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n dit artikel houden we het nieuwe accreditatiestel-
sel van de NVAO, zoals dat sinds 6 december 2010 
van kracht is, tegen het licht. We doen dat vanuit drie 
perspectieven: paradigma’s in de kwaliteit, kwaliteits-

scholen en kwaliteitsdimensies. Eerst beschrijven we deze 
begrippen, projecteren ze op het accreditatiestelsel. Vervol-
gens stellen we vast welke paradigma’s, scholen en dimen-
sies juist wel of niet van toepassing zijn op het accredita-
tiestelsel en wat daarvan de mogelijke consequenties zijn.

Vier paradigma’s

Voor een eerste toets van het accreditatiesysteem maken 
we gebruik van de paradigma’s van kwaliteitsmanage-
ment. Kemenade (2010) onderscheidt de volgende vier 
paradigma’s: beheersing, verbetering, betrokkenheid en 
innovatie. De kenmerken daarvan zijn weergegeven in 
tabel 1.
Wanneer we bekijken welke paradigma’s we in het NVAO-
kader aantreffen, zien we dat het in het nieuwe accredi-
tatiestelsel gaat om control én voortdurende verbetering: 
Doel van de instellingstoets is niet alleen om vast te kunnen 
stellen of het bestuur van een instelling adequaat omgaat met 
de kwaliteit van haar opleidingen, maar betekent nadrukkelijk 
ook een stimulans voor de ontwikkeling van de kwaliteitscul-
tuur binnen een instelling (www.nvao.net). Afgezien van 
de vraag of het theoretisch mogelijk is twee verschillende 
paradigma’s aan te hangen (Essers, 2007, spreekt over 

onverenigbaarheid - intercommensurabiliteit - van para-
digma’s), geven Kemenade & Hardjono (2010) aan dat de 
doelstellingen control en voortdurende verbetering zouden 
moeten worden gescheiden. Er is een te groot risico dat 
door de controlefunctie van accreditatie aan window dres-
sing wordt gedaan, wat de verbeterfunctie teniet doet.1 

Om diezelfde reden stellen zij een tweewegsysteem voor, 
waarin enerzijds verantwoording wordt afgelegd via 
externe audits, anderzijds aan verbetering wordt gewerkt 
via door de hoger onderwijsinstelling zelf georganiseerde 
interne audits. In het accreditatiestelsel is weinig gedacht 
vanuit het betrokkenheidparadigma, waardoor de factor 
mens als maker van kwaliteit niet uit de verf komt. En 
ook het paradigma innovatie is maar zeer beperkt terug te 
vinden in het accreditatiestelsel. Dit paradigma heeft niet 
betrekking op, al dan niet, voortdurende verbeteringen en 
reparaties, maar wel op echte vernieuwingen. Vernieu-
wingen die bijvoorbeeld plaats vinden binnen de driehoek 
onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk. Wellicht dat het 
daarom wel terug te vinden is (of zou moeten zijn ) in het 
beoordelingsstelsel van lectoraten. Maar dat onderwerp 
valt buiten het bestek van dit artikel.

Vier scholen

Voor een tweede toets van het accreditatiesysteem 
maken we gebruik van de scholen binnen kwaliteitsma-
nagement. Een school hoeft niet automatisch samen te 
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vallen met een van de eerder genoemde paradigma’s. De 
discussie over kwaliteitsscholen is gestart door Vinken-
burg ( 2010) en verder uitgewerkt o.a. door Kemenade & 
Hardjono (2011). Kemenade3 komt uiteindelijk tot een 
indeling in de volgende vier scholen in kwaliteitsma-
nagement: de empirische school, de normatieve school, 
de reflectieve school en de contextuele school. De ken-
merken van de scholen zijn verwoord in tabel 2.

Wanneer we bekijken tot welke kwaliteitsschool het 
accreditatiestelsel behoort, valt meteen op dat er sprake 
is van empirisch onderzoek. De visitatie bestudeert 
documenten, data, het zelfevaluatierapport en houdt 
gesprekken tijdens het bezoek. Bovendien is sprake van 
normen. Deze zijn weliswaar minder en minder gede-

tailleerd dan in het voorgaande accreditatiestelsel, maar 
moeten nog steeds als normen/standaarden worden 
geïnterpreteerd, waaraan de opleiding moet voldoen. In 
die zin is het nieuwe accreditatiestelsel zowel passend 
binnen de empirische als de normatieve school. De kri-
tiek die er op het oude accreditatiestelsel was ten aan-
zien van bureaucratie, de hoeveelheid te verzamelen data 
en te verantwoorden standaarden, lijkt in het nieuwe 
stelsel slechts ten dele te worden weggenomen. Er is 
een vereenvoudiging doorgevoerd, maar tegelijkertijd is 
er sprake van een instellingsaudit met een lichte toets 
op opleidingsniveau plus een beperkte opleidingstoets, 
waarbij het gevaar niet denkbeeldig is, dat toch weer 
zaken dubbel moeten worden gedaan.
In hoeverre past het nieuwe accreditatiestelsel binnen de 

Kenmerken Paradigma's2

Control Voortdurende verbetering Betrokkenheid Innovatie

In navolging van Beck 
& Cowan

Truth/ orde (blauw) Enterprise/ succes (oranje) Community/ 
gemeenschap

Synergy

Kwaliteit = Fitness for use Stakeholders value (groen)                                   (geel)

Kwaliteitsmanagement Afwijkingen van de norm 
constateren

Voldoen aan de 
verwachtingen van de 
belanghebbenden en 
continu verbeteren

Bijdrage aan betere 
wereld

Bijdrage aan 
daadwerkelijke 
vernieuwing 
(breakthrough)

Manier van denken Angelsaksisch/modern Japans/modern Rijnlands sociaal constructivistisch/
postmodern

Object Product/Proces Organisatie als systeem Relaties Waarden
Vermogens 
(Hardjono,1995 )

Materieel vermogen Commercieel vermogen Socialisatie vermogen Intellectueel vermogen

Concepten en 
methoden

Hard, statistisch Hard, analytisch Zacht, psychologisch Zacht, overtuigen

Kwaliteitmanagement 
generaties en hun 
focus (Foster& Jonker, 
2003)

Eerste generatie: meten Tweede generatie: 
beoordelen

Derde generatie: 
begrijpen

Vierde generatie: 
ernieuwen

Tabel 1 Paradigma’s in kwaliteitsmanagement volgens Kemenade (2010)

Subject
School
Empirische school Normatieve school Reflectieve school Contextuele school

Entiteit Product/primaire proces De organisatie als systeem De groep en mens als 
individu

Transactie tussen 
organisatie en omgeving

Facilitator Inspecteur Organisatieadviseur Coach Bruggenbouwer

Kenmerk Op zoek naar de 
werkelijkheid door 
“meten is weten”

De werkelijkheid zoals 
die zou moeten zijn is 
vastgelegd in normen en 
modellen.

De werkelijkheid is 
intersubjectief.

Wat werkelijk is, is 
afhankelijk van de context

Doel Kosten verlagen /
efficiency

Flexibel inspelen 
op veranderende 
omstandigheden 

Zoeken naar nieuwe 
wegen 

Effectief handelen vanuit 
begrip voor de context

Risico De vakdeskundige 
bepaalt wat kwaliteit is

Wat kwaliteit is, is statisch. Kwaliteit wordt een 
hobby, die geld kost 
maar niets oplevert

Over wat kwaliteit 
is, kan niet meer 
gecommuniceerd worden.

Tabel 2 De vier scholen van kwaliteitsmanagement
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reflectieve school? In de reflectieve school staat de mens 
centraal. Kritiek voorheen was, dat accreditatie te weinig ging 
over zaken waar het over zou moeten gaan (de student en het 
vak/beroep, Kemenade 2009). Het nieuwe accreditatiestelsel 
geeft aan de nadruk meer te willen leggen op het onderwijs-
proces en in die zin komen we dichter bij de essentie van 
onderwijs: de interactie tussen lerende en leraar. Over de 
kwaliteit van mensen gaat het accreditatiestelsel nog steeds 
weinig (met uitzondering van enige noties over personeels-
beleid). Gezegd wordt dat het schrijven van een zelfevaluatie 
reflectie in de organisatie bevordert. Het heet nu ook kriti-
sche reflectie. Dat zal echter alleen het geval zijn, als ruimte 
ervaren wordt om eerlijk aan te geven wat er fout is. Het 
oude accreditatiestelsel had ernstige consequenties, hetgeen 
die ruimte nadrukkelijk beperkte. In het nieuwe stelsel is er 
een vorm van reparatie mogelijk. In die zin past het meer in 
de reflectieve school dan het oude stelsel. 

Tenslotte de vraag in hoeverre het nieuwe accreditatiestelsel 
past binnen de context inclusieve school. Het is zeker zo, dat 
accreditatie vereist dat een instelling voor hoger onderwijs op 
allerlei wijzen relaties onderhoudt met haar omgeving: met 
het werkveld waarvoor zij opleidt en met de internationale 
academia. In die zin verschilt het nieuwe accreditatiesysteem 
niet van het oude. Dat gaat overigens niet zover dat een 
hoger onderwijs instelling verondersteld wordt een learning 
community te zijn (Retallick, Cocklin & Coombe, 1999).

Kwaliteit in Drie Dimensies

Voor een derde toets van het nieuwe accreditatiestelsel 
maken we gebruik van de drie kwaliteitsdimensies zoals die 
door Van Schijndel (2007, 2010, 2011) onderscheiden wor-
den: professionele (vakinhoudelijke) kwaliteit, organisatori-
sche kwaliteit en relationele kwaliteit. Door deze drie dimen-
sies te gebruiken als doorsneden of invalshoeken wordt een 
compleet beeld van de kwaliteit gegeven van individuele 
docenten, docententeams, leidinggevenden, opleidingen en 
instellingen in het hbo.
De vraagstelling is, hoe het model van Kwaliteit in Drie 
Dimensies (K3D) en het NVAO-kader zich tot elkaar verhou-
den als hulpmiddel om een oordeel te geven over de kwaliteit 

van een instelling en opleiding in het hbo. 
Om die gedachtegang te kunnen volgen beschrijven we 
hierna kort de eigenschappen van het K3D model.4 Op het 
niveau van de gehele hoger onderwijsinstelling staat het 
begrip professionele kwaliteit voor de collectieve kennis en 
vaardigheden binnen het vakgebied/domein waar de oplei-
ding voor opleidt. Op het individuele niveau staat professio-
nele kwaliteit gelijk aan de inhoudelijke kennis en vaardighe-
den van de docent op zijn vakgebied (elektrotechniek, journa-
listiek, accountancy etc.). Voor de leidinggevende gaat het om 
zijn specifieke vaardigheden in het geven van leiding.
De organisatorische kwaliteit heeft betrekking op de effec-
tiviteit (gebeurt er wat er moet gebeuren?) en de efficiëntie 
(gebeurt het op de goede manier?) van de sturingsproces-
sen van de organisatie. Op individueel niveau gaat het 
om de kwaliteit waarop de professional zijn werk organi-
seert als docent, onderzoeker, ondernemer, etc.
De relationele kwaliteit heeft op instellingsniveau 
betrekking op de kwaliteit van de interacties tussen orga-
nisatieonderdelen (teams). Op persoonlijk niveau heeft 
de relationele kwaliteit betrekking op de wijze waarop 
het individu in contacten met anderen omgaat met zijn 
aangeboren en aangeleerde persoonskenmerken. Succes-
factoren als betrokkenheid, eigenaarschap en inlevings-
vermogen spelen hierin een belangrijke rol.
Hét kenmerk van de goed functionerende organisatie 
en de goed functionerende professional is, dat de drie 
kwaliteitsdimensies van hoog niveau zijn én met elkaar 
in balans zijn. Dat wil zeggen dat geen van de dimensies 
een beperkende factor is voor de ander, zodat de organi-
satie haar doel kan bereiken en, waar het om personen 
gaat, zij hun individuele doelen kunnen bereiken. Indi-
viduele doelen moeten aansluiten op organisatiedoelen 
en andersom. 

Kwaliteit in Drie Dimensies en het beoordelingskader 
voor de instellingstoets

De vijf NVAO standaarden zijn achtereenvolgens:
1. visie op de kwaliteit van het onderwijs;
2. beleid; 
3. resultaten; 
4. verbeterbeleid; en 
5. organisatie- en beslissingsstructuur. 

De dimensies professioneel/vakinhoudelijke kwaliteit 
en organisatorische kwaliteit zijn goed ondergebracht 
bij de vijf standaarden. In dit resultaatgerichte NVAO 
accreditatiestelsel wordt in de standaarden 1 en 2 de 
aanloop genomen naar het resultaat in standaard 3: 
“De instelling heeft zicht op de mate waarin haar visie op 
de kwaliteit van haar onderwijs wordt gerealiseerd…..”. De 
professioneel/vakinhoudelijke dimensie is daarmee 
afgedekt op het niveau van de organisatie. In Standaard 
4 ‘verbeterbeleid’ zijn professioneel/vakinhoudelijke 

Accreditatie vereist dat een 

instelling voor hoger 

onderwijs op allerlei wijzen 

relaties onderhoudt
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kwaliteit en organisatorische kwaliteit afgedekt: je moet 
de verbetercycli organiseren en ze moeten tot een hoger 
(professioneel) niveau leiden. Standaard 5 ‘organisatie- en 
beslissingsstructuur’ past op titel en inhoud volledig in de 
dimensie organisatorische kwaliteit. 
De dimensie relationele kwaliteit is echter niet vertegen-
woordigd in het beoordelingskader op instellingsniveau. 
In geen van de vijf standaarden zijn relationele interac-
ties op individueel en collectief niveau onderwerp van 
beoordeling. Dit is in lijn met de hiervoor geconstateerde 
bevinding dat het accreditatiestelsel niet uit gaat van het 
paradigma betrokkenheid en reflectie nauwelijks plaats-
vindt op de kwaliteit van (de interactie tussen) mensen.

Kwaliteit in Drie Dimensies en het beoordelingskader voor 
de beperkte opleidingsbeoordeling 
In hoeverre gaan de bevindingen op voor het beoordelings-
kader voor de beperkte opleidingsbeoordeling? 
De drie standaarden hebben achtereenvolgens betrekking 
op:
1. beoogde eindkwalificaties;
2. onderwijsleeromgeving;
3. toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties.

De professioneel/vakinhoudelijke dimensie is van toepas-
sing op de standaarden 1 en 3. Dit is zowel uit de naamge-
ving van deze standaarden af te leiden, als uit de toelich-
ting. De organisatorische dimensie is van toepassing op 
standaard 3, omdat deze zonder adequate organisatiestruc-
tuur niet te realiseren is. De relationele dimensie is niet 
van toepassing op de standaarden 1 en 3 omdat ze alleen 
vragen naar systeem output (niveau eindkwalificaties) en 
niet naar procesparameters, waarin (inter)menselijk hande-
len een belangrijke rol speelt.

Met standaard 2 ‘onderwijsleeromgeving’ is iets bijzonders 
aan de hand. Deze standaard betreft, in onze optiek, vrijwel 
de gehele bedrijfsvoering van de opleiding. Dit blijkt uit de 
omschrijving van de standaard: Het programma, het perso-
neel en de opleidingspecifieke voorzieningen maken het voor de 
instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties 
te realiseren. De toelichting op standaard 2 illustreert nog 
duidelijker dat het om de bedrijfsvoering van de opleiding 
gaat: De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspeci-
fieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel 
en voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende 
leeromgeving. 

Kortom, in standaard 2 zijn meerdere bedrijfsprocessen 
verenigd. Elk van hen kan vanuit een eigen kwaliteitspara-
digma, -school of -dimensie benaderd worden. De NVAO 
schrijft in dezen niets voor. Hier ligt een grote verantwoor-
delijkheid van de opleiding. De opleiding is immers de 
plek in de hogeschool waar de kwaliteit van de opleiding 
gerealiseerd wordt. Op die plek vindt de vertaling plaats 

van het strategische beleid dat in de NVAO-instellingstoets 
beoordeeld is. Wil de opleiding succesvol zijn, dan heeft ze 
te maken met succesfactoren, die te allen tijde van belang 
zijn en kwaliteitsdimensies die met elkaar in balans moe-
ten zijn. In hun onderzoek naar teams van excellente oplei-
dingen hebben Van Schijndel en Fruytier (2011) aanwij-
zingen gevonden voor het verband tussen teamkwaliteit en 
onderwijskwaliteit. Op hoofdlijnen zijn de succesfactoren: 
▶	 	het hoge niveau van en de balans tussen professionele/ 

vakinhoudelijke, organisatorische en relationele kwali-
teit; 

▶	 	docententeams zijn lerende teams; 
▶	  onderlinge afhankelijkheid van teams; 
▶	 	opleidingsmanagement dat professionele ruimte op
  individueel en collectief niveau creëert; 
▶	 	zingeving is dé drijfveer van docenten. 

Indien hier nog niet volledig aan voldaan wordt en er nog 
geen balans is tussen de drie kwaliteitsdimensies, zit de 
opleiding qua beoordeling ergens tussen onvoldoende en 
excellent. Door een nauwkeurige analyse te maken zal ze 
zelf het pad naar excellentie kunnen uitstippelen.

Conclusies 

Het NVAO kader combineert de paradigma's beheersing 
en verbetering. Literatuur toont aan dat die twee niet te 
combineren zijn in één systeem, omdat het leidt tot het 
gedrag van window dressing. De fundamentele weeffout in 
het stelsel van vermenging tussen beheersing en verbete-
ring blijft - ook in het nieuwe accreditatiestelsel - overeind. 
De ferme reacties van staatssecretaris Zijlstra op de inci-
denten in het hbo laten dat nog eens zien. Het lijkt alsof 
Zijlstra het accreditatiestelsel nadrukkelijker de rol van 
beheersing wil geven, waar de control gefaald zou hebben. 
Voorbeelden daarvan zijn dat meerdere afstudeerscripties 
door de visitatiecommissie beoordeeld moeten gaan wor-
den en dat de commissie niet meer mag worden samenge-
steld (er was sprake van een voordracht trouwens) door de 
opleidingen zelf. Er is zelfs sprake van landelijke toetsing. 
Waar je binnen het verbeterparadigma nog voorstander van 
peer review zou kunnen zijn, wordt dat perspectief hier ver-
laten. Aan de andere kant laat Zijlstra het zelfevaluatieve 
karakter dat de basis vormt voor de visitatie overeind en dat 
is nu juist een instrument uit het verbeterparadigma. 

Het NVAO-kader gaat onvoldoende uit van het belang van 
het betrokkenheidsparadigma. Er is te weinig aandacht 
voor de kwaliteit van (de interactie tussen) mensen. In 
het NVAO-kader ligt het accent op de professioneel/vak-
inhoudelijke en organisatorische kwaliteitsdimensies. De 
relationele kwaliteitsdimensie is niet vertegenwoordigd. 
Kortom de kwaliteit van het individu en het team waarin 
hij/zij functioneert, kan door toepassing van het NVAO 
beoordelingskader onvoldoende boven tafel gehaald wor-
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den. Toepassing van het NVAO-kader leidt onvoldoende tot 
inzicht in de belangrijkste motoren die de kwaliteit van het 
onderwijs beïnvloeden.
De door staatsecretaris Zijlstra aangekondigde versterkte 
controle heeft duidelijk een relatie met de professioneel/
vakinhoudelijke dimensie. Door de eenzijdige focus leve-
ren de maatregelen echter geen aanwijsbare bijdrage aan 
de balans tussen de drie kwaliteitsdimensies op individueel 
en collectief niveau. Volgens Van Schijndel en Fruytier 
(2011) streven docententeams naar zingeving en zijn bij 
goed functionerende docententeams de prestaties in de 
drie kwaliteitsdimensies in balans en van hoog niveau. In 
zijn boek Drive, de verassende waarheid over wat ons moti-
veert, laat Pink (2010) zien dat extrinsieke motivatoren, in 
dit geval de externe controle maatregelen, op korte termijn 
effect hebben, maar dat voor de duurzaamheid van het te 
bereiken resultaat, intrinsieke motivatie de hoofdmotor is. 
De maatregelen van staatsecretaris Zijlstra zullen, vanuit 
het beheersingsparadigma, dus naar verwachting, een 

korte termijn effect hebben via extrinsieke motivatie. Voor 
een duurzamer effect bevelen we aan dat er meer aandacht 
komt en gewerkt wordt vanuit intrinsieke motivatie en 
balans tussen de professioneel/vakinhoudelijke, organisato-
rische en relationele kwaliteitsdimensies. Het ligt niet bin-
nen de mogelijkheden van een staatssecretaris intrinsieke 
motivatie van docenten(teams) te ontplooien. Hij moet dat 
ook niet willen. Hier ligt een taak voor het instellings- en 
opleidingsmanagement. Zij kunnen hierin succes hebben 
als er meer gewerkt wordt vanuit het betrokkenheidspara-
digma en de reflectieve school, die de drie kwaliteitsdimen-
sies op een hoger niveau en met elkaar in balans brengen.

Hoe goed is het nieuwe accreditatie stelsel? Het is een 
instrument om een uitspraak te doen over de accrediteer-
baarheid van een opleiding. Dat instrument gaat in zijn 
beoordelingscriteria voorbij aan Kwaliteit is Mensenwerk. 
Immers, er wordt voorbij gegaan aan het paradigma 
betrokkenheid, de mensgerichte reflectieve kwaliteitsschool 
en de relationele kwaliteitsdimensie. Daarmee blijft het 
accreditatiestelsel een instrument voor output meting. Zo 
heeft de NVAO het ook bedoeld. Het accreditatiestelsel is, 

zo menen wij verduidelijkt te hebben, niet goed genoeg 
om te meten wat kwaliteiten zijn van interacties tussen 
mensen en teams. En dat is een gemiste kans, omdat deze 
kwaliteiten uiteindelijk bepalend zijn voor het niveau (vol-
doende/goed/excellent) van het onderwijs en ook bepalend 
zijn voor een lange houdbaarheidsdatum van de gereali-
seerde onderwijskwaliteit. 
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Noten
1 Deze conclusie geldt ook voor het oude accreditatiesysteem (Kemenade, 2009). 
2 Wilber (2000) spreekt van levels, waarbij het volgende level de eerdere levels omvat. 

Wie wil groeien naar community moet de voordelen van succes en orde meenemen op 
zijn reis. 

3 Publicatie in voorbereiding in Sigma najaar 2011 als vervolg op de publicatie van Keme-
nade en Hardjono (2011)

4 Zie ook Van Schijndel en Fruytier (2011) TH&MA nr. 3 pp. 21 – 27.
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