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Welkom

Waarom muziek van Zappa?

1. De
Christophorusgroep
2. Inspiratie
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EverardvanKemenade

Aanleiding

Kwaliteit is mijn passie;
Verbetering van de kwaliteit
van onderwijs en onderzoek mijn missie.
Ik ervoer een voortdurende spanning tussen
interne kwaliteitszorg en externe
kwaliteitsverantwoording
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Vraagstelling
Onder welke voorwaarden zijn
professionals bereid mee te
werken aan een
certificeringsproces?
Casus: accreditatie bij hogescholen

De onderzoeksmethode: begrijpen

– Brede enquête (55 vragen) op 3
opleidingen van Fontys
– Beperkte enquête (7 stellingen)
onder 1500 docenten NL/VL
– Delphi-bevraging (37 experts)
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• Wat weten we uit
de literatuur over
de effecten van
certificering?
- vrijwillig
- ingebed in TQM
motivatie een
- motivatie,
probleem

Wat is kwaliteit ?
Pirsig
• event
• values
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Welke waarde-oriëntaties
zijn er?
Order/Beheersing
Success/Continue verbetering
Community/Betrokkenheid
(Beck & Cowan; Jouslin de Noray)

NVAO-accreditatie = certificering
• Certus en facĕre: zeker maken
– “The iss
issuing
ing of written
itten assurance
ass ance (the
certificate) by an independent body that
has audited your management system
and verified it conforms to the
requirements specified in the standard”
(ISO9001:2000)

• Ad credĕre: toe vertrouwen
– “Accreditatie is het verlenen van een
keurmerk dat aangeeft dat aan
bepaalde standaarden wordt
voldaan”(NVAO)
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Hogeschooldocent = professional
•
•
•
•

Een hoogopgeleide

gedreven
g
sterk autonome vakman

wiens – veelal persoonsgebonden en
gespecialiseerde – kennis
• productiefactor is en
• die zich lid voelt van de beroepsgroep.
• Ze willen niet gestuurd worden door
beheersingssystemen.

Resultaten (o.a.)

• Hogeschooldocenten zijn bereid aan
accreditatie mee te werken;
• Maar meer dan de helft zou niet voor
accreditatie kiezen;
• Accreditatie
verhoogt
de werkdruk
en stress;
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Vervolg resultaten

• Ze hebben er hulp bij nodig van
k lit it
kwaliteitszorgspecialisten;
i li t
• Het object en de procedure moeten
motiveren, het subject moet
deskundig zijn;
• Er is een verschil in
waardeoriëntatie.

CONCLUSIES
Professionals zijn bereid mee te werken aan het
certificeringsproces, als

h t
het
certificeringsproc
es
H1. interne
meerwaarde heeft,
H2. een motiverend
object, procedure
en subject heeft,
H3.eenvoudige
basisregels heeft,
heeft
H4. control niet als
de dominante
waarde heeft.

de
professional

d
de
organisatie

H5. loyaal is,
H6. eigenbelang
ziet,
H7.
organisatiebetrok
ken is en de
verantwoordelijk
heid niet op
anderen
afschuift.

H8. het werk niet
alleen door
kwaliteitsdeskundi
gen laat doen,
H9. voldoende
steun van het
managementt
biedt,
H10. de interne
kwaliteitszorg op
orde heeft.

met dramaturgical compliance als risico (H11)
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Samenvattend
Twee verschillende paradigma
paradigma’s
s
accountability (verantwoording
afleggen of je voldoet aan een
minimum-norm) en improvement
(continu verbeteren) moeten van
elkaar worden gescheiden.
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Aanbeveling:
een zelfevaluatie niet toepassen bij
certificering of accreditatie.

Concrete kansen voor het onderwijs
• Voor Fontys
– Kennisvermeerdering,
Kennis e mee de ing -creatie
c eatie
• Direct: in minor en lessen
kwaliteitsmanagement
• Indirect: t.b.v. de Afdeling Kwaliteit van het
facilitair bedrijf

• Voor het individu
• Ervaring in onderzoek
• Arbeidsvreugde
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Concrete uitdagingen
• Voor het individu
– Missionaris
Mi i
i

• voor Fontys
– Adviezen voor effectieve interne
k l
kwaliteitszorg

Uitdaging

“Hoe meer ik citeer (van anderen), des te
minder kom ik toe aan mijn eigen verhaal”.
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