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Comparison to Viet Nam
VIET NAM Hà lan

Inhabitants 96.000.000 (2017) 16.000.000 (2017)

Surface 330.972 km2 41.873 km2

Pop. Density 290.5 p/km2 416 p/km2

GDP growth 2020 1.81% 0.7%

Corona cases                250520 328 10.000

211020 1.141 244.391

Corona death               250520 0 771

211020 35 6.814

Corona policy Immediate total lockdown “Intelligent” lockdown 

(Empirical paradigm) (Reflective paradigm)
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Everard?

Born 1953



1968-1975 hippie 1978 married



1981 Onno and 1983 Nina 
and now 3  grandchildren



1980 first Quality management 
assignment: Van Kemenade ACT 
(audit, coaching and training)



First quality assignment in Viet Nam 2004



2009 PhD.

https://www.vanke
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Research on Q at UAS Utrecht
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Who are you? (poll)
• Who is male?
• Who female?

• Who works in Hanoi?
• Who works in Ho Chi Minh city?
• Who elsewhere?

• Who works in the field of quality?
• Who is primarily a manager?
• Other?

• Who works in a university?
• Who works in a college/professional education?
• Who is mainly  a government official?
• Other?



Two topics

1. Four lenses to look at quality
(4 lăng kính về chất lượng)

2. The future of accreditation and audits
(Tương lai của kiểm định và kiểm toán)



Quality paradigms (mô hình chất lượng)

There is a lot of misunderstanding 
about quality and how to manage 
quality. 

Likewise there is a lot of 
misunderstanding between 
professionals even within the same 
disciplines about how to deliver 
quality education. 

Có rất nhiều hiểu lầm về chất
lượng và cách quản lý chất
lượng.

Tương tự như vậy, có rất nhiều
hiểu lầm giữa các chuyên gia
trong cùng ngành về cách cung
cấp chất lượng giáo dục.

Statement
Misunderstanding finds its roots in 
the different lenses with which 
people look at the world.

Tuyên bố
Sự hiểu lầm bắt nguồn từ các
lăng kính khác nhau mà mọi
người nhìn thế giới.
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FOUR LENSES ON QUALITY
(4 lăng kính về chất lượng)



Discussion in the Dutch Academy for Quality
(Thảo luận trong Học viện chất lượng Hà Lan)

Initiator (người khởi xướng):
Vinkenburg, H. (2010)

Dr. Huub Vinkenburg



Discussion in the Dutch Academy for Quality
(Thảo luận trong học viện chất lượng Hà Lan)

Van Kemenade E.A. & Hardjono T.W. (2018) "Twenty-first century Total 
Quality Management: the Emergence Paradigm", The TQM Journal, 
https://doi.org/10.1108/TQM-04-2018-0045
Hardjono, T.W. &  Van Kemenade E.A. (2020),  The emergence paradigm. 
Gouda, De GoudseSchool (just published this month).

Prof. dr. ing. 
Teun Hardjono

Dr. Everard van Kemenade

https://doi.org/10.1108/TQM-04-2018-0045


Recognise these ways of 
thinking?

(Bạn có nhận ra?)



the empirical paradigm
(mô hình thực nghiệm)

the reference paradigm
(mô hình tham chiếu) 

the emergence paradigm
(mô hình mới nổi)

the reflective paradigm
(mô hình ánh xạ)

Four paradigms (4 mô hình)
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Reference
(tham chiếu)

Reflective
(ánh xạ)

Empirical
(thực nghiệm)

Emergence
(mới nổi)

Quality:
Decision:
Metaphor:
Logic of 
command 
(Freidson):
Leadership:
Science:
Risk:

Quality:
Decision:
Metaphor:
Logic of 
command 
(Freidson):
Leadership:
Science:
Risk:

FOUR PARADIGMS (4 mô hình)

Chất lượng: 
Quyết định:

Ẩn dụ:
Logic (Freidson):

Lãnh đạo:
Khoa học:

Rủi ro:

Chất lượng: 
Quyết định:

Ẩn dụ:
Logic (Freidson)

Lãnh đạo:
Khoa học:

Rủi ro:



EMERGENCE

REFLECTIVE EMPIRICAL

REFERENCE

“fitness for use”



In table
Aspect
(lĩnh vực)

Empirical
(thực nghiệm)

Reference
(tham chiếu)

Reflective
(ánh xạ)

Emergence
(mới nổi)

Quality =
(Giá trị =)

Conformance to 
requirements
(Sự phù hợp với yêu  cầu)

Fitness for use
(Sự phù hợp để sử dụng)

An event
(Sự kiện)

Dynamic
(Năng động)

Decision based on
(Quyết định dựa trên)

Rules, standards
(Các quy định, tiêu chuẩn)

Models, guidelines
(Các mô hình, hướng dẫn)

Professional 
principles
(Các nguyên tắc 
nghề nghiệp)

Shared values, interaction 
between actors (Các giá trị
chung,tương tác giữa các tác
nhân)

Values (Giá trị) Accountability
(Trách nhiệm giải trình)

Success
(Thành công)

Professionalism
(Chuyên nghiệp)

Spontaneity
(Tính tự phát)

Metaphor
(Ẩn dụ)

Army
(Quân đội)

Google Home
(Nhà Google)

The Thinker (Rodin)
(Nhà tư tưởng)

An improvising jazz combo (Sự 
kết hợp nhạc jazz ngẫu hứng)

Logic (Freidson), who 
is in control
(Logic (Freidson), ai là 
người kiểm soát

Manager
(Quản lý)

Customer
(Khách hàng)

Professional
(Chuyên nghiệp)

Network
(Mạng lưới)

Leadership
(Lãnh đạo)

Directing
(Chỉ đạo)

Coaching
(Huấn luyện)

Delegating
(Ủy quyền)

Shared
(Chia sẻ)

Science
(Khoa học)

Statistics
(Thống kê)

Management science, 
systems theory (Khoa học 
quản lý, lý thuyết hệ thống)

Philosophy 
(Triết học)

Complexity Theory
(Lý thuyết phức hợp)

Risk 
(Rủi ro)

Bureaucracy
(Quan liêu)

Pampering the customer
(Nuông chiều khách hàng)

Arrogance
(Kiêu căng)

Chaos
(Hỗn loạn)



The fifth Quadrant
(Góc vuông thứ 5)

Reference
Tham chiếu

Emergence
Mới nổi

Reflective
Ánh xạ

Empirical
Thực nghiệm

TQM: epistemic fluency

OrderUn-order



Epistemic fluency: the fifth quadrant
(Sự trôi chảy về nhận thức luận: góc vuông thứ 5)

“the capacity to understand, 
switch between and combine 
different kinds of knowledge and 
different ways of knowing about 
the world”
(Markauskaite and Goodyear, 
2016).

"Năng lực hiểu, chuyển đổi và kết 
hợp các loại kiến thức khác nhau 
và các cách hiểu biết khác nhau 
về thế giới“
(Markauskaite and Goodyear, 
2016).

Each paradigm has its value and 
significance, depending on the 
context.

Mỗi mô hình có giá trị và ý nghĩa 
của nó, tùy thuộc vào hoàn cảnh.



Examples in Quality Management
(Các ví dụ trong quản trị chất lượng)

Empirical paradigm
- Measurement instruments
- Performance indicators
- Accreditation

Mô hình thực nghiệm
- Dụng cụ đo lường
- Chỉ số hiệu suất
- Kiểm định

Reference paradigm
- PDCA
- ISO/ EFQM 

Mô hình tham chiếu
- PDCA 
- ISO / EFQM 



Reflective paradigm

Discussion platforms
Professional groups like ASQ 

Dutch Academy for Quality

Mô hình ánh xạ

Các nền tảng thảo luận
Các nhóm chuyên nghiệp như
ASQ
Học viện chất lượng Hà Lan



(Attributes of) emergence paradigm
(Các thuộc tính của  mô hình mới nổi)
Emergence paradigm

interaction/synergy 
between internal and 
external (Hed institutes/
government / students); 
Appreciative Inquiry

• unpredictable;
• unexpected;
• unplanned.

Mô hình mới nổi

sự tương tác / sức mạnh tổng
hợp giữa các yếu tố bên trong
và bên ngoài; 

- không thể đoán trước; 
- bất ngờ;
- ngoài kế hoạch.

Concept analysis cfr Walker and Avant (2014)



You again (poll)
Who would say your organisation
looks at quality mainly from the 
empirical paradigm?
Who from the reference?
Who from the reflective?
Who from the emergence 
paradigm?
Who says: I do not know.

Ai sẽ nói rằng tổ chức của họ
xem xét chất lượng chủ yếu
từ mô hình thực nghiệm?
Ai từ mô hình tham chiếu? 
Ai từ mô hình ánh xạ? 
Ai từ mô hình mới nổi? 

Ai nói: Tôi không biết.



Deeper into emergence
(Tìm hiểu sâu mô hình mới nổi)

co-creation of a new coherent 
pattern (novelty / radical 
innovation)

dẫn đến mô hình mạch lạc mới
(tính mới / đổi mới triệt để)

https://www.youtube.com/watch?v=F4CqFs-fVIo



Novelties in Corona times
(Những điều mới lạ thời Corona)

https://www.youtube.com/watch?v=1dzVkB7SYl4

New York Christiano Ronaldo

https://www.youtube.com/watch?v=ctF5aMV05kM



Antecedents
(Tiền thân)

Reaction on the context

▪ Complex environment
▪ Un-order
▪ Far-from-equilibrium

▪ Corona…..

Phản ứng theo hoàn cảnh 

▪ Hoàn cảnh phức tạp
▪ Lộn xộn
▪ Thiếu cân bằng

▪ Corona…..



Antecedents
(Tiền thân)

Reaction of a complex 
adaptive system

▪ Self organization 
▪ Shared values
▪ Visionary leadership

Phản ứng của hệ thống thích 
ứng phức tạp

▪ Tự tổ chức 
▪ Giá trị chung
▪ Lãnh đạo có tầm nhìn xa



Antecedents 
(Tiền thân)

Reaction of actors / elements
▪ Diversity

▪ Interdependency

Phản ứng của các tác nhân/yếu tố
▪ Đa dạng

▪ Phụ thuộc lẫn nhau

Reaction by 
▪ Improvisation

▪ Creative dialogue
▪ Simple rules

Phản ứng của 
▪ Ứng biến

▪ Đối thoại sáng tạo
▪ Những quy tắc đơn giản



Emergence paradigm in Higher education
(Mô hình mới nổi trong GDĐH)

Interaction of all actors (diversity) 
includes involvement of staff and 
students.

Sự tương tác của tất cả các bên
(đa dạng) bao gồm sự tham gia
của nhân viên và học sinh.

Further development of Hed QA 
system as co-creation with Hed
institutes.

Phát triển hơn nữa hệ thống 
ĐBCL GDĐH với tư cách là đồng 
sáng tạo với các cơ sở GDĐH.

In the swarm there is no leader: that 
means self organisation or at least 
more autonomy.

Trong tập thể không có người
lãnh đạo: nghĩa là tự tổ chức
hoặc ít nhất là tự chủ hơn.



The four paradigms and Audits
(4 mô hình và kiểm toán)
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inspectors ?

consultants

critical friends

co-creators of innovation



Tung lai của kiểm định và kiểm toán ?
Mô hình mới nổi

• Diversity in audit team (students, 
staff)

• Use of improvisation (not only 
fixed program)

• Simple rules  (instead of >60 
standards to conform to)

• Creative discourse ( no 
inspection)

• Đa dạng về đội ngũ kiểm toán
(sinh viên, nhân viên) 

• Sử dụng ứng biến (không chỉ
chương trình cố định)

• Các quy tắc đơn giản (thay vì
>60 tiêu chuẩn để tuân theo)

• Diễn ngôn sáng tạo (không kiểm
duyệt)



Tung lai của kiểm định và kiểm toán ?

Audits (external and internal) can 
be very supportive for Q.

Kiểm toán (bên ngoài và bên 
trong) có thể hỗ trợ rất nhiều cho 
CL.

But: an accreditation system will be 
hardly accepted by academics, if 
the auditors are badly trained for 
the job.

(Van Kemenade, 2009)
(http://english.vietnamnet.vn/fms/
education/220656/higher-
education-accreditation-centers-
lack-professionalism.html)

Nhưng: hệ thống kiểm định sẽ khó
được giới hàn lâm chấp nhận nếu
đánh giá viên không được đào tạo
tốt.

(Van Kemenade, 2009)
(http://english.vietnamnet.vn/fms/
education/220656/higher-
education-accreditation-centers-
lack-professionalism.html)



Do you agree?
Do you agree in future Hed 
institutes need more autonomy? 
Yes/no

Bạn có đồng ý trong tương lai các cơ sở 
GDĐH cần nhiều quyền tự chủ hơn 
không? Có/Không

Do you agree that the further 
development of the quality system 
needs to be co-created between 
institutes and government? Yes/no

Bạn có đồng ý rằng sự phát triển hơn 
nữa của hệ thống chất lượng cần được 
đồng tạo giữa các cơ sở đào tạo và chính 
phủ không?  Có/Không

Do you agree internal audits need 
to be expanded in Hed institutes in 
Vietnam? Yes/no

Bạn có đồng ý đánh giá nội bộ cần được
mở rộng tại các cơ sở GDĐH ở Việt Nam 
không? Có/Không

Do you agree internal and external 
auditors/accreditors need more 
training? Yes/no

Bạn có đồng ý rằng các đánh giá viên bên
trong và bên ngoài cần được đào tạo
thêm không? Có/Không



Do you agree?
Do you agree internal and external 
auditors need to be trained in 
simple rules? Yes/no

• Bạn có đồng ý đánh giá viên nội 
bộ và bên ngoài cần được đào tạo 
về các quy tắc đơn giản không? 
Có/Không

Do you agree internal and external 
auditors/accreditors need to be 
trained in creative discourse? 
Yes/no

• Bạn có đồng ý đánh giá viên nội bộ 
và bên ngoài cần được đào tạo về 
diễn ngôn sáng tạo không? 
Có/Không

Do you agree internal and external 
auditors/accreditors need to be 
trained in improvisation? Yes/no

• Bạn có đồng ý đánh giá viên nội bộ
và bên ngoài cần được đào tạo về
khả năng ứng biến không? 
Có/Không



Auditor attitudes
(Thái độ của đánh giá viên)

Positive intention 

Justice 

Sincerity 

Conscious of self-

improvement 

Trust 

Trustfulness 

Patience

Ý định tích cực

Sự công bằng

Chân thành

Có ý thức hoàn thiện bản

thân

Tin tưởng

Đáng tin cậy

Kiên nhẫn



Do you agree?
Do you agree that auditors/accreditors 
need (yes/no):

(Positive) intention 
Justice 

Sincerity 
Conscious of  self-

improvement 
Trust 

Trustfulness 
Patience

Bạn có đồng ý rằng đánh giá viên 
cần (Có/Không):

Ý định tích cực

Sự công bằng

Chân thành 

Có ý thức hoàn thiện bản thân 

Tin tưởng

Đáng tin cậy 

Kiên nhẫn

Do you agree that requires training as 
well? Yes/no

Bạn có đồng ý rằng cần phải đào
tạo không? Có/Không



Conclusions (Kết luận)
1. There are four different lenses to look at 

quality in Higher Education.
2. The empirical and reference paradigm fit 

best in times of order.
3. The reflective and emergence paradigm 

fit best in times of uncertainty.
4. The emergence paradigm is needed. It 

requires self organisation/autonomy, co-
creation between all stakeholders and 
visionary leadership.

5. Accreditation fits in a control driven 
context (empirical); acceptance by 
academics depends a.o. on the quality of 
the (internal and external) auditors.

6. Auditors can be inspectors, consultants, 
peers or co-creators.

7. In the emergence paradigm audits can 
occur, if auditors are trained in simple 
rules, creative discourse, improvisation 
and the right attitude.

1. Có 4 lăng kính khác nhau để nhìn nhận về chất 
lượng đào tạo Đại học.

2. Mô hình thực nghiệm và mô hình tham chiếu 
phù hợp nhất trong những thời điểm chắc 
chắn.

3. Mô hình ánh xạ và mô hình mới nổi phù hợp 
nhất với những thời điểm không chắc chắn.

4. Mô hình mới nổi là cần thiết. Nó đòi hỏi tính tự 
chủ, cùng sáng tạo giữa các bên liên quan và 
tầm nhìn của người lãnh đạo.

5. Kiểm định phù hợp với những bối cảnh được 
kiểm soát (thực nghiệm); sự chấp thuận của 
giới hàn lâm phụ thuộc vào chất lượng của 
đánh giá viên (bên trong và bên ngoài).

6. Đánh giá viên có thể là người thẩm định, tư 
vấn, đồng sáng tạo.

7. Với mô hình mới nổi, kiểm định có thể xảy ra 
nếu những đánh giá viên được đào tạo về 
những nguyên tắc cơ bản, diễn ngôn sáng tạo, 
ứng biến và có thái độ đúng đắn.
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