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Een vruchtbare dialoog tussen overheid en instellingen is gebaseerd op objectieve
gegevens. Dit impliceert het gebruik van prestatie-indicatoren.
Er wordt wel eens beweerd dat het gebruik van peer-review effectiever is in het
kader van een stelsel van externe kwaliteitsbewaking dan het gebruik van prestatieindicatoren. Peer-review is echter slechts effectief bij het gebruik van prestatieindicatoren.
Externe kwaliteitsbewaking is voor sommige instellingen als het betreden van een
spiegelpaleis: men zoekt de spiegel die het gewenste spiegelbeeld toont.
De kwaliteit van het onderwijs is een totaalbeeld van alle kwaliteiten, zoals een
indicator een totaalbeeld is van variabelen.
"The primary purpose of a budgetary planning and control system and the supporting management information and performance indicators, is to help the budget
holder to manage his own performance. Hence, he must have ownership of the
system." (Sizer, 1990)
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6.

Als het koopgedrag van de consument meer bepaald wordt door de kwaliteit van de
reklamecampagne dan door de kwaliteit van het produkt, dan betekent dit voor
instellingen voor hoger onderwijs dat het, in termen van instroom, meer rendeert te
investeren in een goede reklamecampagne dan in het onderwijs.

7.

Maslow formuleerde veiligheid als een van de basisbehoeften van de mens. Een
effectief extern en intern kwaliteitsbewakingssysteem houdt hiermee rekening.

X.

Het gebruik van de resultaten van externe kwaliteitsbewaking in functie van de
reallocatie van middelen kan leiden tot uiteenlopende standpunten. Extra financiële
middelen worden toegekend aan zwak functionerende faculteiten ter ondersteuning
van het innovatieproces. Goed functionerende faculteiten worden beloond met extra
financiële middelen.

9.

Niet de kwantiteit telt, wel de kwaliteit. Niet het aantal uren aanwezigheid van de
ouders is bepalend voor de ontwikkeling van het kind, wel de wijze waarop ouders
met hun kinderen omgaan gedurende deze uren.
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"Indicators must be the servant of the review process and not its master."
«row. Society «ƒ £<fo<.'a/«wt Oj07rm. /9S9J.

11.

"The prevalent emphasis on the 'accountancy model' of performance indicators, in
which a time-limited 'snapshot' of performance is analysed, may be appropriate to
budget management, but it is far less well-suited to quality assurance, where
change is both important and gradual."
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