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In deze bijdrage wordt in twee opleidingen 
nagegaan hoe gedacht wordt over kwaliteits
bewaking en welke technieken het manage
ment daartoe ter beschikking heeft. Het arti
kel heeft slechts de bedoeling om enkele voor
beelden te geven, waannee andere instellin
gen hun voordeel kunnen doen. Deze prakti
sche benadering kan een aanvulling zijn op 
wat in theorie al vele malen in de literatuur is 
verwoord. 

Inleiding 

Nu de discussie over kwaliteitsbewaking in 
het hoger onderwijs al weer enige tijd gaan
de is en hier en daar die kwalitieit al aan com
missies moet worden bewezen, lijkt het inte
ressant om eens een blik te werpen op de 
methoden en instrumenten die hierbij wor
den gehanteerd. In theorie zijn deze uiter
aard al talloze malen beschreven in de 
onderwijskundige literatuur (zie bijvoor
beeld Van Os, 1987),maaralleendepraktijk 
kan uitsluitsel geven over de validiteit en de 
hanteerbaarheid van de instrumenten. 
In dit artikel wordt aan de hand van een 
tweetal opleidingen in het technisch hoger 
onderwijs, een uit het WO en een uit het 
HBO, geillustreerd hoe de kwaliteit van de 
opleiding kan worden gedefinieerd, be
waakt en gestimuleerd. Het gaat om de 
faculteit van het Industrieel Ontwerpen aan 
de TU Delft, een snel groeiende faculteit 
met een totaal van± 1000 studenten (hierna 
aangeduid met 'faculteit 10'), en de Sector 
Bouwnijverheid van de Hogeschool Utrecht 
met 650 studenten verdeeld over vier stu
dierichtingen (hierna te noemen 'HTS'). 
Het artikel is bedoeld als voorbeeld tenein
de andere instellingen en opleidingen daar
binnen ertoe te bewegen opening van zaken 
te geven en tot uitwisseling van informatie te 
komen. Op die manier kan op effectieve wij
ze een 'body of knowledge' ontstaan ten be
hoeve van het hoger onde�js. 
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58 Kwaliteit van het onderwijs 

Kwaliteit van het onderwijs wordt door
gaans afgemeten aan de doelstellingen van 
de desbetreffende opleiding. In het alge
meen worden daarbij een interne en een 
externe component van kwaliteit onder
scheiden. Interne kwaliteit heeft dan betrek
king op de proceskenmerken van het onder
wijs in relatie tot doelmatigheid. Externe 
kwaliteit hangt samen met het rendement 
van de opleiding voor de gebruiker (de stu
dent) en de maatschappij: is het genoten 
onderwijs effectief ter voorbereiding op het 
maatschappelijk functioneren (Wiegersma 
e.a., 1985). De meest cruciale vraag die
daarop volgt, is welke criteria voorhanden
zijn om over beide kwaliteitscomponenten
uitspraken te doen en op grond daarvan
beslissingen te nemen.Een antwoord hierop
zou te vinden moeten zijn in aanbevelingen
van de beleidsorganen inzake kwaliteitsbe
waking. Voor het WO bijvoorbeeld beoogt
het vanaf dit jaar vereiste onderwijsverslag
per instelling en per faculteit het belangrijk
ste instrument voor kwaliteitsbewaking te 
zijn. Afgaande op de richtlijnen van de Ver
eniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU) voor het schrijven
ervan (VNSU, 1987) is echter diecriterium
vraag min of meer uit de weg gegaan. Men
put zich uit in het opsommen van belangrijk
geachte student- en opleidingsgegevens in
de verwachting, dat visitatiecommissies op
basis daarvan relatieve oordelen kunnen
uitspreken, d.w.z. gerelateerd aan vergelijk
bare opleidingen in den lande. Aanbevelin
gen vanuit de HBO-raad verraden welis
waar een bredere visie, maar zijn niet bruik
baar als praktische richtlijnen voor het doen
van uitspraken over de kwaliteit van elke
afzonderlijke opleiding. Toch mag veron
dersteld worden, dat een aantal opleidingen
in het hoger onderwijs al jarenlang eigen
methoden en instrumenten hanteren ter
bewaking van de kwalitieit van onderwijs en
onderzoek.

Doelstelling 

De twee in de aanhef genoemde opleidingen 
hanteren als een van de opleidingsdoelen, 
dat hun onderwijs van hoge kwaliteit is, wan
neer het aan een relatief hoog percentage 
van de deelnemers kennis, vaardigheden en 
attitudes overdraagt, die de deelnemers na 
het genoten onderwijs een relatief goede 
startpositie geven op de arbeidsmarkt. Het 
referentiekader voor dit relatief hoge per
centage en de relatief goede startpositie 
wordt gevormd door de gemiddelde kwali
teit van alle andere opleidingen, die zich 
richten op dezelfde doelgroep. Wat het 
overdrachtsaspect in de doelstelling betreft 
gaat het in het hoger onderwijs voornamelijk 
om het overdragen van kennis en in mindere 
mate om het overdragen van vaardigheden. 
Omdat attitudes minder expliciet in de eind
termen van de opleiding tot uiting komen, 
geschiedt het beoordelen van de kwaliteit 
door middel van het meten van kennis en 
vaardigheden. 

Kwaliteitscriteria 

Op basis van deze doelstelling kan vervol
gens gekeken worden naar bruikbare crite
ria voor kwaliteit. Gelet op de interne en 
externe component van kwaliteit komen 
respectievelijk het studierendement en het 
oordeel van de afnemers (bedrijfsleven, 
onderzoekinstituten etc.) over de opleiding 
als criteria in aanmerking. Bij een verbete
ring van de interne kwaliteit zal er immers 
sprake zijn van 'leerwinst' bij de student en 
daarmee van een hoger rendement, en an
dersom. Het criterium voor externe kwali
teit is evident. Het complementair hanteren 
van beide criteria ligt echter niet voor de 
hand gegeven het spanningsveld tussen bei
de. Immers, alleen een hoge waardering 
in het beroepenveld voor het einddiploma 
- een teken dat een belangrijk opleidings
doel is gehaald - zou gemakkelijk te berei
ken zijn hetzij door de opleiding extra te ver
zwaren hetzij door een strenge selectie bij de
ingang (HBO) of de propedeuse (WO) toe te
passen.Dergelijke maatregelen hebben ech-



ter geen enkel effect op de interne kwaliteits
component, te weten het proces van kennis
overdracht. Omdat andersom een hoog stu
dierendement geen enkele garantie biedt 
voor een hoge outputkwaliteit, zal derhalve 
een redelijk evenwicht gevonden moeten 
worden tussen het studierendement als 
maat voor de kwaliteit van het onderwijs
proces en de waardering voor de afgestu
deerde door de maatschappij als maat voor 
de kwaliteit van het onderwijsprodukt. 

Studierendement en 
onderwijsleerproces 

Ten aanzien van de relatie tussen kwaliteit 
van de opleiding en het studierendement 
wordt hier volstaan met de verwijzing naar 
studies dienaangaande in het WO en het 
HBO. Evaluatie-onderzoek naar de Wet
tweefasenstructuur (Ministerie van O& W, 
1987) bracht aan het licht, dat grosso modo 
de nagestreefde verhoging van het numeriek 
rendement, incl. een hogere doorstroom
snelheid, werd bereikt ten koste van een 
daling van de kwaliteit van de afgestudeer
den. Een tegenmaatregel binnen een facul
teit als Industrieel Ontwerpen wordt 
gezocht in een verscherping van de selectie 
in de propedeuse, niet door middel van een 
verzwaring van het programma maar door 
het verleggen van de drempel bij de ont
werpgerichte vakken. 
Binnen de HTS-en leidde het streven naar 
een relatief hoog studierendement in 1981 
tot een onderzoek naar de aansluiting voort
gezet onderwijs/HTO (Van Andel e.a., 
1981). Van de belangrijkste studierichtin
gen werden de doorstroompercentages 
geïnventariseerd, waarna werd onderzocht 
of er een relatie bestond tussen de hoogte 
van de doorstroompercentages en de door 
de studierichtingen in kwestie gehanteerde 
vormen van didactisch, organisatorisch of 
leerplantechnisch beleid. Voor enkele HTS
en kon dit inderdaad worden aangetoond. 
Uitvoerig onderzoek op deze HTS-en leid
de tot de conclusie, dat bepaalde maatrege
len ter verbetering van het onderwijsleer
proces, voornamelijk gericht op een nauwe
re aansluiting op het niveau van de instro-

mers, voor elke HTS effectief zouden kun
nen zijn. �en aantal instellingen, waaronder 
de HTS tn Utrecht, nam de aanbevelingen 
dan ook over. Een controle achteraf in de 
vorm van een nieuw landelijk onderzoek 
ontbreekt echter tot op heden. 
Daarmee blijft men in het ongewisse over de 
invloed van de procesvariabelen (onder
wijsvormen, didaktische kwaliteiten van de 
docent) op het uiteindelijk rendement. Hoe
wel ook de literatuur in dezen geen eendui
dig beeld geeft, wordt toch in brede kringen 
aangenomen, dat het leerproces beïnvloed
baar is. Dat resulteert binnen beide oplei
dingen in evaluatie-onderzoek per vak. Bij 
de faculteit 10 wordt jaarlijks een deel van 
het vakkenpakket door de Commissie 
Onderwijs aan een nader onderzoek onder
worpen. ·Elk commissielid krijgt de taak om 
voor de hem toegewezen vakken mondeling 
en schriftelijk (voorgestructureerde vragen
lijst) informatie van studenten en docent te 
verzamelen en daarvan verslag te doen. De 
Commissie Onderwijs stelt op basis hiervan 
een advies op, dat, vergezeld van de mening 
van docent, aan de faculteitsraad wordt 
voorgelegd. De raad neemt op basis van 
deze adviezen, die in principe openbaar zijn, 
beslissingen. Deze methode zorgt ervoor 
dat in vijf jaar het gehele vakkenpakket 
onder de loupe wordt genomen. 
De HTS in Utrecht kent een drietal acties 
inzake de onderwijsevaluatie. Teneinde te 
stimuleren dat per vak en per docent een 
optimale bijdrage wordt geleverd aan de 
kwaliteit van het onderwijsproces, wordt 
iedere twee jaar aan de studenten een vra
genformulier voorgelegd. Daarin kan per 
vak commentaar geleverd worden op de wij
ze van lesgeven, het gehanteerde studiema
teriaal, de effectiviteit van practica, het 
onverwacht uitvallen van lessen etc. Alle 
studenten nemen hieraan deel. De resulta
ten worden niet openbaar gemaakt, doch 
komen ter beschikking van studierichtings
leiders en directie. 
De tweede actie heeft betrekking op de 
beoordeling van docenten. 1n het jaar van 
hun tijdelijke aanstelling worden nieuwe 
docenten beoordeeld op basis van enquête
gegevens. Elke drie maanden wordt aan stu-
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60 den ten, docenten en niet-onderwijzend per
soneel een speciaal voor dat doel ontworpen 
vragenformulier voorgelegd. In de derde 
plaats blijft ook het sectormanagement niet 
buiten schot. Dit management omvat de 
groep van directieleden en de vier studie
richtingsleiders. Wederom via een vragen
lijst worden docenten en niet-onderwijzend 
personeel om hun mening over het functio
neren vandeze groep gevraagd. Zie kader 1 
voor enkele voorbeeldvragen uit de enquê
teformulieren. 
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Kader 1: Enkele voorbeeldvragen uit de 
HTS-enquête binnen het instituut. 

Aansluiting op vereiste 
beroepsdeskundigheid 

Opvallend in de discussie over kwaliteitsbe
waking is de geringe aandacht die geschon
ken wordt aan het verwerven van informatie 
vanuit het beroepenveld. Van Os (1987) 
wijst bij 'produktevaluatie' slechts op de 
voortgangstoetsen zoals deze bij de Rijksu
niversiteit Limburg in gebruik zijn. In de al 

eerder genoemde VSNU-handleiding voor 
het onderwijsverslag wordt onder het kopje 
'output van het onderwijsproces' opgemerkt 
(VSNU, 1987, p. 11): 'In Nederland bestaat 
geen traditie met betrekking tot de beschrij
ving van de afgestudeerden en hun verdere 
loopbanen. Op den duur zouden dergelijke 
gegevens wel beschikbaar moeten komen 
(-)'. Kennelijk zijn genoemde bronnen niet 
bekend met hier en daar wel degelijk 
bestaande tradities op dit gebied of twijfelt 
men om een of andere reden aan het nut van 
deze gegevens bij de controle op kwaliteit. 
In beide opleidingen, die hier ten voorbeeld 
staan, wordt die informatie vanuit het beroe
penveld op verschillende wijzen verkregen. 
In de eerste plaats vinden erop gezette tijden 
discussies plaats met individuele bedrijven, 
hetzij via afstudeer- en/of onderzoekpro
jecten, hetzij via geformaliseerd overleg tus
sen de instelling en het bedrijfsleven. Binnen 
het HBO wordt bovendien traditioneel con
tact onderhouden via de leden van het be
stuur van de instelling en via gecommitteer
den. Daarnaast worden de afgestudeerden 
zelf benaderd door middel van een regelma
tig terugkerende enquête. Bij beide oplei
dingen blijkt dit de meest efficiënte methode 
te zijn om informatie te verzamelen over 
(1) de actualiteit van het vakkenpakket, 
(2) de werkgelegenheid en (3) de mening 
van bedrijven en instituten, alwaar de afge
studeerden werkzaam zijn, over de oplei
ding. 
Elke vijf jaar wordt deze enquête afgeno
men, in Delft aan alle afgestudeerden en in 
Utrecht aan de afgestudeerden van de laat
ste vijf jaar. Bij de faculteit 10 wordt boven
dien jaarlijks een verkorte versie van de vra
genlijst met enkel werkgelegenheidaspecten 
gestuurd aan de afgestudeerden uit het voor
gaande jaar. Voorbeelden van de vragen zijn 
in de kaders 2 en 3 geplaatst. 
Mede gelet op de zeer hoge response - 70

tot 80% - maakt dit evaluatie-instrument 
een veel gedetailleerder bijstelling van de
inhoud van het onderwijs mogelijk dan wel
ke andere methode ook.
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Kader 2: Vragen uit de enquête onder afge
studeerden van de Faculteit 10. 

Effect van genoemde maatregelen 

Het spreekt voor zich, dat een afweging 
gemaakt moet worden van de kosten en de 
baten: de inspanningen, die men zich 
getroost bij het vervaardigen, afnemen en 
verwerken van de vragenlijsten, tegenover 
de informatie die het oplevert. 
Genoemde evaluatiemethoden en -instru
menten zijn slechts zinvol indien op basis 
van de hiermee verkregen informatie ook 
daadwerkelijk beslissingen worden geno
men terzake bijstelling of vernieuwing van 
vakken of van het vakkenpakket. Er zal 
immers altijd sprake zijn van belangente
genstellingen tussen management en indivi
duele docent of tussen student en docent. 
Een evaluatieprocedure heeft onzes inziens 
dan ook alleen maar zin, als van te voren 
afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken 
geledingen over de mogelijke consequenties 
van evaluatie-uitkomsten. 
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Kader 3: Voorbeeldvraag enquête afgestu
deerden HTS. 

Wat de twee voorbeeldopleidingen betreft 
kan over die kosten en baten het volgende 
worden opgemerkt. 

Procesevaluatie 

Hoewel beslissingen die het vak betreffen 
formeel tot de verantwoordelijkheid van de 
vakgroep of de sectie moeten worden gere
kend, worden deze feitelijk door de indivi
duele docent genomen. Evaluatieresultaten 
zullen dan ook door die docent zelf op hun 
waarde worden geschat en verwerkt in zijn 
vak, waarbij de door de faculteitsraad of 
vakgroep uitgeoefende druk wel degelijk 
een rol speelt. Bij de faculteit 10 worden 
echter diverse vakken door andere facultei
ten toegeleverd, hetgeen de mogelijkheid 
om druk uit te oefenen op de desbetreffende 
docenten kleiner maakt. Het kan geen toe
val zijn, dat problemen die er zijn, meestal 
deze toegeleverde vakken betreffen. In dat 
geval ontbreekt de lust om met deze derden 
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62 'het gevecht aan te gaan'. 
Binnen de HTS overlegt de studierichtings
leider met de docenten. De enquête levert 
verschillende resultaten op. Het komt voor, 
dat zeer ervaren docenten verbaasd kennis 
nemen van het oordeel dat studenten heb
ben over hun wijze van lesgeven of over de 
stof die zij behandelen.Juist als deze docen
ten niet meer regelmatig hun stof afstemmen 
op de stof die andere docenten behandelen, 
kan de evaluatie de nodige schokeffecten 
opleveren. Wat de beoordeling van nieuwe 
docenten betreft blijkt het mogelijk om op 
basis van de resultaten van de hiervoor 
gehanteerde enquête na de eerste drie 
maanden de docent zo bij te sturen, dat zijn 
score na een half jaar duidelijk verbeterd is 
ten opzichte van het eerste resultaat. Soms is 
het nodig (en mogelijk) om op basis van de 
resultaten een docent na een jaar tijdelijke 
dienst weer te laten vertrekken. Met de 
enquête omtrent het functioneren van het 
sectormanagement heeft de leiding zich 
kwetsbaar willen opstellen teneinde docen
ten te motiveren dat ook te doen, opdat een
ieders functioneren in de organisatie ook 
werkelijk beoordeeld kan worden. 

Enquête onder afgestudeerden 
De in de ogen van beide opleidingen belang
rijkste bron van informatie, te weten de 
enquête onder afgestudeerden, levert ver
schillende resultaten op. Enerzijds zijn er 
resultaten, die bestaande_ vermoedens bin
nen de leiding bevestigen. Voorbeelden 
daarvan zijn, dat een nieuwe ontwikkeling 
meer aandacht moet krijgen en dat een meer 
traditioneel onderwerp wat mag worden 
teruggedraaid. In dat geval dienen de ant
woorden ertoe om de vermoedens van het 
management te objectiveren en om de 
besluitvorming over aanpassing van het 
leerplan hetzij via de vakgroepen hetzij in de 
docentenvergadering van de HTS te be
spoedigen. Anderzijds kunnen de antwoor
den ook dienen om bepaalde verwachtingen 
binnen het management sterk te relativeren. 
Overigens behoeven maatregelen die ge
richt zijn op een betere aansluiting van de 
inhoud van het onderwijs op de deskundig
heid die het beroepenveld vraagt, niet te lei
den tot verzwaring van het vakkenpakket 

mits tegelijkertijd verouderde onderdelen 
uit de leerstof verdwijnen. 
Ten slotte geeft de enquête een goed en actu
eel inzicht in de functies waarin de afgestu
deerden hun loopbaan zijn begonnen en in 
de mate waarin het afstudeerwerk hen 
geholpen heeft die functies te verwerven. 

Conclusie 

In het kader van de landelijke discussie over 
kwaliteitsbewaking mag worden geconsta
teerd, dat in het verleden reeds belangrijke 
management-technieken voor de controle 
op kwaliteit in WO en HBO zijn ontwikkeld. 
Te noemen zijn onderzoek op landelijk 
niveau naar de relatie tussen onderwijspro
cesvariabelen en studierendement, het eva
lueren van leerplan, leermiddelen en wijze 
van lesgeven binnen de instelling door mid
del van enquêtes onder de gebruikers, het 
beoordelen van nieuw aangestelde docen
ten door studenten en personeel, en mis
schien wel als belangrijkste de 'produkteva
luatie' door het regelmatig enquêteren van 
de eigen afgestudeerden. Deze technieken 
kunnen andere instellingen ten voorbeeld 
dienen. Daarbij dient men zich te realiseren, 
dat het gebruik ervan slechts zinvol is, als 
tevoren afspraken zijn gemaakt over de 
invloed die de resultaten mogen hebben op 
te nemen beslissingen ten aanzien van aan
passing van het onderwijs. 
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