren en variabelen
(hoofdstuk 3). Het resultaat van deze fase is een set van valide en niet valide indicatoren en variabelen. Teneinde inzicht te krijgen in de samenstelling van deze set,
zijn in een tweede fase de valide indicatoren en variabelen geordend naar beleidsdoelen
en volgens het input-proces-outputmodel.
Het validiteitsonderzoek zoals beschreven in dit onderzoek vormde tenslotte de basis
voor hoofdstuk 5: een inhoudsanalyse van de zelfstudierapporten en het visitatierapport
van de visitatie van de Nederlandse economische faculteiten.

Uitgangsvraag is welke indicatoren en variabelen inhoudsvalide zijn op centraal niveau
en faculteitsniveau. De lijst van potentiële indicatoren en variabelen werd in de vorm
van een vragenlijst voorgelegd aan belangengroepen op de verschillende aggregatieniveau's. Deze onderzoeksmethode gaat uit van de idee binnen de verschillende
betrokken groepen een set van indicatoren en variabelen te kunnen identificeren
waarover overeenstemming bestaat wat betreft hun inhoudsvaliditeit. Dit uitgangspunt
sluit aan bij de handelingstheorie van Habermas en opvattingen van het symbolisch
interactionisme (Mertens en Bormans, 1990). Habermas duidde op de betekenis van
communicatie gericht op consensusvorming in bestuurlijke context. Het symbolisch
interactionisme stelt dat eensgezindheid over de uitgangspositie noodzakelijk is alvorens
een plan voor handelen te maken. "Planning gericht op consensus kent derhalve geen
eenzijdige, door een actor die machtiger is, bepaalde probleemdefinitie. Bij de definitie
van de situatie is het kennisbestand dat ter beschikking staat van groot belang. Het met
elkaar ontwikkelen en onderhouden van zo'n kennisbestand lijkt derhalve een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een systeem van communicatieve planning." In
de benadering waarvoor bij het zoeken naar valide indicatoren gekozen is, hebben beide
theorieën een rol gespeeld. Mertens en Bormans (1990) omschrijven dit als volgt: " In
een op 'Verstandigung ' gerichte besturing is de taal waarin gesproken wordt een
wezenlijke factor. Nu is de taal heel sterk door de 'definitie van de situatie' bepaald.
Anders gezegd: taal is bijna per definitie subjectief en dat is voor het tot stand brengen
van consensus waarop handeling gebaseerd kan worden niet bepaald handig. Daaruit
volgt dat aan de taal eerst aandacht besteed moet worden. Er moet eerst een taalspel
ontwikkeld worden. In dit taalspel moeten de belangrijke begrippen een welomschreven
betekenis verkrijgen die vervolgens tot ondubbelzinnige communicatie tussen de actoren
kunnen leiden." Dit taalspel staat centraal in voorliggend onderzoek.
Het onderzoeksinstrument
In voorliggend survey-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze is
gebaseerd op de inventarisatie van prestatie-indicatoren als resultaat van het voorbereidend onderzoek (zie hoofdstuk 3). Vanwege de hanteerbaarheid werd een eerste
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selectie en beperking van deze verzameling indicatoren doorgevoerd. Dit betekent dat
operationaliseringen op itemniveau, allerhande samengestelde indicatoren (relaties met
andere gegevens en/of in ontwikkelingsperspectief) niet werden opgenomen. Indicatoren
zoals 'verhouding aantal docenten met en zonder praktijkervaring ten opzichte van
voorgaande jaren in de afgelopen x jaar', 'studieduur gerelateerd aan landelijk gemiddelde' en 'ontwikkeling van het aantal keren dat een student hetzelfde tentamen doet ten
opzichte van de tijd die van de docent in het reguliere proces gaat zitten' niet werden
vermeld .
Een eerste versie werd ter kritische analyse toegestuurd aan respondenten uit verschillende groepen stakeholders: overheidsambtenaren, hoogleraren, medewerkers, studenten'. Aan de hand van deze opmerkingen en bedenkingen werd de vragenlijst gereviseerd. De vraagstelling werd vereenvoudigd en een verklarende woordenlijst werd
toegevoegd.
De onderzoekspopulatie
Omdat we in voorliggend onderzoek kozen voor een in onderwijsevaluatie nog weinig
gehanteerde benadering, wordt deze hierna verder uitgediept.
Boesjes-Hommes en Segers (zie 4.2.4) wijzen op het raadplegen van inhoudsdeskundigen als inhoudsvalidatiemethode. Vraag is: wie zijn de inhoudsdeskundigen gezien
de gelaagdheid van de besluitvormingsstructuur in het hoger onderwijs. Onderzoek en
studies in verband met management vestigden er sinds de jaren '70 de aandacht op dat
een organisatie beïnvloed wordt door de verschillende belanghebbenden. Ook het hoger
onderwijs als onderwijs- en onderzoeksbestel met zijn gelaagde en gedeelde besluitvormingsstructuur kent een groot aantal actoren met eigen doelen, posities en bevoegdheden. In dit kader wordt gesteld dat strategisch management een stakeholderbenadering
vereist (Freeman, 1984; Stoner & Wankel, 1986; de Leeuw, 1982; Keuning & Eppink,
1986). Deze stakeholderbenadering sluit nauw aan bij het multiple-constituency model
dat van de idee uitgaat dat 'perfect measures of effectiveness are not as significant as
are the changes in effectiveness and what caused them, or could cause them' (Gaertner
& Ramnarayan, 1983). De verschillende visies van de belanghebbende partijen worden
gedefinieerd als 'constituencies' (Connoly, Conlon & Deutsch, 1980). De onderzoekspopulatie samengesteld uit de verschillende groepen belanghebbenden wordt het constitutioneel forum genoemd. Dit model -en hiermee ook de stakeholderbenadering- heeft
als voordeel dat het forum representanten bevat die zowel interne als externe visies
reflecteren (Dubin, 1976), die het beleid maken of op dat proces invloed hebben
(Pennings & Goodman, 1977; Stoner, & Wankel, 1986) en individuen die betrokken
zijn bij institutionele aktiviteiten (Rawls, 1971; Keeley, 1978). Ten slotte wordt
verondersteld dat door deze benadering de omvang van beleidsverandering door
implementatie wordt erkend. Vooral dit laatste argument lijkt voor de implementatie van

'De concept vragenlijst werd voorgelegd aan F. Menens en R. Bormans (Ministerie Onderwijs en
Wetenschappen), aan 10 hoogleraren, 10 medewerkers en 10 studenten W.O. en 10 medewerkers H.B.O.
die bereidwillig werden gevonden het concept kritisch te bekijken.
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beleidsgericht onderzoek een noodzaak (Weiss, 1982). Ook op het terrein van onderwijsevaluatie wordt steeds meer het belang benadrukt van het betrekken van verschillende belangengroepen in het evaluatieproces (Mark e.a., 19X7). Men spreekt in dit
geval van 'stakeholder-based evaluation' en 'constituency analysis'. Elke stakeholder
brengt zijn waardepatroon mee in het evaluatieproces zodat een verscheidenheid aan
stakeholder groepen leidt tot een verscheidenheid aan waarden in het evaluatieproces. Er
zijn verschillende redenen waarom onderzoekers op het terrein van onderwijsevaluatie
voor de stakeholderbenadering kiezen. Eén van deze redenen is, volgens Mark e.a.
(19S7), dat de onderzoeker op een accurate wijze het beslissingsproces wil representeren: "Evaluators have realized that decisions are made more out of political accomodation than from a single decision maker's command, and that in fact 'decisions'
are often not single unitary choices, but rather the accumulation of numerous choices by
multiple parties...multiple groups involved in decisions have different 'right questions'
that may be addressed in evaluations."
Op basis van deze overwegingen zijn volgende stakeholders in het onderzoek betrokken:
zowel cliëntgroepen, groepen binnen de instelling, als externe betrokkenen (primary
external commentators, volgens Batton en Trafford, 1985) (zie figuur 36).
Dit model doet tenslotte ook recht aan het uitgangspunt dat het hoger onderwijs een
multi-niveausysteem is waarbij vanuit verschillende besiuitvormingsniveaus richting
wordt gegeven aan het beleid (cfr. 1.2). Door de hier gemaakte keuze van stakeholders
zijn de verschillende niveaus vertegenwoordigd.

Cliëntgroepen
si udenten

ouders
bedrijven
(welzijnssector.
industrie, vrije
beroepen)

Interne belanghebbenden
studenten
personeel
(medewerkers)
bestuurders
researchgroepen

Externe belanghebbenden
overheid
experts
(inspectie, VSNU,
HBO-raad)

Figuur 36: De verschillende stakeholders in de onderzoekspopulatie: hel mulüconstitutioneel forum.

Uitgaande van de theoretische veronderstelling van sectoriële verschillen wat betreft de
validiteit van prestatie-indicatoren, werd waar mogelijk een ordening van deze stakeholders naar sector ingebouwd.
Concreet leidde dit tot de volgende onderzoekspopulatie. De onderzoeksgroep werd
samengesteld op basis van een gestratificeerde enkelvoudige aselecte steekproeftrekking.
Stratificatie gebeurde naar de verschillende sectoren: natuur en techniek, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, opvoeding en onderwijs, landbouw, financieel-economische activiteiten, bestuur en rechtsbedeling en tenslotte cultuur. De steekproeftrekking
gebeurde als volgt:
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Colleges van Bestuur WO: de voorzitters van de Colleges van Bestuur van de 14
Nederlandse universiteiten werden rechtstreeks aangeschreven.
Colleges van Bestuur HBO: de directeuren van 85 HBO-instellingen werden
aangeschreven (totaal: N5 directeuren).
Overheid: een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen in de Technische Werkgroep Prestatie-indicatoren (hoofdstuk 1) verspreidde de vragenlijst onder 30 overheidsambtenaren (Ministerie Onderwijs en
Wetenschappen en Ministerie Landbouw en Visserij).
Hoogleraren en docenten WO: uit elke sector (8) werden 20 hoogleraren en 20
medewerkers op aselecte wijze geselecteerd (op basis van namenlijsten in studiegidsen) (160 hoogleraren en 160 medewerkers). Dit betekent bijvoorbeeld dat voor
de sector natuur en techniek per universiteit 2 hoogleraren en 2 medewerkers
werden geselecteerd. Tien universiteiten hebben namelijk een faculteit die behoort
tot deze sector.
Docenten HBO: aan de directeuren van de 85 HBO-instellingen werd gevraagd de
vragenlijst aan 2 docenten van door de onderzoekers bepaalde studierichtingen
door te geven (170 docenten).
Studenten WO: Per sector werden 55 tot 60 studenten geselecteerd. Deze werden
evenredig verdeeld over de verschillende universiteiten. Aan elke universiteit werd
de toestemming gevraagd studenten en hun ouders in het onderzoek te betrekken.
Tien universiteiten verleenden hun medewerking en selecteerden een door de
onderzoekers aangegeven aantal derdejaarsstudenten per sector. Drie universiteiten
stuurden de namen en adressen naar de onderzoekers, de 7 andere universiteiten
hebben de vragenlijst en de begeleidende brief zelf aan de studenten toegestuurd
(totaal: 440 studenten WO).
Ouders WO: gezien het onmogelijk was adressen van ouders te verkrijgen, werd bij
elke studentenvragenlijst een oudervragenlijst toegevoegd (totaal: 440 ouders WO).
Studenten HBO: per HBO-instelling (85) werd gevraagd de vragenlijst te bezorgen
aan 5 laatstejaarsstudenten (totaal: 425 studenten HBO).
Ouders HBO: aan de vragenlijst voor de HBO-studenten werd een vragenlijst met
begeleidende brief voor hun ouders toegevoegd (totaal: 425 ouders HBO)
Bedrijfsleven: de vragenlijst werd toegestuurd aan de voorzitters van 70 werkgeversverenigingen uit de verschillende sectoren. Vijf vragenlijsten werden toegestuurd met de vraag deze aan 4 andere leden van hun vereniging door te sturen
(totaal: 350 representanten bedrijfsleven).
Experts: Uit de deelnemerslijsten van congressen met betrekking tot kwaliteitsbewaking werden 30 personen geselecteerd die voor verschillende congressen
ingeschreven waren (totaal: 30 experts).
De grootte van deze verschillende steekgroepen (Ns) en de grootte van de verschillende
responsegroepen (Nr) is weergegeven in figuur 37. In zijn totaliteit werden, rechtstreeks
en onrechtstreeks, 2729 personen benaderd. De totale respons was gelijk aan 359. Een
herinneringsbrief werd gestuurd aan alle rechtstreeks benaderde personen. Analyse van
de non-respons leidt tot volgende bevindingen. Uit figuur 37 blijkt dat vooral vanuit het
bedrijfsleven weinig respons kwam. De vraag rijst of dit te wijten is aan een beperkte
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwerp, aan de uitgebreidheid van de
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vragenlijst en/of de onrechtstreekse manier van benaderen. De reacties van deze
belangengroep werden als 'second opinion' gebruikt zodat de hoge non-respons de
resultaten van het validiteitsonderzoek niet rechtstreeks beïnvloedt. Ook de respons bij
studenten is relatief laag, wat waarschijnlijk deels samenhangt met het op indirecte
wijze versturen van vragenlijsten ( 7 universiteiten) (Swanborn, 1987) waarbij het niet
te controleren is of de Dienst Studentenzaken van de medewerkende universiteiten
effectief de vragenlijsten verstuurd hebben. Dezelfde redenering geldt voor HBOstudenten: zijn de vragenlijsten bij de studenten terechtgekomen? De lage respons van
de oudergroep (niet als responsegroep in de analyses opgenomen) kan samenhangen met
de geringe betrokkenheid van de ouders bij de probleemstelling van het onderzoek.
Daarnaast kan de indirecte wijze van versturen van vragenlijsten ook in dit geval een
rol gespeeld hebben.
Vraag is welke invloed de relatieve hoge non-respons (hoogleraren, medewerkers,
studenten) heeft op de resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek. Gezien de
procentuele omvang van de respondentengroepen kan men niet spreken van de 'doorsnee medewerker/hoogleraar/student' in het Nederlandse hoger onderwijs. Het gaat om
personen die (in elk geval zij die rechtstreeks benaderd zijn) op zijn minst een positieve
houding hebben ten aanzien van kwaliteitsbewaking en mogelijk actief betrokken zijn in
een stelsel van kwaliteitsbewaking. De resultaten van het validiteitsonderzoek kunnen
zinvol zijn wanneer ze gebruikt worden in een kwaliteitsbewakings- systeem waarbij op
betrouwbare wijze gegevens verzameld en gerapporteerd worden. Een positieve
betrokkenheid is hiertoe een voorwaarde. Dit kenmerk karakteriseert naar onze mening
de respondentengroep. Dit betekent dat de non-respons geen negatieve invloed heeft op
de uitkomsten van het onderzoek^
Samenvattend kunnen we stellen dat de omvang van de non-respons niet precies is vast
te stellen vanwege administratieve onduidelijkheden in recent gefuseerde HBO-instellingen tijdens het fuseringsproces, allerlei adres- en functiewijzigingen in het WO en het
op indirecte wijze versturen van vragenlijsten. Dit betekent dat vragenlijsten waarschijnlijk bij de betreffende instanties zoek zijn geraakt of mogelijk niet zijn doorgestuurd, zodat het schatten van het aantal aangeschreven personen en van het procentueel
aantal respondenten niet mogelijk is. Het in dit hoofdstuk gerapporteerde validiteitsonderzoek is exploratief. Het is slechts één fase in het ontwikkelingsproces van
prestatie-indicatoren (zie 3.1 en 4.3.2). Dit impliceert dat, naar aanleiding van de
onderzoeksresultaten, gebaseerd op de in figuur 37 beschreven responsegroepen,
(voorlopige) voorstellen geformuleerd kunnen worden (Swanborn, 19S7).

'We hadden er ook kunnen voor kiezen alleen daadwerkelijk geïnteresseerden aan te schrijven. Deze
groep is echter niet te identificeren.
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Analyse van de onderzoeksresultaten
Respondentengroep
In de respondentengroep (n=359) waren de stakeholders op de volgende wijze vertegenwoordigd.

Stakeholders

Nr

Ns

%

overheid
voorzitters CvB (WO)
voorzitters CvB (HBO)
hoogleraren
WO-mede werkers
HBO-docenten
WO-studenten
HBO-studenten
bedrijfsleven
experts

20
7
38

21

30
14
85
160
160
170
440
425
350

29

30

66
50
44.7
23
21.9
24.1
16.6
8.9
6
96.7

38
35
41

73
38

Figuur 37: Stakeholders in het validiteitsonder/.oek
Als analyse-eenheden werden in de verwerking van de onderzoeksresultaten betrokken:
overheid (O&W/DGHW, L&V); voorzitters van College van Bestuur WO en voorzitters
van College van Bestuur of directeuren uit het HBO; hoogleraren en medewerkers uit
het WO en docenten uit het HBO; studenten WO en HBO; respondenten uit de 7
sectoren (studenten, hoogleraren, medewerkers), bedrijfsleven; experts. Vanwege de te
beperkte respons werden de ouders (n=7) niet als analyse-eenheid in het onderzoek
opgenomen. Aangezien de sectoriële verschillen voor de onderwijsindicatoren en
-variabelen slechts beperkt zijn, worden deze onderzoeksresultaten hier niet opgenomen.
We verwijzen voor deze gegevens naar eerdere publikaties (Segers e.a., 1989).
Gehanteerde criteria
Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten, worden in de literatuur geen caesuren
voorgesteld. Carmines en Zeiler (1979) stellen in dit verband: "There is no agreed upon
criterion for determining the extent to which a measure has attained content validity."
Gronlund (1982) voegt hieraan toe dat inhoudsvaliditeit slechts kan uitgedrukt worden
in termen van meer en minder. In voorliggend onderzoek werden volgende caesuren
gehanteerd voor de interpretatie van de validiteit van indicatoren:
valide en prioritair: een waarde van 75%' en meer voor 60% en meer van de
respondenten

' Ben vijfpuntenschaal werd gebruikt met als schaalwaarden 0%, 25%, 50%, 75% en 100% (zie
bijlage)
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-

valide en secundair: een waarde van 50% en meer voor 60% en meer van de
respondenten
- niet valide: een waarde van minder dan 50% voor 60% en meer van de respondenten.
Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer 70 % van de studenten WO aanduiden dat, om
een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van het onderwijs, informatie over de
afgestudeerden belangrijk is voor 75 % (zie vragenlijst in bijlage), de indicator
'afgestudeerden' valide en prioritair is.
Voor de interpretatie van de validiteit van de variabelen, als operationalisering van
indicatoren, gelden volgende caesuren:
- valide variabelen zijn aangeduid door 60% en meer van de respondenten;
- controversiële variabelen zijn aangeduid door 40% - 60% van de respondenten;
- niet valide variabelen zijn aangeduid door minder dan 40% van de respondenten.
Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de variabele 'slaagpercentage na doctorale fase'
(indicator 'studentendoorstroom') door 68% van de WO-studenten aangekruist is, zij als
valide geïnterpreteerd wordt.
Omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid wordt bij de rapportage van en verwijzingen naar de onderzoeksresultaten niet gesproken over 'meer valide' en 'minder
valide', maar over 'valide' en 'niet valide'.

4.4

De onderzoeksresultaten

Het validiteitsonderzoek leidt tot een overzicht van indicatoren en variabelen die valide
en niet valide zijn voor twee aggregatieniveau's met name het centraal niveau en het
facultair niveau. Vooreerst worden de indicatoren die valide en niet valide zijn ten
behoeve van de bestuurlijke omgang tussen overheid en instellingen (centraal niveau)
weergegeven. Daarbij wordt vermeld of ze van prioritair of van secundair belang geacht
worden door de representanten van de overheid en de Colleges van Bestuur/directeuren
HBO. De variabelen die valide operationaliseringen van deze indicatoren zijn voor de
betrokken respondentengroepen worden aangeduid. Daarnaast wordt op facultair niveau
een overzicht gegeven van de indicatoren die valide en niet valide zijn en hun valide
operationaliseringen. Dit betekent dat een overzicht gegeven wordt van de meningen
van hoogleraren, medewerkers (WO, HBO) en studenten. Hierbij worden verschillen
tussen subsystemen aangegeven. Gezien uit het validiteitsonderzoek slechts weinig
sectoriële verschillen blijken voor wat betreft de onderwijstaak van instellingen, zijn
deze in dit hoofdstuk niet opgenomen''.
Per indicator wordt de mening van de betreffende respondentengroepen voor wat betreft
de validiteit van de variabelen weergegeven. De resultaten worden per indicator
samengevat in een tabel.

Voor meer gegevens over de resultaten van het validiteitsonderzoek voor wat betreft sectortóle
verschillen verwijzen we naar Segers e.a.. 1989.
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De zeven groepen worden als volgt voorgesteld:
- overheid (ov)
- colleges van bestuur/wetenschappelijk onderwijs (cvb/wo)
- colleges van bestuur/hoger beroepsonderwijs (cvb/hbo)
- hoogleraren (hoogl)
.,,,,
- medewerkers/wetenschappelijk onderwijs (m/wo)
. ,
- medewerkers/hoger beroepsonderwijs (m/hbo )
- studenten (stud)
Meningsverschillen tussen WO- en HBO-studenten worden als volgt in de samenvattende tabellen aangeduid: ./. Het eerste teken betreft WO-studenten, het tweede HBOstudenten. De Colleges van Bestuur en de medewerkers van beide subsystemen zijn in
afzonderlijke kolommen weergegeven. Indien, voor een bepaald aggregatieniveau, een
variabele voor enkele respondentengroepen valide is en controversieel voor een andere
respondentengroep, wordt deze opgenomen in het overzicht. Waar mogelijk worden
verklaringen gesuggereerd voor de verdeeldheid van meningen en verschillen tussen
subsystemen. Vervolgonderzoek kan deze veronderstellingen aanvullen of corrigeren.
Tenslotte worden de meningen van 'externe deskundigen' weergegeven met name het
bedrijfsleven en de 'experts' op het terrein van kwaliteitsbewaking. Aangegeven wordt
op welke punten hun meningen verschillen van de op centraal en facultair niveau als
valide aangeduide indicatoren en variabelen/
Het vaiiditeitsonderzoek leidde tot resultaten voor de onderwijs-, onderzoeks- en
dienstverleningsfunctie. Omwille van eerder genoemde reden (zie par. 4.1) worden hier
alleen resultaten met betrekking tot de onderwijsfunctie gepresenteerd. Voor de andere
resultaten verwijzen we naar eerdere publikaties (Segers e.a., 1989; Dochy e.a., 1990).
4.4.1

Centraal niveau

Figuur 38 geeft een overzicht van valide en niet valide indicatoren op centraal niveau,
dit is voor de bestuurlijke omgang tussen overheid en instellingen. De meningen van de
representanten van de overheid (Ministerie Onderwijs en Wetenschappen, Landbouw en
Visserij) en van de Colleges van Bestuur/directeuren HBO worden hier weergegeven.

In Segers e.a. (1989) is een overzicht opgenomen van de mate van validiteit van alle in de
vragenlijst voorgelegde indicatoren en variabelen voor alle in het onderzoek betrokken respondentengroepen.

LO2

valide indicatoren

niet valide indicatoren

2 studentendoorsiroom
3 sludcmenuiistroom
.
' "' i
4 personeel
5 curriculum
6 onderwijsklimaat
X infrastructurele en materiële voorzieningen
9 onderwijsaanbod
10 beleid

I sludenteninstroom
7 kostenaspect
11 samenwerking

Figuur 38: Valide en niet valide indicatoren voor onderwijs op centraal niveau

Studenteninstroom is een gegeven dat in de literatuur vaak als prestatie-indicator opgevoerd wordt (zie 4.2). Toch wordt in de U.K. en Australië kritiek geuit op het
opvoeren van dit soort gegevens als prestatie-indicator. Britse universiteiten gaven in
een reactie op de First Statement aan, deze gegevens te benoemen als management
statistics.
Ook de AVCC/ACDP Working Group wijst er op dat studenteninstroom geen prestatieindicator is. Zij duiden dit gegeven aan als 'institutional context or background'. Uit het
validiteitsonderzoek bleek deze indicator voor de overheid en Colleges van Bestuur niet
valide.
Doorstroomgegevens worden internationaal (UGC/CVCP Working Group, 1986, 1987;
Cave e.a., 1988; AVCC/ACDP Working Party, 1988) als relevante gegevens over het
functioneren van hoger onderwijsinstellingen beschouwd. De resultaten van het
validiteitsonderzoek sluiten hierbij aan. Het is een valide indicator op centraal niveau,
prioritair voor Colleges van Bestuur, secundair voor de overheid.
Studentenuitstroom staat zowel internationaal (V.S., Australië, U.K.) als nationaal (bijv.
HOOP, 198X) centraal als prestatie-indicator. Dit blijkt ook uit het validiteitsonderzoek:
het is een valide prioritaire prestatie-indicator.
Het belang van de indicator personeel wordt in vele literatuurgegevens beargumenteerd
(zie 4.2). Ook uit het validiteitsonderzoek blijkt de waarde van deze indicator. Hij is
valide en prioritair op centraal niveau. Dit geldt ook voor de indicator curriculum.
Het onderwijsklimaat is een valide indicator maar van secundair belang. Deze indicator
wordt vooral in Amerikaanse literatuur vernield.
De indicator kostenaspect wordt door de AVCC/ACDP Working Party om.schreven als
resource management. Het is geen prestatie-indicator maar 'institutional background'.
Ook uit het validiteitsonderzoek blijkt dat het kostenaspect geen valide prestatieindicator is.
Voor overheid en Colleges van Bestuur is de indicator 'infrastructurele en materiële
voorzieningen' valide, maar van secundair belang.
Het onderwijsaanbod is een valide indicator op centraal niveau, prioritair voor Colleges
van Bestuur, van secundair belang voor de overheid. Dit geldt eveneens voor de
indicator 'beleid'.
De indicator 'samenwerking' is tenslotte niet valide op centraal niveau.
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In figuur 38 wordt een overzicht gegeven van de indicatoren die op centraal niveau
valide zijn. De vraag rijst welke variabelen valide operationaliseringen zijn van deze
variabelen. De onderzoeksresultaten die op deze vraag antwoord geven worden hier
gerapporteerd.
Studentendoorstroom (2)
Zoals blijkt uit figuur 39 kunnen vijf variabelen als valide operationaliseringen op
centraal niveau voorgesteld worden. Het betreft slaagpercentage na propaedeuse en na
doctorale fase per studierichting, de studieduur per studierichting en het percentage
studiestakers. Motieven van studiestakers is een controversiële variabele voor de
overheid. Mogelijk doet de vraag zich voor of dit gegeven niet eerder voor een lager
aggregatieniveau relevant is.

VARIABELEN

ov

cvb/wo

cvb/hbo

2.1 slaagpercentage na propaedeuse per
studierichting

+

+

+

2.1 slaagpercentage na doctorale fase per
studierichting

+

+

+

2.4 studieduur per studierichting

+

+

+

2.5 percentage sludiestakers

+

+

+

+

+

2.6 motieven van studiestakers

Figuur 39: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'sludentendoorstroom'

Studentenuitstroom (3)
Het probleem van de operationalisering van de indicator studentenuitstroom leidde reeds
tot vele discussies in de literatuur. Voornamelijk in de V.S. wordt de laatste jaren
aandacht gevraagd voor de value-added. Outputgegevens zijn slechts een aanwijzing
voor de kwaliteit van het verstrekte onderwijs, wanneer deze gegevens gerelateerd
worden aan de beginsituatie van studenten (entry scores). Ook in de U.K. en Australië
wordt gewezen op de noodzaak van meer onderzoek. Deze operationaliseringsproblemen
blijken ook uit de resultaten van het validiteitsonderzoek. Eén variabele biedt de beste
kansen: afstemming van het produkt afgestudeerde op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijkt
de variabele 'relevantie van de studie ta.v. de beroepsactiviteiten x-jaar na het afstuderen' relevant voor het HBO. Eerstgenoemde variabele is valide voor Colleges van
Bestuur van het H.B.O., in tegenstelling tot Colleges van Beroep van het WO. Deze
resultaten zijn te interpreteren vanuit het meer beroepsvoorbereidend karakter van HBOopleidingen in vergelijking met WO-opleidingen. De Academische Raad (1985) schrijft
in dit verband: "De gesignaleerde ontwikkeling, waarbij in het huidige WO de profes-
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sionele voorbereiding niet meer overheerst, maakt dat de studie in zeer veel gevallen
niet meer beroepsvoorbereidend is." Hier rijst de vraag of het ook niet het doel van elke
opleiding moet zijn bij te dragen tot de gehele persoonlijkheidsontwikkeling van de
studenten en zodoende niet alleen en uitsluitend voor te bereiden op het beroepsleven
maar ook op het leven als lid van de maatschappij (HOOP, 1988; A.R., 1985). Bovendien geldt het slechts voor bepaalde studierichtingen dat zij voor de student duidelijk
leiden tot een bepaald beroep of enkele beroepen. Overwogen kan worden of deze
variabele niet ruimer geformuleerd dient te worden als 'mogelijkheden van de afgestudeerde om te functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving'. Hoe deze
variabele concreet vastgesteld of 'gemeten' kan worden, blijft een vraag. De variabele
'afstemming van het 'produkt' afgestudeerde op de arbeidsmarkt' is valide voor alle
respondentengroepen op centraal niveau, maar is daarentegen wel de minst concrete
operationalisering van alle voorgestelde variabelen.
De variabelen 'ratio werklozen/afgestudeerden' en 'gemiddelde tijd tussen afstuderen en
eerste baan per studierichting' zijn voor de overheid valide variabelen. Eerstgenoemde
variabele is controversieel bij de Colleges van Bestuur. De vraag rijst inderdaad of deze
variabele niet eerder een afspiegeling is van de vraag vanuit de arbeidsmarkt (nationaal
of zelfs regionaal) dan van de kwaliteit van de afgestudeerden. Laatstgenoemde
variabele is niet valide voor de Colleges van Bestuur HBO, mogelijk om dezelfde
reden. Deze variabelen worden, mede door van het ontbreken van andere, mogelijk
valide variabelen, in de V.S. en de U.K. in het kader van kwaliteitsbewaking gehanteerd.
'Het percentage afgestudeerden dat na x-jaar gepromoveerd is per faculteit' is een
valide indicator voor de overheid maar leidt bij de Colleges van Bestuur van hel WO
tot uiteenlopende meningen. Deze variabele is irrelevant voor het HBO
'De vraag naar/liet aanbod van stageplaatsen, afstudeeropdrachten vanuit de arbeidsmarkt' lijkt eerder een valide variabele voor het HBO Colleges van Bestuur van
het HBO en hun medewerkers beoordelen deze variabele als valide. Voor de Colleges
van Bestuur WO is hij niet valide.
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VARIABELEN

ov

3.1 relevantie van de studie t.a.v. de
beroepsactiviteiten x-jnar na het
afstuderen

9

3.2 gemiddelde lijd tussen afstuderen eerste
baan per studierichting

+

9

3.3 ratio werklozen/afgestudeerden per
studierichting

+

9

9

3.6 percentages afgestudeerden dat na xjaar gepromoveerd is per faculteit

+

+

+

3.7 afstemming van hel 'produkt' afgestudeerden op de arbeidsmarkt

+

+

+

3.8 vraag naar/aanbod van stageplaatsen,
afstudeeropdrachten v;uiuit de
arbeidsmarkt

7

•

+

cvb/wo

cvh/hbo
+

Figuur 40: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'studentenuitstroom'

Personeel (4)
Voor enkele variabelen blijken subsysteeminherente verschillen. Het aantal medewerkers
dat promoveert per faculteit en het aantal publikaties per vakgroep zijn valide variabelen voor overheid en Colleges van Bestuur WO, maar niet valide voor Colleges van
Bestuur van het HBO.
Enkele variabelen zijn voor alle respondentengroepen op centraal niveau valide of
controversieel voor één van hen: onderwijskundige kwalificaties van docenten via
bijvoorbeeld lerarenopleiding, docententraining; leeftijdsopbouw van het docentenkorps;
percentage medewerkers met een bepaald aantal jaren werkervaring buiten de huidige
instelling; onderwijsmotivatie van medewerkers, personeelsverloop en selectiebeleid ten
aanzien van nieuwe medewerkers. Met betrekking tot de variabelen 'onderwijsmotivatie
van medewerkers' en 'percentage medewerkers met een bepaald aantal jaren werkervaring buiten de huidige instelling' kan men zich afvragen of deze informatie niet te
gedetailleerd is op overheidsniveau. Het personeelsverloop is daarentegen een valide
variabele voor de overheid. De Colleges van Bestuur hebben twijfels over de validiteit
van deze variabele: is deze variabele een relevante aanduiding voor de kwaliteit van het
personeel. De vraag is of veel personeelsverloop een aanwijzing is voor een zwakke
kwaliteit van het personeel of eerder voor een goede kwaliteit zodat de medewerkers
aantrekkelijk zijn voor andere werkgevers. Daartegenover staat dat een groot personeelsverloop kan leiden tot continuïteitsproblemen voor wat betreft het uitvoeren van
de onderwijstaak. Tenslotte kan de variabele 'ziekteverzuimstatistieken onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel' op centraal niveau voorgesteld worden, waarbij
rekening wordt gehouden met de subsyteeminherente verschillen. Deze variabele wordt
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op HBO-niveau als valide geduid maar op WO-niveau als niet valide. Gezien in het
HBO relatief meer met kleinere studentengroepen gewerkt wordt en het onderwijs meer
docentafhankelijk is, hebben afwezigheden van docenten duidelijkere consequenties
voor het onderwijs.
.

VARIABELEN

ov

cvtywo

c vb/hbo

4.1

leeftijdsopbouw van docentenkorps

+

'J

+

4.2

onderwijskundige kwalificatie van
docenten via bijvoorbeeld lerarenopleiding, docententraining

+

+

+

4.3

aantal medewerkers die promoveren per faculteit

+

+

-

4.6

percentage medewerkers met een
bepaald aantal jaren werkervaring
buiten de huidige instelling

9

+

+

4.7

onderwijsrnotivalie van medewerkers

?

4.8

gemiddeld aantal publikaties per
vakgroep

+

+

-

4.10

selectiebeleid

+

+

+

4.12

personeelsverloop

+

4.18

ziekteverzuim statistieken onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel

-

+

+

Figuur 41: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator "personeel'

Curriculum (5)
Zoals blijkt uit figuur 42, zijn vier variabelen valide voor alle respondentengroepen op
centraal niveau. Het is enigszins vreemd dat voor de Colleges van Bestuur de variabele
'realisatie van de functies van het programma (oriëntatie en selectie in de propaedeuse)'
tot uiteenlopende meningen leidt.
Mogelijk beoordeelt de overheid de variabele 'duidelijkheid en doelmatigheid van de
onderwijsorganisatie' als een te vage, dus moeilijk meetbare, variabele en is dit een
verklaring voor de uiteenlopende meningen bij de vertegenwoordigers van de overheid.
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VARIABELEN

ov

cvb/wo

cvb/hbo

5.1

effectiviteit van procedures voor
het ontwikkelen of herzien van
bestaande onderwijsprogramma's
of nieuwe onderdelen

+

+

+

5.2

duidelijkheid en concrete formulering van de doelstellingen van de
cursus

+

+

+

5.3

van de doelstellingen
relevantie
van de cursus ten aanzien van de
beroepspraktijk

+

+

+

5.4

opbouw van het onderwijsleerproces wat betreft keuze van leerstof,
onderwijsmethoden, leeractiviteiten, onderwijs- en leermiddelen

+

5.10

overeenstemming van de inhoud
van het programma met de doelen

+

5.15

realisatie van de functies van het
programma (oriëntatie en selectie
in propaedeuse)

+

5.18

duidelijkheid en doelmatigheid van
de onderwijsorganisatie

?

+

+

+
7

+

+

Figuur 42: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'curriculum'

Onderwijsklimaat (6)
De onderwijsfilosofie en innovatiegerichtheid zijn twee variabelen die voor alle
betrokken respondentengroepen valide zijn. 'Hoeveelheid tijd, middelen en resultaten
van geïnstitutionaliseerde activiteiten voor onderwijsvernieuwing' is een valide variabele
voor de overheid en Colleges van Bestuur HBO en controversieel voor Colleges van
Bestuur WO
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VARIABELEN

ov

cvb/wo

c vb/hbo

6.3 onderwijsfilosofie met name de inslellingsdoelen en algemene vormgeving
van het onderwijs

+

+

+

6.5 innovatiegericht of gerichtheid op vernieuwing

+

+

+

6.6 hoeveelheid tijd, middelen en resultaten
van geïnstitutionaliseerde activiteiten
voor onderwijsvernieuwing

+

+

Figuur 43: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'onderwijsklimaat'

Infrastructurele en materiële voorzieningen (8)
Een aantal variabelen zijn voor alle betrokken respondentengroepen valide: de kwaliteit
van de gebruikte onderwijsruimte, hoeveelheid hardware en software. De variabele
'audio-visuele centra, media-instituten e.d. als onderwijsondersteuning" leidt tot
uiteenlopende meningen bij de Colleges van Bestuur WO, mogelijk omdat van deze
faciliteiten weinig gebruik gemaakt wordt.
VARIABELEN

ov

cvb/wo

c vb/hbo

8.4 de kwaliteit van de gebruikte onderwijsruimte

+

+

+

8.5 audio-visuele centra, media-instituten
als onderwijsondersteuning

+

8.6 hoeveelheid hard-ware per faculteit, per
HBO-inslelling

+

+

+

8.7 hoeveelheid software in de mediatheek
per medewerker, per faculteit, per
HBO-instelling

+

+

+

+

Figuur 44: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'infrastructurele en materiële
voorzieningen'

Onderwijsaanbod (9)
Alle vier voorgestelde variabelen kunnen als valide op centraal niveau voorgesteld
worden, hoewel enkele bij één of twee groepen tot uiteenlopende meningen leidt (zie
figuur 45).
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VARIABELEN

ov

cvb/wo

cvb/hbo

9.1 keuzemogelijkheden w.b. afstudeerrichtingen

+

+

+

M.2 aanbod van studierichtingen, reguliere,
vrije en experimentele

•>

+

7

9.3 omvang van het keuzecurriculum (vakken, modulen) ten opzichte van het
verplichte curriculum

+

7

+

9.4 mogelijkheden lot deeltijdsopleidingen,
in-service onderwijs, contractonderwijs,
poslacadetnisch onderwijs

+

7

+

Figuur 45: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'onderwijsaanbod'

Beleid (10)
Institutionele kwaliteitsbewaking is voor alle respondentengroepen een valide
operationalisering van de indicator beleid. De vraag of taakverdeling en
concentratieafspraken een aanwijzing zijn voor de kwaliteit van het beleid leidt,
mogelijk gezien de ervaringen met operaties zoals STC en TVC (zie hoofdstuk 1.4), tot
controversiële meningen bij de Colleges van Bestuur.

VARIABELEN

ov

cvb/wo

cvb/hbo

10.1

+

+

+

+

7

7

10.2

instilulionele kwaliteitsbewaking
taakverdeling en concentratieafspraken met andere instellingen
H.O.

Figuur 46: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'beleid'
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4.4.2 Facultair niveau
en nto vafofc iMcaforen
Zoals blijkt uit figuur 47 zijn een aantal indicatoren valide op facultair niveau.
valide indicatoren

niet valide indicatoren

2 studentendoorstroom
3 studentenuitstroom
4 personeel
5 curriculum
fi onderwijsklimaat
'J onderwijsaanbod
11) beleid

1 studenteninstroom
7 financiële zaken
8 infrastructurele en materiele voorzieningen
11 samenwerking

Figuur 47: Valide en niet valide indicatoren voor de onderwijsfunctie

De indicator studentendoorstroom is prioritair' voor de medewerkers van beide subsystemen, maar secundair voor de overige respondentengroepen. Verwonderlijk is dat deze
indicator ook secundair is voor studenten.
De indicatoren studentenuitstroom, personeel en curriculum zijn prioritair voor alle
respondentengroepen.
Het onderwijsklimaat als indicator is prioritair voor HBO-docenten, maar secundair voor
alle overige respondentengroepen.
Het onderwijsaanbod is prioritair voor HBO-docenten en studenten, maar secundair voor
alle overige groepen.
De indicator 'beleid' is prioritair voor hoogleraren en medewerkers, maar secundair
voor studenten.

Elk van de zeven valide indicatoren kunnen geoperationaliseerd worden in een aantal
valide variabelen. Deze worden hierna per indicator weergegeven.
Studentendoorstroom (2)
Zoals weergegeven in figuur 48 kunnen vier variabelen als valide operationaliseringen
van de indicator 'studentendoorstroom' voorgesteld worden.

' Voor de betekenis van prioritair en secundair, zie par. 4.3
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VARIABELEN

hoogl

m/wo

m/hbo

stud

2.1

slaagpercentage na doctorale fase per
studierichting

+

+

2.4

studieduur (voortgang) per studierichting

+

+

+

+

2.5

percentage sludiesuikers

+

+

+

+

2.6

molieven van studiestakers

•?

+

+

+

2.8

vertiouding normatieve ten opzichte van
gerealiseerde studielast per studierichting

+A'

7

+

Figuur 48: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'studeniendoorstroom'

Studentenuitstroom (3)
Slechts één variabele kan op facultair niveau als valide geduid worden: de relevantie
van de studie ten aanzien van de beroepsactiviteiten x-jaar na het afstuderen. Hoogleraren zijn ook over deze variabele verdeeld. Daarnaast kan overwogen worden of voor
het HBO de variabele 'vraag naar/aanbod van stageplaatsen, afstudeeropdrachten vanuit
de arbeidsmarkt' een relevante variabele is. Voor WO-medewerkers is deze variabele
controversieel. Deze verdeelde meningen kunnen samenhangen met het feit dat slechts
bepaalde WO-opleidingen stages verplicht stellen, als essentieel onderdeel van het
onderwijs ingeroosterd hebben en ook als afstudeerverplichting formuleren (exameneis).

VARIABELEN

3.1 relev;müe van de studie len aanzien van de
beroepsacliviteilen x-jaar na het afstuderen

hoogl

m/wo

m/hbo

stud

+

+

+

Figuur 49: Valide operationalisering van de indicator 'studenlenuitslroom'

Personeel (4)
Onderwijsmotivatie van medewerkers is een kwalitatieve variabele die moeilijk
meetbaar is. Deze variabele wordt op facultair niveau soms gemeten door middel van
studentenvragenlijsten ( bijvoorbeeld programma-evaluatie RL). Het percentage
medewerkers met een bepaald aantal jaren werkervaring buiten de huidige instelling is
voornamelijk voor het HBO valide. Gezien zijn meer beroepsgerichte karakter is het
aanwerven van docenten met werkervaring 'in het veld' relevant.

VARIABELEN

hoogl

m/wo
+

m/hbo

stud

+

?/+

4.3

aantal inedewericers die promoveren per
faculteit

+

4.6

percentage medewerkers mei een bepaald
aantal jaren werkervaring buiten de huidige
instelling

9

4.7

onderwijsinotivatie van medewerkers

7

+

+

+

4.8

gemiddeld aantal publikaties per vakgroep

+

+

-

-

4.H) selectiebeleid

•>

Figuur 50: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'personeel'

Curriculum (5)
Zoals blijkt uit figuur 51 kunnen zes variabelen als valide op facultair niveau aangeduid
worden.
De variabele 'juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de doelen van het
programma' leidt bij alle medewerkers, behalve de studenten, tot verdeelde meningen.
Ons inziens is deze variabele op facultair niveau een relevante operationalisering van de
indicator 'curriculum'. Vervolgonderzoek kan meer duidelijkheid verschaffen over de
reden van deze verdeeldheid.
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VARIABELEN

hoogl

m/wu

m/hbo

stud

5.2

duidelijkheid en concrete formulering van
de doelstellingen van de cursus

+

+

+

+

5.3

relevantie van de doelstellingen van de
cursus en aanzien van de beroepspraktijk

9

+

+

+

5.4

opbouw vun hel onderwijsleerproces wat
betreft keuze van leerstof,
onderwijsmethodes, leeractiviteiten, onderwijs- en leermiddelen

9

+

+

+

5.9

juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en
niveau van de doelen van het programma

9

7

+

5.10 overeenstemming van de inhoud van het
programma met <Je doelen

+

+

7

+

5.12 verdeling van tijd over theorie, praktische
vaardigheden en onderzoek

+

+

+

?/+

5.13 overeenstemming in de wijze waarop onderwijs wordt verzorgd en de wijze waarop
getoetst wordl

7

9

9

?/+

Figuur 51: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'curriculum'

Onderwijsklimaat (6)
Vier variabelen
kunnen als valide operationaliseringen van de indicator
'onderwijsklimaat" voorgesteld worden, hoewel de meningen bij sommige respondentengroepen verdeeld zijn.
'Academische vrijheid' is een principe dat voornamelijk in verband wordt gebracht met
het WO Mogelijk verklaart dit de verdeeldheid van meningen bij HBO-medewerkers.
Sfeer in de instelling is voor HBO-medewerkers en studenten valide maar controversieel
voor WO-medewerkers. In vergelijking met universiteiten hebben HBO-instellingen een
kleiner aantal studenten (en medewerkers) en vindt het onderwijs meestal plaats in
relatief kleine groepen zodat er meer contacten zijn tussen studenten en docenten,
docenten en studenten onderling. Mogelijk is dit een verklaring voor het subsysteeminherente verschil. Innovatiegerichtheid is voor de medewerkers valide, maar leidt tot
verdeelde meningen bij hoogleraren en studenten. Een meer concrete variabele als
'hoeveelheid tijd, middelen en resultaten van geïnstitutionaliseerde activiteiten voor
onderwijsvernieuwing' is ook voor hoogleraren controversieel en zelfs niet valide voor
studenten. Mogelijk beoordelen zij deze variabele als niet relevant voor het onderwijsklimaat maar eerder voor een andere variabele zoals beleid of curriculum.
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hoogl

m/wo

m/hbo

stud

6.1 academische en persoonlijke vrijheid voor
alle individuen in de instelling

+

+

•?

+

6.2 sfeer in de instelling

9

?

+

+

6.3 onderwijsfilosofie met name de
instellingsdoelen en algemene vormgeving
van het onderwijs

'i

•)

+

+

+

VARIABELEN

6.5 innovatiegerichtheid of gerichtheid op vernieuwing

7

Figuur 52: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'onderwijsklimaat'
Onderwijsaanbod (9)
Twee variabelen zijn voor alle respondentengroepen valide operationaliseringen van de
indicator 'onderwijsaanbod': keuzemogelijkheden wat betreft afstudeerrichtingen en
omvang van het keuzeeurriculum ten opzichte van het verplichte curriculum.
De variabelen 'aanbod van studierichtingen, reguliere, vrije en experimentele* en
'mogelijkheden tot deeltijdsopleidingen, in-service onderwijs, contractonderwijs, postacademisch onderwijs' kunnen als valide variabele op facultair niveau voorgesteld
worden, hoewel ze bij sommige respondentengroepen tot verdeelde meningen leiden.
Experimentele en vrije studierichtingen zijn relevant voor het WO maar niet voor het
HBO. Mogelijk veroorzaakte dit de verdeelde meningen bij de medewerkers HBO

VARIABELEN
9.1 keuzemogelijkheden wat betreft afstudeerrichtingen
9.2 aanbod van studierichtingen, reguliere, vrije
en experimentele
9.3 omvang van het keuzeeurriculum (vakken,
modulen) ten opzichte van het verplichte
curriculum
9.4 mogelijkheden lot deeltijdsopleidingen. inservice onderwijs, contractonderwijs, postacademisch onderwijs

hoogl

m/wo

m/hbo

stud

+

+

+

+

7

+

+

+

+

7

+

+

?

+

Figuur 53: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'onderwijsaanbod'
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Beleid (10)
Twee variabelen zijn op facultair niveau valide: 'institutionele kwaliteitsbewaking' en
'taakverdeling en concentratieafspraken met andere instellingen hoger onderwijs'.
Laatstgenoemde variabele leidt wel bij de meeste respondentengroepen tot uiteenlopende
meningen.

VARIABELEN

;

i

10.1

institutionele kwaliteitsbewaking

JO.2

Uiiikverdeling en concentratieafspraken
niet iindere instellingen hoger onderwijs

hoogl

in/wo

m/hbo

stud

+

+

+

+
?/+

Figuur 54: Valide of controversiële operationaliseringen van de indicator 'beleid'

4.4.3

Experts en het bedrijfsleven

In hoofdstuk 2 wordt gesteld dat verschillende belangengroepen bij het onderwijs een
andere kijk hebben op wat goed onderwijs is. Beroepsverenigingen (professionals,
industry) worden door Batten en Vernon (in: Dochy e.a., 1987) aangegeven als
cliëntgroepen en 'primary external commentators'. Daarnaast werden ook experts bevraagd, onderzoekers (nationaal) die reeds eerder op het terrein van kwaliteitsbewaking
gepubliceerd hebben en op basis van onderzoek een visie hebben op de betreffende
thematiek.
De meningen van beide respondentengroepen worden gebruikt als 'second opinion', de
uitspraken van de respondenten op centraal en facultair niveau worden vergeleken met
hun uitspraken. In dit hoofdstuk wordt aangegeven over welke indicatoren en variabelen
de meningen tussen experts en bedrijfsleven enerzijds en de respondenten op centraal en
facultair niveau anderzijds uiteenlopen.

Vooreerst zijn er, wat betreft de onderwijsfunctie van instellingen voor hoger onderwijs
een aantal verschillen wat betreft de beoordeelde validiteit van een aantal indicatoren.
Studentendoorstroom, een valide indicator op centraal en facultair niveau, is niet valide
voor het bedrijfsleven. Kwaliteit van het onderwijs wordt vanuit hun perspectief beoordeeld aan de hand van de output namelijk de kwaliteit van de afgestudeerden die in het
bedrijfsleven (c.q. werkveld) solliciteren.
Daarbij is het personeel als indicator voor de kwaliteit van het onderwijs valide, maar,
in tegenstellingen tot de respondenten op centraal en facultair niveau, van secundair
belang voor het bedrijfsleven. Ook het onderwijsklimaat is een niet valide indicator
voor het bedrijfsleven. Daarnaast wijzen de respondenten uit het bedrijfsleven op het
belang van twee indicatoren die op centraal en facultair niveau als niet valide aangeduid
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worden: het kostenaspect en samenwerking. Deze gegevens worden vanuit bedrijfsperspectief inderdaad als relevant beschouwd: wat is de output van het produktieproces,
hoeveel heeft het gekost ( aan geld en personele middelen) en waar is samenwerking
efficiënt om kosten te drukken en op deze wijze concurrentieel te blijven/ worden of
een groter marktaandeel te verwerven. Voor laatstgenoemde indicator worden drie
variabelen als valide beschouwd: deelname aan overlegorganen, gemeenschappelijk
gebruik van infrastructurele voorzieningen en uitwisseling van leermiddelen.

Voor de indicator 'studentendoorstroom' wijzen de experts op de validiteit van de
variabele 'slaagpercentage voor tentamens per cursus'. Deze variabele is inderdaad
relevant voor situaties zoals de Open Universiteit waar afzonderlijke cursussen doorlopen worden. Daarnaast is deze variabele relevant bij gesignaleerde knelpunten op
programma-niveau, ter remediering. Dit gegeven en de grote mate van gedetailleerdheid
van deze informatie kan geleid hebben tot uiteenlopende meningen op centraal en
facultair niveau.
Het bedrijfsleven wijst, in tegenstelling tot de andere respondentengroepen, op de
validiteit van twee variabelen voor de indicator 'studentenuitstroom": ratio werklozen /
afgestudeerden per studierichting (valide voor overheid, controversieel voor andere
respondentengroepen); afstemming van het 'produkt' afgestudeerde op de arbeidsmarkt
(niet valide voor hoogleraren, controversieel voor medewerkers WO, studenten WO en
experts, valide voor andere respondentengroepen).
Ook voor de indicator 'personeel' blijken een aantal verschillen. Voor het WO zijn op
centraal en facultair niveau volgende twee variabelen valide: aantal medewerkers die
promoveren per faculteit en aantal publikaties per vakgroep. Experts zijn controversieel.
Mogelijk vragen ze zich af of deze activiteiten niet eerder negatief interfereren met de
onderwijstaak van facultaire medewerkers (meeste aangeschreven experts waren onderzoekers verbonden aan een universiteit). Het bedrijfsleven beoordeelt beide variabelen
als niet valide. Dit geldt ook voor twee andere variabelen die op centraal niveau als
valide , op facultair niveau als niet valide, door experts controversieel beoordeeld
worden: leeftijdsopbouw van het docentenkorps en personeelsverloop.
Experts wijzen op de validiteit van een aantal variabelen voor de indicator 'curriculum',
die voor andere respondentengroepen controversieel of niet valide zijn: doorzichtigheid
van de toetsen; overlap, leemten, minder gelukkige volgorde en roostering van cursussen in het programma; examenregeling door de faculteit/HBO-instelling. Deze variabelen zijn, zoals de doorstroom per cursus, gegevens die meer inzicht kunnen verschaffen in knelpunten in het programma.

4.4.4 Een overzicht
Figuur 55 geeft een overzicht van de indicatoren en variabelen die op centraal en/of
facultair niveau valide zijn. Er blijken een aantal verschillen op het niveau van de
indicatoren. De indicator 'infrastructurele en materiële voorzieningen' is een valide
indicator op centraal niveau, maar niet valide op facultair niveau. Mogelijk interpreteren
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de belangengroepen op dit aggregatieniveau deze indicator als contextgegeven. Ook op
het niveau van de variabelen blijken een aantal verschillen tussen beide aggregatieniveau's. Voor de indicator 'uitstroom', duiden de respondenten op facultair
niveau slechts één variabele als valide, namelijk 'relevantie van de studie t.a.v. de
beroepsactiviteiten x-jaar na afstuderen*. De overheid duidt op de validiteit van een
aantal andere variabelen, zoals aangegeven in figuur 55. Dit geldt eveneens voor de
indicator 'personeel', waar op centraal niveau meer variabelen als valide beschouwd
worden. Een aantal van deze variabelen zijn kwantitatief, bijv. leeftijdsopbouw van het
docentenkorps. Daarnaast is het vreemd dat de variabele 'onderwijskundige kwalificaties' valide is op centraal niveau en niet op facultair niveau. Tussen beide aggregatieniveau's zijn er verschillen in valide operationaliseringen van de indicatoren 'doorstroom',
'curriculum' en 'onderwijsklimaat'. Sommige variabelen geven te gedetailleerde
informatie in het kader van een 'afstandelijke' sturing door de overheid, bijv. de
variabele 'verhouding normatieve versus gerealiseerde studielast per studierichting'.
Deze informatie is relevant om knelpunten in het rendement te verduidelijken en
daarom in eerste instantie interessant voor de faculteiten. De variabelen 'academische en
persoonlijke vrijheid voor alle individuen in de instelling' en 'sfeer in de instelling' zijn
van direct belang voor facultaire medewerkers maar minder relevant op centraal niveau.
Concrete variabelen in verband met vernieuwingen zijn valide op centraal niveau maar
niet op facultair niveau, een vreemd gegeven. De facultaire medewerkers duiden enkel
op de variabele 'innovatiegerichtheid' als valide variabele.
Bij de ordening van de in figuur 55 samengevatte valide indicatoren en variabelen naar
het input-proces-output model, naar de verschillende beleidsdoelen en volgens het
criterium kwantitatief versus kwalitatief (paragraaf 4.5) beperken we ons tot het
facultair niveau. De resultaten van het validiteitsonderzoek zijn vertrekpunt van de
analyse van praktische ervaringen met prestatie-indicatoren en deze situeren zich op
facultair niveau, meer bepaald de visitaties van faculteiten op initiatief van de Vereniging Voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Voor de ordening op centraal
niveau verwijzen we naar Segers e.a., 1989.
De vraag rijst of het opzetten en implementeren van een stelsel van kwaliteitsbewaking
op basis van de in figuur 55 voorgestelde set van indicatoren en variabelen, effectief is.
We zijn van mening dat, zoals aangegeven in de omschrijving van het begrip 'prestatieindicatoren', deze indicatoren en variabelen 'slechts' aanwijzingen zijn. Binnen een
kwaliteitsbewakingssysteem kan de in figuur 55 voorgestelde set van indicatoren de
leidraad vormen voor het verzamelen van informatie (kwalitatief) en data (kwantitatief).
In deze functie zijn ze noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor een effectief
kwaliteitsbewakingssysteem. Deze gegevens kunnen vervolledigd worden met andere
gegevens die in het kader van de eigen profilering en/of gesignaleerde aandachtspunten
relevant zijn. Wanneer dit geheel aan informatie en data op een coherente en inzichtelijke wijze gerelateerd wordt aan aandachtspunten in het functioneren van de instelling
c.q. faculteit, kunnen de hier voorgestelde prestatie-indicatoren een zinvolle rol spelen
in een stelsel van kwaliteitsbewaking (intern en extern). Om verschillende redenen lijkt
ons het verzamelen van informatie/data over zo veel mogelijk indicatoren en variabelen
inefficiënt. Het is binnen de voorgestelde cyclus van 3 tot 5 jaar ( zie 2.2) niet haalbaar

1IX

data te verzamelen over een uitgebreide set van indicatoren en variabelen zoals
weergegeven in figuur 30. Naast deze pragmatische reden is de kans reëel dat men door
de bomen het bos niet meer ziet en uiteindelijk de faculteiten en peers niet in staat zijn
een coherent beeld te verkrijgen van het functioneren van de betreffende instelling c.q.
faculteit.
CENTRAAL NIVEAU
indicatoren

FACULTAIR N I V E A U

variabelen

indicatoren

variabelen

oorslroom

2.1 slaagpercentage na propaedcuse per
studierichting
2.1 slaagpercentage na doctorale fase per
studierichting
2.4 studieduur per studierichting
2.5 percentage studiestakers
2.6 motieven van siudiestakers

doorstroom

2.1 slaagpercentage rut doctorale fase
per studierichting
2.4 studieduur (voortgang) per
studierichting
2.5 percentage studiestakers
2.6 motieven van studiestakers
2.8 verhouding normatieve ten opzichte van gerealiseerde studielas
per studierichting

ilstrooin

3.1 relevantie van de studie l.a.v. de
beroepsactiviteiten x-jaar na het
afstuderen (HBO)
12 gemiddelde tijd tussen afstuderen
eerste baan per studierichting (WO)
3.3 ratio werklozen/afgestudeerden per
studierichting
3.6 percentages afgestudeerden dat na xjaar gepromoveerd is per faculteit
3.7 afstemming van het 'produkl' afgestudeerden op de arbeidsmarkt
3.8 vraag naar/aanbod van stageplaatsen,
afstudeeropdrachten vanuit de
arbeidsmarkt (HBO)

uitstroom

3.1 relevantie van de studie ten aanzien van d e beroepsactiviteiten x
jaar na het afstuderen

ïisoneel

4.1 leeftijdsopbouw van docentenkorps
4.2 onderwijskundige kwalificatie van
docenten via bijvoorbeeld lerarenopleiding, docententraining
4.3 aantal medewerkers die promoveren
per faculteit
4.6 percentage medewerkers met een
bepaald aantal jaren werkervaring
buiten de huidige instelling
4.7 onderwijsmotivatie van medewerkers
4.8 gemiddeld aantal publicities per
vakgroep
4.10 selectiebeleid
4.12 personeelsverloop
4.18 ziekteverzuim statistieken onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

personeel

4.3 aantal medewerkers die
promoveren per faculteit (WO)
4.6 percentage medewerkers met een
bepaald aantal jaren werkervaring
builen de huidige instelling
4.7 onderwijsmolivatie van
medewerkers
4.8 gemiddeld aantal publikalies per
vakgroep (WO)
4.10 selectiebeleid
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ilg overzicht valide onderwijsindicatoren op centraal en facultair niveau

riculum

5.1 effectiviteit van procedures voor het
ontwikkelen of herzien van bestaande
onderwijsprogramma's of nieuwe
onderdelen
5.2 duidelijkheid en concrete formulering
van de doelstellingen van de cursus
5.3 relevantie van de doelstellingen van
de cursus ten aanzien van de
beroepspraktijk
5.4 opbouw van het onderwijsleerproces
wat betreft keuze van leerstof,
onderwijsmethoden, leeractiviteiten, onderwijs- en leermiddelen
5.10 overeenstemming van de inhoud van
het programma met de doelen
5.15 realisatie van de functies van het
programma (oriëntatie en selectie in
propaedeuse)
5.18 duidelijkheid en doelmatigheid van
de onderwijsorganisatie

Jerwijskliat

6.3 onderwijsfilosofie met name de
instellingsdoelen en algemene
vormgeving van het onderwijs
6.5 innovatiegericht of gerichtheid op
vernieuwing
6.6 hoeveelheid tijd, middelen en resullaten van geïnstitutionaliseerde activiteiten voor onderwijsvernieuwing

rastrucele en
teriêle
irzieningen

8.4 de kwaliteit van de gebruikte onderwijsruimte
H.5 audio-visuele centra, meüia-institulen
als onderwijsondersteuning
H.6 hoeveelheid hard-ware per faculteit,
per HBO-instelling
8.7 hoeveelheid software in de
mediatheek per medewerker, per
faculteit, per HBO-instelling
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curriculum

5.2 duidelijkheid en concrete
formulering van de doelstellingen
van de cursus
5.3 relevantie van de doelstellingen
van de cursus en aanzien van de
beroepspraktijk
5.4 opbouw van het onderwijsleerproces wat betreft keuze van
leerstof, onderwijsmethodes,
leeractiviteiten, onderwijs- en
leermiddelen
5.9 juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de doelen
van het programma
5.10 overeenstemming van de inhoud
van het programma met de doelen
5.12 verdeling van tijd over theorie,
praktische vaardigheden en onderzoek
5.13 overeenstemming in de wijze
waarop onderwijs wordt verzorgd
en de wijze waarop getoetst wordt

onderwijsklimaat

6.1 academische en persoonlijke vrijheid voor alle individuen in de
instelling
6.2 sfeer in de instelling
6.3 onderwijsfilosofie met name de
instellingsdoelen en algemene
vormgeving van het onderwijs
6.5 innovaüegerichtheid of gerichtheid
op vernieuwing

wilg overzicht valide indicatoren en variabelen op cenlnud en facultair niveau

Hiderwijsaan-

9.1 keuzemogelijkheden w.b. afstudeer-

nxl

richtingen
9.2 aanbod van studierichtingen.
reguliere, vrije en experimentele
9.3 omvang van het keuzecurriculum
(vakken, modulen) ten opzichte van
het verplichte curriculum
9.4 mogelijkheden tot deeltijdsopleidingen, in-service onderwijs, contractonderwijs, postacademisch onderwijs

wleid

10.1 institutionele kwaliteitsbewaking
10.2 taakverdeling en concentratieafspraken met andere instellingen
H.O.

onderwijsaanbod

9.1 keuzemogelijkheden wat betreft
afstudeerrichtingen

9.2 aanbod v;ui studierichtingen.
reguliere, vrije en experimentele

9.3 omvang van hel keu/eciarriculum
(vakken, modulen) len opzichte van
hel verplichte curriculum
9.4 mogelijkheden lol deeltijds-

opleidingen. in-service onderwijs,
contractonderwijs, postacademisch
onderwijs

beleid

10.1 institutionele kwaliteitsbewaking
10.2 taakverdeling en concenlralie-

afspraken met andere instellingen
hoger onderwijs

;uur 55: Overiicht van valide indicatoren en variabelen op centraal en facultair niveau

4.5

Een voorstel voor een set van prestatie-indicatoren

4.5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten zoals gepresenteerd in
paragraaf 4.4, een voorstel gedaan voor een set van prestatie-indicatoren op facultair
niveau. Zoals eerder aangegeven (hoofdstuk 3) is deze set geconstrueerd op basis van
het criterium inhoudsvaliditeit.
Dit betekent dat de valide, prioritaire en secundaire indicatoren en de valide operationaliseringen (variabelen) van deze indicatoren weergegeven worden. Ze worden geordend
volgens het input-proces-outputmodel. Hierbij is uitgegaan van de omschrijving van
deze drie begrippen in hoofdstuk 2. Indien een variabele slechts relevant is voor één
subsysteem, wordt dit aangeduid. Instellings- en overheidsdoelen liggen in optimale
omstandigheden in eikaars verlengde. Instellingsdoelen zijn in het kader van de profilering, een instellingsspecifieke vertaling van de centrale overheidsdoelen. Voortbouwend
op deze gedachte worden de voorgestelde prestatie-indicatoren gerelateerd aan de
principale overheidsdoelen, zoals omschreven in paragraaf 2.4. Door middel van een
cijfer wordt het overheidsdoel waarnaar de variabele refereert, aangeduid: kwaliteit (1),
functionaliteit en omgevingsgerichtheid (2), efficiëntie en effectiviteit(3), variëteit en
differentiatie (4). Voorts wordt profilering als prioritair beleidsdoel geformuleerd (zie
hoofdstuk 2.4). Deze doelstelling krijgt concreet inhoud wanneer instellingen, via een
set van prestatie-indicatoren, uitdrukking geven aan de strategische keuzes die ze
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maken. In paragraaf 2.4 is reeds gewezen op het brede karakter van de kwaliteitsdoelstelling. Ze betreft alle proces- en outputindicatoren en -variabelen die een valide
aanwijzing zijn voor het functioneren van een hoger onderwijsinstelling. Tenslotte wordt
in elke figuur aangegeven of de voorgestelde variabelen kwantitatief of niet-kwantitatief
zijn.
4.5.2

Input-, proces- en outputindicatoren en -variabelen

/
en Volgende inputgegevens kunnen voorgesteld worden als indicatie voor het functioneren
van hoger onderwijsinstellingen op facultair niveau.
Indicatoren

4 personeel (3)

Variabelen

niet-kwantitatief

kwantitatief

4.7

4.6

4.10

6 onderwijsklimaat (3)

6.1

6.2
6.3
6.5

onderwijsmotivatie
van medewerkers
selectiebeleid

percentage medewerkers met een
bepaald aantal jaren
werkervaring buiten
de huidige instelling

academische en persoonlijke vrijheid
voor alle individuen
in de instelling
sfeer in de instelling
onderwijsfilosofie
innovaüegerichtheid

Figuur 56: Een voorstel van indicatoren en variabelen voor de onderwijsfunctie van hoger onderwijsinstellingen

Worden deze inputindicatoren en -variabelen gerelateerd aan outputgegevens, dan
vormen ze een uitdrukking van de effectiviteitsdoelstelling (3). Dit betekent bijvoorbeeld dat een instelling effectief functioneert wanneer ze in staat is, door de inzet van
een gemotiveerde staf (valide input-variabele) of met de haar eigen doelen en organisatie (input), studenten op te leiden die binnen een aantal jaren na afstuderen een
baan hebben gevonden relevant ten aanzien van hun studie (valide output-variabele). De
onderwijsfilosofie van een instelling bepaalt mede waarom en hoe een instelling zich
onderscheidt van andere instellingen. Het is dus een uitdrukking van de differentiatieen variëteitsdoelstelling. Daarnaast is de onderwijsfilosofie ook een aanwijzing voor het
profiel van de instelling voor wat betreft de onderwijstaak.
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Als procesindicatoren en -variabelen voor onderwijs kunnen voorgesteld worden:

Indicatoren

Variabelen
niet- kwantitatief

5 curriculum (3)

relevantie van de doelstellingen t.a.v. de beroepspraktijk (2)
5.2 duidelijkheid en concrete formulering van de
doelstellingen van de cursus (4)
5.4 opbouw van het onderwijsleerproces (4)
5.8 overeenstemming van de inhoud van het programma met de doelen (4)
5.12 verdeling van de tijd over theorie, practische
vaardigheden, onderzoek (4)
5.9 juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de doelen van het programma (4)
5.13 overeenstemming in de wijze waarop
onderwijs wordt verzorgd en de wijze waarop
wordt getoetst

9 onderwijsaanbod (3)

9.1

5.3

9.2
9.3

9.4

10 beleid (3)

keuzemogelijkheden wat betreft afstudeerrichtingen (2,4)
aanbod van studierichtingen: reguliere, vrije en
experimentele (2,4)
omvang van het keuirecurTiculum (vakken, modulen) ten opzichte van hel verplichte curriculum
(2,4)
mogelijkheden tot deeltijdopleidingen, in-service
onderwijs, contractonderwijs, posi-acadeinisch
onderwijs (2,4)

10.1 institutionele kwaliteitsbewaking (1)
10.2 taakverdeling en concentratie- afspraken met
andere instellingen voor hoger onderwijs (3)

Figuur 57: Een voorstel van procesindicatoren en -variabelen voor de onderwijsfunctie v;in hoger
onderwijsinstellingen
Procesindicatoren en -variabelen zijn een aanwijzing voor wat er 'tijdens de rit' gebeurt,
met name wat er tussen het invoeren van de middelen en het uitvoeren van de 'produkten' gebeurt. Het omvat de organisatorische en administratieve aspecten voor de
onderwijstaak van een hoger onderwijsinstelling.
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Een vraag die in beleidsnota's als het HOOP maar ook in instellingen voortdurend
gesteld wordt, is: sluit het onderwijs aan bij de maatschappelijke behoeften? Enkele
procesvariabelen (zie figuur 57) zijn hier een aanwijzing voor. De variabele 'relevantie
van de doelstellingen van het curriculum ten aanzien van de beroepspraktijk' verwijst
direct naar het beleidsdoel 'omgevingsgerichtheid'. De variabelen 'keuzemogelijkheden
wat betreft afstudeerrichtingen, 'aanbod van studierichtingen: reguliere, vrije, experimentele', 'omvang van het keuzecurriculum ten opzichte van het verplichte
curriculum', 'mogelijkheden tot deeltijdopleidingen, in-service onderwijs, contractonderwijs, post-academisch onderwijs' zijn eveneens indicaties voor deze doelstelling.
Daarnaast kan een faculteit zich van andere faculteiten onderscheiden via zijn curriculum. Indicaties voor de doelstelling 'variëteit en differentiatie' zijn met het cijfer (4)
weergegeven in figuur 57.
Interne kwaliteitsbewaking wordt door Bormans e.a. (1987) (zie hoofdstuk 2.4) als
aspect van de kwaliteitsdoelstelling aangegeven. Tenslotte zijn de genoemde indicatoren
met hun variabelen een indicatie voor de efficiëntiedoelstelling wanneer ze gekoppeld
worden aan de inputgegevens. Ze verwijzen naar de wijze waarop doelen gerealiseerd
en middelen aangewend worden.

In figuur 58 worden de outputindicatoren en -variabelen samengevat die als valide
aanwijzing voor het functioneren van hoger onderwijsinstellingen op facultair niveau
kunnen voorgesteld worden.
Outputindicatoren zijn een uitdrukking van het effectief functioneren van een hoger
onderwijsinstelling, wanneer ze gerelateerd worden aan de input (3).
De in figuur 58 opgenomen indicatoren en variabelen zijn dan ook indicaties van de
effectiviteitsdoelstelling, meer bepaald de produktiviteit (zie 2.3). Slaagpercentages zijn
het quotiënt van instroom en afgestudeerden ( na propaedeuse en doctoraalfase). De
gerealiseerde studielast wordt geplaatst tegenover de (geplande, input) normatieve
studielast. Het percentage studiestakers wordt berekend op basis van het aantal instromende studenten.
De studieduur per studierichting is een aanwijzing voor het proces, de wijze waarop de
middelen aangewend worden: een indicatie voor de efficiëntiedoelstelling. Tenslotte
duiden Bormans e.a. (1987) de outputvariabelen van de indicatoren personeel en
doorstroom aan als indicaties voor de doelstelling 'kwaliteit' (zie hoofdstuk 2.4).
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Indicatoren

Variabelen
nict-kwantitatief

2 doorstroom (3)

kwantitatief
2.1
slaagpercentage na propedeuse per studierichting (3)
2.1
slaagpercentage na doctorale
fase per studierichting (3)
2.4
studieduur per studierichting

(3)
2.5
percentage studiestokers (3)
2.8
verhouding normatieve versus gerealiseerde studielast
per studierichting (3)
3 uitstroom (3)

4 personeel (3)

3.1 relevantie van de studie
len aanzien van de
beroepsactiviteiten xjaar na afstuderen (3)
4.8

4.3

gemiddeld aantal
publicaties per
vakgroep (WO)(3)
aantal medewerkers
die promoveren per
faculteit (WO) (3)

Figuur 58: Een voorstel voor output-indicatoren en -variabelen voor de onderwijsfunctie van hoger
onderwijsinstellingen

4.6

Conclusies

Het voorstel van indicatoren en variabelen, waarbij de gegevens geordend zijn naar het
input-output-procesmodel en naar de in paragraaf 2.4 omschreven beleidsdoelen, leidt
tot volgende conclusies.
Eerst en vooral is het opvallend dat de meeste variabelen die op facultair niveau als
valide geduid zijn, niet-kwantitatief zijn. Betekent dit dat het bijhouden van statistieken,
een belangrijk onderdeel van de informatievoorzieningen van faculteiten, geen functie
hebben in het kader van kwaliteitsbewaking '.' Deze vraag stond centraal in de discussies
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tussen Britse universiteiten en de UGCNCVCP naar aanleiding van de voorgestelde lijst
van prestatie-indicatoren (zie 1.2). Hierbij werd gewezen op het gevaar zich te richten
op gemakkelijk meetbare dus kwantificeerbare indicatoren terwijl de moeilijk meetbare
variabelen in vele gevallen de meest valide zijn. De AVCC/ACDP (19X8) wijst er op
dat gegevens zoals studenteninstroom geen prestatie-indicator is, maar een contextgegeven, 'institutional context or background', informatie noodzakelijk om prestatieindicatoren op een juiste manier te interpreteren. Dit betekent dat de in dit hoofdstuk
voorgestelde sets van indicatoren en variabelen kunnen aangevuld worden met een set
van contextgegevens. Dit zijn vaak kwantitatieve gegevens die de context omschrijven
waarin de instelling haar taken van onderwijs (en onderzoek en dienstverlening)
uitvoert. Hiervoor verwijzen we naar het overzicht van potentiële indicatoren en
variabelen. Enkele voorbeelden zijn: de indicator studenteninstroom met variabelen als
vooropleiding van studenten, geografische herkomst, toelatingsprocedures; de indicator
personeel met variabelen als student/staf ratio per faculteit, ziekteverzuim-statistieken;
de indicator studentendoorstroom met variabelen als motieven van studiestakers, reële
deelname aan vakken/stages in verhouding tot de geplande deelname; de indicator
financiële zaken met variabelen als uitgaven voor vernieuwingsprojecten, kosten voor
ruimten en apparatuur.
Twee indicatoren voor de onderwijstaak zijn wat betreft het aantal variabelen, het best
vertegenwoordigt: het curriculum en de studentendoorstroom. Gezien deze beide
indicatoren ook de kernproblemen van het onderwijs betreffen, namelijk de opzet van
een goed curriculum en het realiseren van een aanvaardbare doorstroom is dit gegeven
niet verwonderlijk. De indicator studentenuitstroom, hoewel prioritair en valide, wordt
slechts in één valide variabele geoperationaliseerd wordt. Het probleem van een valide
operationalisering van de indicator studentenuitstroom wordt ook door Cave e.a. (198X)
becommentarieerd.
De voorgestelde sets van indicatoren bevatten zowel input-, proces- als outputindicatoren en variabelen, hoewel de meeste tot beide laatste categorieën behoren.
Inputgegevens worden waarschijnlijk vaak beschouwd als management statistiek, met
een mogelijke functie als contextgegeven.
Tenslotte zijn alle in paragraaf 2.4 geëxpliciteerde beleidsdoelen geoperationaliseerd in
indicatoren en variabelen via de voorgestelde sets. Vooral de efficiëntie- en effectiviteitsdoelstelling is in ruime mate vertegenwoordigd.
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Hoofdstuk 5:
De visitatie van de Nederlandse economische faculteiten
De inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen en het validiteitsondei zoek
vormt het uitgangspunt van het ontwikkelingsproces van prestatie-indicatoren, meer
bepaald het zoeken naar indicatoren die een solide indicatie zijn voor het functioneren
van instellingen. Linke (1991) stelt als vervolgonderzoek een analyse van practische
ervaringen met het gebruik van indicatoren voor. Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van de analyse van de visitatie van de Nederlandse economische faculteiten.
In een eerste paragraaf worden mogelijke evaluatievormen binnen een systeem van
kwaliteitsbewaking beschreven (5.1). Vervolgens wordt ingegaan op een evaluatie vorm
voor externe kwaliteitsbewaking die de afgelopen jaren binnen het Nederlandse hoger
onderwijs geïmplementeerd werd: de visitatiecommissies. De doelstellingen, rol en
functies van de visitatiecommissie en het visitatieproces worden beschreven (5.2).
Daarna worden de visitaties bij de economische faculteiten als casus geanalyseerd (5.3).
Op basis van de zelfstudierapporten wordt aangegeven welke indicatoren en variabelen
de faculteiten in hun analyse betrokken hebben en op welke wijze. Daarnaast worden de
indicatoren en variabelen beschreven die in het visitatierapport voorkomen. Beide
notities, het zelfstudierapport en het visitatierapport, worden vergeleken: legt de
visitatiecommissie in haar rapport accent op dezelfde indicatoren als de faculteiten in
hun zelfstudie? Op basis van de inhoudsanalyse worden bedenkingen over het gebruik
van prestatie-indicatoren en variabelen in functie van de visitaties geformuleerd (5.4).

5.1

Evaluatievormen bij kwaliteitsbewaking

Een systeem van kwaliteitsbewaking kan gebruik maken van verschillende evaluatievormen zoals zelfstudies, peer reviews en gestandaardiseerde tests'. Bij voorkeur beperkt
een systeem van kwaliteitsbewaking zich niet tot één vorm. Het gebruik van meerdere
vormen verhoogt de kans dat het beeld dat van de instelling, discipline of faculteit
geschetst wordt, ook betrouwbaar en valide is. In het Nederlandse hoger onderwijs
worden zelfstudies gekoppeld aan peer review (visitatiecommissies) gehanteerd binnen
een stelsel van externe kwaliteitsbewaking. Gezien dit hoofdstuk zich richt op de
analyse van de ervaringen met dit stelsel, meer bepaald de visitatie van de economische
faculteiten, beperken we ons in deze paragraaf tot deze beide evaluatievormen.
5.1.1 Zelfstudie
Veelal wordt zelfstudie opgevat als een 'institutional selfstudy'. Verschillende
zelfstudievormen kunnen op twee dimensies worden onderscheiden. De eerste dimensie
is een tijdsdimensie: een zelfstudie kan een historisch karakter hebben, een actueel
karakter en/of kan een lange termijn planning geven. De tweede dimensie geeft het

'Vix>r een meer uitgebreide bespreking, zie Dochy e.a., 1987
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aggregatieniveau aan waarop de evaluatie zich richt: de zelfstudie wordt op instellingsniveau, vakgroep- of faculteitsniveau uitgevoerd, of de studie richt zich op een
programma of een specifiek probleem (Dochy e.a., 1987). Een voorbeeld van deze
laatste vorm zijn de zelfstudies uitgevoerd aan de Belgische universiteiten met betrekking tot het specifieke probleem 'studiebegeleiding'. Deze zelfstudies zijn weergegeven
in rapporten die de informatiebron vormden voor de visitatiecommissie, ingesteld door
de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (Jacobs e.a., 1992).
Dressel (1976) geeft een schematisch overzicht van de soorten zelfstudies.

Types of sclfstudv
Comprehensive
Institutional
Historical
Currenl status
Long-tenn pliins

A
D
G

By unit
B

E
H

Specific
problem

C
F
I

Figuur 59: Soorten zelfstudies volgens Dressel

Zelfstudies op faculteitsniveau worden ook aangeduid met het begrip 'self-evaluation'.
Weusthof (1992) omschrijft dit begrip als volgt: " (a) een proces dat bestaat uit zes
fasen (het bepalen van het evaluatie-object, het formuleren van criteria, het stellen van
normen, het verzamelen van informatie, het waarderen van informatie en het trekken
van conclusies) dat ten behoeve van het door de faculteiten te verzorgen onderwijs
wordt doorlopen ("evaluatie"), (b) waartoe het initiatief op faculteitsniveau is genomen
("zelf')."
Een zelfstudie kan meerdere evaluatie-objecten omvatten. Miller (1979) geeft tien
"major areas for self-study" aan. Drie objecten hebben betrekking op de onderwijstaak
zelf: instellingsdoelen ("institutional objectives"), het leren en studeren van studenten
("student learning") en aanbod van studierichtingen, keuzecurriculum ("studying
varieties"). Een aantal objecten betreft randvoorwaarden op financieel, materieel en
beleidsniveau: "effectiveness of faculty, adequacy of support staff and facilities, judging
administrative leadership, measuring fiscal managements, reviewing operations of the
government board, impacts of external relations". Daarnaast wordt het evaluatie-object
"interne kwaliteitsbewaking' door twee "areas for self-study" aangegeven: "evaluating
academie programs, developing a commitment to institutional improvement". Onderzoek
van Weusthof (1992) wees in zijn algemeenheid op drie evaluatie-objecten in de Nederlandse faculteiten: onderwijsprogramma's (39,4% van de in het onderzoek betrokken
faculteiten), studie-onderdelen (43,8%) en één of meerdere jaarprogramma's (25,8%). In
het classificatie van Dressel gaat het hier om de tweede dimensie, met name het aggregatieniveau waarop de evaluatie gericht is. Daarnaast geeft Weusthof (1992) ook een
overzicht van de onderwijsaspecten waarover de Nederlandse faculteiten ten behoeve
van zelfevaluatie informatie verzamelen (in dalende volgorde van mate waarin over dit
aspect informatie verzameld wordt): docenten, inhoud en toetsing, onderwijsprogramme-
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ring en doelstellingen, faciliteiten, studentenuitstroom, studenteninstroom, studentendoorstroom. Het betreft hier de domeinen "institutional objectives", "effectiveness of
faculty" en "evaluating academic programs", zoals door Miller omschreven.
Miller (1979) stelt het zelfstudieproces als volgt voor (figuur 60):
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Het zelfstudieproces verloopt het meest efficiënt wanneer een handleiding samengesteld
wordt. Veelal is dit een vragenlijst die bij de studie wordt gevolgd. De studie bestaat
dan uit het beantwoorden van deze vragen en het aangeven van argumenten en
bewijsmateriaal.
Over de wijze waarop de zelfevaluatie plaatsvindt in de Nederlandse universiteiten/
faculteiten zijn momenteel weinig gegevens bekend, behalve wat hierover in de
zelfstudierapporten is vermeld. De accrediteringsbureaus in de Verenigde Staten
hanteren al ruime tijd een complex zelfstudiesysteem.
Het grote voordeel van deze evaluatievomn is dat de instellingen (de geëvalueerde zelf)
dit autonoom uitvoeren. Er kan wel een aantal vragen geplaatst worden bij de arbeidsintensiviteit versus rendement (kosten versus baten) van dit systeem. Onderzoek van
Weusthof (1992) toonde aan dat in de meeste gevallen de resultaten van de zelfevaluatie
besproken worden op studierichtingsniveau (91,1%), in vele gevallen ook aanbevelingen
geformuleerd worden (72,11%), maar in veel minder faculteiten de zelfevaluatie leidt
tot maatregelen (47,5%) en deze ook gecontroleerd worden (40,9%). De effecten zijn
nog geringer op vakgroeps-, docent- en faculteitsniveau. Door nog geen vijf procent van
de faculteiten wordt op decentraal niveau veel tot zeer veel gebruik gemaakt van de
resultaten.
5.1.2

Intercollegiale beoordeling (peer review, peer evaluation, peer rating)

Het begrip 'peer review' wordt in de literatuur over het algemeen slechts in vage
termen omschreven. Goedegebuure e.a. (1990) geven aan dat alle methoden waarbij
gebruik gemaakt wordt van 'human judgement' omschreven worden als 'peer review'.
Deze oordelen kunnen al dan niet gebaseerd zijn op meer of minder objectieve data
{waaronder prestatie-indicatoren). Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen 'peers'
of collega's van dezelfde instelling en 'outside experts' of deskundigen uit andere
instellingen (Dochy e.a., 1987). Goedegebuure e.a. (1990) geven een overzicht van
verschillende beschrijvingen en de voor- en nadelen van deze evaluatievonn. Soms
worden onder 'peers' vooraanstaande wetenschappers van dezelfde discipline verstaan
("who have a high reputation in the field"). Soms wordt echter beargumenteerd, zo
stellen Goedegebuure e.a. (1990), dat de 'peers' een vergelijkbare reputatie moeten
hebben als de personen die 'beoordeeld* worden. Dit maakt de samenstellingen van een
groep 'peers' niet gemakkelijk aangezien vakgroepen en onderzoeksgroepen nogal vaak
van elkaar verschillen wat betreft reputatie. Daarenboven rijst de vraag op welke criteria
deze 'mate van reputatie' gebaseerd is. Tenslotte worden in de definitie van 'peers'
soms ook representanten van het afnemende veld en beroepsverenigingen opgenomen.
Deze brede omschrijving werd gehanteerd bij de samenstelling van de Nederlandse
visitatiecommissies.
Het voordeel van deze evaluatievonn ligt in de inhoudsdeskundigheid van de evaluator,
zijn bekendheid met het curriculum en zijn professionele ervaring met betrekking tot
onderwijs en onderzoek. Peer review als evaluatievorm heeft een hoge inhoudsvaliditeit,
maar tegelijkertijd een lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Het oordeel is steeds het
resultaat van niet te verifiëren mentale processen van de beoordelaars. Genoemde
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auteurs verwijzen naar een aantal onderzoeken die aantonen dat de onderwijskundige,
sociale en institutionele achtergrond van de beoordelaars en de beoordeelde een
belangrijke rol spelen en "random fluctuations can not be ignored". Daarnaast speelt de
onduidelijkheid over de mogelijke financiële gevolgen een complicerende rol. Vroeijenstijn (1990) wijst er in dit opzicht op dat het niet wenselijk is prestatie-indicatoren te
gebruiken aangezien ze verschillende functies kunnen hebben. Hij stelt peer review voor
als de oplossing. Wij menen dat peer review aan dezelfde 'dualiteit' is onderworpen.
Ook bij deze evaluatievorm wordt onvermijdelijk gebruik gemaakt van gegevens (of
deze omschreven worden als prestatie-indicatoren of aandachtspunten maakt geen
verschil) en worden deze openbaar gemaakt. De taakstelling van de visitatiecommissie
is ambivalent aangezien docenten gevraagd wordt informatie te verschaffen en zich
daardoor open te stellen zodat knelpunten besproken kunnen worden. Tegelijk weten die
docenten dat dit soort informatie ook tegen hen gebruikt kan worden, op decentraal en
centraal niveau (HBO-journaal, 1991). Brennan (1990) concludeert terecht dat prestatieindicatoren peer review niet kunnen vervangen -en omgekeerd-, maar 'contribute to the
judgements that are made, not to stand in place of these judgements".
Tenslotte wordt de kritiek geuit dat de visitaties (zoals bij accreditering in de Verenigde
Staten) een tijdrovende zaak zijn (Dochy e.a., 1987). De VSNU (1988) berekende de
tijdsinvestering en kosten per visitatie. Elke visitatie duurt in zijn totaliteit 65 werkdagen; dit betekent fl. 30000,- kosten per faculteit en gemiddeld fl. 350000,- per
discipline. Op zich betekent deze kostenraming weinig. Essentieel is de kosten te
relateren aan de effecten van de visitaties: leiden de visitaties daadwerkelijk tot een
kwaliteitsverbetering? Het is op dit ogenblik, omdat de eerste visitatieronde net achter
de rug is, te vroeg om in dit verband eindconclusies te formuleren, hoewel de eerste
bevindingen (Weusthof, 1992; Mennes, 1992) niet onverdeeld positief zijn.

5.2

Visitatiecommissies in het Nederlandse hoger onderwijs

In het Nederlandse hoger onderwijs zijn verschillende van de in paragraaf 5.1. genoemde evaluatievonnen geïmplementeerd. Zelfevaluaties gekoppeld aan visitatiecommissies (intercollegiale beoordeling) zijn sinds 1988 een nieuw verschijnsel binnen de
Nederlandse universiteiten. De aanzet hiertoe is terug te leiden tot de HOAK-nota van
19X5 en de afspraken in de H.O.-kamer van april 1986 tussen de minister en de
instellingen voor hoger onderwijs (zie 1.4). Er werd onder meer afgesproken dat de
instellingen zelf een systeem van externe kwaliteitsbewaking zouden ontwikkelen en
implementeren. De inspectie voor hoger onderwijs kreeg de taak een meta-evaluatie uit
te voeren, meer bepaald de evaluatie van dit systeem van externe kwaliteitsbewaking.
De Vereniging van Hogescholen (HBO-raad) opteerde ervoor het accent te leggen op
kwaliteitsbewakingssystemen binnen de instellingen en in een tweede fase (1989) over
te gaan tot een sectorale aanpak (STC-Bericht 74, 1987; HBO-Raad, 1990). Voor deze,
in vergelijking met universiteiten verschillende aanpak zijn twee redenen te noemen
(Kells e.a., 1991). Ten eerste willen de hogescholen meer zicht krijgen op de relatieve
positie van de eigen sectoren, subsectoren en studierichtingen ten opzichte van de
concurrenten. Daarnaast wil het hoger beroepsonderwijs de uitkomsten van de sectorale
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kwaliteitsbewaking gebruiken om publiekelijk verantwoording af te leggen over het
eigen functioneren. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de profilering van het
hoger beroepsonderwijs ten opzichte van het wetenschappelijk onderwijs. De Vereniging
voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) werkte een landelijk,
discipline-georiënteerd systeem voor externe kwaliteitsbewaking uit dat uitgaat van een
koppeling van zelfevaluatie en visitatiecommissies. Dit systeem werd via een proefproject bij vier disciplines uitgeprobeerd (1988). De bedoeling van dit hoofdstuk is de
doelstellingen, rol en functie van de visitatiecommisies en het visitatieproces toe te
lichten. We beperken ons tot de visitaties zoals opgezet binnen de universiteiten, gezien
de beperkte ervaringen met deze evaluatievorm bij het HBO. Daarna worden de
resultaten van een analyse van de zelfstudierapporten en het visitatierapport van de
visitatie economie beschreven.
5.2.1

Doelstellingen van de externe kwaliteitsbewaking

Onder externe kwaliteitsbewaking wordt verstaan "de systematische en structurele
aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs waarbij commissies van externe deskundigen, de zogenaamde visitatiecommissies, worden ingeschakeld. Het extern zijn
wordt bepaald door het feit dat deskundigen van buiten de instelling betrokken worden
bij de kwaliteitszorg" (VSNU, 1990).
Als doelstelling wordt aangegeven dat de visitatiecommissie een extra instrument is in
handen van de universiteit/faculteit, enerzijds voor analyse en reflectie op het eigen
functioneren en anderzijds voor 'accountability' naar buiten. De Gids voor Externe
Kwaliteitszorg (VSNU, 1988) omschrijft het doei van de externe kwaliteitsbewaking
(door de VSNU omschreven als kwaliteitszorg) concreter als volgt:
" a)
door middel van een gedachtenwisseling tussen de commissie van externe
deskundigen en een faculteit/studierichting inzicht te krijgen in de kwaliteit van
het onderwijs en een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering;
b)
naar buiten toe verantwoording af te leggen over de staat van het onderwijs."
Vroeijenstijn (1991) voegt hieraan de doelstelling "het leveren van een bijdrage aan
'zelfregulering' toe. "Bij een terugtredende overheid hoort controle achteraf en het zich
beperken tot het stellen van de randvoorwaarden. Zelfregulering zou de plaats moeten
innemen van overheidsregulering."
De externe kwaliteitsbewaking, die onderdeel uitmaakt van een samenhangend systeem
van kwaliteitsbewaking, heeft betrekking op de primaire en secundaire processen van
het universitair onderwijs: onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening,
bestuur en beheer. De visitatiecommissies richten zich op onderwijs en met name op de
eerste fase.
5.2.2. Rol en taken van de visitatiecommissies
De VSNU (1990) omschrijft het visitatiestelsel aan de hand van 8 kenmerken:
" * het is complementair aan de interne kwaliteitszorg; de zelfanalyse is de hoeksteen
van het systeem;
* het belangrijkste instrument is de commissie van externe deskundigen;
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* er is gekozen voor een disciplinegewijze aanpak. Niet de instelling vormt het
aangrijpingspunt, maar de discipline, en binnen de discipline de studierichting;
* het is vooralsnog gericht op het onderwijs;
* het is een landelijk systeem;
* het is periodiek (cyclus 5/6 jaar);
* het is dekkend: in 5/6 jaar worden alle studierichtingen doorgelicht;
* het is openbaar: de visitatiecommissie brengt een rapport uit, gepubliceerd door de
VSNU."
De taak van de visitatiecommissie is tweeërlei. Enerzijds wordt de commissie gevraagd
zich een oordeel te vormen over het niveau van het onderwijs, de kwaliteit van het
onderwijsproces, inclusief de onderwijsorganisatie en het niveau van de afgestudeerden.
Hierbij dient ze rekening te houden met de eisen/verwachtingen van de student, de
faculteit/studierichting en de maatschappij, in het bijzonder het afnemende veld. Het
doel is in dialoog met de faculteit sterke en zwakke punten op het spoor te komen. "De
commissie kan als groep deskundige buitenstaanders de faculteit een spiegel voorhouden" (VSNU, 1990). Daarnaast doet de commissie suggesties om te komen tot
kwaliteitsverbetering.
Gegeven deze taken, heeft de visitatiecommissie een uitgebreide en complexe opdracht.
Van de commissie wordt verwacht dat ze op basis van verschillende informatiebronnen
(zie 5.2.3) een relatief coherent beeld verkrijgt van het onderwijs aan de gevisiteerde
faculteit. Daarnaast wordt ze geacht in staat te zijn het referentiekader te bezitten
waarbinnen de informatie die de faculteit aanbiedt geplaatst moet worden. Ze moet voor
zichzelf en de gevisiteerde faculteit de criteria -veelal kwalitatieve- duidelijk maken
waaraan de gegevens worden getoetst. Deze criteria zijn op drie domeinen geformuleerd
(VSNU, 1990).
De visitatiecommissie wordt geacht een duidelijk zicht te hebben op de eisen die het
afnemend veld stelt aan de afgestudeerde. Daarnaast moet ze een beeld verwerven van
de eisen, verwachtingen die studenten hebben ten aanzien van het onderwijs. Tenslotte
moet ze de ontwikkelingen binnen de discipline kennen en weten welke eisen deze
stellen aan het onderwijs. Volgens de VSNU dient de samenstelling van de commissie
hiervoor garant te staan. Ze bestaat met name uit twee vakdeskundigen waarvan één
met emeritaat, 2 vakdeskundigen uit het afnemende veld en/of beroepsvereniging en 1
vakdeskundige uit het buitenland (een Nederlander werkzaam in het buitenland of een
buitenlander bekend met de Nederlandse situatie).
5.2.3 Het visitatieproces
Het visitatieproces kent drie fasen: de voorbereiding, de bezoeken en de afronding. De
voorbereiding vindt enerzijds plaats in de faculteit waar interne evaluatie uitgevoerd
wordt op basis waarvan een zelfstudierapport samengesteld wordt. Anderzijds wordt een
visitatiecommissie samengesteld die zich intern beraadt en informatief contact heeft met
de faculteit. Daarna brengt de commissie een bezoek van twee dagen aan de faculteit
waarbij de gesprekken gevoerd worden op basis van de ingeleverde zelfstudie. Bij-
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komende informatie zoals jaarverslagen, studieboeken enz. liggen ter inzage tijdens het
bezoek. Het bezoek eindigt met een mondelinge rapportage van de bevindingen van de
commissie.
Tenslotte brengt de visitatiecommissie per discipline één rapport uit waarin een
algemeen beeld geschetst wordt van de stand van zaken in de gehele gevisiteerde
discipline en waarin, in een facultair gedeelte, de bevindingen per faculteit worden
gerapporteerd. Het faculteitsbestuur ontvangt een exemplaar ter correctie van feitelijke
onjuistheden. Het rapport wordt door de VSNU gepubliceerd. Hierbij wordt het ter
kennis aangeboden aan de minister en de inspectie voor hoger onderwijs.
Zoals uit het voorgaande blijkt, vormt de zelfstudie de hoeksteen van het visitatieproces.
Dit is meteen de sterkte maar ook de zwakte van het gehele proces. Hoe vollediger,
betrouwbaarder en analytischer (kritische sterkte-zwakteanalyse) deze zelfstudie is, des
te beter kan de commissie haar doelstellingen realiseren. De VSNU formuleerde een
aantal adviezen voor de aanpak van de interne evaluatie waarbij centraal staat dat
interne evaluatie het werk moet zijn van een commissie, waarbij de basis in ruime mate
betrokken wordt en waarbij een tijdsinvestering van 5 tot 6 maanden moet voorzien
worden. Deze periode kan echter alleen maar betrekking hebben op de feitelijke
voorbereiding van het bezoek. Het eigenlijke interne evaluatieproces waarbij gegevens
verzameld en geanalyseerd worden moet reeds veel eerder plaatsvinden temeer daar
gegevens slechts relevant zijn wanneer ze in een tijdsreeks geplaatst worden (zie 2.4 )
Daarnaast formuleerde de VSNU eveneens een aantal algemene aandachtspunten
waarover de faculteit informatie diende te verschaffen. Het gaat om informatie over de
studenteninstroom, de studielast en studievoortgang, de onderwijsinhouden, het onderwijsproces, de onderwijsorganisatie/management, de afgestudeerden. Deze lijst met
aandachtspunten is een lijst met indicatoren, die geoperationaliseerd worden in een
aantal variabelen.
De zelfstudie dient echter meer te bieden dan beschrijvingen. Verwacht wordt een
analyse van de sterke punten en de knelpunten in het eigen functioneren, alsmede een
aanduiding van voornemens hoe gesignaleerde knelpunten aan te pakken.
5.2.4

Knelpunten bij de visitaties

Na afronding van de visitatie 1990 is ervaring opgedaan met 13 commissies, bijna 100
studierichtingen zijn gevisiteerd. Op basis hiervan zijn zowel door de VSNU als door
onderzoeksgroepen (Mennes, 1992) voorlopige bevindingen met betrekking tot het
visitatiestelsel geformuleerd.

Vroeijenstijn (1990b) voerde een analyse uit van 30 zelfstudierapporten. Hieruit blijkt
dat ze in descriptief opzicht voldeden aan de verwachtingen van de VSNU. Overeenkomstig de ervaringen met het accrediteringssysteem in de VS (hoofdstuk 1), ontbreekt
kritische zelfanalyse in ongeveer 80% van de gevallen. Kells e.a. (1991) schrijven dat in
de verschenen zelfstudierapporten belangrijke verschillen waar te nemen zijn in de mate
waarin kritisch gereflecteerd wordt op de geschetste ontwikkelingen en de beschreven
stand van zaken ten aanzien van het eigen functioneren. Aangezien deze zelfstudies de
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basis vormen van de visitaties en op basis hiervan de faculteiten een spiegel wordt
voorgehouden, is het zeer de vraag of de faculteiten in de meeste gevallen niet het
beeld zagen dat ze wensten te zien (self-fulfilling prophecy). Dat dit kwaliteitsverbetering in de zin van het formuleren en implementeren van maatregelen voor het
aanpakken van knelpunten en de controle hierop niet vergemakkelijkt, ligt voor de hand.
Uit de studie van Mennes blijkt dat deze spiegelfunctie bij slechts een beperkt aantal
van de in zijn onderzoek betrokken universiteiten bekend was. De procedure op zich
was duidelijk maar liet zeer veel vrijheid bij de uitvoering toe. Het onderzoek wees uit
dat de effecten van de zelfstudies sterk wisselend zijn. Zelfstudies met een meer kritisch
karakter en met indicaties ter verbetering van beschreven knelpunten hebben meer effect
op de verbetering van het onderwijs dan zuiver beschrijvende zelfstudies.
Volgens Vroeijenstijn (1990b) hebben de faculteiten zich te veel laten leiden door de
vragen in de checklist. De faculteiten verzamelden informatie voor de commissie en niet
voor zichzelf om, aan de hand van deze gegevens, te komen tot een kritische zelfbeoordeling. Van Lieshout (1992) merkt op dat er vaak weinig gesystematiseerde en vastgelegde ervaring is, geen betrouwbare informatie en er weinig ingeslepen procedures zijn
over afstemming van beleid op facultair niveau en uitvoering door de vakgroepen. De
vraag is in hoeverre dit spanningsveld tussen beschrijven en kritisch analyseren mede
veroorzaakt wordt door de twijfels bij de universiteiten over de gevolgen van de
openbare rapportage van de bevindingen, zowel naar de toekomstige student toe als naar
de minister (van Lieshout, 1992). Het betreft hier vragen als 'tot welke reputatie leidt
deze rapportage bij de student' en 'welke gevolgen kan een slecht uitvallende rapportage op lange termijn hebben bij beslissingen i.v.m. reallocatie van middelen, fusies
en andere bezuinigingsmaatregelen van overheidswege?'
Kells e.a. (1991) stellen dat overeenstemming moet bestaan over het doel van een
visitatie en dat dit doel voor alle betrokkenen duidelijk moet zijn. De onduidelijkheid
van het doel van de visitaties was ook een kritiekpunt bij het accrediteringssysteem in
de VS (hoofdstuk 1). Facultaire medewerkers interpreteerden de visitaties als controle
en niet als gericht op het verlenen van collegiaal advies en het formuleren van aanbevelingen.

Een eerste knelpunt betreft de 'objectiviteit' van de commissieleden (zie ook 6.1).
Vragen als "Is een commissie wel onafhankelijk genoeg als de leden ervan worden
voorgedragen door de betrokkenen zelf? Zal de commissie in eerste instantie niet de
belangen van de faculteit, van de discipline verdedigen?" worden opgeworpen (Vroeijenstein, 1991). De VSNU koos bewust voor de voordracht van de commissieleden
door de betrokken faculteiten omdat de kans op het aanvaarden van kritiek en aanbevelingen groter is als de studierichtingen vertrouwen hebben in de commissie.
Analyse van de rapporten van de eerste visitatieronde kunnen een zicht geven op de
wijze waarop de commissies tot een oordeel gekomen zijn en in welke mate dit op een
objectieve en voldoende kritische (zowel positief als negatief) wijze gebeurde. Onderzoek van Mennes (1992) relativeert de objectiviteitsvraag in die zin dat het oordelend
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vermogen van de visitatiecommissies door de faculteiten niet zozeer afgemeten wordt in
termen van 'objectiviteit', maai veeleer in de wijze waarop in de vraagstelling en in het
benaderen van de juiste personen een betrouwbaar inzicht in het functioneren van de
faculteit wordt gesuggereerd. Daarbij wordt opgemerkt dat, om adequaat aan de opzet
van de visitaties inhoud te geven, ondermeer workshops zijn gevolgd bij het CSHOB.
Er bestaat echter weinig zicht op het effect van de aangeleerde vaardigheden. Daarnaast
bestaan er indicaties dat vooral in de beginperiode van de visitaties meer belang gehecht
werd aan de training (Mennes, 1992).
Een tweede punt van kritiek en zorg zijn de aanbevelingen die de visitatiecommissies
formuleren. Hörmann (1992) formuleert een aantal voorwaarden opdat deze hanteerbaar
en uitvoerbaar zouden zijn voor de faculteiten:
- op maat gesneden ("confectie kan fraai ogen, maar niet met betrekking tot het
wetenschappelijk onderwijs");
- functioneel in het cyclisch proces waarin de kwaliteitszorg is gegoten;
- correct geadresseerd;
- betrekking hebben op de kern van de zaak: inhoud en niveau van het onderwijs;
- gemotiveerd zijn, zodat het voor de faculteit niet lijkt of ze uit de lucht komen
vallen.
Deze voorwaarden worden hierna kort toegelicht.
- op
Dit kenmerk verwijst naar de plaats van
van de rapportage. Aanbevelingen die
behoren niet in een algemeen deel en in
horen thuis, in concrete termen, bij de
actueel is.

aanbevelingen ten opzichte van de twee delen
niet van toepassing zijn op alle faculteiten,
algemene termen geformuleerd te worden. Ze
faculteiten waar het gesignaleerde probleem

/
Wat betreft de functionaliteit van de aanbevelingen, wijst Hörmann (1992) er op dat de
rapportage uitgangspunt zal zijn voor de visitatiecommissie in de tweede ronde. Hoe
omvattend, diepgaand en concreet een mondelinge rapportage ook geweest kan zijn, de
schriftelijke verslaglegging is het document waarop verder gebouwd zal worden binnen
het cyclisch proces van kwaliteitsbewaking.

Aanbevelingen dienen geformuleerd te zijn op het niveau van de studierichting of
faculteit. Uitspraken over wetgeving, landelijke bekostigingssleutels en studiefinanciering laten de faculteit hulpeloos achter.
-/;t'frt'A:Ain/,' op de? /fctvn van de? zaa/:
De aanbevelingen moeten betrekking hebben op de kern van de zaak en niet om het
eigenlijke onderwerp, namelijk de inhoud van het onderwijs, heen bewegen. Vroeijenstijn (1991) stelt dat de kritiek geformuleerd wordt dat de commissie niet naar het
onderwijs gekeken heeft. Gezien de beperkte tijdsduur van een visitatie, zou de
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commissie slechts in staat zijn op een hoger abstractieniveau naar het onderwijs te
kijken. Vertonen de eerste lagen (onderwijsmanagement, onderwijsorganisatie, onderwijsproces) een aantal zwakke punten, dan zal de commissie, eventueel steekproefsgewijs, tot de kern moeten doordringen. Dit betekent dat ze vragen zal moeten stellen
naar de inhoud van het onderwijs en de interactie docent-student.
Bij deze opvatting over de wijze waarop factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit
van een studierichting met elkaar in relatie staan, wordt ervan uitgegaan dat een gezond
onderwijsmanagement en -organisatie garant staan voor een aantal noodzakelijke
voorwaarden om tot kwaliteit te komen, hoewel ze niet voldoende zijn. Met deze
stelling wordt het ambitieniveau van de visitatiecommissies in elk geval beperkt. De
vraag is in hoeverre een zeer algemene opvatting als deze, die het functioneren van de
commissies beargumenteert, en de doelstelling van de visitaties, namelijk de faculteiten
een spiegel voor te houden, niet conflicteren. Biedt het aanbieden van bedenkingen op
dit abstractieniveau een faculteit voldoende aangrijpingspunten om tot een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering te komen? In hoeverre wordt een centraal (facultair)
beleid vertaald naar suggesties om tot concrete innovaties op het niveau van de inhoud
van het onderwijs en de relatie docent-student te komen? Is het feit dat er Studierichtingscommissies, Studentenverenigingen, Commissies ter begeleiding van innovaties en
dergelijke bestaan en, volgens de zelfstudie van de faculteit, al dan niet voldoende
functioneren, voor de betrokken faculteiten voldoende om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de oorzaken van lage rendementen en mogelijke oplossingen? De vraag is dan
ook of het zich beperken tot 'de bovenste lagen' een noodzakelijk gevolg dient te zijn
van de gegeven randvoorwaarden waarbinnen de commissies werken, zoals gesteld door
genoemde auteur (1991). Een voldoende analyserende en kritische zelfstudie kan de
commissie de kans geven meteen door te gaan naar die aspecten van het functioneren
van de faculteit waar er behoefte is aan feedback en suggesties. In dat geval is het niet
nodig de bovenste lagen gedurende de visitatie te verkennen. Dit behoort tot de voorbereiding op de visitatie.
Mennes (1992) stelt dat de aandacht van de commissies vooral gegaan is naar de inhoud
van het onderwijs en de wijze waarop organisatorisch en programmatisch aan het
onderwijs gestalte is gegeven. Aan het beleid is minder aandacht besteed, hoewel de
kritische beschouwingen van het gevoerde beleid tot de meeste effecten leiden, volgens
de in het onderzoek betrokken faculteiten. De tweede ronde van de visitaties kan, indien
ze op een voldoende analyserende wijze tewerk gaat, een duidelijker zicht geven op de
eigenlijke effecten van de visitaties voor wat betreft een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Dan kan antwoord gegeven worden op vragen als: heeft de faculteit maatregelen getroffen als antwoord op de gesignaleerde knelpunten? Wat zijn de gevolgen
hiervan? Is er controle op de implementatie en de gevolgen van deze maatregelen?
Concluderend rapporteert Mennes (1992) dat indicaties bestaan dat de externe visitaties
in zekere mate aan vakgroepen en docenten voorbijgaan. "Uitkomsten lijken meer tot
wijzigingen in het beleid dan tot wijzigingen in de inhoud van het onderwijs te leiden.
In het verlengde hiervan lijkt in dit stadium de externe visitatie veeleer tot een herziening van organisatie en curriculumopzet te leiden dan tot een (eveneens beoogde)
opzet en structurering van interne evaluaties."
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Dit kenmerk betreft de duidelijkheid van gehanteerde referentiekaders. Van Lieshout
(1992) schrijft dat het onvoldoende duidelijk wordt in hoeverre zelfstudies en de
beoordeling door visitatiecommissies gebaseerd zijn op het zelfgekozen profiel van de
afzonderlijke instelling en faculteit en de daaruit voortvloeiende instellingstypische
formulering van de doelstelling. "De visitatiecommissies lijken soms te zijn uitgegaan
van een eigen ideaalbeeld van de betreffende studierichtingen en daaraan de studierichtingen te hebben getoetst." In dit verband blijkt uit het onderzoek van Mennes (1992)
dat door de in het onderzoek betrokken faculteiten waargenomen wordt dat commissies
frequent eigen criteria schijnen te hebben gehanteerd in de evaluatie van het onderwijs.
Naarmate er meer overeenstemming was tussen deze criteria en die van de instellingen,
bleken de effecten groter. Daarbij komt dat, omdat de commissies hun eigen criteria
hanteren, instellingen de visitaties interpreteerden als beoordelend en niet als waarderend, evaluerend in plaats van signalerend, waarbij gebruik gemaakt wordt van door
de instelling aangedragen normen. Deze kritiek werd ook geformuleerd ten aanzien van
het accrediteringssysteem in de VS: identificatie van de gehanteerde waarden en normen
ontbreekt (hoofdstuk 1). Vroeijenstijn (1990) koppelt het probleem van het bepalen van
normen of criteria aan het gebruik van prestatie-indicatoren. Dat dit probleem echter
ook van toepassing is op peer review, blijkt uit voorgaande. Gegevens worden slechts
als 'problematisch' omschreven wanneer de data gerelateerd worden aan normen en er
discrepanties tussen data en normen blijken. Vraag is welke nomien als uitgangspunt
voor conclusies van de visitatiecommissie gehanteerd dienen te worden: deze van de
commissie of deze van de instellingen. Mennes (1992) stelt voor dat binnen elke
faculteit verplicht een commissie ingesteld wordt die enerzijds voorafgaand aan de
zelfevaluatie en visitatie de criteria opstelt op basis waarvan de faculteit zich geëvalueerd wenst te zien, en die anderzijds de vervolgstappen bepaalt naar aanleiding van de
eindrapportage. De vraag is of instellingen die een weinig kritische zelfstudie voorleggen, op een zo objectief mogelijke wijze criteria zullen opstellen. Wanneer de faculteit
weet of veronderstelt dat ze een laag rendement heeft, zal ze de meetlat, op basis van
allerhande argumenten, niet lager leggen? Overwogen kan worden of de procedure niet
efficiënter is wanneer, vooraleer conclusies getrokken worden, beide partijen, als
onderdeel van de visitatie, hun referentiekader aan elkaar verduidelijken en deze
referentiekaders mede onderwerp zijn van de discussie. Op deze wijze worden institutionele argumenten (het profiel van de faculteit in relatie tot de instellingsmissie) en
argumenten op basis van kennis van de discipline (ontwikkelingen in het betrokken
wetenschapsgebied) en van eisen van het afnemende veld (ontwikkelingen in relevante
sectoren van de arbeidsmarkt en consequenties voor de opleidingen) betrokken in het
proces.
Hörmann (1992) concludeert dat 'als aJ deze elementen voorhanden zijn tijdens de
visitatie, ook de voorwaarden aanwezig zijn voor een volwaardige en vruchtbare dialoog
tussen vakgenoten." Elk van deze vijf voorwaarden, zoals geformuleerd door Hörmann
(1992) zijn punten die in de toekomst meer en betere aandacht verdienen.
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Het rapport bestaat uit twee delen: een algemeen deel met bevindingen en aanbevelingen op discipline-niveau en daarnaast bevindingen per gevisiteerde faculteit. De rapportage behoort de neerslag te vormen van de voorgehouden spiegel naar aanleiding van
de zelfstudie en het daarop aansluitende bezoek. Mennes (1992) stelt: "Hoe beter het de
commissie gegeven is geweest in te haken op de actualiteit van de problemen in het
onderwijs van de betrokken faculteit, hoe groter het effect."
"Daarnaast", stelt Vroeijenstijn (1991), "geeft het rapport de buitenwereld een beeld van
de stand van zaken binnen de discipline en laat het zien hoe de commissie over
bepaalde zaken denkt: heeft de faculteit bepaalde zaken op orde'.' Beheerst zij het proces
om haar doelstellingen te bereiken?"
Hoewel de VSNU beweert dat de rapportage niet als informatiebron voor overheid,
parlement of aankomende student bedoeld is, is het gegeven dat de rapportage openbaar
is, bepalend voor de wijze waarop ze aanleiding geeft tot verbeteringen in het onderwijs. Mennes (1992) concludeert op basis van zijn onderzoek:" de openbaarheid van
gegevens en met name het vergelijk tussen instellingen dat daardoor mogelijk wordt
gemaakt lijkt een verregaand effect op bereidheid tot verandering te hebben."
Het visitatierapport is opgesteld volgens een aantal algemene richtlijnen. Mennes (1992)
schrijft dat de indruk bestaat dat de richtlijnen te zeer de in de rapportage te behandelen
'topics' betreffen, in plaats van inzicht te bieden in de wijze waarop een constructieve
confrontatie door de faculteit met betrekking tot haar eigen functioneren kan worden
bewerkstelligd.

5.3

De economische faculteiten gevisiteerd: een analyse

In 1990 zijn vijf groepen van studierichtingen door commissies van externe deskundigen, de visitatiecommissies, gevisiteerd: biologie, economie, elektrotechniek,
rechten en wijsbegeerte. Vanwege onze bekendheid met het onderwijs, de context en
knelpunten bij de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg, is ervoor
gekozen de visitatie van deze studierichting te analyseren. Doel is inzicht te krijgen in
hoe de verschillende economische faculteiten zichzelf presenteren aan de visitatiecommissie en op welke wijze deze commissie hiervan verslag uitbrengt.
5.3.1 Onderzoeksdoelen en-methode

De inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen en het validiteitsonderzoek
zijn de eerste stappen in het proces van de ontwikkeling van een set van prestatieindicatoren (hoofdstuk 4). Linke (1991), als voorzitter van de Australische Performance
Indicators Research Group (hoofdstuk 1) stelt terecht: "Because the development of
performance indicators is a relatively recent phenomenon there is yet very little research
evidence available to guide their implementation, though their potential impact on
institutions is substantial." Een essentiële stap in dit ontwikkelingsproces is volgens
Linke (1991) een analyse van practische ervaringen met het gebruik van prestatie-
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indicatoren, "having regard to the need for caution in avoiding applications which
would clearly undermine the basic purpose of the indicators." In het Nederlandse hoger
onderwijs zijn ervaringen opgedaan met het gebruik van prestatie-indicatoren in het
kader van de visitatiecommissies. Een analyse van deze ervaringen kan aanwijzingen
geven over het gebruik van indicatoren en variabelen in een systeem van externe
kwaliteitsbewaking.
Algemeen kan het onderzoeksdoel omschreven worden aan de hand van de twee
volgende vragen: op welke wijze beschrijven de economische faculteiten hun eigen
functioneren? Op welke wijze brengt de visitatiecommissie hiervan verslag uit?
Het algemene onderzoeksdoel kan opgesplitst worden in vier subdoelstellingen:
- aan de hand van welke indicatoren en variabelen beschrijven de economische
faculteiten hun functioneren? Zijn dit de volgens het validiteitsonderzoek valide
indicatoren en variabelen?
- op welke wijze worden deze gegevens gepresenteerd: descriptief of analytisch, opsommend of inzichtelijk en doelmatig geordend?
- over welke indicatoren rapporteert de visitatiecommissie in haar eindrapport, op welke
wijze en legt ze dezelfde accenten als de faculteiten in hun zelfstudie?
- welke suggesties kunnen geformuleerd worden ten aanzien van het visitatieproces
zoals geanalyseerd bij de economische faculteiten?

De gehanteerde onderzoeksmethode is de inhoudsanalyse. Inhoudsanalyse is een
methode van onderzoek bij gebruik van bestaande documenten (Meerling, 1984; Segers,
1977). "Vastgelegde verbale uitingen (teksten, bandopnamen) worden geanalyseerd met
als doel op een systematische, kwantitatieve manier de inhoudelijke betekenis van die
verbale uitingen vast te leggen" (Meerling, 1984). In dit onderzoek zijn als bestaande
documenten de zelfstudies gebruikt die de faculteiten hebben aangeboden aan de
visitatiecomissie en het visitatierapport van de commissie. Voor deze methode is
gekozen om verschillende redenen. Cartwright (in: Segers, 1977) onderscheidt drie
toepassingsgebieden van inhoudsanalyse. De in dit hoofdstuk gerapporteerde inhoudsanalyse kan omschreven worden als "onderzoek naar de communicatie-inhoud zelf', met
"oriëntatie op de materiële inhoud van de communicatie en oriëntatie op de vorm
waarin de communicatie is gepresenteerd." (Segers, 1977) Een alternatieve benadering
is het schriftelijk (enquête) of mondeling (interview) bevragen van de commissieleden
en stafleden van de verschillende faculteiten betrokken bij de visitaties. Deze methode
heeft als voordeel dat een gedetailleerd beeld verkregen kan worden van de wijze
waarop de betrokkenen de visitaties hebben ervaren. Ze is minder geschikt wanneer
men een volledig en zo objectief mogelijk beeld wil krijgen van de in de visitatie
gebruikte indicatoren en variabelen en de wijze waarop deze gepresenteerd worden. In
dat geval is een analyse van schriftelijke gegevens, namelijk de zelfstudierapporten en
het visitatierapport effectiever. Naast het zelfstudierapport heeft de visitatiecommissie
inzage gehad in additionele rapporten zoals studiegidsen, studiemateriaal, interne nota's.
De commissie heeft haar bevindingen niet alleen schriftelijk vastgelegd maar ook
mondeling toegelicht aan de betrokken faculteiten. Deze gegevens zijn, hoewel ze
onderdeel uitmaken van de informatievoorziening voor de visitatiecommissie en van de
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verslaglegging van de commissie, niet ter beschikking van visitatiecommissies bij
vervolgvisitaties. De zelfstudies, het visitatierapport en de nieuwe zelfstudies vormen de
objectieve basis voor de vervolgvisitaties. Om deze reden zijn enkel de zelfstudies en
het visitatierapport in de analyse betrokken.

Om een inhoudsanalyse te kunnen uitvoeren onderscheidt Meerling (1984) vier stappen:
- vaststellen wat het universum is dat men wil analyseren. Dit is het aanwijzen van de
teksten die men wil analyseren;
- opstellen van een categorieënsysteem;
- keuze van de analyse-eenheid;
- keuze van de kwantificatieprocedure.
In de hier gerapporteerde inhoudsanalyse zijn de zelfstudierapporten en het visitatierapport van de economische faculteiten als universum gekozen. Het opstellen van een
categorieënsysteem, de tweede fase volgens Meerling (1984), duidt Segers (1977) aan
als het bepalen en definiëren van de classificatie-eenheden, de communicatie-inhouden
worden geclassificeerd in categorieën van variabelen. In dit onderzoek worden,
overeenkomstig de doelstellingen, vier categorieën onderscheiden.
1. categorieën 'indicatoren - variabelen': zijn de beschreven gegevens indicatoren of
variabelen, overeenkomstig de door ons gehanteerde definitie?
2. categorieën 'validiteit': zijn de indicatoren en variabelen die in meer dan de helft
van de zelfstudies en in het visitatierapport vermeld worden, valide of niet valide
volgens het validiteitsonderzoek (hoofdstuk 4)?
3. categorieën 'beschrijvingswijze': zijn de variabelen die in de meeste zelfstudies en
in het visitatierapport voorkomen enkel beschreven door de weergave van data, d.i.
descriptieve beschrijvingswijze of worden knelpunten en mogelijke oplossingen,
voornemens beschreven, d.i. analytische beschrijvingswijze?
4. categorieën 'presentatiewijze': wordt de set van indicatoren en variabelen opsommend gepresenteerd of op een inzichtelijke, doelmatige wijze ?
De analyse-eenheid kan een woord zijn, in het geval de indicator of variabele aangegeven wordt met een begrip. Het kan ook een alinea zijn waarin een indicator of
variabele beschreven wordt. "In de laatste stap, de kwantificatie, wordt meestal geteld
hoe vaak bepaalde eenheden in bepaalde categorieën vallen" (Meerling, 1984). Dit
betekent dat bij de inhoudsanalyse van de zelfstudierapporten en het visitatierapport
geteld wordt hoe vaak indicatoren en variabelen vermeld worden, welke van deze in de
meeste zelfstudies en in het visitatierapport vermelde gegevens valide zijn, hoe vaak ze
decriptief en analytisch beschreven zijn, hoe vaak ze opsommend of inzichtelijk
gepresenteerd zijn.
Overeenkomstig de stappen door Meerling (1984) onderscheiden, bestaat de hier
gerapporteerde inhoudsanalyse uit volgende zeven fasen. Voor de beschrijving van de
gehanteerde indicatoren en variabelen werd per faculteit aangeduid welke indicatoren en
variabelen, overeenkomstig de hier gehanteerde definiëring (par. 2.2 ), opgenomen zijn
(fase 1). De variabelen die in meer dan de helft van de zelfstudies gepresenteerd
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worden* zijn per indicator in overzichtstabellen opgenomen. In fase 2 wordt aangegeven of de in meer dan de helft van de zelfstudies vermelde indicatoren en variabelen valide zijn volgens het validiteitsonderzoek. De facultaire overzichten van
indicatoren en variabelen worden vergeleken met de lijst van valide indicatoren en
variabelen op facultair niveau, zoals voorgesteld in paragraaf 4.5.2. In fase 3 wordt
geëxpliciteerd hoe de variabelen in meer dan de helft van de zelfstudies zijn gepresenteerd. Gebeurt dit enkel aan de hand van data, kwantitatief en/of kwalitatief (descriptieve beschrijvingswijze) of ook met aanduiding van knelpunten dit is problemen met
mogelijke oorzaken en voorstellen of concrete oplossingen (analytische beschrijvingswijze). Daarnaast wordt de wijze waarop de indicatoren en variabelen gepresenteerd worden, onderzocht: op een systematische en inzichtelijke wijze, relevant voor de
doelstellingen van de visitatie of opsommend. Voor de inhoudsanalyse van het visitatierapport werden dezelfde fasen doorlopen (fasen 4 tot en met 6). Hierbij werden de
resultaten van de analyse vergeleken met de analyse-resultaten van de
zelfstudierapporten. Op basis van deze analyses en vergelijkingen worden suggesties
gedaan met betrekking tot het visitatieproces (fase 7).
Samenvattend maken, overeenkomstig de subdoelen van dit onderzoek, volgende fasen
deel uit van de inhoudsanalyse:
1. inventarisatie van de in de zelfstudies gepresenteerde indicatoren en variabelen;
2. analyse van de inventarisatie aan de hand van het criterium validiteit: zijn de indicatoren en variabelen die in de meeste zelfstudies vermeld worden, valide of niet
valide volgens het uitgevoerde validiteitsonderzoek;
3. analyse van de wijze waarop de variabelen die in meer dan de helft van de zelfstudies gepresenteerd zijn, beschreven zijn. Twee criteria worden gehanteerd: descriptief
of analytisch beschreven, opsommend of inzichtelijk en doelmatig geordend;
4. inventarisatie van de in het visitatierapport gepresenteerde indicatoren en variabelen;
5. analyse van de inventarisatie van indicatoren en variabelen in het visitatierapport aan
de hand van de criteria validiteit, beschrijvingswijze en presentatiewijze.
6. Vergelijken van resultaten van fasen 1 tot en met 3 met de resultaten van fasen 4 en
5.
7. Formuleren van bedenkingen en suggesties naar aanleiding van de inhoudsanalyse, op
basis van de resulaten van fasen 1 tot en met 6.

* 9 Zelfstudies zijn door de economische faculteiten aan de visitatiecommissie aangeboden,
Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam boden twee zelfstudies aan. Over de studierichting
econometrie werd in beide universiteilen een afzonderlijk zelfstudierapport geschreven.
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5.3.2 De zelfstudies van de gevisiteerde economische faculteiten: een analyse
In deze paragraaf worden de resultaten van de inhoudsanalyse van de zelfstudies
gepresenteerd (fasen 1 tot en met 3). Aangegeven wordt welke indicatoren in de meeste,
dit is in meer dan de helft van de zelfstudies, vermeld worden.
Voor wat betreft de onderwijsfunctie krijgen in zijn algemeenheid vier indicatoren de
meeste aandacht: studenteninstroom, studentendoorstroom, studentenuitstroom en het
curriculum. Daarnaast worden in de zelfstudies gegevens gepresenteerd over de
indicatoren personeel, onderwijsklimaat, financiële zaken, infrastructurele en materiële
voorzieningen, onderwijsaanbod en beleid. Deze indicatoren worden in dit hoofdstuk
achtereenvolgens besproken.
Volgende vragen worden per indicator beantwoord.
- Welke variabelen worden in de zelfstudies vernield als operationalisering van
deze indicatoren?
Zijn deze variabelen valide volgens de resultaten van het validiteitsonderzoek
(hoofdstuk 4)?
- Op welke wijze worden ze gepresenteerd: descriptief of analytisch (D of A)?
Tenslotte wordt beschreven hoe de indicatoren en variabelen gestructureerd zijn in de
zelfstudies: opsommend of op een inzichtelijke, doelmatige wijze'?
Stotfe/itemVu/room C/J
Uit de zelfstudies blijkt dat de meeste faculteiten een vrij gedetailleerd databestand
hebben over de opbouw van de studenteninstroom. In figuur 61 wordt aangegeven
welke variabelen in de meeste zelfstudies aangegeven worden. Knelpunten zijn de
massale instroom van de afgelopen jaren (die nu weer stagneert) en de vooropleiding
die vooral wat betreft wiskunde- en statistiekkennis, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en talenkennis vaak als problematisch wordt omschreven. Beide
andere variabelen worden descriptief weergegeven.

indicator

variabelen

beschrijvingsWIJ/.C

1. studenteninstroom

1.1
1.3
1.5
1.6

omvang van de instroom
(ontwikkeling)
vooropleiding
man/vrouw ratio
geografische herkomst

D
A
D
D

Figuur 61: Variabelen voor de indicator 'sludenteninstroom' die in de meeste zelfstudies vermeld worden

Een aantal variabelen wordt in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld: aantal
voltijdse en deeltijdse studenten (1.1), leeftijdsopbouw (1.4), kwaliteit van de studenten
(1.7), gemiddeld eindexamencijfer (1.8), motieven van studiekeuze (1.9), instroom
gerelateerd aan landelijke cijfers (1.10) en toelatingsprocedures (1.13).
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Variabelen die eenmalig voorkomen zijn het aantal buitenlandse instromers, het
relatieve aandeel van de faculteit in het totaal aantal studenten, eindexamenpakket
instromers, feitelijke instroom in % van de vooraanmelding (1.11), relatieve aandeel van
de faculteit in de instroom van eerstejaars en de absolute omvang van de instroom
(1.12), aantal omzwaaiers van andere studierichtingen. Een aantal van deze variabelen
(zonder nummer) behoren niet tot de lijst van potentiële variabelen (hoofdstuk 4).
Opvallend is de uitgebreidheid van de in de zelfstudies gepresenteerde gegevens in
relatie tot de relevantie ervan. Vele gegevens worden in allerlei vormen (ook grafisch)
en in allerlei relaties tot elkaar gepresenteerd, maar de relevantie ervan voor de
beschrijving van het eigen functioneren wordt niet aangegeven. Een aantal is relevant
als contextgegeven, bijv. de totale instroom en toelatingsprocedures, maar wordt niet op
deze wijze gepresenteerd en geïnterpreteerd.
De indicator studenteninstroom werd in het validiteitsonderzoek als niet valide aangegeven: het is een indicator die contextinformatie verschaft maar op zich geen
aanwijzing is voor het functioneren van een instelling.

De meeste faculteiten wijzen op knelpunten wat betreft propaedeuse- en doctoraalrendementen en hiermee samenhangend de studievoortgang en de gerealiseerde studielast
versus genormeerde studielast. Oorzaken worden extern, maar ook intern gezocht.
Voorbeelden van externe oorzaken zijn de massale toestroom van studenten (de
explosieve ontwikkeling in de jaren '80) en de motivatie van instromende studenten.
Het examen- en toetssysteem wordt in één zelfstudie als interne oorzaak aangeduid. Het
percentage studiestakers en omzwaaiers wordt in de meeste zelfstudies cijfermatig
weergegeven (descriptief).
In figuur 62 worden de variabelen weergegeven die in de meeste zelfstudies beschreven
of geanalyseerd worden.

indicator

variabelen

beschrijvingswijze

2. studentendoorstroom

2.1

A

2.4
2.5
2.7
2.8

propaedeuse- en doctoraalrendement (ontwikkeling)
studievoortgang (studieduur)
percentage studiestakers
percentage omzwaaiers
gerealiseerde versus genormeerde
studielast

A
D
D
A

Figuur 62: Variabelen voor de indicator 'studentendoorstroom' die in de meeste zelfstudies vermeld
worden

In het validiteitsonderzoek zijn deze indicator en variabelen aangegeven als valide.
Daarnaast wijst het validiteitsonderzoek op de validiteit van de variabele 'motieven van
studiestakers'. Deze wordt slechts in één zelfstudie marginaal beschreven. In een enkele
zelfstudie worden data gepresenteerd over de doorstroom naar overig geboden onderwijs.
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De hoeveelheid informatie betreffende deze indicator is heel wisselend in de verschillende zelfstudies. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de verschillen in het beschikken
over databestanden. Daarnaast is het voor sommige, relatief jonge faculteiten (zoals de
economische faculteit van de RL) nog niet mogelijk over uitgebreide bestanden te
beschikken. De gepresenteerde gegevens worden descriptief weergegeven: er blijken,
vooral voor bedrijfseconomen, weinig plaatsingsproblemen. Afgestudeerden komen in
de voor hen relevante sectoren terecht. De variabele die in de meeste zelfstudies
voorkomt is weergegeven in onderstaande figuur.

indicator

variabelen

beschrijvingswij/.e

3 studenlenuilsiroom

3.1

D

relevantie van de studie t.a.v. de
beroepsactiviteiten: sectoren en
functies waarin afgestudeerden
terecht komen

Figuur 63: Variabele voor de indicator 'studemenuitstroom' die in de meeste zelfstudies vermeld worden.

Uit het validiteitsonderzoek blijkt dat op facultair niveau deze indicator valide is. De
variabele 'relevantie van de studie t.a.v. de beroepsactiviteiten' wordt trouwens als
enige valide variabele aangeduid.
Enkele faculteiten bezitten informatie over een vrij groot aantal concrete variabelen die,
op de variabele 'percentage werkloos' (3.4) na, niet tot de lijst van potentiële variabelen behoren. Ze worden weergegeven in figuur 64.
• inkomenspositie, gerealiseerde plaats op de arbeidsmarkt in binnen- en buitenland
- toekomstige plaatsingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt en de wensen
- % agrarische economen met een betaalde functie, % werkloos en op zoek, aantal
zonder betaalde functie
- iirbeidssiluatie per specialisatie en per studiepakket (Ioondienst/zelfstandig/free-lace,
militaire dienst/studie, vaste of tijdelijke baan)
• verdeling van afgestudeerden naar dienstverband, lengte werkweek en standplaats
functie op 1 september '88
• verhouding vraag/aanbod nieuwe-süjl afgestudeerden op de arbeidsmarkt
- werkgelegenheids (of arbeidsmarktperspectieven
- vraag van werkgevers naar afgestudeerden voor vacatures
- kwaliteit afgestudeerden
• gemak waarmee de afgestudeerden werk vinden
- arbeidsmarktpositie/concurrentie economen in vergelijking met afgestudeerden van
andere gedrags- en menswetenschappen en in vergelijking met afgestudeerden van
andere Nederlandse faculteiten
Figuur 64: Variabelen voor de indicator 'sludentenuitstroom' zoals vermeld in zelfstudies
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(5J
Deze indicator die volgens de resultaten van het validiteitsonderzoek valide is, neemt de
belangrijkste plaats in in de geanalyseerde zelfstudies. De variabelen die uit het
validiteitsonderzoek valide blijken, maken allen deel uit van de meeste of enkele
zelfstudies.
Veel aandacht wordt besteed aan de doelstellingen, gaande van vrij algemene formuleringen van doelen en een vage aanduiding van hun relatie met het programma, tot
een kritische analyse van de relevantie van de doelstellingen voor de beroepspraktijk, de
verdedigbaarheid, juistheid, volledigheid en het niveau ervan en hoe het programma
zich verhoudt ten opzichte van deze doelen. De doelstellingen van het
onderwijsprogramma, overeenstemming van het onderwijsprogramma met de doelen en
relevantie van de doelen voor de beroepspraktijk worden in meer zelfstudies descriptief
dan analytisch beschreven, hoewel het verschil klein is. Bijvoorbeeld de variabele
'relevantie van de doelen ten aanzien van de beroepspraktijk' wordt in vijf zelfstudies
descriptief beschreven, in drie zelfstudies analytisch. De variabelen 'juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de doelen' en 'toetsvormen' worden door meer
faculteiten analytisch dan descriptief beschreven. Laatstgenoemde variabele werd in de
literatuur en in de enquête niet als variabele aangeduid. De variabele 'overlap, leemten
en samenhang in het programma' wordt in drie zelfstudies descriptief beschreven en in
drie zelfstudies analytisch. Daarnaast worden onderwijsvormen en examenregelingen
vooral (dus in meer dan de helft van de zelfstudies) in descriptieve zin beschreven,
toetsvormen vooral op analytische wijze. Drie variabelen komen tenslotte in de meeste
zelfstudies voor en worden in meer dan de helft van deze zelfstudies analytisch
beschreven: realisatie van de functies van het programma, groepsgrootte bij hoorcolleges en practica, de structuur van het programma.
Wat betreft deze laatste variabele, namelijk de structuur van het programma, is het de
vraag of de duidelijkheid van de zelfstudies wat betreft het verschaffen van inzicht in
sterke punten van en knelpunten in het functioneren van een faculteit, niet eerder
gediend is met een korte omschrijving van die kenmerken van het programma die een
onderbouwing zijn van een essentieel positief punt of knelpunt. Informatie zoals de
inhoud en verroostering van studieprogramma's zijn opgenomen in studiegidsen die als
additionele documenten aan de zelfstudie kunnen toegevoegd worden. Gezien zijn
waarde als achtergrondinformatie, maar niet als aanduiding voor het functioneren van
een instelling behoorde de opzet (structuur en inhoud) van een programma dan ook niet
tot de lijst van potentiële indicatoren en variabelen. Deze variabele blijkt uit het
validiteitsonderzoek niet valide te zijn op facultair niveau.
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indicator

variabelen

beschrijvingswij/e

5. curriculum

5.2 doelstellingen van het onderwijsprogramma
5.3 relevantie van de doelstellingen t.a.v. de
beroepspraktijk
5.4 onderwijsvormen
5.9 juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid
en niveau van de doelen
5.10 overeenstemming van de inhoud v;in hel
programma met de doelen
5.11 overlap, leemten en samenhang in het
programma
5.15 realisatie van de functies van de
propaedeuse
5.17 groepsgrootte (hoorcolleges, werkcolleges, practica etc.)
5.19 examenregelingen
structuur van hel propaedeuse onderwijsprogramma en de doctorale fase
economie
toetsvormen

D
D
D
A
D
D-A
A
A
D
A

A

Figuur 65: Variabelen voor de indicator 'curriculum' die in de meeste zelfstudies vermeld worden
Enkele variabelen worden tenslotte in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld.
Ze zijn gepresenteerd in onderstaande figuur.

indicator

variabelen

curriculum

5.1
5.5
5.6
5.8
5.12
5.13

effectiviteil van procedures voor het herzien van het programma
omvang van het onderwijspakket
doorzichtigheid van de toetsing
overeenstemming tussen programmadoelen en instellingsdoelen
verdeling van de tijd over theorie, onderzoek en vaardigheden
overeenstemming tussen de wijze waarop het onderwijs wordt
verzorgd en de wijze waarop getoetsi wordt
5.14 studeerbaarheid van het programma
5.16 planning van de opleiding op lange termijn
5.18 duidelijkheid en doelmatigheid van de onderwijsorganisatie
verschil tussen facultaire programma en programma van iindere
economische faculteiten
verschil tussen facultaire doelen en doelen van andere economische faculteiten

Figuur 66: Variabelen die in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld worden
Enkele van deze variabelen zijn niet opgenomen in de lijst van potentiële indicatoren en
variabelen: verschil tussen het facultair programma en programma's van andere
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economische faculteiten, verschil tussen facultaire doelen en de doelen van andere
economische faculteiten en samenhang tussen propaedeuse en vervolgopleidingen. Beide
eerstgenoemde variabelen zijn een operationalisering van de profileringsdoelstelling
(hoofdstuk 2). Laatstgenoemde variabele is een nadere operationalisering van samenhang in het programma: samenhang tussen vakken binnen het propaedeutisch of
doctoraal programma en samenhang tussen het propaedeutisch programma en vervolgopleidingen.

In de meeste zelfstudies wordt de onderwijsbelasting van de staf als knelpunt aangegeven. Hierbij wordt gewezen op het zeer groot aantal studenten (massaliteit van het
onderwijs). In sommige zelfstudies wordt voor deze variabele meer gedetailleerde
informatie opgenomen zoals 'de totale werkbelasting van het personeel in werkjaren'.
Ook het selectiebeleid en het personeelsbeleid worden in de meeste zelfstudies beschreven, vooral op analytische wijze. De variabele 'professionalisering van de staf wordt in
de meeste zelfstudies descriptief weergegeven. Uit het validiteitsonderzoek blijkt deze
indicator niet valide te zijn op facultair niveau. In figuur 67 is alleen de variabele
selectiebeleid een valide variabele.
indicator

variabelen

beschrijvingswijze

4 personeel

4.2
4.10
4.16
4.19

D
A
A
A

professionalisering van de staf
selectiebeleid
onderwijsbelasling
personeelsbeleid (inzel)

Figuur 6 7 : Variabelen voor de indicator 'personeel' die in de meeste zelfstudies vermeld worden

Daarnaast maakt een aantal variabelen deel uit van minder dan de helft van de zelfstudies. Ze zijn weergegeven in onderstaande figuur.

indicator

variabelen

4 personeel

4.)
4.6

leeftijdsopbouw van het personeel
percentage medewerkers met een bepaald aantal jaren werkervaring
builen de huidige instelling
4.7
onderwijsmotivatie
4.15 aantal fte
4.17 onderwijsondersteuning voor docenten

Figuur 68: Variabelen voor de indicator personeel die in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld
worden
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De omvang van het personeel voor onderwijs wordt in een aantal zelfstudies nader
geoperationaliseerd in bijvoorbeeld 'personele middelen voor onderwijs beleidsmatig
vastgesteld t.o.v. de tijd die vakgroepen besteden aan onderwijs, onderzoek en overige
taken' en 'beschikbare personele bezetting voor reguliere onderwijstaken t.o.v. de
benodigde inzet voor onderwijs'.
Vergelijken we deze variabelen die in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld
worden met de resultaten van het validiteitsonderzoek, dan zijn de meest beschreven
variabelen de niet valide. Variabelen die slechts in één zelfstudie voorkomen, zoals
'onderwijsmotivatie' en 'percentage medewerkers met een bepaald aantal jaren werkervaring buiten de huidige instelling' blijken de valide variabelen te zijn. Vaïide variabelen als 'aantal medewerkers die promoveren per faculteit' en 'gemiddeld aantal
publicaties per vakgroep', maken geen deel uit van de zelfstudies.
Tenslotte wordt in een zelfstudie een variabele vermeld die niet tot de lijst van
potentiële variabelen behoort namelijk het vacaturepercentage. Deze variabele wordt in
een zelfstudie aangegeven om het probleem van de te hoge onderwijsbelasting aan te
duiden.

Het onderwijsklimaat wordt slechts marginaal besproken in de meeste zelfstudies. Deze
indicator wordt geoperationaliseerd in vier variabelen: procedures voor vernieuwingen,
innovatiegerichtheid, onderwijsfilosofie en onderwijsvernieuwingen. Slechts twee
variabelen, namelijk innovatiegerichtheid en onderwijsvernieuwingen worden in meer
dan de helft van de zelfstudies vermeld, vooral in descriptieve zin. De variabele 'innovatiegerichtheid' blijkt uit het validiteitsonderzoek valide te zijn, in tegenstelling tot
de variabele 'hoeveelheid tijd, middelen en resultaten van geïnstitutionaliseerde
activiteiten voor onderwijsvernieuwingen'. In de zelfstudies worden enkel onderwijsvernieuwingen met hun resultaten beschreven, bijvoorbeeld herprogrammeringen en hun
resultaten (zoals nieuwe vakken) en zelden de hoeveelheid tijd en middelen die
geïnvesteerd zijn. De variabele 'innovatiegerichtheid' wordt veelal omschreven als
'voornemens' naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten (bijv. een te beperkt aanbod
van keuzevakken). Daarnaast worden in enkele zelfstudies procedures voor vernieuwingen besproken. Twee instellingen gaan in op hun onderwijsfilosofie.
indicator

variabelen

bcschrij vi ngsw ij ze

6 onderwijsklimaat

6.5 innovatiegerichtheid
6.6 onderwijsvernieuwingen

D
D

Figuur 69: Variabelen voor de indicator 'onderwijsklimaat' die in de meeste zelfstudies vermeld worden
f i/ianciëfe zaten (7J
Deze indicator is niet valide volgens het validiteitsonderzoek. Hij neemt in de meeste
zelfstudies slechts een beperkte plaats in: geen enkele variabele komt in meer dan de
helft van de zelfstudies voor. Onderstaande figuur geeft een overzicht van variabelen
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die in enkele zelfstudies vermeld worden. Deze variabelen blijken niet in de literatuur
en in de reakties op de enquête vermeld te worden. Wel wordt gewezen op de uitgaven
in plaats van op de beschikbare budgetten, onderverdeeld naar verschillende kostensoorten.
indicator
7 financiële zaken

vari abelen
omvang budget overige lasten
aanvulling financiële middelen
verdeling bibliotheekbudget over de verschillende vakgroepen
aanschafbeleid boeken van de verschillende vakgroepen
omvang budget bibliotheek
omvang budget materiële voorzieningen
omvang budget naar kostensoort
financiële middelen t.o.v. middelenverdeling over de faculteiten en studentenaantallen
middelenverdeling voor onderwijs, onderzoek, diensten

Figuur 70: Variabelen die in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld worden

tTt materie/i voorzieningen ($)
Hoewel volgens de resultaten van het validiteitsonderzoek deze indicator niet valide is,
wordt hij in de meeste zelfstudies vermeld. In de meeste zelfstudies wordt hij, vooral op
analytische wijze, geoperationaliseerd in twee variabelen : hoeveelheid hardware voor
medewerkers en/of studenten en het aantal, de grootte en kwaliteit van de onderwijsruimten. In slechts enkele zelfstudies worden de variabelen bibliotheekvoorzieningen en hoeveelheid beschikbare software vermeld. In een enkele zelfstudie wordt de
variabele aantal, grootte en kwaliteit van de onderwijsruimten nader geoperationaliseerd
in benodigde aantal m2 ten opzichte van aanwezige aantal m2.
Tenslotte vermelden minder dan de helft van de zelfstudies variabelen die niet tot de
lijst van potentiële variabelen behoren, namelijk: beschikbaarheid van centrale voorzieningen, beschikbaar aantal kamers (voor medewerkers), huisvesting van de faculteit.

Deze indicator is valide volgens de resultaten van het validiteitsonderzoek. Tevens blijkt
een aantal variabelen op facultair niveau valide. Drie van hen worden in de meeste
zelfstudies besproken. Ze zijn opgenomen in figuur 71. De variabelen
'keuzemogelijkheden wat betreft studierichtingen' en 'overig aangeboden onderwijs'
worden in meer dan de helft van de zelfstudies descriptief weergegeven. De variabele
'aanbod en omvang van het keuzecurriculum' wordt vooral analytisch weergegeven.
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indicator

variabelen

beschrijvingswijze

9 onderwijsaanbod

9.1 keuzemogelijkheden wal betreft
studierichtingen
9.3 omvang van het keuzecurriculuin l.o.v.
hel verplichte curriculum
9.4 overig geboden onderwijs (bijv. postacademisch onderwijs)

D
A
D

Figuur 71: Variabelen voor de indicator 'onderwijsaanbod' die in de meeste zelfstudies vernield worden

De meeste zelfstudies omschrijven de facultaire organisatiestructuur en beleidsstructuur.
Met de organisatiestructuur wordt aangegeven uit welke vakgroepen de faculteit bestaat
en welke studierichtingen ze heeft. Onder beleidsstructuur wordt verstaan welke
commissies met welke taken en bevoegdheden een rol spelen in het facultaire beleid.
De organisatiestructuur wordt in de meeste zelfstudies descriptief weergegeven, de
beleidsstructuur analytisch. Daarnaast wordt in de meeste zelfstudies, vooral op descriptieve wijze, ingegaan op de wisselwerking tussen het centraal niveau en het facultair
niveau inzake onderwijsbeleid. Deze variabelen werden niet vernield in de door ons
geanalyseerde (inter-)nationale literatuur en ook niet in de reacties op de enquête
(hoofdstuk 4). Tenslotte beschrijven alle zelfstudies het interne systeem voor
kwaliteitsbewaking en het al of niet bestaande systeem van voortgangsregistratie.
Interne kwaliteitsbewaking is een valide variabele. In de meeste zelfstudies wordt deze
variabele op descriptieve wijze beschreven. Het systeem van voortgangsregistratie lijkt
in de meeste faculteiten nog niet probleemloos geïmplementeerd te zijn: knelpunten
worden aangegeven. Deze variabele behoort niet tot de lijst van potentiële indicatoren
en variabelen.
indicator

variabelen

beschrijvingswijze

10 beleid

organisatiestructuur
beleidsstructuur
wisselwerking centraal niveau - facultair niveau
10.1 interne kwaliteitsbewaking
studievoortgangsregistraiie

D
A
D
D
A

Figuur72: Variabelen voorde indicator 'beleid' die in de meeste zelfstudies vermeld worden

Enkele variabelen komen slechts een enkele keer voor in de zelfstudies. Ze zijn weergegeven in onderstaande figuur.
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indicatur

variabelen
het onderwijsbeleid op korte termijn en lange termijn
de plaats van de faculteit in de universitaire structuur
samenhang lussen beleid en visie over de plaats en
betekenis van verschillende economische studierichtingen
voorlichtings- en wervingsbeleid

Figuur 73: Variabelen die in minder dan de helft van de zelfstudies vermeld worden

Tenslotte beschrijven alle zelfstudies op welke wijze ze aan voorlichting en werving van
eerstejaars doen en hoe studiebegeleiding en -advisering opgezet zijn. Deze variabelen
beschouwen we als een operationalisatie van de indicator 'dienstverlening aan de instelling', een indicator voor het uitvoeren van de dienstverleningsfunctie. Aangezien we ons
hier beperken tot de onderwijsfunctie, nemen we deze variabelen niet verder op in de
resultaten van de inhoudsanalyse.
De wy'ztr van prerenfa^V van a"e i'ncücatoren en varianten
De zelfstudie heeft drie doelen ('Visitatie Economie', 1991):
stimulering van de interne kwaliteitszorg door de sterkte/zwakte-analyse;
interne voorbereiding op het bezoek van de visitatiecommissie;
het verschaffen van basisinformatie aan de visitatiecommissie.
Over de eerste doelstelling zijn op dit ogenblik weinig gegevens voorhanden. Uit de
volgende visitatieronde zal blijken of deze visitatie via de beoogde sterkte/zwakteanalyse interne kwaliteitszorg gestimuleerd heeft.
De tweede doelstelling betreft de direkte aanleiding van het schrijven van de zelfstudies
en is dan ook gerealiseerd.
Wat betreft het verschaffen van basisinformatie aan de visitatiecommissie kunnen
enkele bedenkingen geformuleerd worden. Kells e.a. (1991) geven 5 kenmerken voor
een goed zelfevaluatierapport aan:
het rapport is helder geschreven en duidelijk gestructureerd;
het rapport is zo beknopt mogelijk;
uit het rapport wordt duidelijk wat volgens de geëvalueerde eenheid de
belangrijkste onderwerpen van de zelfevaluatie zijn geweest;
het rapport bevat een openhartige en gebalanceerde visie op de geëvalueerde
eenheid;
het rapport is voor verschillende doelgroepen leesbaar, inzichtelijk en bruikbaar."
Uit voorgaande blijkt dat de meeste zelfstudies gedetailleerde en soms zeer uitgebreide
informatie verschaffen waarvan de relevantie in het kader van de sterkte/zwakte-analyse
niet steeds duidelijk is, bijvoorbeeld de uitgebreide beschrijving van de studenteninstroom. Analyse van de zelfstudies wijst er op dat de faculteiten zorgvuldig de
checklist van de VSNU gevolgd hebben. De vraag is of, zoals de visitatiecommissie
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economie beweert, dit het visitatieproces vergemakkelijkte. Enige uniformiteit wat
betreft indicatoren en variabelen is gewenst, teneinde vergelijkingen mogelijk te maken
en een zicht te krijgen op hoe het gesteld is met het Nederlandse economie-onderwijs.
Deze vergelijkingen impliceren geen rangordening maar de mogelijkheid om facultaire
gegevens in een ruimere, landelijke context te plaatsen en van daaruit plausibele
interpretaties te kunnen formuleren (bijv. over rendementscijfers). Daartegenover echter
is het op een rijtje aanbieden van gegevens zonder duidelijke samenhang en aanduiding
van de relevantie ervan, niet faciliterend voor het werk van de commissie en ook niet
voor het interne, facultaire proces van bewustwording en duidelijke omschrijving van de
sterke en zwakke punten van het eigen functioneren. Dit leidt er toe dat het in de
meeste gevallen niet duidelijk wat is voor de faculteit zelf de belangrijkste onderwerpen
voor hun zelfevaluatie zijn. Een meer zinvolle structuur is die waarbij een duidelijk
onderscheid gemaakt wordt tussen relevante, dus valide gegevens (indicatoren en
variabelen) en contextinformatie, waarbij de onderlinge samenhang tussen de gepresenteerde gegevens aangeduid wordt en hun relatie tot de gesignaleerde sterke punten en
knelpunten. In dit geval zijn een set van valide indicatoren de leidraad voor de ordening
en bespreking van knelpunten; de valide variabelen zijn, eventueel aangevuld met
relevante contextgegevens, de leidraad voor de onderbouwing.

5.3.3 Het rapport van de Visitatiecommissie Economie
Het rapport van de Visitatiecommissie Economie (1991) bevat de bevindingen van de
commissie die in 1990 de economische studierichtingen visiteerde. De Commissie
omschrijft het rapport als een commentaar op de zelfanalyses, gebaseerd op de zelfstudies en de gevoerde gesprekken. Op basis daarvan doet de commissie aanbevelingen die
kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering. Daarnaast beoogt het rapport duidelijk te maken
hoe het met het onderwijs in de economische studierichtingen staat, in het kader van
'accountability'. "De maatschappij, de volksvertegenwoordiging, de overheid en
studenten kunnen zich op basis van het rapport een beeld vormen van het onderwijs in
de betrokken studierichtingen." Het rapport kan tenslotte een rol spelen in de dialoog
over onderwijs in de faculteit, in de dialoog tussen faculteit en college van bestuur en,
op landelijk niveau, als onderwerp van bespreking in de Discipline Overleg Organen en
het Bestuurlijk Overleg van de gezamenlijke universiteiten.
Hierna worden twee gegevens naast elkaar geplaatst: de indicatoren en variabelen die de
meeste aandacht kregen in de zelfstudies en daarnaast de indicatoren en variabelen die
deel uitmaken van het visitatierapport. Uitgangsvraag is of er congruentie is tussen de
accenten die beiden leggen.
en vanafte/en m
pp
Figuur 74 geeft de indicatoren en variabelen weer die in het rapport van de Visitatiecommissie Economie zijn besproken, en de wijze waarop, namelijk: descriptief (D) of
analytisch (A).
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indicatoren

variabelen

Facul
tair
Deel

Alge
meen
Deel

1 instroom

1.1

% aantal instromers

D

A

2 doorstroom

2.1
2.4
2.8

slaagpercentage (prop, doet.)
studievoortgang
studielast

A

A
A
A

4 personeel

4.17
4.22

onderwijsbelasting
personeelsbeleid

5.4
5.4
5.12

onderwijsproces: literatuur
onderwijsvormen
verdeling van de tijd lussen theorie, onderzoek,
vaardigheden
realisatie van de functies
examenregelingen
toetsvormen
,
structuur

5 curriculum

5.15
5.19

9 onderwijsaanbod
10 beleid

11 samenwerking

A
A
D

D

A
A
A
A
A
A
A
A
A

verdeling van de middelen

A

8.1

oppervlakte onderwijsruimte
huisvesting

A
A

7 financiële /aken
8 infrastructurele en
materiële voorzieningen

A

9.1

aanbod van afstudeerrichtingen

9.3

omvang keuzecurriculum

10.1
10.3

interne kwaliteitsbewaking
democratische beleidsvoering
bestuursstructuur
organisatiestructuur
studievoortgangsregistratie
contacten van docenten in het buitenland (11.1,
11.2)
verblijf studenten in het buitenland

D
D
A

A
A

A
D
A

A
A
A
A

Figuur 74: Indicatoren en variabelen in het rapport van de Visitatiecommissie Economie

Figuur 74 geeft aan dat de visitatiecommissie in het algemeen gedeelte van het
visitatierapport een aantal indicatoren en variabelen op kritische wijze heeft besproken:
knelpunten werden aangegeven. Sommige van deze indicatoren en variabelen worden
eveneens in meer dan de helft van de facultaire rapportages besproken, op descriptieve
wijze (6 variabelen) of op analytische wijze (7 variabelen). Daarnaast zijn er nog een
aantal variabelen die enkel in facultaire rapportages vermeld worden omdat ze enkel
relevant zijn voor een bepaalde universiteit.
Een aantal variabelen (zonder nummer in figuur 74) komen niet voor in de door ons
geanalyseerde (inter-)nationale literatuur en de reacties op de enquête.
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Uit het validiteitsonderzoek blijken op facultair niveau vier indicatoren niet valide:
studenteninstroom, financiële zaken, infrastructurele en materiële voorzieningen en
samenwerking. Deze variabelen worden wel in het visitatierapport beschreven. Drie
eerstgenoemde indicatoren zijn contextgegevens, die invloed hebben op maar geen
aanwijzing zijn voor het functioneren van de instelling. De valide indicator 'studentenuitstroom', wordt niet besproken in het visitatierapport. De commissie geeft in het
rapport aan niet te willen ingaan op deze indicator.
Het onderwijsklimaat is een valide indicator maar wordt niet besproken in het visitatierapport. Met name onderwijsvernieuwingen, een valide variabele, komen nauwelijks
aan bod in het visitatierapport. De commisssie vermeldt enkel dat ze kennis heeft
genomen van 'voornemens' en hoopt dat de faculteit deze zal uitvoeren. Ze gaat niet in
op de relevantie en effectiviteit van de voorgestelde maatregelen.
De variabelen voor de indicator studentendoorstroom zijn, volgens de resultaten van het
validiteitsonderzoek, valide op facultair niveau. Twee van de door de commissie
besproken variabelen voor de indicator curriculum, zijn valide: het onderwijsproces,
meer bepaald de leermiddelen (literatuur) en onderwijsvormen. Relevantie van de
inhoud van het programma wordt niet besproken. De commissie rapporteert alleen en op
zeer expliciete wijze (afzonderlijke paragraaf) over de gehanteerde literatuur. Variabelen
met betrekking tot de doelstellingen die volgens de resultaten van het validiteitsonderzoek valide zijn, worden niet besproken door de visitatiecommissie (op één uitzondering
na namelijk bij de economische faculteit te Wageningen). Wat betreft de indicator
onderwijsaanbod zijn de in het rapport genoemde variabelen valide. Geen enkele van de
voor de indicator personeel vermelde variabelen blijkt uit de resultaten van het validiteitsonderzoek valide. Interne kwaliteitszorg, een in het rapport beschreven variabele,
is valide op facultair niveau.
VerecM/ten
Indicatoren en variabelen
De visitatiecommissie wil, op basis van de zelfstudie en het bezoek, de gevisiteerde
faculteiten een spiegel voorhouden. Vraag is of de commissie dezelfde accenten legde
als de faculteiten. Gaat de commissie in op de knelpunten die in de meeste zelfstudies
vermeld worden.' Duidt de commissie op knelpunten met betrekking tot dezelfde indicatoren en hun variabelen als de faculteiten? Uit figuur 75 blijkt het volgende. Wat
betreft vijf indicatoren zijn er overeenkomsten tussen de variabelen die in de zelfstudies
analytisch besproken worden en de variabelen die analytisch besproken worden in het
visitatierapport: de doorstroom, het curriculum, personeel, onderwijsaanbod en infrastructurele en materiële voorzieningen. De faculteiten besteden ruime aandacht aan de
indicator 'curriculum', meer bepaald de variabelen met betrekking tot de doelstellingen.
Hieraan besteedt de commissie in haar rapport geen aandacht. In de zelfstudies wordt,
vooral op descriptieve wijze, een beperkte beschrijving gegeven van het beleid. Het
visitatierapport gaat op analytische wijze en relatief uitgebreid in op deze indicator. De
indicator samenwerking komt niet voor in de meeste zelfstudies, hij wordt besproken in
het visitatierapport.
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indicatoren

variabelen zelfstudies (analylisch)

variabelen visitatierapport
(analytisch)

1 instroom

1.3

vooropleiding

1.1

% aantal instroiners

2 doorstroom

2.1

slaagpercentages (prop..
doet.)
studievoortgang
studielast

2.1

slaagpercentage (prop.,
doet.)
studievoortgang
studielast

2.4
2.8
5 curriculum

5.17

realisatie functies
propaedeuse
structuur programma
toetsvormen
juistheid, verdedigbaarheid,
volledigheid en niveau van
de doelen
overlap, leemten en samenhang in het programma
groepsgrootte

4 personeel

4.16
4.19
4.10

onderwijsbelasting
personeelsbeleid
selectiebeleid

9 onderwijsaan-

9.3

aanbod en omvang
keuzee urriculum

8.1

aantal, grootte
onderwijsruimten
kwaliteit onderwijsruimte
hoeveelheid hardware

5.15

5.9

5.11

bod
10 infrastructurele en
materiële voorzieningen

8.4
8.6

2.4
2.8
5.15

5.4
5.4
5.19
5.12

4.16
4.19

onderwijsbelasting
personeelsbeleid

8.1

oppervlakte onderwijsruim-

ten
-

7 financiële
/.aken
10 beleid

10.3
10.1

II

huisvesting

middenverdeling

-

samenwerking

realisatie functies
propaedeuse
structuur programma
toetsvormen
onderwijsproces:lileratuur
onderwijsvormen
examenregelingen
verdeling van de lijd over
theorie, onderzoek,
vaardigheden

11.1
11.2

-

democratische
beleidsvoering
interne kwaliteitsbewaking
beleidsstructuur
organisatiestructuur
studievoortgangsregistratie

contacten van docenten in
het buitenland
verblijf van studenten in
hel buitenland

Figuur 75: Vergelijking van indicatoren en variabelen die in beide rapporten op analytische wijze
beschreven worden
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Wijze van presentatie: opsommend of inzichtelijk en doelmatig
De zelfstudierapporten bevatten meestal een opsomming van data en beschrijvingen,
waarbij geen sprake is van de presentatie van een set van gegevens. Ze worden naast
elkaar geplaatst en niet in relatie tot elkaar en niet inzichtelijk zodat knelpunten en
positieve punten van het functioneren van de instelting zichtbaar worden. Het visitatierapport relateert gegevens aan elkaar en beschrijft op inzichtelijke wijze waar
knelpunten in het functoneren zijn te duiden.

De indicator curriculum en met name de variabelen met betrekking tot de doelstellingen
en hun relatie met het programma maken het belangrijkste (in de zin van meest
uitgebreid geoperationaliseerd en besproken) deel uit van de meeste zelfstudies. Deze
variabelen worden niet of slechts in beperkte mate becommentarieerd in het rapport van
de visitatiecommissie. Deze kritiek werd ook geformuleerd ten aanzien van de
accrediteringssystemen in de VS (hoofdstuk 1). De commissie gaat wel in op
organisatorische en structurele aspecten van het curriculum. Ook deze variabelen komen
ruimschoots aan bod in de zelfstudies, maar maken niet 'the heart of the matter' uit
(Inspectie van het onderwijs, 1991). De inspectie stelt terecht dat een beoordeling van
de inhoud, het niveau en de kwaliteit van het onderwijs onderwerp hadden moeten zijn
van het visitatieproces, wil ze haar doelstelling 'inzichtelijk maken hoe het staat met het
onderwijs in de economische studierichtingen' kunnen realiseren.
Vergelijken we de in het rapport besproken indicatoren met de op facultair niveau
valide indicatoren, dan blijkt dat de commissie geen aandacht heeft besteed aan een
voor de faculteiten belangrijke indicator: de studentenuitstroom. Materiële en infrastructurele voorzieningen, personeel en financiële middelen zijn randvoorwaarden of
contextgegevens. Voor de indicator beleid besteedde de commissie in haar rapport
ruime aandacht aan de op facultair niveau valide variabele 'interne kwaliteitsbewaking'.
Deze wordt ook vermeld in de meeste zelfstudies, evenwel beschrijvend en niet
analytisch zoals in het visitatierapport. Daarnaast beklemtoonde ze, in vergelijking met
de inhoud van het curriculum, in belangrijke mate variabelen als organisatiestructuur,
beleidsstrucuur, studievoortgangsregistratie en democratische beleidsvoering. Deze
variabelen krijgen relatief weinig aandacht in de zelfstudies. Vraag is of deze variabelen
niet eerder noodzakelijke maar niet voldoende randvoorwaarden zijn. Het ontbreken van
een duidelijke en effectieve beleids- en verantwoordelijkheidsstructuur in een organisatie kan belemmerend werken voor het uitvoeren van de onderwijstaak door een
faculteit. Anderzijds zijn deze variabelen (behalve voortgangsregistratie) moeilijk te
manipuleren vanwege de bestaande, vaak niet duidelijk zichtbare politieke machtsstructuren, zoals de visitatiecommissie terecht opmerkt in haar rapport. Gezien de commissie
voornamelijk met afgevaardigden van allerlei commissies gesprekken voerde tijdens de
visitatie, is het te verwachten dat de commissie een vrij duidelijk zicht kreeg op deze
variabelen. Betwijfeld kan worden of deze weg waarbij de basis (het docentenkorps)
weinig betrokken wordt en het visitatieproces zich marginaal richt op de 'heart of the
matter', de meest effectieve is om de interne kwaliteitszorg te stimuleren.
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Een concrete, overzichtelijke en samenhangende rapportage van bevindingen en aanbevelingen is een voorwaarde opdat deze hanteerbaar en uitvoerbaar zouden zijn (Hörinann, 1992).
Eerst en vooral heeft de visitatiecommissie zich kritisch opgesteld ten overstaan van de
inhoud en structuur van de zelfstudies: bij vijf van de zeven ingestuurde zelfstudies
werden kanttekeningen geplaatst. Ondanks de vaak onsamenhangende zelfstudies brengt
de commissie een rapport uit waarin per faculteit een samenhangende beschrijving
gegeven wordt van de positieve punten en knelpunten in het functioneren. Een relatief
coherent beeld wordt geschetst van het functioneren van de gevisiteerde faculteiten. De
rapportage was daarentegen meer functioneel geweest in het cyclisch proces van de
kwaliteitszorg, wanneer elke facultaire bespreking beëindigd was met een samenvatting
van de meest essentiële bevindingen en aanbevelingen. Deze zijn immers uitgangspunt
voor verdere acties binnen de faculteit en voor de vervolgvisitatie. Hierbij dient ook
opgemerkt dat de beknoptheid van de rapportage de leesbaarheid verhoogt maar 'het
spiegelbeeld vertroebelt'. Een meer uitgebreide rapportage is een duidelijkere richtlijn
voor verdere facultaire beslissingen en innovaties en voor aandachtspunten voor de
volgende visitatieronde.
Tenslotte stelt Hörmann (1992) de voorwaarde dat de aanbevelingen van de commissie
correct geadresseerd dienen te zijn. De vraag kan gesteld wordt of het uitgebreide
commentaar van de commissie over studiefinanciering in het kader van het rendement
hier op zijn plaats is. Deze bedenkingen zijn voor faculteiten niet concreet hanteerbaar.

5.4

Conclusies

Sinds 19K8 vinden aan de Nederlandse universiteiten zelfevaluaties plaats gekoppeld aan
intercollegiale beoordeling in de vorm van visitatiecommissies. Het beoogde
aggregatieniveau is de faculteit of studierichting (disciplinegewijze aanpak) en het
initiatief gaat uit van de Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.
De bedoeling is drieërlei. De faculteit kan inzicht verwerven in het eigen functioneren,
de maatschappij krijgt een beeld van de 'staat van het onderwijs' (VSNU, 1988) en de
beleidsfilosofie van 'afstandelijke sturing'krijgt concreet gestalte.
Het systeem kent twee complementaire fasen: de fase van interne evaluatie waarbij de
faculteiten het eigen functioneren evalueren en de fase van externe evaluatie waarbij een
commissie van externe deskundigen de faculteiten disciplinegewijs visiteert. Het
zelfstudierapport, dat een weergave is van de resultaten van de zelfevaluaties vormt
uitgangspunt van de visitatie. Een commissie van externe deskundigen legt haar
bevindingen op basis van de zelfstudierapporten en de visitaties vast in een rapport dat
openbaar is.
De bedoeling van dit hoofdstuk is, uitgaande van een beschrijving van de doelstellingen
van de externe kwaliteitsbewaking, de rol en taken van de visitatiecommissies en het
verloop van het visitatieproces, deze twee complementaire fasen te analyseren aan de
hand van een casus: de visitaties van de economische faculteiten. Kernvragen zijn: Aan
de hand van welke, indicatoren en variabelen beschrijven en/of analyseren de faculteiten
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hun positieve punten en knelpunten? Aan de hand van welke indicatoren en variabelen
beschrijft de visitatiecommissie haar bevindingen? Op welke wijze is deze rapportage
gebeurd? Sluiten beide rapporten, het zelfstudierapport en het visitatierapport, bij elkaar
aan?
i<
Inhoudsanalyse van de zelfstudierapporten wijst op een aantal zaken. Vooreerst blijkt
dat de meeste zelfstudies op een descriptieve manier de beschikbare gegevens gepresenteerd hebben. In vele gevallen ontbrak een kritische analyse. Uitgaande van de lijst met
aandachtspunten die de VSNL) voorgesteld heeft, hebben de meeste faculteiten puntsgewijs een aantal indicatoren en variabelen besproken, kwantitatief (aan de hand van
cijfermateriaal) en/of kwalitatief. In weinig gevallen wordt een coherent beeld geschetst
van de sterke punten en knelpunten in het eigen functioneren. Dit betekent dat uit het
validiteitsonderzoek niet valide indicatoren zoals studenteninstroom en infrastructurele
en materiële voorzieningen op dezelfde wijze en, voor wat betreft de indicator
'studenteninstroom', veelal in even (of soms meer) uitgebreide mate besproken wordt
als valide indicatoren zoals 'curriculum' en 'studentenuitstroom'. Daarbij wordt niet
aangegeven wat de relevantie is van deze informatie voor het doel van de zelfstudie,
namelijk inzicht verschaffen in het eigen functioneren. Daarnaast blijkt dat in de
zelfstudies voornamelijk drie indicatoren de meeste aandacht krijgen: studenteninstroom
(een niet valide variabele), studentendoorstroom en het curriculum. Voor wat betreft de
indicator 'studentenuitstroom' blijken er grote verschillen tussen faculteiten in de
beschikbaarheid van data, gaande van een 'idee' over hoe en waar afgestudeerden
terecht komen tot uitgebreide databestanden met werkloosheidscijfers, statistieken over
de sectoren waar afgestudeerden terecht komen, de aard van hun dienstverband,
gegevens over hun arbeidssituatie (zoals in loondienst of zelfstandig). Bij de beschrijvingen en analyses van het curriculum blijkt dat de meeste zelfstudies uitgebreid
aandacht besteden aan de doelstellingen: de concrete formulering van de doelen,
relevantie van de doelstellingen ten aanzien van de beroepspraktijk en de juistheid,
verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de doelen. Naast de indicatoren 'studenteninstroom', 'studentenuitstroom' en 'curriculum' worden in de zelfstudies, hoewel in
meer beperkte mate, gegevens gepresenteerd over de indicatoren 'personeel', 'onderwijsklimaat', 'onderwijsaanbod', 'onderwijsbeleid', 'financiële zaken' en 'infrastructurele en materiële voorzieningen'.
Bij elk van de indicatoren blijkt ook dat zelfstudies niet ingaan op één of meerdere
valide variabelen, bijvoorbeeld 'motieven van studiestakers' (in één zelfstudie),
'onderwijsmotivatie van personeel'(in één zelfstudie). Deze zijn eerder in dit hoofdstuk
aangeduid.
Een vergelijking van de in de zelfstudies opgenomen indicatoren en variabelen met deze
in het visitatierapport, toont een aantal verschillen. De indicator 'curriculum' en met
name de variabelen met betrekking tot de doelstellingen die in de zelfstudies een
belangrijke plaats innemen, worden niet of slechts in beperkte mate becommentarieerd
in het facultaire gedeelte van het visitatierapport. De commissie gaat wel in op de
organisatorische en structurele aspecten van het curriculum. Deze zijn echter niet het
meest relevant wanneer de visitatiecommissie de doelstelling 'inzichtelijk maken hoe
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het staat met het onderwijs in de economische studierichtingen' wil realiseren. Ook de
indicator 'studentenuitstroom', een valide variabele, die expliciet beschreven wordt in
de zelfstudies, maakt geen deel uit van het facultaire deel van het visitatierapport. De
valide indicatoren 'doorstroom', 'personeel', 'onderwijsaanbod' en 'beleid' worden
becommentarieerd in de facultaire verslagen. De niet valide indicatoren 'infrastructurele
en materiële voorzieningen' en 'kostespect' duidt de commissie terecht als randvoorwaarde, dit in tegenstelling tot de faculteiten die deze gegevens in hun rapportage op
gelijke voet plaatsen met gegevens over bijvoorbeeld het curriculum. Daarnaast wordt
zowel in de zelfstudierapporten als in het visitatierapport ingegaan op de beleids- en
verantwoordelijkheidsstructuren binnen de faculteit. Vraag is of de aanwezigheid
hiervan niet eerder een noodzakelijke randvoorwaarde is, wat betekent dat deze
gegevens slechts relevant zijn in het geval er aantoonbare knelpunten zijn wat betreft
valide indicatoren als studentenuitstroom, curriculum, onderwijsaanbod en een valide
variabele als 'institutionele kwaliteitsbewaking'. Door het accentueren van knelpunten
op dit aggregatieniveau (de beleidsorganen van de faculteiten) en minder aandacht te
besteden aan variabelen zoals doelstellingen en inhoud van het curriculum, is de kans
reëel dat deze visitaties in zekere mate voorbijgaan aan vakgroepen en docenten.
Vergelijken we de wijze waarop informatie gepresenteerd wordt in beide rapporten, dan
blijkt dat het visitatierapport een coherent beeld schetst van het functioneren van de
faculteiten. In tegenstelling tot de faculteiten, plaatst de commissie indicatoren en
variabelen in hun onderlinge relatie en relevantie. Een aantal punten behoeven echter
aandacht. Gezien de visitaties door de VSNU omschreven worden als een cyclisch
proces, zou een rapportage die elk facultair gedeelte afsluit met een samenvatting en
aandachtspunten voor de toekomst (zowel voor de faculteit als voor de vervolgvisitaties)
efficiënt zijn. Daarbij moet overwogen worden of een uitgebreide rapportage niet effectiever is wanneer de visitatie moet leiden tot interne kwaliteitsverbetering en dit proces
ook intern en extern (bij vervolgvisitaties) controleerbaar moet zijn.
Tenslotte bieden uitgebreide bedenkingen van de commissie over de invloed van een
stelsel van studiefinanciering op de lage rendementen, weinig concreet hanteerbare
aanwijzingen voor het aanpakken van het gesignaleerde probleem.

Enkele aanbevelingen voor een volgende visitatieronde kunnen geformuleerd worden.
Het interne proces van kwaliteitsbewaking en de efficiëntie en effectiviteit van de
visitatie zullen gebaat zijn met een meer coherente presentatie van de infonnatie in de
zelfstudies. Een beschrijving van positieve punten en knelpunten in het functioneren aan
de hand van valide indicatoren, onderbouwd met een set (dit is een samenhangend
geheel) van valide variabelen en eventueel aangevuld met relevante contextgegevens,
lijkt een zinvollere benadering. In dat geval is het voor de visitatiecommissie gemakkelijker meteen door te dringen tot de kern van de problematiek en moet ze geen tijd
investeren in het uitgebreid verkennen van het onderwijsmanagement en de onderwijsorganisatie. Hierbij dient er op gewezen te worden dat wanneer de faculteiten meer
duidelijkheid hebben over wat de precieze betekenis en gevolgen zijn van het verantwoording afleggen aan de maatschappij via dit visitatieproces, de bereidheid tot een
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duidelijke en kritische analyse van het eigen functioneren zal toenemen. Ook een
verdere uitbouw van de facultaire evaluatiesystemen en databestanden zal hiertoe
bijdragen.
De rapportage van de visitatiecommissie kan functioneler zijn in het kader van een
cyclisch proces wanneer de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst (voor
faculteit en vervolgvisitatie) samengevat worden en wanneer de verslaglegging uitgebreider is voor de valide indicatoren en variabelen. Dit betekent meer aandacht voor
het curriculum, meer bepaald de doelstellingen en de (samenhang met) de inhoud van
het programma. Dit impliceert tenslotte ook een beperking tot die bedenkingen en
adviezen die voor de faculteit, zowel op beleidsniveau (commissies) als op het niveau
van de vakgroepen en docenten, concreet hanteerbaar zijn.
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Kwaliteitsbewaking en prestatie-indicatoren zijn sinds het einde van de jaren '70 zowel
nationaal als internationaal belangrijke onderwerpen in het beleid van het hoger
onderwijs. Economische recessie leidde er toe dat instellingen gevraagd werden
verantwoording af te leggen voor de bestede middelen en effectieve kwaliteitsbewakingssystemen op te zetten. De overheid zocht naar nieuwe besturingsvormen om de
efficiëntie van het onderwijs te verhogen. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Australië en de Verenigde Staten vertonen de ontwikkelingen op het terrein van
kwaliteitsbewaking veel gelijkenissen. Een cruciale vraag in de discussies is: aan de
hand van welke gegevens, aangeduid met het begrip 'prestatie-indicatoren', kan men
een valide beeld krijgen van het functioneren van een instelling voor hoger onderwijs?
Het onderzoek dat in dit boek gerapporteerd wordt, wil een bijdrage leveren aan dit
internationaal ontwikkelingsproces van prestatie-indicatoren. Gezien de beperkte
bestaande kennis over het onderzoeksonderwerp, werd gekozen voor een explorerende
benadering waarbij verschillende deelonderzoeken werden uitgevoerd. Het onderwerp
van kwaliteitsbewaking op basis van prestatie-indicatoren werd onderzocht langs
theoretische en empirische weg, waarbij gebruik gemaakt werd van verschillende
onderzoeksmethoden.
Vooreerst wordt een overzicht gegeven van de context waarin in verschillende landen
kwaliteitsbewaking gestalte krijgt en prestatie-indicatoren ontwikkeld worden. Daarnaast
worden de internationale ervaringen op dit terrein beschreven (hoofdstuk 1).
Naast het schetsen van de context is het definiëren van de kernbegrippen een essentiële
stap in het ontwikkelingsproces van prestatie-indicatoren (hoofdstuk 2).
Een derde stap in het zoeken naar prestatie-indicatoren die een valide beeld kunnen
geven van het functioneren van instellingen voor hoger onderwijs, is het inventariseren
van potentiële indicatoren en variabelen (hoofdstuk 3).
De inventarisatie van potentiële indicatoren en variabelen is het vertrekpunt voor het
validiteitsonderzoek. Kernvraag is: welke van de potentiële indicatoren en variabelen
zijn volgens de verschillende belangengroepen valide aanwijzingen voor het functioneren van instellingen voor hoger onderwijs'? (hoofdstuk 4).
Een analyse van praktische ervaringen met het gebruik van prestatie-indicatoren geeft
tenslotte aanwijzingen over de bruikbaarheid van indicatoren voor het beoogde doel,
maar ook over de meest effectieve wijze van rapportage (hoofdstuk 5).
Hoofdstuk 1 licht enkele belangrijke internationale ontwikkelingen toe op het terrein
van kwaliteitsbewaking en prestatie-indicatoren. Economische recessie en de vermindering van beschikbare middelen leidde in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Australië tot overheidsmaatregelen, gericht op een verhoging van de efficiëntie van het
onderwijs, maar met behoud van de kwaliteit. In de betreffende landen werd, bijna
gelijklopend, een beleidsnota uitgegeven, die de nieuwe beleidslijnen toelichtte: de
Britse en Australische Green en White Paper en de nota Hoger Onderwijs, Autonomie
en Kwaliteit (HOAK-nota) in Nederland. In deze beleidsnota's stonden 'evaluatie van
efficiëntie en effectiviteit aan de hand van prestatie-indicatoren' en 'controle achteraf'
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centraal. De HOAK-nota koppelde 'controle achteraf aan 'meer autonomie voor de
instellingen'. Het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) plaatste prestatieindicatoren in een ruime context en beschrijft ze als hulpmiddelen ter objectivering van
de dialoog tussen overheid en instellingen. De Britse en Australische nota's legden op
expliciete wijze het verband tussen selectieve allocatie van middelen en controle
achteraf aan de hand van prestatie-indicatoren. Gezien de traditie van een grote
autonomie voor instellingen in het Verenigd Koninkrijk en Australië, spraken de
universiteiten, naar aanleiding van deze nieuwe bestuurslijnen, hun ongerustheid uit over
de toenemende centrale controle. Ook in Nederland, waar de nieuwe besturingsfilosofie
'besturing op afstand' centraal stelde, rees de vraag of de voorstellen in de beleidsnota's
effectief tot meer autonomie zouden leiden.
Mede naar aanleiding van de beleidsnota's werden initiatieven ter ontwikkeling van
prestatie-indicatoren ontwikkeld. In het Verenigd Koninkrijk werd een werkgroep
opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de University Grants Committee (UGC)
en de Committee of Vice Chancellors and Principals (CVCP). In Australië werd een
werkgroep in het leven geroepen (zonder vertegenwoordiging van de overheid)
bestaande uit vertegenwoordigers van de Australian Vice Chancellors and Principals
(AVCP) en de Australian Committee of Directors and Principals (ACDP). In Nederland
werd de Technische Werkgroep Prestatie-indicatoren samengesteld met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
(VSNU), Vereniging van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO-Raad), Inspectie, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit
Limburg. Het hoofddoel van deze werkgroepen was een conceptuele basis te ontwikkelen. Discussies en onderzoek in deze werkgroepen hebben geleid tot publikaties
waarin het begrip prestatie-indicator, zijn betekenis, zijn functies werden omschreven en
waarin sets van prestatie-indicatoren werden voorgesteld. Daarnaast werden door de
instellingen initiatieven ontwikkeld voor het opzetten van kwaliteitsbewakingssystemen,
intern en extern. Een voorbeeld hiervan zijn de Nederlandse visitatiecommissies. De
praktische ervaringen met dit kwaliteitsbewakingssysteem werden geanalyseerd in
hoofdstuk 5.
Vergelijken we deze ontwikkelingen met de centrale thema's in de Verenigde Staten,
dan blijken de centrale thema's, zoals efficiëntie en effectiviteit, veel gelijkenissen te
vertonen. Daarnaast vormde het accrediteringssysteem in de Verenigde Staten een
inspiratiebron voor de Nederlandse, Britse en Australische kwaliteitsbewakingssystemen
waarbij gebruik gemaakt wordt van visitatiecommissies (peer review).
Eén van de kerndiscussies in de Britse, Australische en Nederlandse werkgroepen, was
de omschrijving van het begrip prestatie-indicatoren. Hoofdstuk 2 heeft tot doel de
begrippen die in het kader van kwaliteitsbewaking gehanteerd worden, te beschrijven en
van elkaar te onderscheiden. Daarbij wordt ingegaan op de relatieve betekenis van
prestatie-indicatoren. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en discussies met
internationale experts, wordt het begrip prestatie-indicator als volgt omschreven:
"Prestatie-indicatoren zijn empirische gegevens -kwantitatief en kwalitatief- die een
beeld geven van het functioneren van een instelling, van de wijze waarop een instelling
haar doelen realiseert. Ze zijn tijds- en contextgebonden. Indicatoren zijn vrij algemene
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aanwijzingen die vertaald kunnen worden in een set van meer specifieke karakteristieken, variabelen genoemd." In deze omschrijving is het begrip 'kwaliteit' niet
gebruikt. Het 'functioneren van een instelling' geeft op meer concrete en neutrale wijze
weer waarop prestatie-indicatoren gericht zijn. Het begrip 'prestatie-indicator' wordt
onderscheiden van de begrippen 'management statistieken' en 'management informatie'.
Prestatie-indicatoren onderscheiden zich van management statistieken en managementinformatie door hun doelgerichtheid. Voor het ontwikkelingsproces
van prestatieindicatoren is het zinvol de principale beleidsdoelen te analyseren: kwaliteit; functionaliteit en omgevingsgerichtheid; variëteit en differentiatie; efficiëntie, effectiviteit en
doelmatigheid; profilering. Daarnaast wordt toegelicht waarom de soms in Nederland
gehanteerde begrippen 'kritische succesfactoren' en 'kengetallen' niet geschikt zijn.
Een tweede centraal thema is 'kwaliteitsbewaking' en 'kwaliteitsbewakingssystemen'.
Basisvoorwaarden voor effectieve kwaliteitsbewaking en een effectief kwaliteitsbewakingssysteem worden geformuleerd. In elk geval dient kwaliteitsbewaking een cyclisch
proces te zijn, met een controlefase, een fase van meting en een fase van verbetering.
Hierbij moet worden uitgegaan van de vaststelling van het niveau waarop de
kwaliteitsbewaking zal plaatsvinden, het vaststellen van de doelen, de keuze van een
beperkt aantal indicatoren en variabelen die als richtlijn voor het proces gehanteerd
worden en tenslotte de keuze van evaluatievormen.
Met name in beleidsnota's wordt, naast genoemde centrale thema's, het input-procesoutput model veelvuldig gehanteerd. In hoofdstuk 2 worden deze en aanverwante
begrippen omschreven. In een systeem van kwaliteitsbewaking is het zinvol de gegevens in relatie tot elkaar te plaatsen: wat zijn de toegewezen middelen en de doelen van
de betrokken actoren (input)? Is hiervan op een efficiënte wijze gebruik gemaakt
(proces)? Leidde het gebruik van de middelen tot resultaten (produktiviteit)? Zijn op
deze wijze de nagestreefde doelen bereikt (effectiviteit)? Prestatie-indicatoren en
variabelen hebben dus betrekking op zowel input-, proces- als outputgegevens.
De betekenis van prestatie-indicatoren wordt niet alleen bepaald door de doelen waarop
ze gericht zijn. Ze wordt ook beïnvloed door het aggregatieniveau waarop de indicatoren gehanteerd worden. Tenslotte wordt het effectieve gebruik van prestatieindicatoren mede bepaald door de duidelijkheid van hun functie: een signaalfunctie, een
evaluatiefunctie, een dialoogfunctie en/of een planningsfunctie.
Zowel bij de studie van de internationale ontwikkelingen (hoofdstuk 1) als bij het
bestuderen van de (inter-)nationale literatuur in functie van de beschrijving van het
begrippenkader (hoofdstuk 2), blijkt een grote diversiteit aan gegevens opgesomd te
worden als zijnde potentiële prestatie-indicatoren. Hoofdstuk 3 is er op gericht de
potentiële indicatoren en variabelen te inventariseren, als derde stap in het
ontwikkelingsproces van prestatie-indicatoren. We hebben ons beperkt tot het gebruik
van indicatoren in functie van kwaliteitsbewaking. Enerzijds omwille van de hoge
actualiteitswaarde van het fenomeen kwaliteitsbewaking. Anderzijds werd op het
ogenblik van het validiteitsonderzoek ( en waarschijnlijk nog steeds) het gebruik van
prestatie-indicatoren door vele belangengroepen als bedreigend ervaren. Aangezien
verschillende instellingen reeds indicatoren gebruikten in het kader van interne kwali-
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teitsbewaking, was de kans op medewerking het grootst bij het plaatsen van indicatoren
in die context.
Een onderzoek in 3 fasen werd opgezet. Een eerste fase bestond uit een studie van
internationale en nationale literatuur op basis van hoofdzakelijk vier trefwoorden (prestatie-indicatoren, kwaliteit, kwaJiteits- bewaking, evaluatie van het onderwijs) en analyse
van beleidsnota's (zie hoofdstuk I). Het resultaat hiervan was een ongeordende lijst van
gegevens. Daarnaast werd een survey-onderzoek uitgevoerd naar gehanteerde prestatieindicatoren en evaluatiesystemen in het Nederlandse hoger onderwijs. Tenslotte werden
de resultaten van beide fasen naast elkaar geplaatst en samengevoegd tot een lijst van
potentiële gegevens. Deze lijst werd geordend naar indicatoren en variabelen, op basis
van in de bronnen (literatuur, resultaten survey) aangegeven indelingen en naar
aanleiding van discussies in de Technische Werkgroep Prestatie-indicatoren. Deze zeer
uitgebreide inventarisatie werd omwille van haalbaarheid en overzichtelijkheid gereduceerd waarbij samengestelde en zeer gedetailleerde variabelen weggelaten werden. Het
resultaat is een lijst van elf indicatoren: studenteninstroom, studentendoorstroom,
studentenuitstroom, personeel, curriculum, onderwijsklimaat, financiële zaken, infrastructurele/materiële voorzieningen, onderwijsaanbod, beleid en tenslotte samenwerking
tussen instellingen. Elk van deze indicatoren is geoperationaliseerd in een set van
variabelen, meer specifieke karakteristieken.
Zijn deze potentiële indicatoren en variabelen voor overheid, instellingen, faculteiten
een geschikt middel om een zo juist en volledig mogelijk beeld te krijgen van de wijze
waarop een instelling, faculteit haar doelstellingen realiseert en of ze hierin is geslaagd '.' In hoofdstuk 4 staat deze vraag, namelijk de inhoudsvaliditeit van de voorgestelde potentiële indicatoren en variabelen, centraal.
In de benadering waarvoor hier gekozen is, hebben twee theorieën een rol gespeeld: de
handelingstheorie van Habermas en het symbolisch interactionisme. Om te kunnen
komen tot een systeem van communicatieve planning, zoals bedoeld door de nieuwe
besturings- filosofie, is het noodzakelijk dat de verschillende actoren in onderling
overleg tot een omschrijving van de belangrijke begrippen komen. Uitgaande hiervan,
werd een survey-onderzoek opgezet, waarbij gebruik werd gemaakt van een vragenlijst.
In deze vragenlijst werden de potentiële indicatoren en variabelen (hoofdstuk 3)
aangeboden aan verschillende belangengroepen: colleges van bestuur, hoogleraren,
medewerkers, studenten, ouders, experts, zowel uit het WO als het HBO. Bij de keuze
van de onderzoekspopulatie werd uitgegaan van, in het kader van onderwijsevaluatie,
twee belangrijke benaderingen: 'stakeholder-based evaluation' en 'constituency analysis'
(Mark, e.a., 1987). De actoren die betrokken zijn bij het hoger onderwijs kunnen
worden gegroepeerd in verschillende groepen belanghebbenden. Elk van deze groepen
brengt zijn eigen waardepatroon mee in het evaluatieproces. Willen de resultaten van
het validiteitsonderzoek representatief zijn en op deze wijze betekenisvol zijn in een
systeem van communicatieve planning, dan is de implementatie van beide benaderingen
zinvol.
Op basis van de onderzoeksresultaten werden de potentiële indicatoren en variabelen
geordend. Aangegeven werd welke valide, niet valide of controversieel zijn. In voorliggende studie beperken we ons tot de indicatoren en variabelen die meer valide zijn voor
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alle responsgroepen of meer valide voor enkele en controversieel voor andere responsgroepen. De resultaten op 2 systeemniveau's werden beschreven: het centraal niveau
(overheid en colleges van bestuur) en het faculteitsniveau (hoogleraren, medewerkers,
studenten). Daarnaast werden kort de meningen van experts en representanten van het
bedrijfsleven ter vergelijking besproken. Tenslotte werden de resultaten samengevat,
waarbij ze geordend zijn volgens verschillende principes zoals beschreven in hoofdstuk
2. Hierbij hebben we ons in voorliggende studie beperkt tot de resultaten op faculteitsniveau, omdat alleen deze gegevens relevant zijn in functie van het vervolgonderzoek, met name de analyse van praktische ervaringen met het gebruik van prestatieindicatoren. De gegevens werden geordend volgens het input-proces-output model, naar
de principale overheidsdoelen en volgens het principe kwantitatieve versus kwalitatieve
variabelen. Valide indicatoren zijn: srudentendoorstroom, studentenuitstroom, personeel,
curriculum, onderwijsklimaat, onderwijsaanbod, beleid. Enkele conclusies kunnen
geformuleerd worden. De meeste variabelen die op facultair niveau door de verschillende respons- groepen als valide geduid zijn, zijn kwalitatief. Discussies in de
werkgroepen in het Verenigd Koninkrijk (UGC/CVCP), Australië (AVCC/ACDP) en
Nederland (Technische Werkgroep Prestatie-indicatoren) en experts als Sizer, Teather en
Cave wijzen er op dat een aantal, volgens het validiteitsonderzoek niet valide variabelen, geen prestatie-indicatoren zijn maar contextgegevens. Gezien prestatie-indicatoren
tijd- en contextgebonden zijn (zie de definitie van het begrip 'prestatie-indicatoren'),
maken deze gegevens het mogelijk prestatie-indicatoren op een juiste manier te
interpreteren. Dit betekent dat het voorgestelde set van (vooral kwalitatieve) variabelen,
aangevuld kan worden met een set van contextgegevens. Een voorbeeld: de indicator
studentendoorstroom en zijn variabelen 'slaagpercentage na propaedeuse per studierichting', 'slaagpercentage na doctorale per studierichting', 'studieduur per studierichting',
'percentage studiestakers' en 'verhouding normatieve versus gerealiseerde studielast per
studierichting' zijn valide op faculteits- niveau. De indicator 'studenteninstroom' is niet
valide. Operationaliseringen als 'motieven van inschrijving', 'geografische herkomst ',
'ontwikkeling van het aantal inschrijvingen t.o.v. andere opleidingen', kunnen het
mogelijk maken lage slaagpercentages te verklaren. Deze gegevens op zich zijn geen
valide aanwijzingen voor het functioneren van een instelling/faculteit maar omschrijven
de context waarbinnen deze functioneert.
Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten dat twee indicatoren voor wat betreft het
aantal variabelen waarin deze geoperationaliseerd worden, het best vertegenwoordigd
zijn: studentendoorstroom en het curriculum. Deze beide gegevens maken, wat Hermann
(1992) omschrijft als 'the heart of the matter' uit: het realiseren van een aanvaardbare
doorstroom en het opzetten van een goed curriculum.
Uit het validiteitsonderzoek bleek het door o.a. Cave (1988) gesignaleerde probleem van
de operationalisering van de valide indicator 'studentenuitstroom'. Slechts één van de
potentiële variabelen werd als meer valide aangewezen.
Een vierde conclusie is dat, hoewel het voorgestelde set van indicatoren zowel input-,
proces- als outputvariabelen bevat, de meeste tot beide laatste categorieën behoren.
Inputgegevens worden waarschijnlijk vaak beschouwd als contextgegeven.
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Tenslotte blijken de principale overheidsdoelen geoperationaliseerd in indicatoren en
variabelen via het voorgestelde set. De efficiëntie- en effectiviteitsdoelstelling, een zeer
ruime doelstelling, is in belangrijke mate vertegenwoordigd.
In een laatste hoofdstuk worden tenslotte de praktische ervaringen met het gebruik van
prestatie-indicatoren beschreven. Hierbij werd de visitatie van de Nederlandse economische faculteiten als casus geanalyseerd. Inhoudsanalyse van de zelfstudierapporten en
het visitatierapport geeft aanwijzingen hoe het gebruik van prestatie-indicatoren inzicht
kan verschaffen aan de facultaire organen en medewerkers, de visitatiecommissie en
andere belangengroepen in het functioneren van de betrokken faculteiten.
Hoofdstuk 5 gaat uit van een beschrijving van mogelijke evaluatievormen bij kwaliteitsbewaking: zelfstudie, reputational rankings, consumenten-evaluaties, intercollegiale
beoordeling, gestandaardiseerde test en andere 'evaluative reviews' zoals input-output
ratings. In het Nederlandse hoger onderwijs zijn verschillende evaluatievormen geïmplementeerd. Sinds 1988 vinden, op initiatief van de VSNU, zelfevaluaties (zelfstudies op
facultair niveau) gekoppeld aan visitatiecommissies (intercollegiale beoordeling) plaats.
De bedoeling is drieërlei. De faculteit kan inzicht verwerven in het eigen functioneren,
de maatschappij krijgt een beeld van de 'staat van het onderwijs' (VSNU, 1988) en de
beleidsfilosofïe van 'afstandelijke sturing' krijgt concreet gestalte. Uitgaande van een
beschrijving van de doelstellingen van dit systeem van kwaliteitsbewaking, de rol en
taken van de visitatiecommissie en het verloop van het visitatieproces, werden de twee
complementaire fasen geanalyseerd. Kernvragen zijn: aan de hand van welke indicatoren en variabelen beschrijven en/of analyseren de faculteiten de sterke punten en
knelpunten in hun functioneren (fase 1)? Aan de hand van welke indicatoren en
variabelen beschrijft de visitatiecommissie haar bevindingen (fase 2)? Op welke wijze is
deze rapportage gebeurd: beschrijvend of analytisch? Sluiten beide rapporten, de
zelfstudies en het visitatierapport, bij elkaar aan?
De gehanteerde onderzoeksmethode is de inhoudsanalyse, waarbij onderzoek verricht
wordt naar "de communicatie-inhoud zelf", met "oriëntatie op de materiële inhoud van
de communicatie en oriëntatie op de vorm waarin de communicatie is gepresenteerd"
(Segers, 1977).
De onderzoeksresultaten tonen aan dat de meeste faculteiten gegevens gepresenteerd
hebben overeenkomstig de lijst met aandachtspunten van de VSNU en geen coherente
'set' van indicatoren en variabelen. In vele gevallen ontbrak een coherente presentatie,
waarbij de relevantie van de gegevens aangegeven wordt. Dit blijkt ook het geval te
zijn bij de zelfstudies in het kader van het accrediteringssysteem in de VS. Gegevens
over infrastructurele en materiële voorzieningen en statistieken over de studenteninstroom worden op gelijke voet geplaatst met gegevens over de doelstellingen van
het curriculum. Daarnaast werden de gegevens veelal beschreven zonder een kritische
analyse. Voornamelijk drie indicatoren krijgen de meeste aandacht: studenteninstroom
(niet valide volgens het validiteitsonderzoek), studentendoorstroom en het curriculum.
Bij de beschrijving van het curriculum wordt in de meeste zelfstudies uitgebreid
aandacht besteed aan de doelstellingen. De overige potentiële indicatoren maken ook
deel uit van zelfstudies, hoewel in meer beperkte mate. Een aantal variabelen die,
volgens het validiteitsonderzoek, een valide operationalisering zijn van (valide)
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indicatoren (bijvoorbeeld 'motieven van studiestakers) ontbreken. Mogelijk hangt dit
samen met het ontbreken van dit soort gegevens in een facultair databestand. Dit geldt
ook voor de operationalisering van de indicator 'studentenuitstroom', waarbij grote
verschillen in beschikbare data blijken tussen verschillende faculteiten.
Bij vergelijking van deze conclusies met de resultaten van de inhoudsanalyse van het
visitatierapport blijkt vooreerst dat, in tegenstelling tot de zelfstudies, weinig tot geen
aandacht besteed wordt aan de doelstellingen (indicator 'curriculum'), een kritiek die
ook ten aanzien van het accrediteringssysteem in de VS geformuleerd wordt. Ook de
valide variabele 'studentenuitstroom' wordt niet becommentarieerd in het visitatierapport. Daarentegen gaat de commissie in op de structurele en organisatorische aspecten
van het curriculum en op de beleids- en verantwoordelijkheidsstructuren binnen de
faculteit. Deze gegevens zijn niet de meest relevante wanneer de visitatiecommissie de
doelstelling 'inzichtelijk maken hoe het staat met het onderwijs in de economische
studierichtingen' wil realiseren. Deze gegevens zijn belangrijk als contextgegeven zodat
een juiste interpretatie van valide indicatoren en variabelen mogelijk is. Lage propaedeuserendementen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een irrealistisch niveau
van propaedeusedoelen. Dit kan er toe leiden dat voor een aantal vakken het aantal
geslaagden laag is, wat een negatief effect heeft op het propaedeuserendement. Dit
knelpunt kan voorkomen worden of opgelost worden wanneer er een studierichtingscommissie is die problemen als deze signaleert en deze commissie over voldoende zeggingskracht binnen de faculteit beschikt zodat voorgestelde innovaties geïmplementeerd
worden. Door het accentueren van knelpunten op het niveau van de beleidsorganen van
de faculteit en relatief minder aandacht te besteden aan doelstellingen en inhoud van het
curriculum, is de kans reëel dat deze visitaties in zekere mate voorbijgaan aan vakgroepen en docenten. Daarnaast wijst de commissie terecht op het belang van indicatoren als 'infrastructurele en materiële voorzieningen' en 'financiële zaken' als
randvoorwaarden, dit in tegenstelling tot de faculteiten in de zelfstudies die deze
gegevens als even relevant als doorstroomcijfers presenteren. Vergelijking van de wijze
waarop informatie gepresenteerd wordt in beide rapporten, toont aan dat waar de
faculteiten in de zelfstudies in vele gevallen volstonden met het naast elkaar plaatsen
van gegevens, de commissie haar bevindingen op coherente wijze formuleerde, waarbij
onderlinge relaties en relevantie duidelijk zijn.
Naast voorgenoemde bedenkingen kunnen nog een aantal andere punten geformuleerd
worden die overwogen kunnen worden bij het opzetten van vervolgvisitaties. Gezien de
visitaties een cyclisch proces zijn, kan het efficiënt zijn elk facultair deel in het
visitatierapport af te sluiten met een samenvatting en aandachtspunten voor de toekomst.
Daarbij kunnen meer uitgebreide facultaire rapportages effectiever zijn, zodat ze als
handleiding voor de interne kwaliteitsbewaking gebruikt kunnen worden. Dit proces van
interne innovaties is daarenboven op deze wijze zowel intern als extern beter controleerbaar. Daarentegen kunnen bedenkingen over bijvoorbeeld de invloed van een stelsel van
studiefinanciering op de lage rendementen weggelaten worden, aangezien ze weinig
concreet hanteerbare aanwijzingen bieden voor het aanpakken van gesignaleerde
problemen.
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Concluderend kunnen we stellen dat, zoals aangegeven in de omschrijving van het
begrip 'prestatie-indicatoren', indicatoren en variabelen 'slechts' aanwijzingen zijn voor
het functioneren van een instelling. Binnen een kwaliteitsbewakingssysteem kan de
voorgestelde set van valide indicatoren en variabelen de leidraad vormen voor het
verzamelen van informatie (kwalitatief) en data (kwantitatief). In deze functie zijn ze
noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor een effectief kwaliteitsbewakingssysteem. Deze gegevens kunnen vervolledigd worden met andere gegevens die in het
kader van de eigen profilering en/of gesignaleerde aandachtspunten relevant zijn.
Wanneer dit geheel aan informatie en data op een coherente en inzichtelijke wijze
gerelateerd wordt aan aandachtspunten in het functioneren van de instelling c.q.
faculteit, kunnen de hier voorgestelde prestatie-indicatoren een zinvolle rol spelen in een
stelsel van kwaliteitsbewaking (intern en extem). Om verschillende redenen lijkt ons het
verzamelen van informatie/data over zo veel mogelijk indicatoren en variabelen
inefficiënt. Het is binnen de voorgestelde cyclus van 3 tot 5 jaar ( zie 2.2) niet haalbaar
data te verzamelen over een uitgebreide set van indicatoren en variabelen zoals
weergegeven in figuur 30. Naast deze pragmatische reden is de kans reëel dat men door
de bomen het bos niet meer ziet en uiteindelijk de faculteiten en peers niet in staat zijn
een coherent beeld te verkrijgen van het functioneren van de betreffende instelling c.q.
faculteit. Ook de meer holistische benadering met peer-review als alternatief voor het
gebruik van prestatie-indicatoren, lijkt ons weinig effectief. Deze benadering wint aan
waarde wanneer het 'globale' oordeel van experts (bijvoorbeeld leden van een visitatiecommissie) onderbouwd wordt aan de hand van gegevens (kwalitatief en kwantitatief)
over een set van indicatoren.
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SUMMARY
Since the late seventies, the subject of quality assurance and the use of performance
indicators has become an international issue. Quality assurance, planning and resource
allocation, particulary during times of financial constraints and changing demands,
involves making choices between mutually exclusive alternatives each with its own
combination of inputs, outputs, outcomes, impacts and benefits. Performance indicators
should inform decisions, they provide a starting point from which academic and
managerial judgements should be made. Performance indicators, properly defined and
properly interpreted, can play a useful role in the determination of policy and the
implementation of a quality assurance system on national and on institutional level. A
crucial requirement is that they are a valid operationalization of what they intend to
indicate, i.e. the functioning of an institution, the way an institution pursues its goals.
Evaluation and assessment have been done since many years on the basis of previously
established but often unpronounced criteria. This study intends to be a valuable
contribution to the development of a set of performance indicators for quality assurance
for higher education. Therefore, the subject of quality assurance on the base of performance indicators is explored both in a theoretical and empirical way with the use of
different research methods.
In chapter 1 a review is given of the developments in the field of quality assurance in
different countries. The United States are since many years struggling to make their
'accreditation system' function in a reasonable way. Many other countries, like the
United Kingdom, Australia and the Netherlands, adopted ideas and tools from the
American system. Besides the United States, some countries exceeded the level of the
limited scope of using a few numeric indicators (like total number of enrollments,
student/staf ratio and number of graduates). Three countries took a leading position in
the development of sets of performance indicators: the United Kingdom, Australia and
the Netherlands. In these countries, although the context differs, the main policy lines
are quite similar. Universities and other higher education institutions (British polytechnics, Dutch institutions for higher vocational education and Australian Colleges of
Advanced Education) are submitted to the same developments:
- As a direct result of the economic crisis and the pressure on expenditures since
1978, effectiveness and efficiency became central concepts in managerial reports.
Important aspects of effectiveness are: responsiveness to and relevance to the
changing needs of society in general and the economy in particular; selectivity in
the allocation of limited resources available; hard choices concerning small, weak
departments; and continuous striving for improved quality and excellence in
teaching.
- As never before, the university is being asked to justify itself, its purposes, its
methods of attaining those purposes, its allocation of precious resources, its priorities and its responsibilities to the individual and to society. Both from within and
from without, institutions of higher education are being called to account. Different
tools for quality assurance are developed both on national and institutional level.
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- A new level of ministerial control over higher education is established: the move
towards a greater autonomy for individual institutions.
- There have been ministerial assumptions, undocumented, unproved but asserted, that
universities are highly inefficient and that they must get their house in order. In
getting their house in order it was included to create managerial systems with a
move away from the collegian towards the administration. More specifically this
meant bringing out forms of management technology, such as performance indicators that would lance the process. Moreover, the Government (or the UGC for
the UK) has been taking it for granted that there will be performance indicators and
that it must take a leading role in stating them. Joint working parties are established
for the development of performance indicators: the joint Working Group of the
Committee of Vice-Chancellors and Principals and the University Grants Committee
(CVCP/UGC Working Group), the joint working party of the Australian ViceChancellors' Committee and the Association of College Directors and Principals in
Advanced Education (AVCC/ACDP), the Dutch Technische Werkgroep Prestatieindicatoren'(representatives of the government, the inspectorate, the institutions of
higher education).
- In all of these three countries, there were important Government papers, released
almost at the same time and with a content that is close to each other: the British
and the Australian Green and White Papers and the Dutch HOAK and HOOP
reports.
- The Governments' recommendation that all universities should develop reliable and
consistent performance indicators urgently for universities as a whole and for
individual universities as an integral part of their planning and resource allocation
process.
These developments which highlight the context of the development of performance
indicators, are described and compared with each other in thefirstchapter.
A crucial step in the search for a set of performance indicators is the definition of the
central concepts. This is the main goal of chapter 2. The concepts of 'quality', 'quality
assurance '/performance indicators', 'management statistics' and 'management information' are defined.
Quality assurance is a rolling review process, which can take place on different levels
of aggregation. This process can be effective if it includes three components which are
interdependent: monitoring, measurement and improvement. Some prerequisites for an
effective quality assurance system are formulated.
Quality refers to something dynamic, not easily caught in something static like a
definition. Quality has multiple dimensions, it is a profile based on multiple measures,
with a relative meaning, since each of the different interest groups brings other
priorities to discussions of quality. Specifying this description to higher education, the
quality or rather qualities (a multidimensional concept) of the institutions can be seen as
a profile based on a multiple or a set of indicators. In this connection, the concept of
performance indicators is introduced. On the basis of a literature study, three related
concepts are distinguished and defined: management statistics, management information
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and perfomiance indicators. Management statistics are quantitative data, often related to
costs, which can be used for management and control functions but do not pretend to
assess performance in a comprehensive way. Management information are quantitative
or qualitative data which are related to each other and structured. These data become of
any importance as performance indicators if they express the contemplated actor's
goals. This means they have a contextual as well as a temporary importance. Performance indicators are empirical data which describe the functioning of an institution, the
way it pursues its goals. Indicators are more general signals which can be translated or
operationalized in a set of variables. These are more concrete, specific characteristics.
The description of the concept of performance indicators points out the relative
significance, according to the goals pursued and the contemplated level of aggregation.
The main governmental goals are: quality, functionality and responsiveness, institutional
profiling, efficiency and effectivity, differentiation and variation. The contemplated level
of aggregation in the following chapters is the central level and the faculty level.
Performance indicators are often classified into the categories input, process and output
and related to concepts as efficiency and effectivity. The meaning of these categories
and related terms are described in this second chapter. Finally, attention is paid to the
core uses of performance indicators: evaluation, monitoring, rationalization (or planning) and dialogue.
After describing the main concepts, a second step in the development of performance
indicators is the search for potential indicators. The construction of an inventory of
potential performance indicators was the result of the study of the international
literature concerning the main concepts and a survey in the different institutions for
higher education in the Netherlands. This inventory is presented in chapter 3. The study
only concerns the prime function of teaching. The potential data are categorized into
eleven performance indicators, each operationalized in a set of variables. This categorization is according to the proposed definitions of indicators and variables and according
to the classifications proposed in the literature studied and the results of the survey. The
potential indicators for teaching are: student in-flow, student through-flow, graduates,
staff, curriculum, educational climate, financial matters, infrastructural and material
facilities, available courses, institutional policy and cooperation between institutes.
Implementation of a set of performance indicators within a system of quality assurance
requires a choice of a limited set of indicators and variables. This is possible on the
ground of different considerations. These are described in chapter 4. International
experts ( e.g. Sizer, 1990; Theather, 1990) appoint face-validity as being the central
selection criterium. If one wants to get an idea of the state of health of an institution for
higher education, its seems perfectly clear one wants to know by which aspects of
education this can be done as correctly and completely as possible. Here the question of
a valid operationalization is raised. Face-validity is the judgement on the manifesto
content of indicators as representative for a theoretical concept or dimension and of
variables as representatives of a certain indicator. Operationalization is a process of
translation into more concrete aspects. In order to scrutinize the validity of the potential
indicators and variables, the different stakeholders in higher education were asked to
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answer a questionnaire. Questions were directed to determine the validity of different
variables related to an indicator and the value of importance of different indicators. The
population was constituted according to the multiple constituency model and the
stakeholder-approach. The research results of the validity study were classified according to the level of aggregation (central level and faculty level), the subsystems (university and higher vocational education), and disciplines. The valid indicators and
variables on the faculty level are classified according to the input-process-output model.
They are related to the main governmental goals and a distinction is made between
quantifiable and non-quantifiable variables. Some remarkable results can be mentioned.
Most valid variables are not-quantifiable. Two indicators are operationalized in an
extended set of variables: curriculum and student through-flow, two main aspect of the
functioning of an institution. The indicator 'graduates' is hardly operationalized in valid
variables, a problem which is widely discussed in literature. Most indicators and
variables which are valid on the faculty level, are process- and output data. Input data
are, as indicated in Britain and Australian discussions (UGC/CVCP; AVCP/ACDP),
seen as institutional context or background and rae often helpfull to interpret performance indicators. Finally, the main governmental goals are operationalized by the
proposed set of valid indicators and variables. Especially the goal of efficiency and
effectivity is represented.
An important phase in the development of performance indicators is, according to Linke
(1990), the analysis of practical experiences with performance indicators. Since 1988,
an external quality assurance system is implemented within the Dutch universities,
under responsability of the Association of Co-operating Dutch Universities (VSNU).
The contemplated level of aggregation is the discipline. The system is nation wide and
the report of the visiting committee is public. It is a rolling review process with two
complementary phases: internal evaluation by the faculty, reported in a selfstudy report
and visitations by external commentators. A checklist, consisting of a set of performance indicators (called 'areas of attention') is the guideline for the faculty report and the
comments of the visiting committee. Chapter 5 aims to report the results of the contentanalysis of the selfstudy reports and the report of the visiting committee of one
discipline, i.e. the faculties of economics. The chapter starts with a description of the
Dutch external quality assurance system: the purpose, the role and the functions of the
visiting committees and the visiting process. Next, the reports of the visitations of the
Dutch faculties of economics are analyzed. It can be concluded that most selfstudy
reports present data in a descriptive way, without a critical analysis. Most faculties
present data point by point and not in a coherent way, not by discussing the strong
points of and areas of concern in their functioning. Valid and not valid indicators and
variables are presented in the same way, next to each other, without indicating their
relevance for the purpose of the quality assurance system. Three indicators are reported
in the most extended way: student in-flow (a not valid indicator), student through-flow
and the curriculum (two valid indicators). Comparison of the content of the selfstudy
reports with the comments of the visiting committee in its report, show some differences. The indicator 'curriculum' and especially the description and discussion of the
goals are important aspects of the selfstudy report, but only marginally mentioned in the
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committee report. On the other hand, the committee goes into the subject of structural
and organizational aspects of the curriculum and policy aspects like the existence of
committees with clear and distinguished responsabilities. These are not the most
relevant indicators for the aim of this quality assurance system, namely to give insight
in the state of the art of education in the Dutch faculties of economics. In comparison
with the faculties' selfstudy reports, the way the committee presents its comments is
much more comprehensive although some comments can be made on the extent of the
report and the relevance of discussions about governmental policy. On the basis of these
results, some recommendations can be formulated. The internal process of quality
assurance and the visiting process could be more effective and efficient if the faculties
describe their strong points and areas of concern in a more comprehensive, coherent
way and by indicating the relevance of the presented data as performance indicators or
context data. In that case, the visiting committee is able to concentrate immediately on
'the heart of the matter' as the goals and content of the curriculum. Hereby it is
important to notice that if universities experience the real significance and the consequences of the justification of their functioning to society through this quality assurance
system, perhaps there will be a greater willingness to present a critical analysis. The
further development of institutional information systems will have a positive influence.
The report of the committee can be more functional in the context of a rolling review
process, if it contains more detailed comments with a short summary of the main
comments for every faculty visited. More concentration on indicators as the curriculum
and variables as its goals and content could be useful for attaining the main goal of this
quality assurance system. Finally, only comments which the faculties can influence by
direct or indirect steering are relevant topics in the committee report.
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Bijlage 1

M.S.R. Segers
F.J.R.C. Dochy
W.H.F.W. Wijnen

ENQUÊTE KWALITEIT VAN HET H.O.

Kolom
1-4: enquêtenummer (niet invullen)
5-6 Persoonlijke gegevens: 1 D voorzitter College van Bestuur universiteit
2 D hoogleraar WO
3 D medewerker, docent WO
4 D student WO
5 D ouder van WO-student
6 D directeur HBO/voorz. College van Bestuur HBO
7 G docent HBO
8 D student HBO
9 D ouder van HBO-student
10 D representant bedrijfsvereniging/bedrijf
11 D expert
12 G overheidsambtenaar ministerie
7

Sector/vakgebied:

1 Qnatuur en techniek (wiskunde, natuurwetenschappen,
aardrijkskunde, prehistorie, dierengeneeskunde, techni(enkel in te vullen
sche wetenschappen, informatica, biomedische technodoor hoogleraren, medelogie, hoger technisch onderwijs, hoger laboratorium
werkers en docenten
onderwijs, planologie, toerisme en verkeer, hoger
WO en HBO,
nautisch onderwijs)
2 O gezondheidszorg (geneeskunde,
gezondheidswetenschappen, lichamelijke opvoeding, hoger gezondheidszorgonderwijs, diëtiek)
3 Gmaatschappelijk welzijn en opvoeding & onderwijs
(sociale wetenschappen,
maatschappijgeschiedenis,
toegepaste onderwijskunde, hoger pedagogisch onderwijs, lerarenopleidingen, academie voor lichamelijke
opvoeding, hoger sociaal agogisch onderwijs)
4 G landbouw (hoger agrarisch onderwijs)
5 Ofinancieel/economische
activiteiten
(economische
wetenschappen, hoger economisch en administratief
onderwijs)

6 D bestuur en rechtsbedeling (recht, bedrijfskunde)
7 • cultuur (theologie, letteren, wijsbegeerte, cultuurwetenschappen, kunstonderwijs, communicatie)
Toelichting bij vraag I (p. 2 t/m 11)
In deze eerste vraag, vragen we uw mening over hoe de kwaliteit van het hoger
onderwijs best beoordeeld wordt.
Concreet wordt u gevraagd: veronderstel dat u een oordeel zou moeten uitspreken over
de kwaliteit van bijv. de studenteninstroom, over welke van de opgesomde aspecten zou
u dan meer informatie vragen aan de instellingen voor hoger onderwijs?
We sommen enkele aspecten op. U kruist het (de) aspect(en) aan waarover u meer
informatie zou vragen.
Een voorbeeld:
DEEL 1: KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
2. Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de Awa/toï van ete .
, over welke van de volgende aspecten zou u meer informatie vragen?

kolom
23 IS 1.
24 El 2.
25 0 3.
26 D 4.
27 B 5.
28 SI 6.
29 (EI 7.
30 D 8.
31 D 9.
32 a 10
33

D 11

34

D 12

aantal studenten dat slaagt (=slaagpercentage) na de propaedeuse, per studierichting
slaagpercentage na de doctorale fase, per studierichting
slaagpercentage voor tentamens (per cursus)
aantal studenten die doorstromen naar de tweede fase
studieduur per studierichting
studieduur per cursus
percentage studiestakers
motieven van studiestakers
percentage toezwaaiers en omzwaaiers*
verhouding normatieve studielast ten aanzien van de gerealiseerde studielast, per studierichting*
verhouding normatieve studielast t.a.v. de gerealiseerde
studielast, per cursus
reële deelname (procentueel) aan vakken/stages, t.a.v. de
geplande deelname*

In dit voorbeeld is de aangeduide mening dat, om de kwaliteit van de studentendoorstroom te beoordelen, meer informatie zou nagevraagd worden over aspecten 1, 2,
3, 5, 6, 7 en 10.
Alle vragen werden gegroepeerd in 3 onderdelen: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De vragen die bij onderdeel "kwaliteit van het onderwijs" horen, betreffen de
kwaliteit van het onderwijs dat verstrekt wordt in de instellingen voor hoger onderwijs.
De vragen bij "kwaliteit van het onderzoek", handelen over de kwaliteit van het
wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt. De vragen bij "kwaliteit van de

dienstverlening", handelen over de kwaliteit van de diensten die instellingen aan de
verschillende participanten (medewerkers, studenten) en aan de maatschappij verlenen.
Aspecten met een * gemerkt, staan omschreven in de bijgevoegde verklarende woordenlijst.
Omdat we naar uw persoonlijke mening vragen, kunnen er geen goede of slechte
antwoorden zijn. We zijn geïnteresseerd in uw opvattingen.
VRAAG 1
DEEL I: KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
1.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de £wa//föi7 van de tfuaVn/tvtm.«room (studenten die een bepaalde studie beginnen), over welke van de volgende
aspecten zou u dan meer informatie vragen?

kolom

X D 1.
9

D 2.

D
D
G
D
D
D
G
G
IX D
19 G

10
11
12
13
14
15
16
17

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11
12

totaal aantal inschrijvingen per instellingen, voltijds (vt),
deeltijds (dt)
totaal aantal inschrijvingen per faculteit, hoofdrichting (vt,
dt)
totaal aantal inschrijvingen per cursus (vt, dt)
aantal aanmeldingen per studentplaats*
vooropleiding en beroepservaring van studenten
leeftijdsopbouw van studentenpopulatie
man/vrouw verhouding bij studenten
geografische herkomst van studenten
voorkennis van studenten
gemiddeld eindexamencijfer voortgezet onderwijs
motieven van inschrijving in het hoger onderwijs
aantal studenten dat informatie aanvraagt en/of zich voorinschrijft ten aanzien van (t.a.v.) aantal studenten dat uiteindelijk betaalt
ontwikkeling van aantal inschrijvingen ten opzichte van
(t.o.v.) demografische tendens*
ontwikkeling van aantal inschrijvingen t.o.v. andere opleidingen
toelatingsprocedures voor hoger onderwijs

20

D 13

21

G 14

22

D 15

2.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de Avra/itetr van de .ï
(foorafroom (hoe doorlopen de studenten hun studies), over welke van de volgende
aspecten zou u dan meer informatie vragen?

kolom
23 D l .
24

G 2.

aantal studenten dat slaagt (slaagpercentage) na propaedeuse per studierichting
slaagpercentage na doctorale fase per studierichting

slaagpercentage voor tentamens per cursus
aantal studenten die doorstromen naar de tweede fase
studieduur (voortgang) per studierichting
studieduur (voortgang) per cursus
percentage studiestakers
motieven van studiestakers
percentage toezwaaiers en omzwaaiers*
" • '-w-»
verhouding normatieve studielast t.a.v. gerealiseerde studielast per studierichting*
verhouding normatieve studielast t.a.v. gerealiseerde studielast per cursus
reële deelname (procentueel) aan vakken, stages t.a.v. de
geplande deelname*

25
26

D 3.
D 4.

27
28
29
30
31
32

5.
6.
D 7.
D 8.
• 9.
D 10

33

• 11

34

D 12

3.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de üwa/iteiY van < /j
cfcw (studentenuitstroom), over welke van de volgende aspecten zou u dan meer
informatie vragen'.'

nD

kolom
35
D

1.

36

• 2.

37

D 3.

38
39
40

DDD

relevantie van de studie t.a.v. de beroepsactiviteiten x-jaar
na het afstuderen*
gemiddelde tijd tussen afstuderen en eerste baan per studierichting
gemiddeld salaris van afgestudeerden na x-jaar per studierichting
ratio werklozen/afgestudeerden per studierichting
aantal doctoraaldiploma's per faculteit
percentage afgestudeerden dat na x-jaar gepromoveerd is
per faculteit*
afstemming van het "product" afgestudeerden op de arbeidsmarkt
vraag naar/aanbod van stageplaatsen, afstudeeropdrachten
vanuit de arbeidsmarkt

41

D 7.

42

• 8.

4.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de /twa/ffóir vo« ter
over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen?

4.
5.
6.

kolom

43
44

45
46

47

D 1
D 2
O 3
• 4
• 5
•

6.

leeftijdsopbouw van docentencorps
onderwijskundige kwalificaties van docenten via lerarenopleiding, docententraining, etc.
aantal medewerkers die promoveren per faculteit
gemiddelde leeftijd van medewerkers die promoveren
percentage medewerkers met diploma of graad, behaald in
andere regionale, nationale of internationale instelling
percentage medewerkers met een bepaald aantal jaren
werkervaring buiten de huidige instelling

49
50
51
52
53

D
D
D
D
D

7.
X.

54 D
55 D
56 D
57 G

12
13
14
15
16

5X D

9.
10
11

59

D 17

60

D IX

61

D 19

onderwijsmotivatie van medewerkers
gemiddeld aantal publikaties per vakgroep
gemiddeld aantal conferenties georganiseerd, bijgewoond
selectiebeleid t.a.v. nieuw personeel
personele inteelt (tewerkstelling van medewerkers in de
instelling waar ze afgestudeerd zijn)
personeelsverloop*
verhouding aantal WP/NWP, academici/niet-academici*
verhouding student/staf (medewerkers)
aantal medewerkers met onderwijstaak
aantal uren onderwijs per medewerker
(facultaire) voorzieningen voor onderwijskundige ondersteuning*
ziekteverzuim statistieken onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
rechtspositionele aspecten van het personeelsbeleid

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de /fcwa/i'tór van ter
over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen'.'

kolom
62

D ï.

63

D 2.

64

D 3.

65

n

4.

66
67
68
69
70

D
D
D
•
D

5.
6.
7.
8.
9.

71

D 10

72

D 11

73

D 12

74

n

75
76

D 14

a

13
15

effectiviteit van procedures voor het ontwikkelen of herzien
van bestaande onderwijsprogramma's of nieuwe onderdelen
duidelijkheid en concrete formulering van de doelstellingen
van de cursus
relevantie van de doelstellingen van de cursus t.a.v. de
beroepspraktijk
opbouw van het onderwijsleerproces wat betreft (w.b.)
keuze van leerstof, onderwijsmethodes, leeractiviteiten,
onderwijs- en leermiddelen
omvang van het onderwijspakket
doorzichtigheid van de toetsen (examens)
aansluiting van de cursus bij de beginsituatie
overeenstemming programmadoelen en instellingsdoelen
juistheid, verdedigbaarheid, volledigheid en niveau van de
doelen van het programma
overeenstemming van de inhoud van het programma met de
doelen
overlap of leemten, minder gelukkige volgorde en roostering van cursussen in het programma
verdeling van tijd over theorie, praktische vaardigheden en
onderzoek
overeenstemming in de wijze waarop onderwijs verzorgd
wordt en de wijze waarop getoetst wordt
studeerbaarheid van het programma
realisatie van de functies van het programma (oriëntatie en
selectie in propaedeuse)*

77
78
79
«0
1-4
5
6.

D 16.
D 17.

• lcrt.IS.1
=nr.
=
D 19.

examenregeling door de faculteit/HBO-instelling

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de fcwa/ita'f van /ief ondivR'/yj-M/'/naaf, over w e l k e van de volgende aspecten zou u dan meer informatie
vragen?

kolom
D 1.

6

7

D 2.

8
9

D 3.
D 4.

10
11

D 6.

7.

planning van de opleiding op lange termijn
gemiddelde groepsgrootte (hoorcollege, practica)
duidelijkheid en doelmatigheid van de onderwijsorganisatie

n

5.

academische en persoonlijke vrijheid voor alle individuen
in de instelling*
onderwijsfilosofie met name de instellingsdoelen en alg e m e n e vormgeving van het onderwijs
sfeer in de instelling
aantal, duur, participatie, voldoening van permanente educatie-activiteiten*
innovatiegerichtheid of gerichtheid op vernieuwing
hoeveelheid tijd, middelen en resultaten van geïnstitutionaliseerde activiteiten voor onderwijsvernieuwing*

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de/ï/Mnrië/e zate«, over welke
van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen?

kolom

12
13
14
15
16
17
18
19

D 1.
D 2.
D 3.

•

4.

•

7.

D 5.
D 6.
D X.

20

D 9.

21

D 10

22

•

11

financieel management
onderwijskosten in vergelijking met andere kosten
percentage kosten voor ruimten
percentage kosten voor apparatuur
percentage bibliotheekkosten, percentage mediatheekkosten
verhouding onderwijsuitgaven t.o.v. rendementen (propaedeuse, diplomafase)
percentage uitgaven voor vernieuwingsprojecten
verhouding totaal bestede middelen t.o.v. budget voor
vernieuwingsprojecten
percentage van het budget besteed aan na- en bijscholing
(totaal; per docent)
analyse van de uitgaven voor onderwijsdoelen, overzichten
van budgetten per kostensoort
verantwoording budget t.o.v. reële uitgaven

X.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de fcwa/i'reir van de m/ras/r«c(u«r en matórtëte v<wzfenm#t'n, over welke van de volgende aspecten zou u dan
meer informatie vragen?

kolom

gemiddelde oppervlakte onderwijsruimte per faculteit,
instelling
gemiddelde oppervlakte van de bibliotheek, mediatheek per
faculteit, instelling
verhouding onderwijsruimte/onderzoeksruimte
de kwaliteit van de gebruikte onderwijsruimte
audio-visuele centra, media-instituten e.a. als onderwijsondersteuning*
hoeveelheid hardware per faculteit, per HBO-instelling (b.v.
computer)
hoeveelheid software in de mediatheek per medewerker,
per faculteit, per HBO-instelling (b.v. computerprogramma)
aantal boeken/volumes per medewerker

23

D 1.

24

D 2.

25
26
27

D 3.
D 4.
D 5.

28

D 6.

29

D 7.

30

D 8.

9.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de £wa/ita"f van to
f/, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen'.'

kolom
31 D l .
32 D 2.
33

D 3.

34

D 4.

keuzemogelijkheden w.b. afstudeerrichtingen
aanbod van studierichtingen: reguliere, vrije en experimentele*
omvang van het keuzecurriculum (vakken, modulen) t.a.v.
het verplichte curriculum
mogelijkheden tot deeltijdsopleidingen, in-service onderwijs, contractonderwijs, postacademisch onderwijs*

10. Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de &wa/ite(7 va/i to Ac/eW, over
welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen?
kolom
35 D 1.
3fi D 2.
37

D 3.

institutionele kwaliteitsbewaking*
taakverdeling en concentratieafspraken met andere instellingen H.O.
democratische beleidsvoering*

11. Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de t w a W va« c/f ra/ntviiw/faVy; town i>«fó//mj?e7i, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer
informatie vragen?
kolom
3X D l .
39 D 2.

organisatie van overlegmomenten
deelname aan overlegorgaan

O 3.

40

• 4.

gemeenschappelijk gebruik van infrastructurele voorzieningen (b.v. labo's, bibliotheek, etc.)
uitwisseling van leermiddelen (videobanden, courseware,
beeldplaten, etc.)

DEEL 2: KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK
1.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de puMtefe- en citorie^<;vt'/u- /;tr onrft'rzot'faj?rocp, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer
informatie vragen?

kolom

42
43
44

3.

46

4.
• 5.

47

D 6.

4S
49
50

D 8.
D 9.

D
D
D
45 D

51

1.

2.

• 7.

aantal boeken per werkjaar geschreven door medewerkers
aantal hoofdstukken in boeken
aantal dissertaties (promoties) per werkjaar
dissertatiebeleid
aantal wetenschappelijke publikaties in (inter)nationale
tijdschriften per werkjaar*
aantal artikels in (inter)nationale tijdschriften met refereersysteem per werkjaar*
aantal congrespapers per werkjaar
aantal vakpublikaties per werkjaar*
aantal rapporten per werkjaar
absolute groei in aantal wetenschappelijke publikaties
aantal citaties op korte termijn (eerste 3 jr. na verschijnen)*
aantal citaties op lange termijn (publikaties die gedurende
een langere periode (10 jr. of meer) geciteerd worden)
aantal citaties in vergelijking met citatie-aantallen van een
gemiddeld artikel in de tijdschriften waarin de betrokken
groep publiceert
kwaliteit van de publikatie

52
53

D

10
11
12

54

•

13.

55

•

14.

2.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de matenëfe mi<tóe/«t voor
ü/irförzoeA, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie
vragen?

nD

kolom

56

D 1

57

D 2

58
59
60
61

• 3
D 4
D 5

D 6
•

7-

aantal ontvangen researchfondsen, eerste, tweede en derde
geldstroom per faculteit, instelling HBO*
percentage van de uitgaven door de instelling voor onderzoek
externe inkomsten per aantal academici*
externe inkomsten/kosten per faculteit
aanwezige apparatuur per faculteit
verhouding onderwijsruimte/researchruimte per faculteit,
instelling HBO
gemiddeld oppervlakte mediatheek- en bibliotheekruimte
per faculteit, instelling HBO

63
64

D X.
D 9.

65

D 10.
, •'.'

3.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de £wa//fcir van nttf pervoneW,
over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen?

kolom
66 n ï.
67
6X

D 2.
D 3.

69

• 4.

70

D 5.

71

D 6.

72 G 7.
73 D X.
74 G 9.
75 D 10.
76 G 11.
77 D 12.
7X a 13.
4.

doelstelling van het onderzoek: realiseerbaarheid, onderbouwing

krt. 2

6

= nr.
a 2.
a 3.

7
X

a
a

9

personeelsbeleid: aanwervingsbeleid, beleid t.a.v. medewerkers
aantal medewerkers voor onderzoek
aantal onderzoeksassistentschappen per medewerker per
faculteit*
aantal assistenten-in-opleiding per faculteit, 4-jarige en 2jarige aanstellingen*
aantal postdocs per faculteit: reeds gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling van max. 3 jaar
aantal tijdelijke medewerkers voor kortlopend onderzoek
bij- en omscholing van medewerkers
leeftijdsopbouw van het personeel voor onderzoek
interne en externe mobiliteit van onderzoekers (binnen en
buiten de instelling)*
percentage tijd besteed aan onderzoek en publiceren/medewerker per faculteit, instelling HBO
een goede onderzoeker: competent, gemotiveerd, ideeënrijk,
de nodige intellectuele moed
beschikbaarheid van bekwame leiding voor onderzoek
aantal verschillende uitgeoefende functies per onderzoeker
per faculteit, instelling HBO

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de or^anwaric en uitvoering van
«7i o/irff/-zot'faprogrammfl, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer
informatie vragen?

kolom
79 a l.

XO
1-4
5

aantal gebruikte boeken per jaar/medewerker per faculteit
aantal boeken en tijdschriften in de bibliotheek/full-time
medewerker per faculteit, instelling HBO
aantal nieuwe boeken en nieuwe tijdschriften/medewerker
per faculteit, instelling HBO

n

4.
5.
6.

omvang van het onderzoek, gelet op de onderzoeksdoelstelling
relevantie van het onderzoeksopzet t.a.v. de doelstellingen
van de financierende instantie*
concrete vraagstellingen in het onderzoek
originaliteit van het onderzoeksprobleem
rijpheid van het onderzoeksveld voor onderzoek

10

D

7.

11

D

8.

12

D

9.

13
14
15
16

•
D
•
D

10.
11.
12.
13.

17
IX

D
D

14.
15.

19
20
21

D
D
D

16.
17.
18.

22
23

D
•

19.
20.

24
25

D
D

21.
22.

26
27

D
•

23.
24.

2X

D

25.

29

D

26.

5.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over het Meid tón aanzien van
over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie
vragen?

kolom
30 D 1.
31
D 2.
32 D 3.
33

D

4.

duidelijk begrip van fundamentele concepten door onderzoeker (team)
niveau van het onderzoekswerkplan in vergelijking met
resultatenverwachting
relevantie, adequaatheid, nauwkeurigheid van de onderzoeksmethode
literatuurrecherche en-studie
onderzoeksfasering en projectorganisatie
voortgang van het onderzoek
overeenstemming tussen het onderzoeksopzet en het onderzoeksdoel
representativiteit van de onderzoeksresultaten*
generaliseerbaarheid of veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten
aantal nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen als resultaat
evenwichtige relatie begroting/werkplan
relevantie van de onderzoeksgroep waar het onderzoek
plaatsvindt t.a.v. het onderzoeksonderwerp*
jaarlijkse projectinventarisatie
regelmatige doorlichting van het onderzoeksprogramma
voor vaststellen van interne samenhang
wetenschappelijke waarde van het programma
regelmatige beoordeling van onderzoeksprogramma's op
facultair niveau, niveau van instelling HBO
aantal lopende onderzoeksprojecten
competitiviteit van het onderzoeksprogramma t.a.v. gelijkaardige onderzoeksprogramma's
aanwezigheid en/of bereikbaarheid van noodzakelijke
onderzoekstechnieken in functie van het onderzoeksdoel
belangstelling en samenhang van doctoraal onderwijs met
het eigen onderzoek*

evaluatie van research door de instelling
stimulering van onderzoek door de instelling
inzicht in de arbeidsmarkt van het vakgebied waarin het
onderzoek gebeurt
relatie tussen onderzoeksdoelstellingen en recente beleidsen structuurplannen voor het desbetreffende vakgebied

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de potenf/tf/e w r r f w f e / i van
o/i(/tTOtt'fare.vu//ató«, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer
informatie vragen?
kolom
34 D
35 D
3fi D
37 D

1.
2.
3.
4.

38

a

5.

39

D 6.

40

D 7.

41
42
43.

D 8.
D 9.
D 10

bruikbaarheid van onderzoeksresultaten voor bedrijfsleven
bruikbaarheid van onderzoeksresultaten voor onderwijs
technologische verdienste
wetenschappelijke verdienste: onderzoeksresultaten leveren
nieuwe inzichten, lossen fundamentele problemen in wetenschappelijke kennis op
wetenschappelijke verdienste: relevantie van het onderzoek
t.a.v. aanverwante wetenschapsgebieden
sociale verdienste van het onderzoek: bijdrage tot het
maatschappelijk welzijn
sociale verdienste: bevorderen van internationaal begrip en
samenwerking
sociale verdienste: bijdrage tot het nationaal prestige
aantal awards en prijzen
positieve waardering in nationaal en internationaal verband

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de
over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen?
kolom

D
D
D
D
D
D

44
45.
46.
47.
48.
49
50
51.

1
2
3
4
5
6
a 7
G 8

52

D 9.

interdisciplinaire research
samenwerking met instituten en proefstations
internationale contacten via verricht onderzoek
contacten met verwante projecten (nationaal, internationaal)
buitenlands studieverblijf (sabbatical leaves)
beurzen voor buitenlandse geleerden (wisselleerstoel)
organisatie/bijwonen van lezingen, congressen
deelname aan redactie van boeken, tijdschriften of referee
bij een tijdschrift*
lidmaatschap van een wetenschappelijke adviescommissie,
wetenschappelijke vereniging (raad)

DEEL 3: KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING
1.

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de Awa/iïeiV va« cfe duytsftw fcn
«««zien va« rfe ;°nrfe//m£, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer
informatie vragen?

kolom
53 D l .
54

D 2.

gebruik van voorzieningen door faculteiten, HBO-fusiepartners, andere studierichtingen
administratieve kosten per student

55
56
57

D 3.
D 4.
D 5.

58
59

•
•
•

6()
61
62
63

6.
7.
8.

66
67

D 9.
D 10
D 11
D 12
D 13
D 14
D 15

6X

D

16

69

D

17

•

IX

64
65

70
71

72

2.

D 19
D 20

Indien u een oordeel zou moeten uitspreken over de aïe/isfón aa« de maaKc/iappy, over welke van de volgende aspecten zou u dan meer informatie vragen?

kolom
73 D l .
74 D 2.
75 • 3.
76

D 4.

77
7X

• 5.
D 6.

79

D 7.

80
1-4
5

= krt. 3
= NR.

6

D 9.
D 10.

7

bibliotheekkosten per student
energiekosten per student
kosten voor sport en culturele ontspanning per student
aantal volumes/boeken per student in de bibliotheek
hoeveelheid software (videobanden, cassettes, beeldplaten
..) per student in de mediatheek
materiële kosten per m2 ruimte (apparatuur)
gemiddelde oppervlakte per student
gemiddelde oppervlakte per medewerker
medische dienstverlening
kosten voor medische dienstverlening
sociale dienstverlening
kosten voor sociale dienstverlening
aantal, duur, participatiegraad van culturele activiteiten
voor studenten en medewerkers
aantal, duur, participatiegraad van recreatieve activiteiten
voor studenten en medewerkers
aantal, duur, participatiegraad van permanente educatieactiviteiten voor studenten en medewerkers
studieadvisering en -voorlichting
studiebegeleiding
publikaties en rapporten over onderwijsonderzoek en ontwikkeling

• 8.

relaties met externe organisaties
medewerkers uitgenodigd in buitenland (congressen)
onderwijskundige en culturele voorzieningen voor volwassenen uit de regio
onderzoek ten behoeve van overheid, bedrijven, verenigingen
culturele activiteiten voor derden: aantal, duur, participatie
recreatieve activiteiten voor derden: aantal, duur, participatie
permanente educatie-activiteiten voor derden: aantal, duur,
participatie

verspreiden van wetenschappelijke resultaten ten behoeve
van de bevolking
contractonderwijs*
contractonderzoek*

Toelichting bij vraag II (p. 12 tot en met 13)
Indien u een oordeel wilt uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs dat aan de
instellingen voor hoger onderwijs wordt verstrekt, zult u informatie willen weten over
één of meer aspecten van dit onderwijs. U zult bijvoorbeeld meer willen weten over de
studenteninstroom, over het personeel,..
In dit tweede deel vragen we u hoe belangrijk de informatie over de verschillende
opgesomde aspecten is voor het beoordelen van de kwaliteit van het hoger onderwijs.
U geeft dus uw mening over het Marcg, het gewicht dat elk van de O/JJ?MWM<A'
aspecten heeft bij defojoo/vte/mgvan de fova//tór van het verstrekte omferwy.v, het
verrichte wir/erad: en de die/«nw/<!Mfl#.
U omcirkelt het gewicht dat u toekent aan elk van de opgesomde aspecten.
Een voorbeeld:
Om een oordeel te kunnen vormen over de KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS,
is
/n/bmiatfe over
k'/a«j?ry<: voor
(kolom)
8
9
10
11
enz.

1. studenteninstroom
2. studentendoorstroom
3. afgestudeerden
4. het personeel

0% 25% 50%
(T) 2
3
1 (5)
3
1 2
3
1
2
©

75%
4
4
4
4

100%
5
5
(5)
5

De mening hier is dat informatie over studenteninstroom onbelangrijk is om een oordeel
te kunnen vormen over de kwaliteit van het onderwijs. Tevens meent de respondent dat
informatie over studentendoorstroom voor 25%, informatie der afgestudeerden voor
100% en informatie over het personeel voor 50% belangrijk is bij oordeelsvorming over
de kwaliteit van het onderwijs.
Wat de opgesomde aspecten betekenen, kunt u terugvinden in vraag I (p. 2 tot en met
11) waar verschillende mogelijke specifieke kenmerken van deze aspecten aangegeven
worden.

VRAAG II
1.

Om een oordeel te kunnen vormen over de KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS, is
' over
Wa;ij?n;t voor
0% 25% 50% 75% 100%

kolom

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

1. studenteninstroom
2. studentendoorstroom
3. afgestudeerden
(studentenuitstroom)
4. het personeel
5. curriculum
6. onderwijsklimaat
7. financiële zaken
8. infrastructurele en
materiële voorzieningen
9. onderwijsaanbod
lO.beleid
11.samenwerking tussen
instellingen

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

2.

Om een oordeel te kunnen vormen over de KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK
is
m/oraa/it' over
pe/an^n/t voor
<,
v

kolom

19

20
21
22

23
24

25

t>

'

• - • • . - < •

'

,

v

' . , •

1. publikatie en citatiegegevens
(per researchgroep)
2. materiële middelen voor
onderzoek
3. het personeel
4. organisatie en uitvoering
van het onderzoeksprogramma
5. beleid ten aanzien van
onderzoek
fi. potentiële verdiensten
van de onderzoeksresultaten
7. samenwerkingsverbanden

0%

25% 50% 75%

l()0%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

•

3.

Om een oordeel te kunnen uitspreken over de KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING
is
iVi/o/mufttf over
for/a/i^nf/fc
voor

kolom
2fi 1. diensten ten aanzien van
de instelling
27 2. diensten aan de maat-

0%

25% 50% 75%

100%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Verklarende woordenlijst
Deze woordenlijst heeft tot doel een aantal variabelen nader te verklaren. We ordenen
ze overeenkomstig hun nummering in de vragenlijst.
DEEL 1: KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
1.4 r/a/ito/ tfrtwwt7d/H£t'« per .vfurfen/p/aaö:
bepaalde studierichtingen (bijv. psychologie) hebben een beperkt aantal te bezetten
studentplaatsen. Deze variabele betreft de hoeveelheid aanvragen tot het studeren
in een bepaalde studierichting (aanmeldingen) in verhouding tot de (vastgelegde)
hoeveelheid beschikbare studentplaatsen.
1.13 wiAv/Mt'//«£ vrt/i flantó/ /«jcAn/vingen f.o.v. de derw^ra/m-k' fcWerav
de demografische tendens wijst op de aangroei of daling van het bevolkingsaantal. Deze
variabele duidt op de hoeveelheid inschrijvingen in vergelijking met de bevolkingsaangroei of -afname gedurende een bepaalde periode.
2.9 /}t'/r«7ito£<; toezvwM/m' <?n omzwaaiers:
toezwaaiers zijn studenten die vanuit een andere studierichting zich inschrijven in de
betreffende studierichting. Omzwaaiers zijn studenten die de studierichting verlaten en
naar een andere overstappen.
2.10 en 2.11 verAouJ/nj? /lormaf/ew? smdieta f.a.v. de j?ereafaeerde .v(ud/eter: normatieve studielast: elk studieprogramma mag van de student 1700 uur studietijd vergen.
Dit betekent ook dat elke cursus slechts een bepaald aantal uur studietijd van de student
mag vragen. Gerealiseerde studielast: de hoeveelheid studietijd die de student werkelijk
besteed aan het studeren van het programma, de cursus. De variabelen 2.10 en 2.11
betreffen dus de op voorhand vastgelegde hoeveelheid studietijd die besteed moet
worden aan een programma, cursus in vergelijking met de studietijd die de student
werkelijk besteedde.
2.12 / w / c (ite/zwfflc (/proccvjtaetf/) aa«ratóe/i/.rta#e.ïra.v. de ^ep/rwde deW/wme:
de verhouding tussen het aantal studenten dat werkelijk aanwezig is bij lessen, hoorcolleges en stages en het aantal studenten dat er zich voor had ingeschreven.
3.1 /v/mz/ifit' va/1 rft' .vftuftt' r.a.v. de /woe/wacfivite/Ve/! jt-;aar /w Zier a/rtaderen:
aansluiting van de beroepsactiviteiten bij de gevolgde studierichting.
3.f> /;m-t'Hto#tf «/#t'.vrwdt'm/<m rfar «a a-y'au/- gepromoveerd is, per/acu/fóir:
promoveren betekent dat de afgestudeerden op basis van verricht onderzoek een proefschrift geschreven heeft en de graad van doctor behaalt (bijv. doctor in de biologie).
4.12 /w.vontv/.ïvt'r/rwp:
aantal nieuwe medewerkers in verhouding tot het aantal medewerkers dat de instelling
verlaat.
4.12 vw/wwr/mij aantó/ WP//WP, ararfeminVnier-academiri:
WP: wetenschappelijk personeel in het WO; hiertoe behoren de universitair docenten en
hoofddocenten, de hoogleraren, de toegevoegde docenten en onderzoekers, de AlO's en
de wetenschappelijk assistenten.
Elk van deze functies heeft een vaste taakomschrijving en vastgelegde toetredingseisen.
NWP: medewerkers wiens takenpakket en de toetredingseisen door de vakgroep bepaald
worden.
Academici: medewerkers met universitair diploma.
Niet-academici: medewerkers zonder universitair diploma.

4.17/acu/toire) voorz/tTimgefl voor omfcnvjf/j&u/utfjge
dit zijn o.a. medewerkers van de faculteit die de verschillende vakgroepen hulp bieden
bij het verstrekken van onderwijs bijv. onderwijscoördinatoren, medewerkers onderwijs
en onderzoek, projectgroepen voor programma-evaluaties en voor evaluatie van
studieresultaten,...
5. i'um'fM/um: het plan voor een opleiding waarin de doelen, inhoud en vormgeving van
de opleiding min of meer nauwkeurig zijn vastgelegd.
5.15 rea/i'.vafli' van at' / « w t o va/i te /wofl/wnmo (onëMtorif ra .w/ccr/t' Zn Jt'
oriëntatie: de propaedeuse geeft de student een beeld wetke studierichting hem qua
interesse en mogelijkheden ligt (via keuzevakken, studieadvisering, ..).
selectie: in de propaedeuse worden die studenten, die de studies niet aankunnen hierop
gewezen (via toetsresultaten, studiebegeleiding, ..).
6.1 öcY/tfCTm'.vc/k; t'/i /xrooon/i/At' vnyte't/ voor a/te jTuiïvü/uiri /'// </c /rtjr/t'Wjwj?:
academische vrijheid voor docenten betekent dat ze vrij zijn in de vormgeving van het
onderwijs. Oordelen, adviezen en suggesties van anderen zijn uiteindelijk niet dwingend, tenzij bij grove fouten.
Academische vrijheid voor studenten betekent dat zij over een zekere vrijheid beschikken om activiteiten al dan niet te verrichten bijv. volgen van colleges, voorbereiden van
werkcolleges, uitstellen van tentamens,...
Persoonlijke vrijheid wijst op de vrijheid van medewerkers en studenten hun persoonlijk
leven naar eigen goeddunken in te richten.
6.4tftmto/,o w , /M/ï/ripaftV, vo/abtfn/nj? ra/i ;«roia«c«(f trdKratt'e-MtVivite/fevi:
permanente educatie-activiteiten zijn bijv. informatieve films, debatten, studiereizen, ...
6.6 /loeviY'/k'fd rf/d, mü/oWtvi en rera/toten vwi £d>u'ft'ftM'ona/i.v<?m/e ac/ivite/tón voor
ow/envi/jvt'm't'Mwin^: geïnstitutionaliseerde activiteiten zijn maatregelen die de
instelling neemt om knelpunten op te heffen en vernieuwingen in te voeren.
X.5rtwdio-vwuefecentra:
dit zijn centra waar medewerkers en studenten audio-visueel materiaal zoals videoapparaten e.d. kunnen gebruiken, ontlenen en ontwikkelen (bijv. dia-series).
9.2 aanftorf va»rfuaÏ6'r/cM/i#en:reguliere, vrije en experimentele:
een vrije studierichting kent alleen een doctorale fase en sluit dus aan bij de propaedeuse van een bepaalde studierichting.
Een experimentele studierichting kan starten onder goedkeuring van de Minister van
Onderwijs en verkrijgt een goedkeuring voor ten hoogste 10 jaar. Daarna wordt besloten
of de studierichting opgenomen wordt in het Academisch statuut of niet.
9.4 nio#t'ft/£/ieain to? cfce/tt/afop/eiaMjtfn, //(-vervier o/iderwyA", conrracto«£tervv//.y,
po.wacfldt'mwc/i o/ufenw/s:
in het contractonderwijs sluiten docent en student een werkcontract af aan het begin van
het onderwijs (éénmalige ingangsselectie). Het leren van de studenten kan gekenschetst
worden als een expeditie van een vooraf bepaalde duur door hetzelfde terrein waarbij
afgesproken is: "samen uit, samen thuis".
postacademisch onderwijs: dit onderwijs omvat beroepsopleidingen. Het wordt verzorgd
door pao-organen/commissies waarin de instellingen WO en HBO en representanten uit
de beroepspraktijk vertegenwoordigd zijn. Elke opleiding in het pao vereist het reeds
bezitten van een doctoraal diploma dat voldoet aan de eisen omtrent de vakken die deel
uitmaakten van het doctoraal examen.

10.1 j/isft/ufiont'/e jtwa/iféifófafwa&inj: de aanwezigheid van een systeem of activiteiten
voor het bewaken van de kwaliteit van het eigen onderwijs binnen de instelling voor
hoger onderwijs.
10.3 £fe»iocra//.sc/je ftcfóidlxvo«;fi/ijf: inspraak van alle personeel (medewerkers en studenten) in het beleid van de instelling.
DEEL 2: KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK
1.5 en 1.6 vajfc/JHWi£<ró&y verschijnen in vaktijdschriften. Deze worden in wetenschappelijk kringen minder "waardevol" beoordeeld dan wefenjcnap/>e///jfce p«M/tafe die in
wetenschappelijke tijdschriften verschijnen.
1.6 0'iter)«a/jona/t' ri/rfscnW/ite/i wit?/ re/eree/yyjfeem geven een waardebepaling aan de
artikels die ze publiceren. Deze erkenning telt mee n.a.v. de citatie-index.
1.11 citoftVs betekenen dat een publikatie (artikel, boek, rapport, ..) in een andere
publikatie vermeld wordt.
2.1 fla/tfa/ o/irvan£«7i rcyearcn/ondsert eersfe, rweede en derde ge/dlsfroom:
eerste geldstroom: het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen financiert het
onderzoek dat de universiteit naar eigen keuze uitvoert;
tweede geldstroom: onderzoeksvoorstellen worden gefinancierd door stichtingen voor
wetenschappelijk onderzoek (bijv. SVO, ZWO,..);
derde geldstroom: onderzoek wordt aangevraagd en gefinancierd door externe instanties
zoals bedrijven, organisaties, ...
2.3 tatórntf /ntomtfc/i: zijn inkomsten via tweede en derde geldstroom.
3.3 (>rtdt'rzoeteM\viA"te/zttr/wppc7i: voor het uitvoeren van een onderzoeksproject worden
afgestudeerden aangesteld in de functie van onderzoeksassistenten.
3.4 M.v.vaf«irt'H-/rt-o/;tót/(rtj? ("A/O'.vJ: krijgen een arbeidscontract van 4 jaar,, dat bedoeld
is om hen verder op te leiden tot onderzoeker en in staat te stellen een proefschrift te
schrijven (tweede fase onderwijs).
3.9 («rc/Ttf en exfmw? /noM/iteif: veranderen van taak binnen de instelling (intern) of
door het verhuizen naar een andere instelling (extern).
4.3 /•f/fvawf/t' van /iff onderzoefcyopzef f.a.v. de doe/sfeW/ngen van de /manci'ea'nde
iru'toflft't': het onderzoeksopzet past binnen de doelstellingen van de instantie die het
onderzoek financiert, b.v. onderzoek naar de relatie zure regen gezondheid past binnen
de doelstellingen van Greenpeace.
4.14 rfpri\«7!/rtfivjf«7 wan rfe owierzoefareM/fafen: de resultaten geven op een evenwichtige wijze de verschillende deelaspecten van of de verschillende meningen over het
onderzoeksprobleem weer.
4.18 rt'/evöMW'tf va/i rfc oHffcrzoefcsgroe'p waar nef onderzoek p/aativindf f.a.v. nef onderzwAAWKfenvcrp: het onderzoeksonderwerp past binnen de groep waar het uitgevoerd
wordt. Bijv. onderzoek naar nieuwe isolatiematerialen past in de vakgroep bouwkunde
maar niet in de faculteit diergeneeskunde.
4.26 /w/ön#vVfc'Mi>t£ en Sffmérn/ian^ va/i /ief dw'toraa/rwdmM/j mef nef ei^en onderzot:
de studenten hebben belangstelling om hun doctoraalscriptie in de betreffende vakgroep
te schrijven; er is een samenhang tussen de onderwerpen van de scripties van studenten
uit de betreffende vakgroep en de onderzoeken die in die vakgroep gebeuren.
7.1 inrmftscip/iNa/re restfa/r/i: onderzoek waarbij verschillende vakgebieden samenwerken.

7.X rc/t'ra; to/ een f(/<foc/:ri/i!: een vakdeskundige die deel uitmaakt van de commissie
ter beoordeling van de toegestuurde artikelen van een tijdschrift met refereersysteem.
DEEL 3: KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING
2.9 fortfrartondenwys: her-, om- en bijscholing door middel van cursussen die in nauwe
samenwerking met geïnteresseerde bedrijven of bedrijfstakken worden samengesteld en
aangeboden.
2.10 cotóracto/iderzoe£: onderzoek verricht op aanvraag van en gefinancierd door
externe instanties zoals de overheid of het bedrijfsleven.
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* Journal of Education
* Journal of Educational Research
* Educational and Psychological Measurement
* Educational Communication and Technology
* Educational Research
* Educational Review
* Sociology of Education Abstracts
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* Journal of Personal instruction
* Instructional Science
* Journal of Experimental Education
* Evaluation Review
* Evaluation Quarterly
* Educational Record
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* Onderwijs en Media
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* Evaluations Studies
* Tijdschrift voor Opleiding en Onderwijs
* Evaluation of Education
* Onderwijs en Gezondheidszorg
* Medical Education
* Journal of Medical Education
* Medical Teacher
* British Journal of Medical Education

* "OECD-International Management of Higher Education Workshop"
Paris, 1986
* "Standards and Criteria in Higher Education"

Society of Research in Higher Education
Reading (UK), 19X6
* CRWO-studiedag, thema "Indicatoren voor Onderwijskwaliteit"
Nijmegen, 1987
* "Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs: een papieren tijger?"
KU Nijmegen, 1987
* "Werkconferentie: prestatie-indicatoren"
Den Haag, 1987
* "Academie Freedom"
Society of Research in Higher Education
University of Surrey
* "De opdracht van de lerarenopleiding: kwalitiet en taakverbreding"
VULON, 1988
* "10th European AIR Forum"
University of Bergen
Noorwegen, 1988
* "7de Nationaal Congres Hoger Onderwijs"
Groningen, 1989
* "Conference on Peer Review and Perfomance Indications"
CHEPS, 1990
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/•jrterne itiva/iteifsfcewai/n^ 15 voor sommige i'n5te//;'ngen
<j/s hef betreden van een spiege/p«/eis:
/«en 2oe*:f de spiege/ die net ^ewen^te sp/'ege/fceeW toonr

