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Inleiding

Kader van het onderzoek
In het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het functioneren van het
stelsel van externe kwaliteitsbeoordeling in het Nederlandse hoger onderwijs
worden alle belangrijke actoren betrokken. Vanzelfsprekend behoren daartoe ook
de hogeronderwijsinstellingen; het gaat immers om de kwaliteit van hun onder-
wijs.

Binnen de algemene probleemstelling van het onderzoek dient dit deelrapport
daarom te leiden tot een antwoord op onderzoeksvraag 4: ‘Werken de maatrege-
len in het kader van de kwaliteitszorg door op alle onderwijskundige niveaus en
leiden die maatregelen daar ook tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit
van de opleiding?’ Daarnaast wordt gezocht naar een verklaring: ‘Zijn verschillen
voor wat betreft de mate waarin maatregelen worden genomen toe te schrijven
aan organisatorische en procedurele randvoorwaarden die op de hogeronderwijs-
instellingen zijn gecreëerd?’

Dit deelrapport moet worden gelezen in samenhang met de overige neerslagen
van bevindingen omtrent de andere onderzoeksvragen.

Dankzeggingen
De wijze waarop dit onderzoeksrapport tot stand is gekomen, is voor alle betrok-
kenen ongewoon geweest: de Algemene Rekenkamer werkte niet eerder met on-
derzoekers die vanuit een universitair onderzoeksinstituut bij de Rekenkamer
werden gedetacheerd. Voor de onderzoekers was de verhouding tot de Algemene
Rekenkamer ook nieuw en een geheel andere dan in opdrachtonderzoek gebrui-
kelijk is, laat staan in vergelijking tot ‘vrij’ onderzoek. Wij willen alle betrokke-
nen in de Algemene Rekenkamer en in CHEPS danken voor zowel de diepgaande
discussies over het al dan niet aangaan van deze relatie (uiteindelijk dus wel) als
voor de soepele manier waarop daarna de samenwerking plaatsvond. Met name
geldt onze dank Kees Reedijk als projectleider in de Algemene Rekenkamer, Je-
roen Huisman, de onderzoekscoördinator van CHEPS, onze collega Egbert  de
Weert, en in het bijzonder Ad Verkleij, die als klankbord—en meer dan dat—
heeft gefungeerd voor de rapportage over de bevindingen.
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Onze speciale dank gaat uit naar degenen die aan de interviews hebben meege-
werkt; ook zij moesten een voor hen onbekend evenwicht zien te vinden tussen
het beantwoorden van vragen van een medewerker van de Algemene Rekenka-
mer en meedoen aan een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De opzet van het
onderzoek was zodanig dat deze respondenten anoniem konden blijven, maar zij
weten wie wij bedoelen.



1 Doorwerking van externe kwaliteitsbeoordeling

Eerder onderzoek

1.1 Inleiding
Doorwerking van de externe kwaliteitszorg in de onderwijskundige niveaus van
de hogeronderwijsinstellingen is het onderwerp van dit deelonderzoek. Doorwer-
king betreft het ‘sluiten van de ‘visitatie-cirkel’ ’: hoe wordt de evaluatie van het
hoger onderwijs weer teruggekoppeld naar het onderwijsproces? Vanuit het oog-
punt van kwaliteitsverbetering—een van de twee hoofddoelstellingen van het
evaluatiestelsel—is dit een kernvraag.

Gedurende de ruim tien jaar dat er in het Nederlandse hoger onderwijs sprake is
van externe kwaliteitszorg, is het een taak van de Inspectie van het (Hoger) On-
derwijs na te gaan in hoeverre er sprake is van doorwerking van dit stelsel in de
hogeronderwijsinstellingen. Zij rapporteert daarover jaarlijks in separate publi-
caties voor universiteiten en hogescholen; het functioneren van de Inspectie is
voorwerp van studie in een ander deel van dit project. Daarnaast is enkele malen
wetenschappelijk onderzoek verricht naar ditzelfde onderwerp. Op dit eerder ui-
gevoerde onderzoek willen wij hier om twee redenen ingaan. Ten eerste om de
conclusies uit ons onderzoek in een eventuele trend te kunnen plaatsen. Ten
tweede om uit het eerdere onderzoek methodisch lering te trekken voor de opzet
van ons eigen onderzoek.

1.2 Effecten tijdens de eerste ronde onderwijsbeoordelingen
Het gaat hier met name om de onderzoeksprojecten ‘Interne zorg en externe
prikkel: Onderwijskwaliteitszorg in Nederlandse universiteiten en hogescholen’
(Frederiks et al. 1993) en Frederiks’ proefschrift ‘Beslissen over kwaliteit’ (1996)
alsmede om een aantal onderdelen van ‘Een solide basis voor beslissingen: Effec-
ten van onderzoeksevaluaties door de VSNU’ (Westerheijden 1996).

1.2.1 Doorwerking, effecten en dergelijke
In de genoemde onderzoeksprojecten was de afhankelijke variabele niet ‘door-
werking’, maar ‘effecten’, ‘gebruik’ en dergelijke. Welke gevolgen voor het onder-
zoek heeft het gebruik van deze verschillende termen? ‘Gebruik’ kan onder ande-
re omschreven worden als het terugkoppelen van evaluatie-uitkomsten naar het
beleidsproces. ‘Doorwerking’ wordt wel omschreven als de effecten van beleids-
wijzigingen op grond van evaluaties. In principe kan ‘gebruik’ gezien worden als
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een stap op weg naar doorwerking. Het is zinnig te bezien wat de feitelijke over-
eenkomsten en verschillen in focus van de diverse onderzoeksprojecten zijn.

Voor een groot deel waren de feitelijke onderwerpen van onderzoek in alle geval-
len dezelfde; er bestaat dus een zekere mate van overlap tussen de concepten.
Met name Frederiks et al. (1993) richten zich in hun onderzoek net als in het on-
derhavige deelonderzoek op de vraag hoe de externe evaluaties leiden tot aanbe-
velingen en maatregelen op het niveau van opleidingen. Wel ligt daar het accent
meer op de aanbevelingen, terwijl het in ons onderzoek meer gaat om omzetting
van voorgenomen maatregelen in feitelijk onderwijsbeleid en de effecten daarvan.

Frederiks (1996) en Westerheijden (1996) hebben relatief meer aandacht voor de
wijze waarop besluitvormers in de hogeronderwijsinstellingen omgaan met de
evaluatieprocessen en -uitkomsten, zowel op opleidings- en faculteitsniveau als
op instellingsniveau (dat laatste vooral in Westerheijden 1996).

Een belangrijk element in de conceptie van ‘doorwerking’ zowel als van ‘gebruik’
is dat onderzoekers ervan uitgaan dat er geen sprake is van een simpel lineair
beleidsmodel. Een lineair beleidsmodel zou in extremo betekenen dat een externe
beoordeling leidt tot aanbevelingen die allemaal zonder meer worden uitgevoerd.
Genoemde onderzoekers benadrukken echter dat een beleidsmodel dat meer em-
pirische inhoud beoogt te hebben, complexer moet zijn. In de eerste plaats resul-
teert de externe kwaliteitsbeoordeling in rapportages met daarin niet enkel ex-
pliciete aanbevelingen, maar ook andere teksten die als aanbeveling gelezen
kunnen worden, veelal gekenmerkt door werkwoorden die een norm of opinie
aanduiden1 (‘de commissie meent…’, ‘de opleiding zou kunnen overwegen om …’,
‘met verbazing nam de commissie kennis van …’ enzovoorts).2 In de tweede
plaats is een dergelijke tekst niet meer dan een van de factoren die in het be-
sluitvormingsproces  van de autonome hogeronderwijsinstelling een rol spelen.
Andere factoren (bijvoorbeeld de randvoorwaarde van een beperkt budget) kun-
nen de uiteindelijke uitkomst daarvan beïnvloeden. Ten derde—maar misschien
is dit een specificatie van het vorige punt—is het mogelijk dat hogeronderwijsin-
stellingen het niet eens zijn met een aanbeveling of opmerking van een visitatie-
commissie en daarom implementatie niet verder overwegen. Een dergelijk meer
complex beleidsmodel impliceert echter dat een aanwijsbaar lineair verband tus-
sen de kwaliteitsbeoordeling en de doorwerking niet of minder te verwachten is.
In de opzet van het huidige onderzoek zal dat probleem zo goed mogelijk worden
ondervangen. Mede daarom hebben wij ervoor gekozen uit te gaan van de door de
hogeronderwijsinstellingen toegezegde maatregelen.

                                                  

1 Zelfs de keuze van een visitatiecommissie om bepaalde zaken niet of juist wel zelfs maar als
constatering op te nemen, kan als aanbeveling worden opgevat. Deze complicatie is in genoem-
de onderzoeken genegeerd.
2 De voorbeelden in de tekst zijn gefingeerd. Overigens bleek in Frederiks et al. 1993 (p. 63)
dat circa 2/3 van de aanbevelingen ‘dwingend’ was geformuleerd, 1/3 ‘vrijblijvend’. Verder was
¾ ‘concreet’ en ¼ ‘abstract’. Adressaten of termijnen worden in aanbevelingen weinig genoemd.
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1.2.2 Doorwerking op onderwijskundige niveaus
Kallenberg en Krol-De Grauw (1992) onderscheiden binnen een universiteit vier
onderwijskundige niveaus waarop de onderwijstaak gestalte krijgt: het facultaire
niveau, het opleidingsniveau, het vakgroepsniveau en het docentniveau. Voor
hogescholen kan een vergelijkbare niveau-indeling worden gehanteerd. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat de gelaagdheid tussen de hogescholen sterk ver-
schilt en dat de aanduiding van de onderwijskundige niveaus nogal uiteenloopt.

Omdat de visitaties in eerste instantie gericht zijn op het opleidingsniveau, heb-
ben Frederiks et al. (1993) dit niveau als analyse-eenheid voor hun onderzoek
gekozen, met echter oog voor gebruik op andere niveaus binnen de hogeronder-
wijsinstelling. Zij concluderen dat de zelfevaluatierapporten en de visitatierap-
porten in het algemeen wijd worden verspreid. Binnen de opleidingen vinden
zelfevaluatierapporten meer lezers, terwijl op het centrale instellingsniveau
daarentegen de visitatierapporten vaker worden gelezen (Frederiks et al. 1993:
57–58).

Aanbevelingen en maatregelen delen zij in 31 onderwerpen in gegroepeerd in zes
onderwijscategorieën:

� studenten-
instroom,

� propedeuse,

� doctoraal,

� docenten,

� faciliteiten,

� afgestudeerden.

In de zelfevaluatierap-
porten zijn de voorstel-
len voor actie3 van de
opleidingen het meest
gericht op het onder-
wijsprogramma (catego-
rieën propedeuse en
doctoraal) en het minst
op docenten (in het we-
tenschappelijk onder-
wijs) of faciliteiten (in het
gen min of meer dezelfde 
vergelijking van een klein
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Figuur 1  Aanbevelingen in zelfevaluatie- en visitatierapporten (bron:
Frederiks et al. 1993: 61)
 Hbo). De visitatierapporten volgen in hun aanbevelin-
accentuering van onderwerpen (zie figuur 1). Voor een
 aantal gevallen als in ons onderzoek concluderen wij

       

ten door de opleiding zelf worden opgesteld, hebben wij het lie-
’ dan over ‘aanbevelingen’.
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hieruit dat, om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken, wij ons het beste
kunnen concentreren op aanbevelingen gericht op het onderwijsprogramma.

Ten slotte willen wij hier een conclusie uit Frederiks et al. 1993: 66) onder de
aandacht brengen:

Hoewel wij niet kunnen concluderen dat als gevolg van het stelsel van kwali-
teitszorg verhoudingsgewijs veel maatregelen zijn genomen (er is een groot
verschil tussen het aantal gedane aanbevelingen en genomen maatregelen) of
grote veranderingen (weinig drastische ingrepen) in het onderwijs zijn aange-
bracht, kan wel worden gesteld dat het stelsel de hoger-onderwijsorganisaties
heeft aangezet tot het voeren van een … bewuster en explicieter onderwijsbe-
leid.

Een van de redenen voor dit verschil tussen aanbevelingen en maatregelen kan
zijn dat zij in dat deel van hun onderzoek uitgingen van zelfrapportage door de
respondenten op hun survey. Ook Frederiks (1996) vindt een discrepantie tussen
aantallen aanbevelingen en maatregelen: 53% van alle aanbevelingen leidt line-
air tot maatregelen; daarnaast is al in 7% van de gevallen een maatregel geno-
men voordat het visitatierapport uitkomt (anticiperend gebruik) en is in 34% de
aanbeveling wel besproken maar heeft in een tot drie jaar nog niet tot actie ge-
leid;4 slechts in de overige 6% zijn aanbevelingen genegeerd. Een dergelijk per-
centage van niet-gebruik, maar dan berekend per visitatierapport, niet per af-
zonderlijke aanbeveling, vonden Frederiks et al. drie jaar eerder ook. De relatie
tussen aanbevelingen en maatregelen blijkt gecompliceerd te zijn, zoals theore-
tisch ook werd verwacht.

Al met al wijst dit erop dat het voor ons onderzoek, waar het immers gaat om
doorwerking van de kwaliteitszorg, verstandig is om uit te gaan van de voorge-
nomen maatregelen en niet (alleen) van de aanbevelingen, om deze complexitei-
ten zoveel mogelijk te vermijden.

1.2.3 Stappen naar bestuurlijke hantering
De doorwerking van externe kwaliteitsbeoordeling dient vooral op het niveau van
de opleiding plaats te vinden, of op de onderwijskundig lagere niveaus binnen de
opleiding; dit werd ook gevonden door de in de vorige paragraaf aangehaalde on-
derzoeken van Kallenberg & Krol-De Grauw (1992), Frederiks et al. (1993) en
Frederiks (1996).

In het besluitvormingsproces om tot de uiteindelijk doorwerkende maatregelen te
komen zouden echter ook andere niveaus binnen de hogeronderwijsinstelling van
belang kunnen zijn. Uit de onderzoeken die plaatsvonden tijdens de eerste fasen
van interne en externe kwaliteitszorg in het Nederlandse hoger onderwijs (naast
bovengenoemde ook onder anderen Weusthof 1994) blijkt dat in de meeste ge-

                                                  

4 Zoals verderop in dit rapport zal blijken, schatten wij dat er tot gemiddeld vier jaar nodig is
om van aanbeveling tot doorwerking te geraken.
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vallen voornamelijk het facultaire niveau5 mede een rol speelde. Besluitvormers
op het centrale niveau van de instelling als geheel waren toen veel minder zicht-
baar: ‘Meestal is de bemoeienis met onderwijskwaliteit op het centrale niveau
beperkt tot stimuleren en steunen van decentrale initiatieven’ (Frederiks et al.
1993: 45). Onder andere wegens cultuurverschillen tussen de diverse faculteiten
kon men op het centrale niveau soms weinig anders doen dan kwaliteitsbewust-
zijn stimuleren (Frederiks et al. 1993: 46). Niettemin kon ook toen reeds worden
geconcludeerd dat de externe kwaliteitsbeoordelingen ook voor het centrale ni-
veau van de hogeronderwijsinstellingen een ‘belangrijke stimulans’ waren om
meer aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs te besteden (Frederiks et al.
1993: 52).

Rond 1996, toen de tweede ronde van onderwijsvisitaties in het wetenschappelijk
onderwijs goed op weg was, bleek echter dat niet alleen meer de facultaire be-
sluitvormers (decanen en dergelijke) gaandeweg een actievere rol begonnen te
spelen. Ook op het centrale niveau begonnen colleges van bestuur en hun staven
zich meer en op omvattender wijze met de follow-up van de kwaliteitszorg bezig
te houden (Westerheijden 1996). Uitkomsten en bestuurlijke hantering van kwa-
liteitszorg was een standaardonderwerp geworden voor het geregelde bestuurlijk
overleg tussen CvB en faculteitsbesturen. Hoewel besluitvormers meenden dat de
externe kwaliteitszorg weinig nieuwe feiten aan het licht bracht, vonden zij wel
dat het eerdere opinies en (voor-)oordelen legitimeerde op grond waarvan formele
besluiten konden worden genomen die differentieerden tussen faculteiten, vak-
groepen en dergelijke op basis van kwaliteit. Kwaliteitsargumenten speelden een
belangrijke rol in diverse soorten beslissingen, tezamen met overwegingen van
profilering en strategie van de instelling. De effecten van de kwaliteitszorg ble-
ken niet (meer) beperkt tot doorwerking in het onderwijsprogramma, maar be-
troffen eveneens, onder andere, personeelsbeleid en reorganisaties van facultei-
ten.

In dergelijke beslissingen spelen andere niveaus dan de in het huidige onderzoek
betrokken onderwijskundige niveaus een grote rol. Niettemin zullen wij ons hier
tot de doorwerking in het onderwijs beperken, omdat dat een van de doelstellin-
gen van de externe kwaliteitszorg is.

1.3 Is doorwerking ook kwaliteitsverbetering?
Een veronderstelling van de doelstelling ‘kwaliteitsverbetering’ in de externe vi-
sitatieprocedure is dat er inderdaad een aantoonbare verbetering van de kwali-
teit van het onderwijs zal plaatsvinden als gevolg van de procedure van interne
en externe evaluatie.

Er is echter nergens vastgelegd wat zo een aantoonbare verbetering zou moeten
inhouden: een algemene definitie van kwaliteit is niet gegeven. Dat is niet alleen

                                                  

5 In het HBO is vaak geen sprake van ‘faculteiten’, maar van ‘sectoren’ en dergelijke; wij
zullen voor het gemak steeds de term ‘faculteiten’ gebruiken.
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in het Nederlandse hoger onderwijs zo, maar dat geldt evenzeer in internationale
vergelijking van hoger onderwijs (Van Vught & Westerheijden 1993; Scheele et
al. 1998). In hedendaagse opvattingen over kwaliteit wordt vrij algemeen aan-
vaard dat kwaliteit onder andere bestaat in het voldoen aan de verwachtingen
van gebruikers (Harvey & Green 1993). Dat impliceert dat alle groepen van ge-
bruikers en andere belanghebbenden bij hoger onderwijs, zoals studenten, werk-
gevers, overheid, disciplinegenoten, een eigen opvatting van kwaliteit kunnen
hebben (Brennan et al. 1992). Voor een meer substantiële omschrijving van kwa-
liteit is het bovendien nodig deze te specificeren per discipline of kennisgebied.
Onder andere om deze reden spelen de discipline-overlegorganen binnen de
VSNU een belangrijke rol in het specificeren van het visitatieprotocol. Mede om
deze reden wordt in alle visitaties veel aandacht geschonken aan de formulering
van de missie en daarvan afgeleide doelstellingen per opleiding.

De enige gezaghebbende uitspraak over kwaliteitsverbetering van een opleiding
kan dan ook komen van een volgende visitatie die gebaseerd is op een zelfevalua-
tie waarin diverse groepen belanghebbenden bij die opleiding zijn gehoord. De
onderzoekers in het huidige project kunnen dan ook hierover geen uitspraak dan
ook niet doen. Wat wij wel kunnen en zullen doen, is in de interviews de opinies
van betrokkenen binnen de opleiding hierover vragen.

In het volgende hoofdstuk zullen we nader ingaan op het opzet van het onder-
zoek.



2 Methodologische verantwoording van de
onderzoeksopzet

2.1 Onderbouwing van de keuze voor gevalsbeschrijvingen
In onze keuze voor de opzet van het onderzoek hebben wij ons door de centrale
onderzoeksvraag laten leiden, die luidt: ‘Werken de maatregelen in het kader van
de kwaliteitszorg door op alle onderwijskundige niveaus en leiden die maatrege-
len daar ook tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de opleiding?’

Het visitatiestelsel in Nederland heeft een zeer contextspecifiek karakter. Visita-
tiecommissies hebben relatief veel vrijheid in het formuleren van hun eigen crite-
ria en manieren van rapporteren, inclusief de manier waarop ze aanbevelingen
doen. De vergelijkende of verklarende multiple gevalsstudie (Yin 1993) is een on-
derzoeksdesign dat bij uitstek geschikt is om gedetailleerde en diepgaande in-
formatie te verkrijgen over specifieke opleidingen waar specifieke visitaties
plaats hebben gevonden met als uitkomst specifieke aanbevelingen. Door voor
een vergelijkend-verklarende opzet van de gevalsstudies te kiezen, hebben wij
antwoord gezocht op twee verschillende vragen die even relevant zijn voor onze
studie:

1. Zijn er verschillende uitkomsten in soortgelijke gevallen en hoe kunnen wij
deze verklaren?

2. Zijn er soortgelijke
uitkomsten in klaar-
blijkelijk verschillen-
de gevallen en hoe
kunnen wij deze ver-
klaren?

Wij hebben ons onder-
zoek op één segment
van de visitatiecyclus
geconcentreerd, met het
visitatierapport als uit-
gangspunt en het invoe-
ren van specifieke
maatregelen naar aan-
leiding van de aanbeve-
lingen uit het rapport
als eindpunt. Langs
deze rode draad hebben

Figuur 2  Focus van het onderzoek in de visitatiecyclus
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wij de gevalsstudies uitgevoerd (zie figuur 2). Dat betekent dat wij de manier
waarop de visitatierapporten tot stand zijn gekomen in principe buiten beschou-
wing hebben gelaten. Door deze keuze om het ‘voortraject’ niet expliciet te onder-
zoeken was het mogelijk om de twee typen hogeronderwijsinstellingen—universi-
taire en Hbo-instellingen—in één steekproef te onderzoeken. Om dezelfde
redenen hebben wij wel rekening gehouden met het verschil in bevoegdheden van
de Inspectie ten opzichte van de universitaire en Hbo-instellingen, maar voor
onze doeleinden hebben wij naar de specifieke manieren gekeken waarop de In-
spectie bij de specifieke opleidingen heeft gehandeld, voor zover dat invloed heeft
gehad op de doorwerking van specifieke aanbevelingen.

2.2 Selectie van gevallen
De onderzoekspopulatie hebben wij gedefinieerd als de opleidingen in het Ne-
derlandse hoger onderwijs die zijn gevisiteerd in de collegejaren 1993–1994 en
1994–1995. Daardoor is er voldoende tijd verlopen tussen de visitatie en het on-
derzoek om het optreden van effecten zichtbaar te maken. Anderzijds dienen de
visitaties ook weer niet te lang geleden te hebben plaatsgevonden, onder andere
wegens de overgang naar de ietwat gewijzigde procedure van de tweede cyclus in
het wetenschappelijk onderwijs in 1993.

Met inachtneming van de beschikbare tijd en onderzoekscapaciteit en in overeen-
stemming met de gangbare praktijk van multiple case studies (Yin 1993) hebben
wij een selectie van acht gevallen gemaakt: vier uit het wetenschappelijk onder-
wijs en vier uit het hoger beroepsonderwijs. Een tweede belangrijke voorwaarde
voor de gevalsselectie was de vereiste aandacht te besteden aan ‘zorgelijke’ oplei-
dingen, waar vermoedelijk sprake is van de grootste kwaliteitsproblemen en de
meest dringende noodzaak voor maatregelen. Als resultaat van deze speciale na-
druk zijn de ‘zorgelijke’ gevallen in onze steekproef oververtegenwoordigd (50%
tegenover gemiddeld 7% in de populatie). Een gevalsstudie steekproef wordt im-
mers niet volgens de principes van statistische representativiteit samengesteld,
maar in functie van de eisen die het onderzoek stelt.

Bij het selecteren van gevallen hebben wij steeds een balans gezocht tussen ver-
gelijkbaarheid en contrast. Zo hebben wij vier paren opleidingen geselecteerd:
twee paren wetenschappelijke opleidingen en twee hogerberoepsopleidingen. Wij
hebben ook spreiding gezocht naar de typen kennisgebieden (disciplines), en heb-
ben daartoe twee alfa-wetenschappelijke opleidingen geselecteerd, twee gamma/
bèta-opleidingen,6 twee hogerberoepsopleidingen in de sociale sector en twee
technische beroepsopleidingen. Binnen deze paren hebben wij het contrast ge-
zocht tussen ‘zorgelijk’ en excellent. Met andere woorden, voor iedere ‘zorgelijke’
opleiding hebben wij een tegenhanger geselecteerd die door dezelfde commissie
een positief oordeel kreeg. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven op een zeer spe-

                                                  

6 In deze populatie waren er geen pure bètaopleidingen die onder de categorie ‘zorgelijk’ vie-
len, wat onze keuze aanzienlijk beperkte.
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cifiek niveau de doorwerking van de visitatierapporten te vergelijken. Het resul-
taat kan worden weergegeven als in figuur 3.

Daartoe hebben wij de gevallen met twee of drie letters als volgt gecodeerd.

H: Hbo-opleiding S: sociale sector Z: ‘zorgelijk’

T: technische sectorU: universitaire
opleiding

A: alfa richting

G: gamma richting (t.w. interdisci-
plinaire gamma- bèta opleidingen)

‘HSZ’ betekent dus een Hbo-opleiding in de sociale sector die naar aanleiding van
het visitatierapport door de Inspectie ‘zorgelijk’ is verklaard.

2.3 Methoden in de case studies
De informatie voor de gevalsstudies hebben wij uit twee soorten bronnen verkre-
gen, namelijk interviews met betrokkenen en documentenanalyse. Beide metho-
den zullen nader worden uiteengezet tijdens de stappen waarbij zij relevant zijn.

2.4 Bestuderen van de visitatierapporten
Wij hadden ons reeds bij de selectie van gevallen mede gebaseerd op de visitatie-
rapporten. In deze fase waren de rapporten over de geselecteerde opleidingen

WO HBO

‘excellent’

‘zorgelijk’

hard

zacht UA

UAZ

HS

HSZ

UG HT

HTZ

Figuur 3  ‘Kubus’ van geselecteerde gevallen
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grondig bestudeerd en geanalyseerd.7 Het product hiervan was een lijst met aan-
bevelingen op het gebied van curriculumverandering per geselecteerde opleiding.
De keuze om ons op het gebied van curriculumverandering te concentreren was
dat dit soort veranderingen rechtstreeks op het niveau van de opleiding plaats-
vindt. Daarnaast was uit eerder onderzoek gebleken dat dit het meest algemeen
voorkomende type aanbeveling was (zie hoofdstuk 1).

2.5 Eerste ronde interviews
De eerste interviews zagen wij per geval als het begin van het proces van gege-
vensverzameling. Wij hebben voor een iteratieve aanpak van de interviewrondes
gekozen, dat wil zeggen dat wij alleen de respondenten voor de eerste ronde van
tevoren hebben geselecteerd. Als identiek entry level  voor alle gevallen hebben
wij respondenten geselecteerd op het niveau opleidingsdirecteur of vergelijkbare
functie. In tabel 1 presenteren wij een overzicht van de respondenten uit de eer-
ste ronde.

Tabel 1  Overzicht van de respondenten in de eerste ronde

Instelling Huidige positie Positie tijdens visitatie

UA Onderwijsdirecteur Buiten de instelling

UAZ Opleidingsdirecteur Hoogleraar

UG Onderwijsdirecteur opleiding Voorzitter opleidingscommissie

UGZ Opleidingsdirecteur Buiten de instelling

HT8 Hoofd studierichting Docent

Coördinator onderwijsontwik-
keling

Coördinator onderwijsontwik-
keling

HTZ Opleidingscoördinator Docent

HS Opleidingscoördinator Opleidingscoördinator

HSZ Opleidingscoördinator Buiten de instelling

                                                  

7 Bij de systematisering, codering en analyse van de visitatierapporten, de overige documen-
ten en de interviewtranscripties hebben wij gebruik gemaakt van het softwarepakket voor
kwalitatief onderzoek QSR Nud•Ist 4.0.
8 Bij deze opleiding waren twee respondenten in het eerste gedeelte van het interview aanwe-
zig. Het tweede gedeelte hebben zij ieder individueel voltooid.
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Omdat de visitaties enige jaren geleden hadden plaats gevonden (tussen 1993 en
1995) was het te verwachten dat niet alle respondenten destijds ook op dezelfde
manier betrokken waren bij de visitatie. Alle respondenten zijn echter direct be-
trokken geweest bij het invoeren van maatregelen naar aanleiding van de visita-
tie.

Ieder interview had twee gedeeltes, een specifiek en een algemeen gedeelte. Het
specifieke gedeelte van het interview was gericht op het reconstrueren van de
gebeurtenissen tijdens en na de visitatie. De lijsten met aanbevelingen vormden
de basis voor het protocol van de semi-gestructureerde interviews. De responden-
ten kregen naar aanleiding van de lijst steeds een reeks vragen per aanbeveling
(zie bijlage 5.2).

2.6 Documentanalyse
Op basis van de informatie uit de eerste ronde interviews hebben wij de nodige
verdere documentatie verworven en vervolgens aanvullende interviews gepland.

De belangrijkste momenten uit de gevallen hebben wij door middel van documen-
tenanalyse geverifieerd en aangevuld.  Wij hebben de volgende typen documen-
ten onderzocht:

� visitatierapporten, zelfstudierapporten (in sommige gevallen),  studiegidsen,
studieprogramma’s en ander voorlichtingsmateriaal over de opleidingen;

� interne en externe bestuurlijke reacties op de visitatierapporten;

� documenten met betrekking tot interne besluitvorming van opleidings-, facul-
tair en instellingsbestuur naar aanleiding van visitaties;

� correspondentie met de inspectie naar aanleiding van de visitatie.

Bij de documentenanalyse hebben wij niet alleen aanvullende informatie gezocht,
maar ook indicaties van typen gebruik en typen redeneringen bij bepaalde keu-
zen in de besluitvormingsprocessen.

Een groot deel van de documentenanalyse vond plaats tussen de eerste en de
tweede interviewronde, waardoor de tweede interviewronde zeer specifiek gericht
was op aanvullende informatie en het testen van bepaalde uitspraken en feiten
uit de eerste interviewronde en de geanalyseerde documenten.

2.7 Tweede ronde interviews
 De tweede ronde van interviews had zoals zojuist vermeld twee functies:

� om aanvullende informatie te verzamelen en de al verkregen informatie te
verifiëren met het oog op een zo volledig mogelijke gevalbeschrijving
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� om inzicht te geven in de doorwerking van visitatieaanbevelingen op facultaire
en instellingsniveau.

De respondenten voor de tweede ronde hebben wij geselecteerd op basis van de
informatie uit de interviews van de eerste ronde en op basis van de documenten-
analyse. Als aanvulling of contrast ten opzichte van de eerste ronde waar de focus
op het opleidingsniveau lag, zochten wij in de tweede ronde respondenten op
vooral facultair of instellingsniveau. Bij de keuze hebben wij ons mede laten lei-
den door de informatie over de werkelijke betrokkenheid van de respondenten bij
de processen tijdens en na de visitatie. Een en ander resulteerde in een veel gro-
tere diversiteit van respondenten in de tweede interviewronde in vergelijking met
de eerste (zie tabel 2).

Tabel 2  Overzicht van de respondenten in de tweede ronde

Instelling Huidige positie Positie tijdens visitatie

UA Hoogleraar Decaan

UAZ Decaan Lid opleidingscommissie

UG Onderwijsdirecteur faculteit Hoofd onderwijs

UGZ Vice-decaan Hoogleraar

HT Directeur Faculteit Directeur faculteit

HTZ Directeur Instituut Directeur Instituut

HS Onderwijsdirecteur instelling9 Onderwijsdirecteur instelling

HSZ Lid CvB Directeur instituut

2.8 Q-sort als interviewtechniek en analysemethode
In het tweede gedeelte van het interview bij beide rondes wilden wij niet alleen
feiten over het verloop van processen registreren, maar ook deze in het licht
plaatsen van de opvattingen van onze respondenten over de externe kwaliteits-
zorg in het algemeen. Om dit te bereiken, hebben wij een diepte-interview tech-
niek gebruikt gebaseerd op de Q-methodiek. Met behulp van de Q-methodiek is
het mogelijk subjectieve opvattingen, standpunten en houdingen van een groep
respondenten in kaart te brengen en empirisch te vergelijken. Daarvoor werkt de
Q-methodiek met een (relatief) klein aantal respondenten dat op een groot aantal
items wordt onderzocht.

                                                  

9 Ook een beleidsmedewerker kwaliteitszorg was tijdens het interview aanwezig.
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Onze respondenten werden op reactie gevraagd op 25 stellingen over de visitaties
en de visitatierapporten. Deze stellingen zijn afkomstig uit verschillende bron-
nen: wetenschappelijke literatuur, vakliteratuur en interviews uit eerder onder-
zoek over effecten van externe kwaliteitszorg. De stellingen omvatten een scala
opvattingen over de volgende aspecten van kwaliteitszorg:

� algemene acceptatie of afwijzing van externe kwaliteitszorg,

� opvattingen over nut en de functies van een visitatierapport,

� opvattingen over manieren van gebruik van een visitatierapport—instrumen-
teel of conceptueel, op korte of op lange termijn;

� organisatieniveau van gebruik van de aanbevelingen.

Tijdens het interview werden de respondenten gevraagd alle kaartjes met stellin-
gen (zie bijlage 5.3) systematisch te ordenen op een schaal van ‘zeer mee eens, erg
karakteristiek voor mijn standpunt’( -3) tot ‘zeer oneens, helemaal niet karakte-
ristiek voor mijn standpunt.’ (+3)  Tijdens het sorteren werden de respondent
verzocht hardop te denken en steeds uit te leggen waarom zij een bepaalde keuze
hebben gemaakt.

 Deze methode bleek zeer geschikt voor het afnemen van onze interviews, omdat
de respondenten bij het onderbouwen van hun keuzes steeds voorbeelden noem-
den en verbanden legden tussen hun algemene standpunten en de concreet on-
derzochte gevallen. Bovendien levert de methode goed vergelijkbare resultaten
op, omdat voor de respondenten als het ware steeds dezelfde context werd gecre-
eerd, namelijk het samenhangend geheel van alle stellingen over het onderwerp.
De reactie op de stellingen werd zodoende meer ‘geobjectiveerd’, want gebaseerd
op opvattingen en standpunten uit verschillende bronnen en niet slechts op de
idiosyncrasie van de individuele onderzoeker.

De Q-sort methodiek berust op de aanname dat respondenten met vergelijkbare
opinies ook een vergelijkbare rangorde van uitspraken zullen maken. Met behulp
van factoranalyse hebben wij de verschillen tussen de individuele rangordes tot
een beperkt aantal factoren gereduceerd. Op die manier hebben wij vier ideale
rangordes geconstrueerd, die steeds een gemiddeld beeld geven van een groep
respondenten die op overeenkomstige wijze denken over visitaties (zie bijla-
ge 5.3). Om de cijfers op een zinvolle manier te kunnen interpreteren, hebben wij
de interviewtranscripties geanalyseerd. Zo kwamen de verschillen en overeen-
komsten in keuzen en redeneringen van de respondenten naar voren.

Het moge duidelijk zijn dat hoe hoger de correlatie tussen factoren, hoe dichter
bij elkaar de opinies van de aangetroffen groepen respondenten liggen. Daarom
hebben we ons voor de doeleinden van dit onderzoeksrapport hebben ervoor geko-
zen om ons te concentreren niet zozeer op verschillen tussen groepen responden-
ten, maar op verschillen over bepaalde stellingen. Dat hebben wij om drie rede-
nen gedaan:

� Wij hebben een hoge mate van consensus aangetroffen op het meest relevante
aspect voor dit onderzoek, te weten de acceptatie van de visitaties.
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� De verschillen in opvattingen en standpunten over visitaties  in het algemeen
waren niet het voornaamste onderwerp van ons onderzoek, maar alleen een
hulpmiddel voor een zo volledig mogelijke reconstructie van een aantal geval-
len. Vanuit dit oogpunt hebben wij ons geconcentreerd op redeneringen die op
concrete gebeurtenissen een licht konden werpen.

� Omdat de keuze van respondenten ook op dit doel gericht was, bleek achteraf
de groep respondenten op niet te uiteenlopende manieren betrokken te zijn
geweest bij de onderzochte gevallen om conclusies te trekken over rechtstreeks
verband tussen overtuigingen en concrete gebeurtenissen.

De bevindingen uit de Q-sort hebben wij niet apart gepresenteerd, maar als
bouwstenen gebruikt voor het voltooien van de gevalbeschrijvingen en de daarop
gebaseerde algemene bevindingen.

2.9 Gevalbeschrijvingen en gevalvergelijking
Op basis van de gegevensanalyse hebben wij gevalbeschrijvingen opgesteld. Wij
hebben getracht het verloop van de processen in chronologische volgorde te pre-
senteren, geordend via in principe steeds dezelfde elementen in het follow-up
proces:

� Visitatie

� Visitatierapport

� Reactie (in het Hbo is een schriftelijke bestuurlijke reactie standaard; in de
universiteiten was in de onderzochte periode niet altijd een schriftelijk vast-
gelegde reactie vereist).

� Inspectie

� Aanbevelingen

� Uitkomst.

Waar nodig zijn in dit stramien verdere onderverdelingen aangebracht of fasen
samengenomen.

De gevalbeschrijvingen hebben wij aan onze respondenten voor commentaar
voorgelegd alvorens ze als onderdeel van het rapport op te nemen.

De gevallen hebben wij steeds op een vergelijkende manier geanalyseerd. Im-
mers, onze taak als onderzoekers was niet alleen maar een aantal verhalen te
schrijven, maar ook de logische verbanden tussen deze verhalen te leggen en con-
clusies te trekken die geldig zouden zijn voor de hele populatie van onderzochte
opleidingen.  Tijdens de analyse hebben wij ons steeds de vraag gesteld: wat kan
een verklaring zijn voor de specifieke manieren waarop de doorwerking van visi-
tatieaanbevelingen zich manifesteert? Zoals de tweede onderzoeksvraag voor dit
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deelproject aangeeft, werd daarbij in eerste instantie gekeken naar procedurele
en organisatorische randvoorwaarden.

Wij konden de afzonderlijke successen en moeilijkheden verklaren in termen van
organisatorische kenmerken, managementstijlen, samenloop van (on-)gelukkige
omstandigheden, de aanwezigheid of afwezigheid van change agents, kortom, met
algemeen bekende begrippen die het succes of falen van beleid beschrijven. Zo
ligt het voor de hand dat bij tekortschietend management ook de kwaliteitszorg
verwaarloosd zal worden, dat bij conflicten tussen docenten en bestuur de im-
plementatie vertraging zal oplopen, dat bij interdisciplinaire opleidingen met veel
deelnemende faculteiten processen meer tijd nodig hebben om op gang te komen,
dat in sommige gevallen duidelijk ‘druk van buiten’ nodig is en zelfs dankbaar
wordt gebruikt om bepaalde veranderingen op gang te brengen, enzovoorts. Men
raadplege de rijke literatuur uit verschillende stromingen over succes of falen
van beleid.

In de loop van de analyse is ons opgevallen dat één element dat bij alle gevallen
duidelijk te traceren viel, doorslaggevend bleek te zijn voor de mate van succes en
gemak waarmee in dat geval aanbevelingen overgenomen waren en in maatre-
gelen werden vertaald (gebaseerd op Fischer, 1995) dit betreft het door alle be-
trokken actoren aangebrachte onderscheid in niveau van de aanbevelingen. Op
basis van deze analyse hebben wij middels een model de dynamiek van doorwer-
king van de aanbevelingen zichtbaar gemaakt.

De bevindingen en de conclusies uit onze analyse presenteren wij in het volgende
hoofdstuk.



3 Bevindingen

3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben wij de methodologische voorwaarden en beper-
kingen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen geschetst. Wij hebben
gesteld dat de rapportages van de visitatiecommissies over de kwaliteit van de
gevisiteerde opleidingen slechts één van de externe elementen is in de besluit-
vorming over onderwijs binnen het complexe systeem van een hogeronderwijsin-
stelling. Het is niet de bedoeling noch de ambitie van dit rapport om naar aanlei-
ding van de inbreng van de visitatiecommissies de gehele structuur van hoger
onderwijsinstellingen door te lichten. Wij hebben ons onderzoek zoveel mogelijk
specifiek gericht op het ‘lot’ van bepaalde visitatieaanbevelingen, vanaf het mo-
ment dat zij bekend gemaakt werden aan de gevisiteerde opleiding tot en met
hun eventuele invoering in de onderwijsorganisatie. Wij hebben de follow-up ge-
tracht te volgen bij acht verschillende gevisiteerde opleidingen. De gevalbeschrij-
vingen zijn in het volgende hoofdstuk van dit rapport opgenomen. Om onze be-
vindingen te illustreren zullen wij regelmatig naar de gevallen verwijzen.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In § 3.1 geven wij antwoord op de eerste
onderzoeksvraag die wij introduceerden in § 2.1 als uitwerking van de probleem-
stelling van dit onderzoek: Zijn er bij de onderzochte opleidingen maatregelen
ingevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen van het visitatierapport? In § 3.2
beantwoorden wij de daarop volgende vraag: Zijn er verschillen in de manieren
waarop maatregelen worden ingevoerd? Hier komen onderwerpen aan de orde als
verschillen in de aansluiting op bestaande omstandigheden, kwaliteitszorgsyste-
men en culturen, en het optreden van de belangrijkste actoren in dit proces. De
vraag die wij behandelen in § 3.3 is het tweede deel van de probleemstelling en
luidt: Is er een specifieke verklaring te vinden voor de in § 3.2 beschreven verschil-
len? Wij presenteren daartoe een verklarend model voor de dynamiek van de fol-
low-up processen bij visitaties waarop de analyse van de acht gevallen is geba-
seerd.

3.2 Invoering maatregelen
De eerste vraag die wij in de gevalsstudies steeds hebben gesteld was: zijn er
maatregelen door de opleidingen uitgevoerd naar aanleiding van de aanbevelin-
gen van de visitatiecommissies?
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Onze hoofdconclusie in dit opzicht luidt dat blijkt dat, op enkele kleine uitzonde-
ringen na,10 alle aanbevelingen op het gebied van curriculumverandering na een
periode van gemiddeld vier jaar geleid hebben tot concrete maatregelen. Wij heb-
ben geen gevallen gevonden waar de instelling naar aanleiding van de aanbeve-
lingen bepaalde maatregelen heeft toegezegd en deze vervolgens niet heeft uitge-
voerd. De niet overgenomen aanbevelingen worden altijd beargumenteerd
verworpen.

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, hebben wij de visitatierapporten bestudeerd en
lijsten van aanbevelingen met betrekking tot curriculumverandering opgesteld,
specifiek voor iedere onderzochte opleiding (zie bijlage 5.1 en tabel 3). Tijdens de
eerste ronde van gesprekken hebben wij de respondenten steeds per aanbeveling
een reeks vragen gesteld (zie bijlage 5.2). Tijdens de tweede ronde (facultair of
instellingsniveau) hebben wij specifiek gevraagd naar de rol van het faculteits-
dan wel het instellingsbestuur bij de follow-up van sommige van de aanbevelin-
gen en bij het invoeren van maatregelen naar aanleiding daarvan.

De aanbevelingen, die zoals eerder gezegd geselecteerd zijn omdat zij het onder-
wijsprogramma betreffen, gaan in meer detail over een dozijn herkenbare catego-
rieën (zie tabel 3).

Tabel 3  Aanbevelingen van visitatiecommissies per casus

Categorie UA HSZ HS HTZ HT UAZ UG UGZ
Missie, profiel, eindter-
men

1 2 2 1 1 1 2

Breedte versus diepte 1 1 1 1 1 1
Coherentie programma 2 1 1 2
Onderwijsvormen 1 1
Vaardighedentraining 1 1 2
Stage 1 1 1 1
Studielast en –meting 1 1 1
Studentoriëntatie, stu-
deerbaarheid

2 1 2 1

Samenwerking met
andere opleidingen

1 1

Structuur (vakgroepen,
leerstoelen)

2 1

Interne kwaliteitszorg 1 1
Diverse 1 1

Vrijwel alle opleidingen krijgen van hun visitatiecommissie opmerkingen over de
afstemming van het programma op hun (soms onvoldoende duidelijk verwoorde)
profiel. De aanbevelingen aangaande de breedte en diepte van het programma

                                                  

10 De uitzonderingen zijn vooral (1) opmerkingen die op het moment van de publicatie van het
rapport al gedateerd waren en (2) aanbevelingen die in het kader van structurele veranderin-
gen in het programma niet meer relevant bleken te zijn.
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(dan weer te veel van het een, dan weer te weinig van het ander) hangen met
missie en profiel nauw samen en komen eveneens vrij algemeen voor. De overige
onderwerpen van aanbevelingen zijn minder frequent in onze kleine steekproef.
Daarbij zijn er geen die kenmerkend zijn voor alle ‘excellente’ of alle ‘zorgelijke’
opleidingen.

Niet opgenomen is een overigens kleine groep opmerkingen die een dusdanig tij-
delijk karakter hadden dat zij al bij het uitgeven van het visitatierapport geda-
teerd waren. Dit type opmerkingen is voor wat betreft hun aard niet te vergelij-
ken met een aanbeveling tot bijvoorbeeld een grondige herstructurering van een
programma, omdat de visitatie het bestaande curriculum als geheel van onvol-
doende niveau vindt. Later komen wij terug op het feit dat de betrokkenen op
verschillende manieren ‘gewicht’ toekennen aan verschillende aanbevelingen.
Dat maakt rechtstreekse vergelijkingen in termen van percentages ingevoerde en
niet ingevoerde maatregelen onmogelijk.

Wij concluderen dat de uitspraken van de visitatiecommissies een belangrijk
element vormen in de besluitvorming van opleidingen op het gebied van onder-
wijskwaliteit. In de bestudeerde documenten vinden wij bij de besluiten tot be-
paalde maatregelen regelmatig expliciete en impliciete verwijzingen naar de visi-
tatierapporten. Veelzeggend is het feit dat al onze respondenten zonder moeite
tijdens de interviews de belangrijkste conclusies uit deze rapporten konden noe-
men en de gevolgen in detail bespreken, soms vijf jaar na de gebeurtenissen.

In tabel 4 presenteren wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen die
ingevoerd zijn in antwoord op de onderwijsvisitaties.

Tabel 4  Invoering maatregelen per opleiding
Instel-
ling

Oordeel
visitatie-
rapport

Belangrijkste ingevoerde maat-
regel

Niet ingevoerde maatre-
gelen

Rol Inspectie

HT Positief Verbetering onderwijs op het ge-
bied van communicatieve vaardig-
heden

Geen Monitor

HTZ Kritisch Volledige herstructurering pro-
gramma

Fusie met een andere
opleiding (wel geprobeerd)

Ingreep

HS Positief Bevordering samenhang en
integratie van het programma

Geen Dreiging

HSZ Kritisch Volledige herstructurering pro-
gramma

Geen Ingreep

UA Positief Uitvoeren bestaande plannen
herprogrammering

Aanstelling van extra
hoogleraar

Monitor

UAZ Kritisch Volledige herstructurering pro-
gramma

Invoeren sommige ver-
plichte vakken

Dreiging

UG Positief Fusie met een soortgelijke op-
leiding

Invoering beroeps-
oriënterende stage

Monitor

UGZ Kritisch Volledige herstructurering pro-
gramma (in feite nieuwe oplei-
ding)

Geen Ingreep
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De tabel bevat de meest ingrijpende maatregelen naar aanleiding van de visita-
tierapporten. In alle vier opleidingen die (voor een bepaalde periode) onder de
categorie ‘zorgelijk’ vielen, zijn de genomen maatregelen zeer omvangrijk en in-
grijpend van aard. Het programma is namelijk in alle vier gevallen grondig ge-
herstructureerd. De specifieke aanbevelingen uit de visitatierapporten zijn dui-
delijk herkenbaar in de nieuwe programma’s.

De doelstellingen en het karakter van dit onderzoek alsmede de deskundigheid
van de onderzoekers (die natuurlijk niet alle onderzochte gebieden kan beslaan)
staan niet toe om een oordeel uit te spreken over de waarde van de ingevoerde
veranderingen voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs in deze oplei-
dingen. Dit is de taak van de volgende visitatiecommissie. In een van de gevallen
is dat overigens al gebeurd en heeft de opleiding van de tweede visitatiecommis-
sie een positieve beoordeling gekregen van haar inspanningen en van de resulta-
ten.

3.2.1 Rol van de Inspectie
In tabel 4 is in summiere vorm de rol van Inspectie weergegeven.11 Wij hebben
die rol in de tabel gekarakteriseerd met een paar steekwoorden. De Inspectie
heeft uitsluitend een functie van monitor vervuld bij opleidingen waarvan zij tot
de conclusie kwam dat er geen reden tot zorg was. Bij sommige van de opleidin-
gen heeft de Inspectie gedreigd (dreiging) met een zorgelijkheidsverklaring,
waarna zij vervolgens constateerde dat de reactie van de instelling bevredigend
was, zodat een zorgelijkheidsverklaring achterwege kon blijven. In drie andere
gevallen ging de bemoeienis van de Inspectie verder en stelde zij specifieke en
hardere eisen aan de zorgelijke opleidingen. Deze groep gevallen duiden wij aan
met het woord ingreep. Daarbij laten wij voorlopig buiten beschouwing dat deze
ingreep niet altijd op dezelfde manier resultaten heeft opgeleverd.

Het leggen van causale verbanden en het achteraf stellen van ‘wat als’ vragen is
altijd problematisch in een onderzoek. Niettemin kunnen wij beweren dat voor-
namelijk in het geval HSZ de Inspectie een onmisbare rol heeft gespeeld. Kort-
weg gesteld: zonder ingreep van de Inspectie was er waarschijnlijk bij deze oplei-
ding van de noodzakelijke curriculumhervormingen niet veel terechtgekomen,
althans niet op korte termijn. Bij HTZ kunnen wij de ‘wat als’ vraag ook in die
zin beantwoorden, met de kanttekening dat een ongelukkige reeks van miscom-
municaties het proces heeft belemmerd, maar dat per slot van rekening het be-
oogde resultaat is bereikt. In het geval HS was de ingreep van de Inspectie niet
rechtstreeks te baseren op het (zeer positieve) visitatierapport, maar op de kri-

                                                  

11 Hierbij moeten wij opmerken dat onze uitspraken over de Inspectie slechts opgenomen zijn
om het proces binnen de opleidingen te begrijpen. De rol van de Inspectie beïnvloedt het proces
van verwerken en doorwerking van de aanbevelingen uit de visitatierapporten en kan dus in
dit deelonderzoek niet buiten beschouwing blijven. Omdat de Inspectie niet direct bij ons on-
derzoek was betrokken, beperken wij ons tot het weergeven van opmerkingen over de Inspectie
door onze respondenten en tot de conclusies die wij daaruit hebben getrokken. Voor een syste-
matisch onderzoek naar de rol van de Inspectie in de follow-up is aanvullend onderzoek nodig.
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tiek van de Inspectie op de situatie in deze discipline als geheel. Op de overige
twee gevallen, UAZ en UGZ, komen wij terug in § 3.3.

3.2.2 Procedurele en organisatorische belemmeringen
Omdat wij hebben kunnen constateren dat vrijwel alle aanbevelingen serieus
genomen worden en binnen een redelijk tijdsbestek tot maatregelen leiden, is het
moeilijk om van structurele belemmeringen te spreken. Tijdens de gesprekken
hebben wij onze respondenten nadrukkelijk daarnaar gevraagd. Vrijwel alle res-
pondenten noemden, behalve het vanzelfsprekend geklaag over het gebrek aan
geld, het personeelsbeleid als de grootste belemmering. Vaak hebben zij de indruk
dat de visitatiecommissies (en vervolgens de Inspectie) deze belangrijke rand-
voorwaarde niet echt serieus betrekken bij hun aanbevelingen:

Als je je op [de aanbevolen] manier wilt profileren, dan moet je opnieuw begin-
nen… en zeggen… we nemen de mensen maar die in het profiel passen. Maar
zo is de situatie nergens: je hebt met bestaande mensen te maken. Je kunt wel
een profiel opschrijven, maar de mensen die al zitten worden niet zomaar ver-
vangen.12

3.2.3 Optreden van de visitatiecommissie in de ogen van de respondenten
Evenmin als de Inspectie, is het optreden van de afzonderlijke visitatiecommis-
sies die bij de onderzochte gevallen betrokken waren in ons onderzoek systema-
tisch onder de loep genomen. De opmerkingen van onze respondenten daarover
hebben wij als verklaring gebruikt bij de reconstructie van de follow-up proces-
sen. Echter, voornamelijk op facultair en instellingsniveau hadden onze respon-
denten meer dan één visitatie meegemaakt, waardoor zij uitspraken deden die
gebaseerd waren op vergelijkingen tussen verschillende commissies en discipli-
nes. Deze uitspraken zijn voor onze vraagstelling van belang, omdat zij een indi-
catie kunnen zijn voor (dreigende) knelpunten in het visitatiestelsel.

Vanzelfsprekend leveren directe vragen naar de mening van de respondenten een
hoge mate van sociaal wenselijke antwoorden op.13 Het geheel van reacties in dit
onderzoek overziend, menen wij te mogen stellen dat de respondenten over het
algemeen een hoge waardering hebben voor de zorgvuldigheid en de professiona-
liteit waarmee de visitatiecommissies te werk gingen.

Deze algemene uitspraak betekent niet dat elke individuele visitatiecommissie
dezelfde hoge waardering krijgt. De respondenten die meer dan een visitatie heb-
                                                  

12 Hier en verder in dit rapport gebruiken wij citaten uit de interviews als typische uitspraken
die bepaalde standpunten en conclusies illustreren; mede daarom en om de anonimiteit van
onze respondenten te waarborgen, vermelden wij niet de specifieke respondent. Lange citaten
zetten wij in een aparte alinea; kortere komen lopend in de tekst voor.
13 Onze benadering hiervan is (1) onderkenning van deze mogelijkheid in het specifieke deel
van het interview, gekoppeld aan (2) doorvragen naar feitelijke gedragingen en opvattingen
van diverse actoren. In het algemene deel van de interviews zorgen de stellingen waaruit de Q-
sort bestaat voor de nodige objectivering.



Bevindingen 23

ben meegemaakt, doen daar genuanceerde uitspreken over. Er ‘hangt veel van de
visitatiecommissie af’ is een uitspraak die wij enkele malen zijn tegengekomen.

Hoewel er geen twijfels worden geuit aan de integriteit van visitatiecommissies,
delen de respondenten de opinie dat de oordelen van de commissies uiteraard
gekleurd zijn door persoonlijke preferenties en ervaringen van commissieleden
(‘het zijn ook maar mensen’): ‘Ik denk dat zij wel fair zijn, maar toch wel eens
eenzijdig. Dus wel fair vanuit de optiek van de commissie.’ Dat is voor hen een
reden om altijd kritisch naar de aanbevelingen van de visitatiecommissies te kij-
ken, omdat zij soms: ‘gewoon tot een persoon, of tot hobby’s van een persoon uit
de visitatiecommissie [zijn] te herleiden. Aanbevelingen waar wij wel eens een
vraagteken bij zetten.’

Vanzelfsprekend worden visitatiecommissies beter geaccepteerd als deze beter in
staat zijn om aan te sluiten bij de bestaande cultuur in de opleiding:

Wij hebben wel in zijn algemeenheid gezegd dat wij het prettig vinden als er
iemand bij zit die er verstand van heeft. Wij willen dus niet alleen door onder-
wijsgoeroes overlopen worden. Dat is typisch voor techniek. Als je alleen maar
praat over onderwijsconcepten en over weet ik wat allemaal, maar niet inhou-
delijk…

In verscheidene varianten hebben wij de opmerking geregistreerd dat de visita-
tiecommissies soms niet al te gevoelig zijn voor de institutionele context van de
gevisiteerde opleidingen. Zaken als financiële en institutionele haalbaarheid
worden door de visitatiecommissies vaak als ‘ruis’ terzijde geschoven. Voorname-
lijk voor de interdisciplinaire opleidingen uit onze steekproef die vaak een com-
plexe structuur hebben, was dat een reëel probleem dat de doorwerking van een
visitatieoordeel negatief beïnvloedde:

Die visitatiecommissie doet heel makkelijk uitspraken en stoort zich niet aan
de bestuurlijke, organisatorische, financiële randvoorwaarden […] En niemand
die zich afvraagt wat dat kost.

De opleidingen die in de follow-up meer met de Inspectie te maken hadden (de
‘problematische opleidingen’), hebben soms moeite om Inspectie en visitatiecom-
missies uit elkaar te houden. Tijdens de interviews gebruikten zij de twee woor-
den als synoniemen, als een geheel van ‘bemoeienis van boven.’ Met name de
universitaire opleidingen die een positieve beoordeling hebben gekregen, bena-
drukken juist de onafhankelijkheid en het ‘peer review’ karakter van het visita-
tiestelsel. In beide gevallen blijkt dat een externe beoordeling door onafhankelij-
ke peers ook grote symbolische waarde heeft: het blijkt voor de opleidingen
gemakkelijker te zijn om kritiek te accepteren die afkomstig is van peers dan kri-
tiek van een ‘bureaucratische’ toezichthouder als de Inspectie.
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3.3 Typen reacties op de visitatierapporten
Eerder onderzoek (aangehaald in hoofdstuk 1, met name Westerheijden 1996)
toont aan dat direct causaal aantoonbare effecten van visitaties waarschijnlijk
alleen maar het topje van de ijsberg zijn. Veel minder zichtbaar, maar waar-
schijnlijk veel belangrijker is het bredere proces van cultuuromslag dat mede
wordt gevoed door het externe kwaliteitszorgstelsel. Het huidige onderzoek be-
vestigt dit beeld.

De specifieke rol van individuele aanbevelingen uit een visitatierapport valt
moeilijk te onderscheiden van de effecten van het geheel van het visitatiestelsel,
waarvan het visitatierapport slechts het zichtbare eindproduct is. Geconfronteerd
met uitspraken over de rol en het nut van de visitatierapporten, maken onze res-
pondenten veelvuldig de opmerking dat het om veel meer gaat dan om het rap-
port. De procedure, de voorbereidingen, en met name de zelfstudie, bepalen het
nut van een visitatie:

Ik zie dat een visitatierapport wel degelijk mee richting geeft aan onze blik op
het onderwijs. … het is gewoon goed dat je een toets van buiten hebt. Dat
maakt je wakker en houdt je gewoon scherp.

Wij hebben onze respondenten in dit kader gevraagd om op de volgende stelling
te reageren: ‘De kosten van de visitatie wegen niet op tegen de baten die zij ople-
vert voor onze opleiding of instelling.’ De vraag hebben wij gesteld als een indi-
recte manier om te toetsen welke waarde men toekent aan het externe visitatie-
stelsel. De meningen over deze stelling lopen uiteen (zie bijlage 5.3) afhankelijk
van de manier waarop de respondent kosten en de baten definieert. Als er alleen
over de visitatie sec wordt gesproken, hebben de meeste respondenten eigenlijk
geen zicht op de werkelijke kosten. Maar als er sprake is van een visitatie die een
bekroning is van een langdurige voorbereiding door de opleiding, waarin men de
eigen praktijk kritisch en systematisch heeft geëvalueerd, dan bestaat er geen
twijfel over de baten van het proces. Met hecht grote waarde aan ‘het soort be-
wustzijn wat je [met de zelfstudie] creëert binnen een opleiding:’

Ja, af en toe denk je dat [dat het veel kost], maar dat geldt alleen maar als je
inderdaad onvoldoende gebruik maakt van het effect dat zo’n visitatie juist ook
intern heeft, je moet toch investeren in kwaliteitszorg en die visitatie kan je in-
derdaad als breekijzer gebruiken […] en dan zijn de kosten heel nuttig geweest.

De reacties op twee andere stellingen (nummers 1 en 21, zie bijlage 5.3) bevesti-
gen dat de visitatiecommissies voornamelijk de functie vervullen van het waar-
borgen van basiskwaliteit. De respondenten staan tamelijk neutraal tegenover de
suggestie dat een visitatie criteria kan verschaffen voor het toetsen vooraf van
hun beleid en dat de visitatie veel nieuwe inzichten zou bieden voor toekomstige
ontwikkelingen. Een visitatierapport wordt niet louter als een bron van nieuwe
ideeën gezien, of als een middel om nieuw licht te werpen op de bestaande prak-
tijk van onderwijs (stelling 1). Een visitatierapport dat gezien wordt als een pro-
duct van het gehele systeem van externe kwaliteitszorg, heeft voldoende gewicht
om binnen de instellingen tot actie over te gaan:
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Als men dan hier met zoiets wordt geconfronteerd en als de inspecteur later
ook nog komt om te kijken wat gedaan is, dan is dat toch wel wat anders, dus
niet alleen het licht. Een licht kan lang schijnen terwijl er niks gebeurt.

Binnen deze algemeen gedeelde waardering van de visitaties kunnen wij belang-
rijke verschillen waarnemen in de manier waarop de uitkomsten van de visitatie
worden benut. De verschillen blijken te worden bepaald door het stadium waarin
de opleiding zich bevindt voor wat betreft het ontwikkelen van haar eigen sys-
teem van kwaliteitszorg. 14

3.3.1 Het waarborgen van kwaliteitsstandaard
De grootste effecten, zo kunnen wij concluderen, zien wij daar waar vóór de visi-
tatie onvoldoende structurele aandacht is geweest voor kwaliteit:

Ik denk dat als dat rapport er niet had gelegen, dat het nooit gebeurd was.

De Hbo-opleidingen in onze selectie waren voor het eerst gevisiteerd. De univer-
sitaire opleidingen zaten in de tweede visitatieronde. Drie van de Hbo-
opleidingen bevonden zich in een beginfase van de ontwikkeling van een intern
kwaliteitszorgsysteem (HS, HSZ, HTZ).15 In deze gevallen zien wij dat de opvat-
tingen en de criteria van de visitatiecommissies de belangrijkste bouwstenen
vormden van het kwaliteitsdenken in ontwikkeling binnen de opleiding:

Nou, volgens mij was er tot nu toe nauwelijks een kwaliteitsbeleid, behalve
evaluaties… Die conclusies van het visitatierapport, die laat je zwaar wegen.

Eén opleiding (HS) is er in geslaagd dit proces al anticiperend te doorlopen. Bij de
overige twee waren een kritische visitatie en een ingreep door de Inspectie nodig
om de opleidingen als het ware ‘wakker te schudden’ en een cultuuromslag op
gang te brengen:

Nou, de docentgerichtheid van het onderwijs was heel sterk [bij deze opleiding]
dat iedereen daar heel sterk zijn eigen beeld had… Op een gegeven moment [na
de visitatie] werd duidelijk en helder dat het niet langer kon, dat heeft duide-
lijk mee gespeeld in de vernieuwde opzet van het onderwijs en heeft geleid tot
een andere aanpak van de integratie van het totale onderwijs… [De visitatie]
heeft daar zeker een rol gespeeld.

Inmiddels heeft in twee van de vier Hbo-opleidingen een tweede visitatie plaats
gevonden (HT, HTZ). Bij de voorbereidingen voor de tweede visitatie hebben wij
vaker anticiperend gedrag gezien en hebben wij meer indicaties waargenomen
van integratie van de visitatie in het kwaliteitsbeleid van de opleiding.

                                                  

14 Zie over de interne systemen van kwaliteitszorg Weusthof, 1994, Kells, 1995
15 Ook de opleiding UGZ behoort tot deze groep omdat zij recent was gestart.
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Bij een van de universitaire opleidingen hebben wij ook het eerste visitatierap-
port betrokken, omdat bleek dat deze eerste visitatie een grote invloed heeft ge-
had op de opleiding. Zo was bij opleiding UA het eerste rapport zo schokkend, dat
men daar vastberaden was dat zoiets zich nooit meer mocht herhalen. Voor de
tweede visitatie had de opleiding zich dan ook grondig voorbereid. Dit leidde er-
toe dat uiteindelijk de belangrijkste aanbeveling van de tweede visitatiecommis-
sie was om door te gaan met de al genomen stappen tot herstructurering van het
curriculum. Deze externe motieven—‘druk van buiten’, het belang van ‘scoren’—
vormen belangrijke drijfveren bij de keuzes van de opleidingen over kwaliteit:

[Het hele mechanisme] legt je een bepaalde verplichting op. Het feit dat een
bepaalde commissie van buiten komt, dwingt een studierichting, of indirect de
raad van bestuur, toch altijd om wat zorgvuldiger naar de hele evaluatie en re-
actie te kijken dan wanneer het niet van buiten is…

De voorstanders van onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering zijn in deze
groep opleidingen vaak in de minderheid. Zij zien de visitatie als een bron van
externe legitimering en gebruiken deze daar ook voor:

Ik vind visitaties een goede zaak. En één van de redenen dat ik het een goede
zaak vind, is omdat je met een visitatierapport in de hand bepaalde dingen veel
makkelijker kunt realiseren in de faculteit dan zonder zo’n visitatierapport.

Bij verontrustende resultaten van de visitatie zijn de faculteits- en instellingsbe-
sturen eerder bereid om in te grijpen en/of de opleidingen (financieel) te steu-
nen:16

Er zijn ineens allemaal geldstromen vrijgekomen, ja […] Ik kan niet voorzien
als dat er niet was geweest, hoe het dan zou zijn gegaan. Nee, maar dat moet
haast wel. Wij kregen een gele kaart en men wilde blijkbaar niet zeggen van la-
ten wij zij maar opdoeken... Nee, er is geld vrijgemaakt. Geen enkele universi-
teit wil natuurlijk de schande hebben dat er iets verkeerds met zijn opleidingen
gebeurt. Ik denk dat het als drukmiddel wel werkt.

3.3.2 Behouden van kwaliteit
Indien de opleiding al een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem heeft, in die
termen denkt, en de visitaties in haar reguliere managementroutines heeft inge-
bouwd, treden hoofdzakelijk incrementele veranderingen op. In deze gevallen zijn
de zichtbare effecten van een visitatie marginaal.

De meest gewaardeerde functie van de visitatie in de groep van opleidingen (UG,
UA, HT tweede ronde) die reeds een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem
hebben, is dat het momenten van kritische zelfreflectie inbouwt, waarvoor anders
simpelweg nooit de tijd wordt gevonden:

                                                  

16 De meningen over de mate waarin het visitatierapport een goed instrument is voor het ver-
krijgen van (extra) financiële middelen zijn verdeeld. (zie bijlage 5.3)
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Ik vind de structuur van zelfevaluatie en visitatie goed. Je wordt weer even ge-
triggerd om alles op papier te zetten, om na te denken over de opleiding… ook
al wordt er verder niets mee gedaan. Alleen al het feit dat je een moment hebt
om er even rustig over na te denken en dat te doen, ondanks al dat gekreun,
hé? ‘Pffff… Al weer zoveel werk!

De respondenten in deze groep zijn van mening dat, mits de interne voorberei-
ding serieus is verricht, het visitatierapport nauwelijks grote verrassingen mag
bevatten. De meerwaarde zien zij vooral is het bevestigen van buitenaf van reeds
aanwezige inzichten en van bekende problemen:

Meestal komt het overeen met wat je eigenlijk wel wist en soms niet zo hardop
durft te zeggen, en [dan denk je van] ja, goed dat het even zo gezegd wordt.

In dat geval kan een visitatie interne processen sterk stimuleren:

Ik vind zo’n visitatie belangrijk omdat deze momentum geeft om interne pro-
cessen op gang te brengen of op gang te houden,. of daar een legitimatie onder
te leggen.

Tegelijkertijd signaleren wij dat bij deze opleidingen spanningen in het visitatie-
systeem aan de oppervlakte komen: aan de ene kant wil men de visitaties ge-
bruiken als pressiemiddel om zaken in beweging te krijgen, maar aan de andere
kant zijn, met name voor excellente opleidingen, de oordelen van een visitatie-
commissie soms te mild. Wij hebben een aantal faculteitsbestuurders horen kla-
gen dat zij er moeite mee hebben om opleidingen te blijven motiveren tot verdere
kwaliteitsverbetering. Immers, die opleidingen kunnen met het rapport in de
hand aantonen dat zij hun zaken op orde hebben. Er is een duidelijke behoefte
aan meer discriminerende beoordelingen die het verschil tussen de goede en de
beste opleidingen scherper zouden aantonen. Een van de opleidingen (UG) is
daarom actief op zoek naar Europese accreditatie of een andere vorm van inter-
nationale erkenning.

Juist in deze gevallen, waar de visitatie bijna als vanzelfsprekend wordt ervaren,
waar men na zorgvuldige zelfstudie nauwelijks verrast is door de beoordeling,
althans nauwelijks onaangenaam verrast, beginnen sommigen zich af te vragen
of het hele gebeuren nog werkelijk nodig is:

De baten komen uit het interne kwaliteitszorgsysteem en dan zeg ik: het hele
circus daaromheen kost ons heel veel tijd, kost de beoordelingscommissie heel
veel tijd, kost de VSNU heel veel tijd en dat voegt gezien het zeer algemene ka-
rakter van de aanbevelingen heel weinig toe aan waar wij zelf op waren geko-
men.

Het antwoord hierop wordt gegeven wanneer respondenten stilstaan bij het sim-
pele feit dat ‘dit [interne kwaliteitszorg]systeem zou nooit zo ontwikkeld zijn als
er niet een externe dwang was door zo’n visitatiesysteem.’
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3.4 De dynamiek van het vertalen van aanbevelingen in maatregelen

3.4.1 Niet alle aanbevelingen zijn gelijk
‘Onderwijs is zo complex dat je niet zomaar van vandaag op morgen, doordat je
een paar prioriteiten stelt, allerlei dingen kunt veranderen.’ Zulke uitspraken
klinken zo vanzelfsprekend dat men soms de neiging heeft om deze te negeren.
Immers, alles is complex, maar dat is geen reden om geen actie te ondernemen!

Om de specifieke vorm van complexiteit van de visitatie follow-up te kunnen
doorgronden, is het ons duidelijk geworden dat wij moeten kijken naar de manier
waarop aanbevelingen in de visitatierapporten worden ontvangen en behandeld
door de verschillende betrokkenen. Specifieke bestuurlijke en procedurele om-
standigheden boden geen verklaring voor het gemak of de moeite waarmee blijk-
baar dezelfde maatregelen in twee verschillende opleidingen worden ingevoerd, of
andersom, het gelijke verloop van processen met schijnbaar verschillende mate
van complexiteit.

De ontvangers van de visitatierapporten maken duidelijk onderscheid tussen
belangrijke en minder belangrijke zaken, tussen principiële en technische kwes-
ties, tussen schoonheidsfoutjes en fundamentele veranderingen. Onder de ‘con-
crete punten’ vallen dan zaken als de kwaliteit van de syllabi en de studiegidsen,
maar ook opmerkingen met wat grootschaliger gevolgen, zoals verbeteren van het
systeem van de stagebegeleiding.

Gevraagd om hun mening te geven over de stelling (‘Concrete maatregelen moe-
ten zo snel mogelijk ingevoerd worden, anders heeft de visitatie weinig zin ge-
had’; stelling 24), maken de respondenten dit onderscheid expliciet:

Daar ben ik het natuurlijk wel helemaal mee eens. Je gaat er dus wel vanuit
dat een visitatierapport concrete maatregelen formuleert en dat is maar zeer
ten dele het geval.

Precies op de scheidslijn tussen ‘concreet’ en ‘principieel’ ligt het verschil tussen
onmiddellijke actie en voorzichtige overweging:

Dat [op korte termijn maatregelen invoeren] kan niet altijd… Kleine dingetjes
wel, maar als er wat grotere dingen zijn moet je daar voorzichtig mee zijn, het
zijn natuurlijk toch fragiele bouwwerken, onderwijsprogramma’s.

Zodra het gevoel ontstaat dat de aanbevelingen van de visitatiecommissie het
fundament van deze ‘bouwwerken’, de onderwijsprogramma’s—de doelstellingen
en principes waarop deze gebaseerd zijn—aantasten, is een opleiding op haar
hoede. Dan wordt de betreffende aanbeveling onmiddellijk tot een ‘hoofdzaak’
gepromoveerd, die eerst moet worden aangepakt. Alle ‘kleine puntjes’ moeten
daarop wachten.
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3.4.2 Niveaus van aanbevelingen
Wij zien dat de aanbevelingen van de visitatiecommissies in twee grote groepen
verdeeld kunnen worden. In de eerste groep vallen aanbevelingen die betrekking
hebben op concrete problemen met de opleiding, terwijl én visitatie, én opleiding
een gedeelde opvatting hebben over de manier waarop de brede doelstellingen
van een programma gedefinieerd zijn, of op een bepaalde manier gedefinieerd
zouden moeten worden. In de tweede groep vindt men aanbevelingen die de pro-
blemen van de opleiding in een bredere context plaatsen van bijvoorbeeld de hele
discipline. Gekeken wordt naar relevantie van de programma-doelstellingen en
de van daaruit afgeleide criteria voor succes en kwaliteit vanuit het oogpunt van
de specifieke eisen van de studenten, de arbeidsmarkt, de maatschappij in het
algemeen.

Het zou eenvoudig zijn om deze ordening aan te brengen als de uitspraken ook
altijd als zodanig door de visitatiecommissies waren gepresenteerd. In de praktijk
echter kunnen sommige aanbevelingen die in zeer algemene termen geformu-
leerd zijn probleemloos worden vertaald in voor de hand liggende specifieke
maatregelen. In andere gevallen blijkt een specifiek voorstel voor programma
aanpassing voort te komen uit een geheel andere kijk op de basisprincipes van
een programma. Het gaat dus om de manier waarop soms bij hele concrete en
‘onschuldige’ suggesties als ‘is het geen goed idee om een beroepsoriënterende
stage te introduceren?,’ de impliciete, achterliggende boodschap wordt gelezen.
Immers, een ontvanger van een aanbeveling moet deze aanbeveling in concrete
actie vertalen, en dat betekent dat die ontvanger de beoogde maatregel in de be-
staande praktijken, principes en tradities moet weten in te passen. Hoe dieper
een maatregel daar ingrijpt, hoe meer moeite—en tijd!—het kost om het hele sys-
teem, het hele fragiele bouwwerk op zodanige manier te herschikken dat het
nieuwe element daarin past.

De conclusie van deze paragraaf is daarom dat, ceteris paribus, niet onwilligheid
en bureaucratische traagheid, maar de logica en de kwaliteit van het debat over
aanbevelingen bepalen het gemak of juist de moeite, de vlotheid of juist het lang-
durige proces van rijpen van een gedeeld standpunt, een gedeelde definitie van
een gezamenlijk erkend probleem als een voorwaarde voor het succesvol aanpak-
ken van gesignaleerde problemen.

Binnen deze twee grote groepen van aanbevelingen kunnen wij een verdere on-
derscheid maken tussen in totaal vier verschillende niveaus waarop de aanbeve-
lingen van een visitatiecommissie geïnterpreteerd worden (zie figuur 4 aan het
einde van dit hoofdstuk).

Oplossingen voor specifieke problemen
De eerste groep aanbevelingen (A) is gericht op het oplossen van specifieke pro-
blemen, binnen een bepaald programma. Op dit niveau doet de commissie uit-
spraken over de werking van programma elementen en doet zij suggesties voor
het oplossen van problemen zoals de opleiding die zelf ziet en definieert. De vraag
die op dit niveau wordt gesteld is: functioneert het programma zoals het is be-
doeld? De voorgestelde aanpassingen op dit niveau hebben altijd een incremen-
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teel karakter, omdat zij binnen de bestaande structuur van de opleiding en de
daarvan afgeleide criteria voor kwaliteit passen.

Als de commissie concrete aanbevelingen doet, dat wil zeggen een voor de oplei-
ding acceptabel antwoord geeft op een door de opleiding duidelijk herkenbaar (en
bekend) probleem, dan worden deze aanbevelingen relatief snel overgenomen en
in concrete maatregelen vertaald. Vaak komen deze opmerkingen voort uit de
zelfstudie. In deze gevallen speelt het visitatierapport een legitimerende rol. Het
meest duidelijke voorbeeld is de opleiding UA die het advies en het krediet van
de commissie kreeg om haar ambitieuze hervormingsplannen uit te voeren.

Typerend voor dit soort aanbeveling is dat zij een directe koppeling leggen tussen
een gesuggereerde concrete oplossing en het aangekaarte probleem:

De commissie vindt het aantal contacturen, vergeleken met andere faculteiten,
nogal laag. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de studie goed te organi-
seren, met tussententamens, meeneemtentamens, referaten enz. (een mooi
model is het vak Kentheorie in de propedeuse). Waar voor deze formule niet
wordt gekozen, moeten meer contacturen komen.

Dergelijke ‘heel aardige aanbevelingen’ worden binnen de opleiding zeer op prijs
gesteld en in actie vertaald. In deze context vervult de visitatiecommissie de zeer
nuttige functie van sharing good practices. Zo wordt de suggestie van de visita-
tiecommissie bij opleiding UA om de vaardigheidstraining bij een soortgelijke
opleiding in een andere stad te gebruiken als model voor het verbeteren van het
eigen programma weliswaar niet direct overgenomen, maar de uiteindelijke
maatregel bevat trekken van dit best practice voorbeeld.

Bij goed functionerende opleidingen zonder structurele kwaliteitsproblemen is
geen andere bemoeienis van ‘boven’ of ‘buitenaf’ nodig dan een minimale toetsing
achteraf. Meestal worden de zaken op het niveau van de opleiding zelf opgelost.

Beperkte bestuurlijke capaciteiten van opleidings-, faculteits- en instellingsma-
nagement en een slecht functionerend intern kwaliteitszorgsysteem zijn een lo-
gisch denkbare belemmering voor het invoeren van maatregelen op het pro-
bleemoplossende niveau. Druk van buiten—vanaf faculteits- en
instellingsniveau, bijvoorbeeld geïnstigeerd door de Inspectie—kan dan een posi-
tief effect hebben. Zo zien wij bij de opleiding HSZ dat de problemen daar al lang
bekend waren, maar dat er conflicten waren over de in te voeren maatregelen. In
feite was het eindoordeel van de commissie niet omstreden. De opleiding bleek
echter niet in staat de aanbevelingen van de commissie in concrete actie te ver-
talen. Pas nadat de Inspectie de opleiding zorgelijk had verklaard volgde de nodi-
ge actie. Door haar ingreep heeft de Inspectie de opleiding geholpen bij het opera-
tionaliseren van de aanbevelingen tot systematische en concreet uitvoerbare
stappen:

Op dat moment in de geschiedenis dacht een heleboel docenten dat, nu die visi-
tatiecommissie geweest is, zij weer tot de orde van de dag kunnen overgaan,
dat speelt een rol. …Dus de echte knal is pas gekomen, de echte harde klap
door het bezoek van de Inspectie. … Zij hebben een tijdje zitten dromen.’
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Niet altijd is een probleem waarvoor de visitatiecommissie een concrete oplossing
voorstelt bekend bij de opleiding. Zolang de door de visitatiecommissie gehan-
teerde probleemdefinitie niet de principes en de samenhang van het programma
ter discussie stelt, neemt een opleiding de probleemdefinitie van de visitatie-
commissie relatief gemakkelijk over. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de tweede
visitatie bij de opleiding HT:

Wij hebben hier een cultuur van ontzettend studeerbaar en studentvriendelijk
onderwijs en [de visitatiecommissie] vond dat wij daar iets in doorgeslagen wa-
ren. Wij zijn te studentenvriendelijk, te studeerbaar geworden. Zij gebruiken
het woord ‘kleine discipline.’ En dat woord gebruiken wij nu te pas en te onpas.
Soms moeten dingen benoemd kunnen worden om verder te kunnen ontwikke-
len. Van de symptomen hadden wij al een tijd last.’

Er was besef van het probleem, maar de externe beoordelaars waren in staat de
nodige afstand te nemen en het te benoemen. De achterliggende begrippen (stu-
deerbaarheid, studievriendelijkheid) van de probleemdefinitie door de visitatie-
commissie worden door de opleiding niet ter discussie gesteld en worden zowel
door de opleiding als door de commissie als legitieme doelen geaccepteerd. De
commissie suggereert echter dat bepaalde praktijken ongewenste neveneffecten
met zich meebrengen. Deze voorstelling van zaken (de probleemdefinitie) wordt
door de opleiding herkend en geaccepteerd en leidt vervolgens tot actie.

Signaleren van problemen
Op het volgende niveau (B) stelt de commissie niet alleen concrete oplossingen
voor, zij signaleert (expliciet of impliciet) nieuwe aspecten (tot nu toe door de op-
leiding niet als problematisch gezien) die vanuit het oogpunt van de doelstellingen
van de opleiding problematisch zijn. Voorbeelden van aanbevelingen op dit ni-
veau zijn alle suggesties voor het afstemmen van verschillende programmaon-
derdelen, voor het opnemen van andere elementen in het programma, enzovoorts:

De commissie betreurt het dat er nergens in de formatie structureel een plaats
op hoogleraarsniveau is voor geschiedenis van de wijsbegeerte….’

Hier vraagt de commissie om iets meer dan in de voorgaande situatie, namelijk
een herschikking van het curriculum om het onderwijs in de geschiedenis van de
wijsbegeerte te versterken. De reactie van de opleiding op dit punt is echter dat
een herschikking van het curriculum geen recht zou doen aan de profilering van
het programma als systematische filosofie. Hoewel de opleiding in het algemeen
het belang van geschiedenis van de wijsbegeerte erkent, is een structurele forma-
tieplaats op hoogleraarsniveau in de concrete situatie voor de opleiding niet pas-
send. Pas nadat de opleiding op die manier haar positie heeft aangekondigd,
wordt aandacht besteden aan het verzwaren van het relatieve gewicht van ge-
schiedenis in de afzonderlijke programma-onderdelen.

Het wordt duidelijk dat, zolang als de opleiding de uitgangspunten en de toet-
singscriteria van de visitatiecommissie deelt, zij de gesignaleerde problemen seri-
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eus zal overwegen, deze vervolgens op een voor haar acceptabele manier zal
(her)formuleren uiteindelijk op een adequate manier zal aanpakken.

Op die manier heeft de opleiding HT gereageerd op de aanbeveling van de com-
missie om harder te werken aan het ontwikkelen van de communicatievaardig-
heden van de studenten. De commissie verklaart de onvoldoende communicatie-
vaardigheden van de studenten door te wijzen op een gebrek aan
onderwijsexpertise op dit terrein binnen de opleiding:

Het lijkt alsof de opleiding wel degelijk het belang erkent van meer nadruk op
genoemde aspecten, maar het niet ‘in zich’ heeft forse stappen te zetten op dit
punt… De commissie beveelt daarom aan expertise van buiten aan te trekken
voor het opzetten respectievelijk integreren van onderwijs in sociale en com-
municatieve vaardigheden.

De commissie impliceert dat de reden voor het tekortschieten van het onderwijs
in communicatievaardigheden ligt in de gebrekkige expertise van de opleiding op
dat gebied. Volgens de opleiding zelf ligt echter de kern van het probleem in het
soort studenten dat deze technische studie aantrekkelijk vindt. Dat zijn namelijk
geen sterren in sociale vaardigheden. Tot nu toe heeft de opleiding dit niet als
een probleem, maar als gegeven beschouwd. Volgens de opleiding was er voldoen-
de expertise in huis. Niet gebrek aan expertise, maar de structurele plaats van
communicatievaardigheden in het curriculum was aan de orde. Wij zien hier dat
een zorgvuldige overweging van de (impliciet) door de commissie gehanteerde
probleemdefinitie tot herdefiniëring van het probleem leidt. Als resultaat van die
overweging wordt de concrete probleemoplossing van de visitatiecommissie ver-
worpen. Wel doet de opleiding veel aan het verbeteren van de communicatievaar-
digheden van hun studenten, omdat er geen twijfel bestaat aan de legitimiteit
van deze doelstelling.

Niet altijd verlopen deze processen even gemakkelijk. Juist omdat het om struc-
tuur en samenhang van de opleiding gaat, is een opleiding soms niet in staat de
ernst van haar problemen in te schatten. Zo heeft de opleiding HTZ het visitatie-
rapport aanvankelijk als ‘helemaal niet zo slecht’ opgevat, voor een deel als een
gevolg van de voorzichtige toon van de aanbevelingen in het visitatierapport. In
het algemene gedeelte van haar rapport ging de visitatiecommissie tamelijk ver
in het voorschrijven van het profiel van de gevisiteerde opleidingen. De kern van
de problemen met HTZ was echter het gebrek aan samenhang in het programma.
Daarom was het niet voldoende om deze aanbevelingen als losse ‘kleine puntjes’
te beschouwen, zoals de opleiding dat oorspronkelijk deed. Toen de Inspectie de
opleiding op haar trage reactie aansprak, kon de opleiding alsnog de problemen
aanpakken binnen het door de visitatiecommissie voorgestelde kader, simpelweg
omdat zij op dat moment niet zelf beschikte over eigen duidelijk gedefinieerde
uitgangspunten en criteria. Vervolgens heeft de opleiding de specifieke proble-
men in dit kader geplaatst, deze alsnog erkend en de aanbevelingen van de visi-
tatiecommissie opgevolgd. Door druk uit te oefenen op de opleiding om snel
maatregelen te nemen, heeft de Inspectie in feite geholpen met het ‘implanteren’
van bepaalde denkkaders uit het visitatierapport bij de opleiding:
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Wij zijn toen pas doordrongen van een aantal punten waarvan wij dachten dat
wij daar niet aan hoefden te werken, maar dat wij het toen toch [hebben] ge-
daan… De ernst van de situatie is ons [door de gele kaart] toch nog een keer
onder de neus gewreven.

De ingreep van de Inspectie in dit geval had een stimulerend effect, omdat de
opleiding geen afstand hoefde te doen van door haar ‘gekoesterde’ principes en
overtuigingen, want die had zij immers niet. Mocht er echter een conflict zijn ont-
staan op het vlak van principes, dan zouden de uitkomsten heel anders zijn ge-
weest.

Doelstellingen opleiding definiëren
Als de opleiding en de visitatiecommissie blijven verschillen in hun interpretatie
van wat er aan de hand is, wordt het tijd naar het fundament te kijken, naar de
uitgangspunten waarop een programma opgebouwd is en waaraan het haar be-
staansrecht ontleent. Op dit niveau (C) worden de doelstellingen van een oplei-
ding niet meer op zichzelf bekeken, maar in het bredere systeem geplaatst van
een onderwijsinstelling, een beroepenveld, of een academische discipline. De blik
is als het ware naar buiten gekeerd en de opleiding wordt op haar maatschappe-
lijke nut beoordeeld. Dat hierover heftige discussies kunnen ontstaan, zal
niemand verbazen. Dat bij voorgestelde veranderingen op dit niveau heel veel op
het spel staat en de veranderingen dus een non-incrementeel karakter hebben, is
immers duidelijk.

Daarom is het evenmin verbazingwekkend dat dergelijke processen minstens
enkele jaren van discussie, zoeken en afstemmen vereisen voordat resultaten
zichtbaar zijn. Temeer omdat, zodra er maar één opmerking in het visitatierap-
port de kern van de opleiding raakt,  de andere punten in het kader van deze
principiële discussie geplaatst worden, als ondergeschikt worden gezien en niet
worden aangepakt totdat de principiële kwestie opgelost is.

Na een betrekkelijk lange periode van discussie en botsende meningen en over-
tuigingen worden de brede doelstellingen van het programma aangepast, met
inachtneming van de eisen en de opvattingen van de visitatiecommissie. Deze
verandering van opvatting kan verrijkend zijn voor de opleidingen: ‘ik denk dat
het visitatierapport wel degelijk mede richting geeft aan onze blik op het onder-
wijs.’

Indien voor dit proces niet de nodige tijd wordt genomen, maar de aanpassing
met machtsmiddelen wordt afgedwongen  om aan externe eisen te voldoen, zal
dat oppervlakkig en conformistisch gedrag uitlokken, wat in feite leidt tot on-
dermijning van het functioneren van het kwaliteitszorgstelsel.17 Bijvoorbeeld, de
voorbereidingen voor de visitatie worden alleen maar gedaan onder administra-
tieve dwang:

                                                  

17 Hoewel een aantal van onze respondenten het probleem hebben aangekaart, hebben we in
de door ons onderzochte gevallen dergelijk gedrag niet geconstateerd.
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Als je kijkt naar de documenten die je moet produceren, dan denk ik: ach, je
leest de aangescherpte richtlijnen van de visitatie goed en daar baseer je je do-
cumenten op en geen kip die het merkt. […] maar ik heb het managementcon-
tract met mijn College van Bestuur en daar staat in dat ik die visitaties goed
moet [doen]…

Tevens zien wij in minstens één geval (UAZ) dat onenigheid op het niveau van
doelstellingen de veranderingsprocessen vertraagt. De opleiding UAZ is heel
moeizaam aan de herstructurering van het programma begonnen, ondanks de
duidelijke ontevredenheid van de visitatiecommissie. Pas na de nodige opschud-
ding, dagen ‘op de hei’ en externe adviseurs vond de opleiding een manier om een
middenweg te vinden tussen de eisen van de commissie en haar eigen opvattin-
gen. Toen pas was de opleiding zover om de concrete maatregelen in te voeren.

Er was tijd nodig om de vereiste grotere doelmatigheid in het onderwijs te ver-
zoenen met de eigen opvatting over het ‘maatschappelijke rendement,’ in de
woorden van de respondenten—de aanwezigheid van een opleiding filosofie bij
een universiteit, de mogelijkheid voor studenten een aantal vakken te volgen
zonder het verkrijgen van een diploma na te streven. Immers, de opleiding vat
haar missie breder op dan de visitatiecommissie lief is: een opleiding filosofie
hoort volgens de opleiding bij te dragen aan de algemene vorming van studenten,
naast—zoals de visitatiecommissie het ziet—het voorbereiden van een beperkt
aantal mensen op de arbeidsmarkt.

[De commissie] is er intens van overtuigd dat het veel beter zou zijn als de stu-
dent ook econoom zou zijn of jurist… maar de student die feitelijk kiest voor
filosofie, die is daar niet van gediend.

De opleiding weigert afgerekend te worden op alleen het studierendement als
daarbij deze bredere doelstelling buiten beschouwing blijft:

Het rendement is belangrijk, maar het gaat hier om een specifiek rendement
van een bepaald vak. Bij alle filosofische faculteiten is het rendement vanuit
een bepaald criterium rampzalig. Het heeft kennelijk iets met het vak te ma-
ken. Moet je het daar dus over hebben!

Bij de opleiding HT zien wij een soortgelijke ontwikkeling op kleinere schaal. De
opleiding was het namelijk grondig oneens met de manier waarop de visitatie-
commissie zich bemoeide met de profilering van de opleidingen in de bewuste
discipline in het land. De opleiding, bijgestaan door de faculteit, hield vast aan
haar eigen kader en nam om die reden tijdelijk geen deel aan het landelijk over-
leg over de profilering van de discipline. Al gauw stond de visitatie in het teken
van deze principiële kwestie en kregen de overige aanbevelingen (ook al waren
die grotendeels herkenbaar, want afkomstig uit eigen zelfstudie) minder gewicht.
De uitspraken waren immers ‘gekleurd’ door de ‘verborgen agenda’ van de com-
missie.

Als de opleiding de opvattingen van de commissie over haar doelstellingen deelt,
dan zien wij dat zelfs complexe reorganisaties betrekkelijk vlot verlopen. Er ont-
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staan dan immers geen—of minder—heftige conflicten binnen de instelling over
de interpretatie van de aanbevelingen. Een sprekend voorbeeld is de fusie met
een soortgelijke leerroute bij de opleiding UG. In haar rapport onderschreef de
visitatiecommissie de opvattingen van de opleiding over interdisciplinariteit vol-
ledig. Omdat de opleiding en uiteindelijk de instelling zich daarin konden vinden,
waren zij in staat alle andere aanbevelingen te zien als een manier om de ver-
worven goede positie te versterken.

Een specifieke opmerking van de commissie over de wenselijkheid van een fusie
met een andere leerroute (beargumenteerd met efficiëntieoverwegingen, dus ge-
presenteerd op het niveau van probleemoplossing) werd in het licht geplaatst van
de algemene aanbeveling van de commissie over doelstellingen (de opvatting over
interdisciplinariteit) en kwam daardoor sterker over. Daardoor konden de voor-
standers van de fusie de tegenstanders gemakkelijker overtuigen van het nut van
de fusie. Sterker nog, andere aanbevelingen uit het rapport die misschien rele-
vanter waren voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding (voor zover
dat nodig was) kregen minder aandacht, omdat alle aandacht uitging naar de
opmerking over de fusie.

In feite gebruikte de opleiding het algemene kader voor het toetsen van andere
aanbevelingen. De commissie had namelijk ook aanbevolen om de stage beroeps-
gerichter te maken of zelfs een tweede stage met een meer toegepast karakter te
organiseren. De opleiding heeft deze aanbeveling verworpen, met het argument
dat de stage in zijn bestaande vorm een geschikt middel was om de doelstellingen
van de opleiding te bereiken. Omdat er een algemeen gedeelde opvatting over
interdisciplinariteit bestond, kon de opleiding zelfs de commissie erop wijzen dat
de aanbeveling niet in dit kader paste. Zij paste in die zin niet daarin, dat de op-
leiding een rechtstreekse verband legde tussen de invulling van het begrip ‘inter-
disciplinariteit’ en haar opvattingen over de plaats en de kenmerken van een
academische opleiding als geheel:

Zo’n commissie kan zich ook vergissen. [Wat betreft de beroepsoriënterende
stage] kun je zeggen: ‘Commissie, daar heb je toch niet goed over nagedacht,
toen je dat opschreef.’…  Wij hebben gezegd: nee, dat gaan wij niet doen. Wij
blijven waar wij waren. De stage heeft tot doel om studenten te leren hoe de
buitenwereld in elkaar zit, te leren hoe zij daar onderzoek moeten doen, dat én
wetenschappelijk verantwoord is, én bepaalde relevantie, bepaalde bruikbaar-
heid heeft voor de instelling die de stage verzorgt. En that’s it!

Kennelijk nemen de gevisiteerde opleidingen een visitatie dusdanig serieus dat
zij bereid zijn veel tijd en energie te besteden aan het overbruggen van verschil-
len van inzicht. Echter, het uiten van meningen door een visitatiecommissie op
een niet al te voorzichtige en expliciete manier kan door de gevisiteerde instellin-
gen als inbreuk op hun autonomie worden opgevat.18 De visitatie loopt dan het
risico dat een opleiding de aanbevelingen van de commissie als gekleurd, biased

                                                  

18 Dat de universiteiten gevoeliger zijn op dit punt dan de hogescholen, kunnen wij ook in dit
onderzoek bevestigen.
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en subjectief ervaart en uiteindelijk geen actie onderneemt. Het gevaar dat dit te
vaak en zonder serieuze redenen gebeurt is overigens heel klein. Aldus een res-
pondent:

Ik denk dat je dat niet als excuus mag gebruiken [het hanteren van andere cri-
teria voor kwaliteit], want het is uiteindelijk een visitatie van de VSNU, het is
van onszelf en als wij werkelijk andere criteria zouden hebben, dan kunnen wij
binnen VSNU-verband daar ruimschoots over praten, het zijn in feite onze cri-
teria.

Onderwijsfilosofie en visie
Het komt slechts zelden voor dat de onenigheid tussen opleiding en visitatie-
commissie te maken heeft met brede maatschappelijke normen en waarden (D),
zoals de plaats en de rol van onderwijs in de samenleving of de idealen die on-
derwijsinstellingen koesteren. De visitatiecommissies gaan er (klaarblijkelijk
terecht) vanuit dat deze visie door alle actoren als vanzelfsprekend wordt ervaren
en dus niet steeds weer ter discussie moet staan. Aan de hand van een voorbeeld
laten wij echter zien dat onder bepaalde omstandigheden het debat relatief ge-
makkelijk tot op dit niveau wordt getrokken. Dat leidt ertoe dat de opleiding nog
verder af komt te staan van een concrete aanpak van bepaalde problemen.

In tegenstelling tot de opleiding UG, kreeg de opleiding UGZ van de commissie te
horen dat haar opvattingen over interdisciplinariteit onrealistisch en slecht on-
derbouwd waren. De opleiding was het met deze uitspraak van de commissie
grondig oneens:

Hoewel de visitatiecommissie zich heel nadrukkelijk uitsprak voor een filosofie,
die anders was dan de filosofie die wij hadden, toch was niet iedereen ervan
overtuigd dat het de juiste filosofie was.’

De indruk bij de opleiding en bij de faculteit was dat de commissie zelf op zoek
was naar argumenten om haar stelling te onderbouwen en dus alle aanbevelin-
gen aan dit principiële punt had gekoppeld. De vraag of dat ‘werkelijk’ zo was
laten wij als onderzoekers ter zijde. De opleiding vatte de visitatie uitslag op als
een indicatie dat een grondige discussie over de plaats van de opleiding in het
veld aan de orde was.

Er waren actoren binnen de opleiding die de in het rapport gepresenteerde versie
van interdisciplinariteit ‘niet onaardig’ vonden. Er waren anderen die ‘het doe-
lenverhaal’ helemaal niet zo belangrijk vonden en tenslotte was er een groep die
de op dat moment gebruikte visie juist goed vond en wilde behouden.

Het zal duidelijk zijn dat deze drie kampen de overige aanbevelingen van het
rapport verschillend interpreteerden. De groep die een discussie over de nieuwe
ideeën wilde, zag in het uitvoeren van de overige aanbevelingen een manier om
de opleiding grondig te veranderen in de door haar gewenste nieuwe richting.
Degenen die daar tegen waren, meenden dat de overige aanbevelingen van de
commissie in feite niet van toepassing waren, want gericht op het bereiken van
een doel dat door hen (nog) niet geaccepteerd was als het doel van de opleiding.
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En diegenen die helemaal niets zagen in deze ‘papieren kwestie’ waren niet in
staat de daaruit voortvloeiende problemen überhaupt als problemen te zien. Dit
gebrek aan duidelijkheid kwam tot uiting in het ontstaan van twee conceptver-
sies van het aangepaste programma: voor een tweejarige en voor een driejarige
doctoraalopleiding.

In zijn poging de impasse te doorbreken betrok het College van Bestuur de oplei-
ding in de algemene discussie over de plaats van milieu-onderwijs op de universi-
teit. Op die manier werd het debat op een hoger bestuurlijk niveau geplaatst. De
vraag was in de ogen van het College van Bestuur niet meer ‘hoe kunnen wij goe-
de milieukundigen opleiden?’ (niveau B: signaleren van problemen) of zelfs niet
‘wat is een goede milieukundige?’ (niveau C: kiezen van doelstellingen, het ni-
veau waarop de discussie zich tot de ingreep van het College van Bestuur had
afgespeeld). De centrale vraag was geworden ‘hoe moet de universiteit ecologi-
sche normen en waarden overdragen, in het bijzonder, hoe kunnen elementen
van een green curriculum een integraal deel worden van academisch onderwijs?’

De zaak neemt een ongelukkige wending op het moment waarop de Inspectie in-
grijpt en erop staat dat een driejarige opleiding het enige adequate antwoord zou
zijn. Door een concrete oplossing aan haar eigen probleemperceptie te koppelen,
mengde de Inspectie zich in het debat op het laagste niveau A (oplossing van spe-
cifieke problemen) en negeerde zij volledig de principiële discussie over doelstel-
lingen en visie. Daar waar de Inspectie de rol van facilitator in de discussie had
kunnen aannemen, heeft zij op precies dezelfde manier ingegrepen als in de ge-
vallen HSZ en HTZ, te weten als toezichthouder van een proces dat op een door
de9 Inspectie vastgestelde manier zou moeten verlopen. Deze opstelling van de
Inspectie heeft bij de opleiding en bij de faculteit een bitter gevoel achtergelaten
en waarschijnlijk weinig bijgedragen aan de kwaliteit van deze complex ingerich-
te opleiding.

Wij kunnen niet zeggen of het bij het voorgaande om een incident gaat. Het beeld
dat door het onderzoek naar voren komt is er echter een van een Inspectie die
over een repertoire van handelingen beschikt dat beperkter is dan de diversiteit
van de aanpak van kwaliteitszorg door hogeronderwijsinstellingen. De Inspectie
lijkt het meest doeltreffend te zijn wanneer zij, in ‘dialoog’ met de conclusies van
de visitatiecommissie, de nodige aanzetten geeft voor het vertalen daarvan in
concrete oplossingen. Tegelijkertijd is het schema van de Inspectie nogal star en
doet het, zoals blijkt uit het laatste voorbeeld, niet altijd recht aan de complexi-
teit van de problemen waarmee opleidingen geconfronteerd zijn. Juist in derge-
lijke situaties, waarin de opleidingen het gevoel hebben dat hun autonomie teveel
wordt aangetast, beweegt de Inspectie zich op glad ijs. In de woorden van een
respondent:

De Inspectie heeft daar geen oordeel over, maar door er indringend op door te
vragen, begin je je wel af te vragen: ‘hebben wij nou echt alles gedaan wat wij
op dat punt zouden moeten doen?’ … De Inspectie heeft een bepaald beeld hoe je
een curriculum moet indelen en hoe je dat moet afleiden van de beroeps- en op-
leidingskwalificaties … het komt op mij over als een vrij mechanistisch beeld …
en door daar steeds maar indringend een opleiding over te bevragen, wordt een
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opleiding als het ware gedwongen om dat stramien te gaan toepassen, omdat je
anders die vragen niet kunt beantwoorden en zo leg je dus een bepaalde werk-
wijze op … ik vind dat een merkwaardig proces, want wij hebben geen discussie
gehad met de Inspectie over hun stramien.’

3.5 Slotopmerkingen
Wat zijn de belangrijkste conclusies die wij kunnen trekken uit het model dat
goed op onze bevindingen lijkt te passen?

Wij hebben al vastgesteld dat alle aanbevelingen op het gebied van curriculum-
verandering na een periode van gemiddeld vier jaar geleid hebben tot concrete
maatregelen. Deze concrete doorwerking van de visitatieaanbevelingen vindt
plaats in een klimaat van brede acceptatie van het visitatiestelsel. Dat betekent
niet altijd dat elke individuele visitatie volledig wordt geaccepteerd. Met name
meer gevoeligheid voor complexiteit en institutionele randvoorwaarden zou door
de opleidingen hogelijk gewaardeerd worden.

In de schematische presentatie van het dynamische model hebben wij ook als
mogelijke uitkomst ‘geen actie’ genoemd. Wij laten zien dat, indien aanbevelin-
gen door de opleiding worden geïnterpreteerd op programmaniveau (niveau A en
B), zij altijd tot actie leiden. Op systeemniveau is het weliswaar logisch mogelijk
dat de opleiding geen actie neemt naar aanleiding van een aanbeveling. In onze
gevalsstudies hebben wij echter alleen vertragingen en moeilijkheden bij het
doorwerkingsproces geconstateerd, maar niet ‘blijvend geen actie’. In geen van de
gevallen zijn er geen maatregelen gekomen. De aanbevelingen van de visitatie-
commissies, ook wanneer de opleidingen er problemen mee hebben, beïnvloeden
altijd in belangrijke mate de manier van denken, en uiteindelijk de diepere over-
tuigingen van opleidingen.

Wij kunnen zelfs zeggen dat op langere termijn de veranderingen op systeemni-
veau verdergaande effecten hebben op de kwaliteit van opleidingen dan de effec-
ten van maatregelen genomen in een als vanzelfsprekend gezien kader. De min-
der direct waarneembare cultuuromslag die opleidingen maken door het denken
in termen van kwaliteit in hun reguliere functioneren te integreren, vindt plaats
op dit niveau. Daar waar vóór de visitatie geen structurele aandacht voor kwali-
teitsbeleid bestond, ontstaat die nu wel. Kennelijk werkt de visitatie goed als een
instrument om kwaliteitsdenken te bevorderen en te behouden. Deze conclusie
wordt versterkt door het feit dat de meest zichtbare effecten van de visitaties te
registreren zijn daar waar voorheen geen structurele aandacht aan kwaliteit
werd besteed. Integendeel, excellente opleidingen zijn al op zoek naar andere
manieren om zich als zodanig te profileren.
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4 Gevalsbeschrijvingen

De acht onderzochte gevallen zullen in dit hoofdstuk worden beschreven. Wij
hebben er bewust voor gekozen om niet het stempel van dit analytische schema
op de gevallen te drukken, maar hen op chronologische manier te presenteren.
Daarbij houden wij als volgorde aan het niveau waarop de interne besluitvorming
over de follow-up van de visitatie zich afspeelde. Wij beginnen op niveau A van
figuur 4 (oplossing van specifieke problemen). De volgende gevallen laten zien
hoe soms schijnbaar dezelfde typen aanbevelingen aanleiding kunnen geven tot
geheel andere besluitvormingsprocessen als de interne discussie terechtkomt op
niveaus B en vooral C en D.

Het geval UA speelt zich duidelijk af op het niveau van probleemoplossing (A). De
aanbevelingen betroffen aanpassingen van een programma dat vóór de visitatie
al in gang was gezet en geoptimaliseerd kon worden. De ingevoerde maatregelen
hebben doorgaans een incrementeel karakter, en de rol van het visitatierapport is
om de gemaakte keuzes te bevestigen en te legitimeren.

Het geval HSZ bevindt zich ook op dit niveau. Echter, de veranderingen in dit
geval vereisten veel meer bestuurlijke inspanning, en actieve bemoeienis van de
Inspectie, om de veranderingen tot een succesvol einde te brengen. Dit geval laat
tevens zien dat maatregelen in antwoord op aanbevelingen op het niveau van
probleemoplossing niet noodzakelijk klein van omvang hoeven te zijn.

Bij de opleiding HS zien wij dat, indien er brede overeenstemming is over doel-
stellingen, de gesignaleerde problemen relatief snel worden aangepakt. Het geval
HS illutreert echter goed dat maatregelen in antwoord op aanbevelingen alléén
niet automatisch leiden tot duurzaam behoud en verbetering van kwaliteit.

In het geval van HTZ is langdurige verwarring en vertraging ontstaan, omdat de
opleiding de aanbevelingen van de visitatiecommissie alleen maar op het niveau
van probleemoplossing zag, terwijl er nieuwe serieuze problemen werden gesig-
naleerd. De opleiding stemde echter wel in met de door de commissie gebruikte
doelstellingen op systeemniveau, waardoor, nadat de bestuurlijke stabiliteit in de
instelling terugkeerde, de problemen aangepakt konden worden.

De opleiding HT had principiële bezwaren tegen de manier waarop de visitatie-
commissie de opleiding wilde positioneren. Dat deze onenigheid geen grote conse-
quenties heeft gehad, is te danken aan het feit dat de opleiding over voldoende
kwaliteit beschikte om haar positie te handhaven.
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In het geval UAZ zien wij duidelijk hoe een principieel conflict over de doelstel-
lingen en de plaats van de opleiding, gepaard met bestuurlijke problemen, tot een
moeilijk oplosbare impasse kan leiden. De uiteindelijk genomen maatregelen zijn
een mengsel van de door de visitatiecommissie gepropageerde ideeën en de bij de
opleiding heersende opvattingen.

Bij UG, daarentegen, heeft de versterking en de goedkeuring van de door de op-
leiding gekozen doelstellingen, in combinatie met een goedfunctionerend systeem
van kwaliteitszorg, een katalyserende rol gespeeld bij het doorvoeren van een
reeds lang gewilde fusie.

UGZ, ten slotte, een opleiding wier complexiteit vergelijkbaar is met UG, is een
voorbeeld van een programma waar verwarring en vertraging kunnen ontstaan
doordat actoren langs elkaar heen praten op alle vier niveaus van redenering en
interpretatie.

4.1 Een tweede keer zal het niet gebeuren (UA)
Na een zeer kritische eerste visitatie, jaren voor de periode van ons onderzoek,
heeft een alfa-opleiding een reeks stappen ondernomen om bij een volgende visi-
tatie beter uit de bus te komen. Met succes.

De eerste visitatie
Het eindoordeel van de visitatiecommissie in 1991 over de opleiding luidde: ‘de
kwaliteit van het onderwijs als geheel geeft reden tot grote bezorgdheid.’ Er was
volgens de commissie een opmerkelijk gebrek aan de coherentie die nodig is om
de kwaliteit van het onderwijs aan een relatief grote faculteit te bewaken. De
toenmalige vakgroepen werkten het bevorderen van grotere coherentie tegen. De
opleiding beschikte niet over gegevens om een duidelijk beeld te krijgen van de
diverse aspecten van het onderwijs en van de onderwijsresultaten. Ook het sys-
teem van voortgangsrapportages zou niet goed benut worden. Daarbij consta-
teerde de commissie dat de studenten zich veel te vroeg specialiseerden en dat
bepaalde onderdelen van de discipline onderbelicht bleven.

Vanzelfsprekend heeft de opleiding geschrokken gereageerd op die kritiek en zij
kwam tot de conclusie dat de onderwijskwaliteit niet zomaar even door de docen-
ten ‘bijgehouden’ kon gaan worden, bovenop hun vele andere verplichtingen. Een
professionele aanpak van de kwaliteitszorg was noodzakelijk. De opleiding heeft
toen een speciale functionaris ingezet om organisatorisch alles op orde te brengen
en twee didactici aangetrokken die hebben meegewerkt aan het grondig reorga-
niseren van het programma.

De tweede visitatie
Twee jaar voorafgaand aan de tweede visitatie vond een uitvoerige curriculume-
valuatie plaats. Dat leverde voldoende up-to-date basisinformatie voor de zelf-
studie. De speciaal voor  onderwijscoördinatie aangestelde medewerker begeleid-
de de voorbereiding van de zelfstudie voor de tweede visitatie. De inspanningen
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van de opleiding werden beloond met een zeer positief tweede evaluatierapport.
Naast wat kleinere opmerkingen deed de visitatiecommissie maar één aanbeve-
ling, namelijk: dat de kwaliteitsverbeteringsplannen van de opleiding goed uitge-
voerd moesten worden.

De reactie
Het tweede visitatierapport was bevestde dat de opleiding de goede richting had
gekozen en leidde niet tot al te grote veranderingen: ‘nou, gelezen heeft iedereen
het. Ten eerste wilde iedereen weten of het goed beoordeeld is, dat doet toch altijd
plezier. En dan is men ook geneigd om aan die kleine verbeteringen nog aandacht
te geven natuurlijk.’

‘Hier waren de aanbevelingen niet zo revolutionair dat zij […] tot grote discussies
binnen de faculteit leidden,’ aldus de onderwijsdirecteur: ‘[H]et bezoek van de
commissie op dat moment heeft eigenlijk geen uitwerking gehad. Het ging toch
allemaal al zijn gang, de plannen waren er en de uitvoering was er ook. […] Als
één onderwijsvisitatie een rol heeft gespeeld dan was het de eerste,’ aldus de
toenmalige voorzitter van de opleidingscommissie.

De aanbevelingen
De invoering van de MUB maakte het mogelijk de lijn van verdere professionali-
sering van de kwaliteitszorg voort te zetten door het aanstellen van een onder-
wijsdirecteur. Voor zover er nog aanbevelingen lagen, zijn zij onder leiding van de
nieuwe directeur meegenomen in het steeds doorgaande vernieuwingsproces.
Volgens de onderwijsdirecteur waren de gesignaleerde problemen al bekend van
de zelfstudie: ‘Het was niet zo dat ik eerst die mensen het probleem nog moest
aanpraten.’

De grootste uitdaging was de opleiding nog dichter bij de praktijk te brengen en
de studenten voor te bereiden op een toekomstig beroep dat in de meerderheid
van de gevallen anders is dan wetenschappelijk onderzoeker. Voor een deel is die
verbreding van de opleiding bereikt door het invoeren door de universiteit van
een algemeen major–minor systeem. Op het ogenblik werkt de opleiding aan de
instelling van een soort ‘curatorium’ om de contacten met de buitenwereld te ver-
breden en te intensiveren. Één onzekere factor blijft: de moeilijkheid om precies
te voorspellen wat de zeer gedifferentieerde en zeer specifieke studentenpopulatie
nu eigenlijk wil en wat zij willen gaan doen. ‘[Daar heb je] als onderwijsdirecteur
niet zo verschrikkelijk veel greep op.’

Met de opbouw van het nieuwe programma, dat van start is gegaan in 1998–99,
hoopt de opleiding een antwoord te hebben gevonden op een aantal problemen.
Ten eerste, de propedeuse is duidelijk verzwaard. Men werkt ten tweede met
kleinere werkgroepen. Verder is het aantal contacturen verhoogd en is er meer
plaats voor vaardigheidstraining. In de propedeuse zijn meer hoogleraren inge-
schakeld. De zeven nieuwe majors die door de zes leerstoelen moeten worden ver-
zorgd, en de aangepaste docentenoverlegstructuren moeten helpen de ‘verzuiling’
in de opleiding te doorbreken. De suggestie van de visitatiecommissie om niet te
vroeg met specialiseren te beginnen, is geaccepteerd: ‘dat is iets goedkoper ook,
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qua begroting en dat is dan gunstig om het zo te doen, men kan dan in de latere
periode iets meer aanbieden aan extra keuzevakken of modules of zo…’

Van de door de visitatiecommissie aanbevolen twee extra leerstoelen is er inmid-
dels een ingevuld. Over de andere is lang gediscussieerd, ‘omdat er veel geld mee
gemoeid is,’ maar uiteindelijk heeft men ervan afgezien. De opleiding heeft dit
nadeel in een voordeel omgezet door de ontbrekende leerstoel als kenmerkend
voor de specifieke systematische, en niet historische, aanpak van de opleiding te
presenteren.

Al met al heeft de reorganisatie van de faculteit, die kort na de visitatie plaats-
vond, waarbij de faculteit onderdeel werd van een grotere alfa-faculteit, de docen-
ten veel meer bezig gehouden dan de visitatie, omdat de reorganisatie veel direc-
tere effecten had. In sommige gevallen waren de effecten gunstig voor de
kwaliteit van het gegeven onderwijs, bijvoorbeeld door het verminderen van de
weerstand tegen de toenemende onderwijslast: ‘nu wordt dat van boven af ge-
woon vastgelegd, [dus] kunnen zij niet anders.’ Een grotere faculteit heeft ook
betere mogelijkheden voor het regelen van aantrekkelijke stages voor studenten,
maar het is nog te vroeg om te zien of dat in de praktijk ook goed gaat uitwerken.

In andere opzichten heeft de reorganisatie minder gunstig gewerkt. Bijvoorbeeld
de vaardigheidstraining, die specifiek voor de opleiding werd opgezet met geld
van het Kwaliteit en Studeerbaarheidfonds, is verdwenen doordat het onderdeel
is geworden van een algemeen programma voor de faculteit: ‘dus die cursus die
toch met veel kosten was opgezet […] is ook weer niet bruikbaar, doordat wij nu
weer gereorganiseerd zijn. Die vaardigheidscursus is slechter geworden door de
reorganisatie.’

Door deze en soortgelijke voorvallen begint men nu geleidelijk ‘didactisch moe’ te
worden. De nieuwe intensievere methoden van onderwijs, die met veel enthousi-
asme ingevoerd werden, bleken in de praktijk tot veel te hoge werkdruk te leiden,
waardoor de neiging ontstaat op oude, vertrouwde routines terug te vallen: ‘Om-
dat gewoon de kracht van de docenten niet groot genoeg is om het vol te houden.’

Want door goed te presteren krijgt de opleiding weinig extra aandacht. Voor het
College van Bestuur betekent: ‘Goed visitatierapport, geen gezeur, daar hoeven
wij ons dus niet mee te bemoeien…’, aldus de onderwijsdirecteur. En verder: ‘Een
decaan bemoeit zich niet met de opleiding zolang die goed loopt…’

4.2 Morgen mogen ze komen (HSZ)
Zes jaar na de eerste visitatie lijkt de hogeschoolopleiding in de sociale sector de
goede richting gevonden te hebben en lijkt zij vol vertrouwen de volgende ronde
van kwaliteitsbeoordeling te kunnen afwachten.

De visitatie
In 1993 was de situatie anders. De opleiding kreeg als eerste in haar instituut en
als een van de eerste in de hogeschool te maken met een visitatie.
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Landelijk maakten de opleidingen van dit type moeilijke tijden door vanwege
diepgaande organisatorische en inhoudelijke veranderingen. De visitatiecommis-
sie greep de kans om zich in de discussie te mengen door met een duidelijke visie
te komen over de doelen en de eindtermen van de opleiding, het vertalen daarvan
in concrete leerprogramma’s, het afstemmen van de studie op het beroepenveld
en over de plaats van vaardigheden- en praktijkcomponenten in de studie. In die
zin functioneerde de visitatieronde als een richtinggevend instrument in het pro-
ces van herstructurering van de opleidingen in dit cluster.

Ten tijde van de visitatie was de opleiding op zoek naar nieuwe ontwikkelingen
in het vak en naar nieuwe onderwijsvormen. Zij was net begonnen met de intro-
ductie van een nieuw modulesysteem. Dit gebeurde echter sporadisch, ‘versnip-
perd’, incidenteel en zonder samenhang.

De toenmalige directeur van het instituut beschrijft de sfeer tijdens de voorberei-
ding van de visitatie: ‘De visitatie vond toch plaats vanuit een zekere vrijblij-
vendheid; een situatie van “nou, er komt een commissie langs en wij hebben een
zelfevaluatierapport geschreven”; er waren wel 365 ijkpunten of daaromtrent,
zoveel, [dat] je op een gegeven moment voor elkaar niet meer helder [kon] maken
waar je op getoetst wordt.’ Het resultaat was een zelfstudie die ‘naar de stan-
daard van nu’ niet toereikend was. Behalve aan het feit dat het de eerste zelfstu-
die in het instituut was, lag dat ook aan de ‘traditionele onderwijsattitude’: ‘wij
doen het nu eenmaal zo en wat wij doen is over het algemeen niet slecht.’ Deze
‘academische’ en ‘solistische’ attitude was—volgens de instituutsdirecteur—type-
rend voor een groot deel van de betrokken docenten.

Het idee van externe beoordeling was nieuw en bedreigend. De meeste docenten
namen een defensieve, afwachtende houding aan, aldus de huidige opleidingsco-
ordinator. ‘O, er komt nu van buiten iemand kijken en nu met de hakken in het
zand’. De opleiding heeft de komst van de externe visitatie opgevat als iets dat
van buitenaf (en bovenaf) opgelegd was, als iets waar je doorheen moet om daar-
na weer zo snel mogelijk over te gaan tot de orde van de dag.

Het rapport
Dat beeld wordt bevestigd door de manier waarop de conclusies van de visitatie
werden ontvangen. Overeenkomstig het landelijke beeld in deze discipline, zijn in
deze opleiding de aanbevelingen niet ernstig genoeg genomen. De positieve toon-
zetting van het rapport werd door velen—naar later bleek  ten onrechte—opgevat
als: ‘er moeten nou wel dingen verbeteren, maar het gaat ook wel de goede kant
op.’ De onbekendheid van het instrument visitatie speelde daarbij een rol. Voor
degenen die door wilden gaan in de oude routine, was het visitatierapport niet
serieus of bedreigend genoeg; de voorstanders van verandering wisten niet hoe zij
de bevindingen van de visitatiecommissie konden gebruiken om de machtsver-
houdingen binnen de opleiding in hun voordeel te veranderen. Deze patstelling
betrof niet alleen de visie en de overtuigingen van de individuele docenten. Ook
het management had indertijd de aanbevelingen uit het visitatierapport als een
signaal voor verandering opgevat, maar het bleek niet in staat de nodige veran-
deringsprocessen in gang te zetten.
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Daarbij kwamen de bestuurlijke verschuivingen die plaatsvonden in deze hoge-
school, waardoor kort na de visitatie het instituut in een ‘bestuurlijk vacuüm’
belandde.

De reactie
De formele reactie van de opleiding bevatte een plan van aanpak dat op obligate
toon het oprichten van een aantal werkgroepen aankondigde, maar het ging niet
verder dan dat: het was puur een formele reactie. Het plan bevatte geen duidelij-
ke doelstellingen, noch een heldere uitwerking daarvan. Het bevatte geen heldere
deadlines of controlemechanismen. De impact van het plan was dan ook nihil. Er
verscheen een aantal tussenrapporten, maar zes jaar na dato herinnert zich
niemand meer iets van het bestaan van de werkgroepen.

Toch is het beeld onjuist dat de visitatie een vluchtige gebeurtenis was, die al
lang weer is vergeten. Integendeel, de visitatie had duidelijk een ‘schokeffect’. De
directeur: ‘Men was in het onderwijs nooit zo gewend geweest om uitdrukkelijk
bevraagd te worden door een externe instantie over “wat doet u nu?” ’ De grootste
ontdekking van de visitatie was, volgens beide respondenten, ‘dat het legitiem
[was] dat anderen naar jou als docent en naar het onderwijsproces kijken, dat
anderen daar een mening over hebben en daarover wat zeggen.’ Achteraf noemt
de directeur de visitatie een ‘eye-opener’ omdat het een alternatief model bood
voor de heersende individualistische stijl, te weten een model gebaseerd op sys-
tematisch praten over onderwijs.

De visitatie markeert dus het omslagpunt in het denken over onderwijsvernieu-
wing en onderwijskwaliteit. Ondanks de evidente bestuurlijke onmacht en het
uitblijven van concrete stappen in de door het visitatierapport gesuggereerde
richting, was de visitatie het begin van een lang proces van ‘bewustwording’. Het
hier eerder genoemde plan van aanpak, bijvoorbeeld, was het eindresultaat van
een aantal studiedagen over de voortgang van het onderwijsontwikkelingsproces,
zoals was aangekondigd in de zelfstudie. Ook al wist men niet of, en zo ja hoe,
men de richtinggevende aanbevelingen van de visitatiecommissie in de praktijk
moest toepassen, toch had het rapport in belangrijke mate een kader gecreëerd
waarbinnen de discussies rond onderwijsvernieuwing plaatsvonden.

De Inspectie
Het bezoek van de Inspectie, één jaar na het verschijnen van het rapport, zorgde
binnen de opleiding en binnen de hogeschool voor opschudding. Het gesprek met
de Inspectie en de daaropvolgende zorgelijkheidsverklaring werden als ‘rampza-
lig’ ervaren. Dat was pas ‘de echte knal, de echte harde klap’. Het bezoek van de
Inspectie maakte de noodzaak voor verandering helder, maar ook ‘welke desa-
streuze gevolgen [het proces van externe beoordeling] nu had.’ Met de ‘naïviteit’
en het gevoel van vrijblijvendheid was het afgelopen. De opleidingcoördinator:
‘het werkte als het zwaard van Damocles. Of het is nu veranderen, of het is nu
gewoon stoppen met de opleiding.’

Plotseling kwam de opleiding in het centrum van de bestuurlijke belangstelling
te staan. Het College van Bestuur trad hard op. Eerst de opleidingscoördinator
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en vervolgens de directeur werden van hun positie ontheven vanwege onvoldoen-
de aansturend vermogen. Er kwam een interim-directeur en ook een interim op-
leidingscoördinator. De interim-directeur heeft hard ingegrepen. Hij heeft men-
sen vervangen en een zekere structurele stabiliteit gecreëerd, waarna de nieuwe
vaste directeur zich meer op de inhoud van de opleiding kon richten, in een situa-
tie van ‘rust en stabiliteit’, aldus de opleidingscoördinator.

Opmerkelijk is dat niemand verrast was of met onbegrip reageerde op het oordeel
van de Inspectie. De conclusies en de aanbevelingen waren immers al uit het visi-
tatierapport bekend. Nu kwamen zij echter in een totaal ander licht te staan.
Wat de docenten en de leiding van de hogeschool niet zelf konden, deed de inspec-
teur: hij liet zien hoe de algemene richtlijnen en tamelijk brede aanbevelingen
van de visitatiecommissie concrete invulling moesten krijgen. De huidige direc-
teur: ‘[In tegenstelling tot de visitatiecommissie] kwam de inspecteur met “Dit,
dit en dit zou u veranderen en wat heeft u daaraan gedaan?” Ja, niks dus, of on-
voldoende, of wij kunnen het niet voldoende vertellen… De vraagstelling was veel
toegespitster en concreter.’

De aanbevelingen
Het echte werk aan de implementatie van de aanbevelingen van de visitatie-
commissie begon pas na de zorgelijkheidsverklaring. Het is moeilijk de follow-up
van elke specifieke aanbeveling te volgen. Tegemoetkomen aan de wensen van de
visitatiecommissie betekende in feite dat het leerprogramma geheel opnieuw
moest worden opgebouwd. Hetgeen is gebeurd. Voor een deel was het ‘de geest
van de tijd’. De opleiding heeft de landelijke ontwikkelingen in het vakgebied
gevolgd. Aan de andere kant heeft de visitatieronde zelf ook een belangrijke rol
gespeeld in dit landelijke hervormingsproces.

Wij zouden kunnen zeggen dat de opleiding zich te passief heeft aangesloten bij
de algemene ontwikkelingen in het veld. Zo zijn de eindtermen aan de landelijke
afspraken ontleend, ondanks het feit dat sommige docenten voorstander zijn van
wat meer ‘individuele accenten’. Dit is een begrijpelijke reactie van het huidige
management op de hardnekkige versnippering van de opleiding, die ook door de
visitatiecommissie als een groot probleem was aangegeven.

Er is nu meer samenhang in het programma. De eindtermen zijn grotendeels af-
geleid van de vijf kerntaken van de beroepsuitoefening. Er is veel meer aandacht
gekomen voor de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. Vanaf de
propedeuse wordt nu aandacht geschonken aan het toekomstige beroep van de
studenten. Voor de opleiding is dit een grote doorbraak. Vóór de visitatie had de
opleiding een te geïsoleerde positie en was deze los komen te staan van de maat-
schappelijke realiteit waarvoor zij opleidde. Met de grote herstructurering in
1996–97 heeft de opleiding haar ‘plek in het maatschappelijk bestel’ helder ge-
maakt. In overeenstemming daarmee zijn de studiegidsen grondig herzien. Het
leerplan is helderder geworden en daardoor ook de studiebelasting voor de indi-
viduele student.

Wat nog niet veranderd is, en wat binnen de opleiding nog steeds als belemme-
ring wordt genoemd, zijn de slechte accommodatie, de gebrekkige automatise-
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ring, kortom de fysieke omgeving die een voorwaarde blijft voor kwalitatief goed
onderwijs en waarvoor vrijwel nooit voldoende middelen te vinden zijn.

Belangrijker dan de concrete vernieuwingsstappen is het veranderde werkkli-
maat binnen de opleiding. Voor een deel is dat het gevolg van het vertrekken van
sommige mensen van de ‘oudere’ overtuiging, waardoor de groep ‘traditionalisten’
kleiner is geworden. Voor een andere deel is dat een resultaat van een andere,
minder individualistisch manier van denken. In ieder geval is de sfeer nu open en
uitnodigend, ‘de ogen zijn opengegaan naar de buitenwereld.’ De norm is nu om
te laten zien wat er gebeurt, hoe zaken worden aangepakt. Wat van zes jaar gele-
den is blijven hangen, zijn niet zozeer de specifieke aanbevelingen maar ‘het pro-
ces, […] het alert zijn op wat gebeurt in de buitenwereld en hoe dat moet worden
vertaald in het onderwijs.’

Ook voor het College van Bestuur is de gang van zaken bij deze opleiding een
leerervaring geweest. Het contact met de faculteiten over het voorbereiden van
bijvoorbeeld rapportages aan de Inspectie is aanzienlijk geïntensiveerd. Een lid
van het College van Bestuur is het vaste aanspreekpunt voor de directeur van
het instituut. Om de drie weken vindt overleg plaats over de voortgang op het
gebied van kwaliteitszorg. Verder bezoekt CvB eens in de twee maanden het in-
stituut. ‘Zolang het goed gaat—en het gaat goed—’ is de rol van het CvB voorna-
melijk ‘consulterend’, maar de bereidheid bestaat om direct in te grijpen ‘als het
fout gaat.’ Als er iets ‘fout’ dreigt te gaan, worden signalen sneller ontvangen dan
in het verleden. ‘Men weet waar het om gaat, wat de consequenties zijn, dus men
gaat anticiperen in het hele proces van onderwijsontwikkeling.’

‘Ze kunnen morgen komen’ is een typerende uitspraak in deze case. Het instru-
ment visitatie is een vertrouwd onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem gewor-
den.

4.3 Kwaliteit eist voortdurende aandacht en zorg (HS)
Zes jaar na de eerste visitatie heeft de opleiding in de sociale sector geleerd dat
positieve uitspraken van buiten geen garantie zijn voor duurzame onderwijskwa-
liteit.

De visitatie
In 1993 had de opleiding net een fusie met een grote faculteit achter de rug.
Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen had de opleiding het gehele on-
derwijsconcept ingrijpend veranderd. ‘Net toen de visitatie aankwam, hadden wij
… die slag gemaakt en begonnen wij de vruchten daarvan te plukken’.

De visitatie was in 1993 nog een ‘min of meer nieuw fenomeen’ in de hogescholen
en niemand wist precies wat men ervan kon verwachten: ‘Het was voor iedereen
een beetje wennen en zoeken en ook “Hoe moet je nou zo’n [zelfevaluatie] rapport
schrijven?”.’ De opleiding heeft ervoor gekozen een eigen systematiek aan te
brengen in de 301 vragen uit de Hbo-richtlijnen en is daar ook in geslaagd. In die
zin heeft de komst van de visitatie duidelijk gewerkt als een katalysator voor
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reeds in gang gezette processen: ‘dat soort vragen die impliciet wel duidelijk wa-
ren een keer expliciet op papier te zetten, dat was zeker op dat moment nieuw
voor de opleiding.’

Het rapport
De inspanning van de opleiding werd beloond met een verrassend positief rap-
port. Met name tijdens de mondelinge terugkoppeling werd de opleiding ‘eigenlijk
op een behoorlijke manier de hemel in geprezen door de voorzitter van de com-
missie.’ Dat heeft zonder meer motiverend gewerkt. Tegelijkertijd heeft het posi-
tieve oordeel niet voldoende houvast gegeven voor de verdere ontwikkeling van
de opleiding in de toekomst. De behoefte van de opleiding aan een wat meer diep-
gaande kritische reflectie en wat meer richtinggevende uitspraken was niet ge-
stild. ‘Wij waren met een vernieuwingsslag bezig en in de tijd dat de commissie
werd ingesteld was het onzeker, onduidelijk wat de ijkpunten zouden zijn … Die
onzekerheid is overigens nooit meer weggegaan.’ Misschien ook, omdat ‘de com-
missie niet altijd het maximale heeft gedaan dat zij had kunnen doen. […] Wat
de onderwijskundige problemen betreft had de commissie dieper kunnen graven’,
maar op dit aspect had de commissie ‘betrekkelijk bescheiden deskundigheid in
huis en dat merk je wel aan het verslag.’

Natuurlijk was het plezierig dat de opleiding in de publiciteit ‘heel hoog was ge-
eindigd’, ‘[o]p bepaalde punten hoger dan wij zelf gedacht hadden.’

De Inspectie
Na het lovend rapport en de positieve publiciteit was de opleiding onaangenaam
verrast door de kritische meta-evaluatie door de Inspectie van het visitatietraject
in deze discipline als geheel. Daardoor kwam de goed beoordeelde opleiding in
een minder positief daglicht te staan. Dat zorgde voor verwarring: ‘Dus het hele
natraject was eigenlijk een beetje een deceptie, je weet allicht [dat volgens het
visitatierapport] de hogeschool een goede opleiding heeft, [maar] toen over de
visitatie van het vakgebied … als geheel is gezegd: “dat is eigenlijk een waardelo-
ze visitatie en wij vinden elke opleiding ‘zorgelijk’, wij vinden het hele fenomeen
van de opleiding [X] zorgelijk”, dat was toen volstrekt onverwacht…’

De positieve evaluatie van de bestuurlijke hantering twee jaar later heeft de
verwarring niet weggenomen. De opleiding heeft daaruit de les geleerd om meer
op eigen inzichten te vertrouwen, de externe beoordelingen niet te negeren, maar
die toch vooral in het licht van de op dat moment lopende processen en discussies
te plaatsen. Een tweede les was dat de opleiding ‘wat attenter is geworden op de
formulering van de bestuurlijke reacties.’

Op deze manier hebben visitaties een duidelijke plek gekregen binnen de oplei-
ding. Iedereen is ‘pro-actief’ geworden. Iedereen is bereid om zich goed te presen-
teren. ‘Het is toch de externe druk die je dwingt om nog een keer goed te kijken
naar de kwaliteit van de eigen opleiding’.

Inmiddels heeft de hogeschool ervaring opgedaan met meerdere visitaties en is de
aansturing van de voorbereiding van visitaties onder een centrale dienst ge-
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bracht, ‘omdat er duidelijk behoefte was aan de inbreng van ervaring op alle on-
derdelen van de visitatie, anders moet iedereen zelf alles opnieuw uitvinden.’ Af-
gelopen jaar is het proces verder geprofessionaliseerd. Er worden nu interne
proefvisitaties gehouden met deelnemers uit andere faculteiten.

De crisis
Twee jaar na het verschijnen van het rapport maakte de opleiding een zware cri-
sis door. Voor een groot deel was die het gevolg van een conflict tussen het mana-
gement en de docenten, in combinatie met een aanzienlijk budgettekort, dat al-
leen maar opgevangen kon worden door extensivering van het onderwijs. Op
korte termijn moest de opleiding een budgettekort van ruim 10% inlopen. In de
praktijk kwam het erop neer dat het aantal docenten in het nieuwe schooljaar
20% gereduceerd moest worden. De situatie liep ‘volledig uit de hand […] Naar
aanleiding daarvan is ook nog… de instellingsinspecteur hier een paar keer ge-
weest omdat studenten zo luid klaagden dat de klachten zelfs de Inspectie be-
reikten.’

De toenmalige faculteitsdirecteur zegt: ‘[De Inspectie] heeft ons geen geld gege-
ven, maar … er was intern al zo veel commotie […] de Inspectie kwam er nog een
keer overheen en dat dwingt je natuurlijk om alles nog een keer heel precies op
een rijtje te zetten.’

De crisis had de onderlinge verhoudingen binnen de opleiding zodanig verstoord
dat een ‘machtswisseling’ kennelijk onontkoombaar was. De verandering van
management ‘heeft zeer positief uitgepakt.’ Achteraf zien zowel de hogeschool als
de Inspectie de crisis als een incidenteel dieptepunt en niet als een symptoom
voor structurele problemen binnen de opleiding. Juist omdat binnen de opleiding
een sterke herinnering leefde aan ‘excellente tijden’, had iedereen de ambitie om
weer terug te komen op het oude niveau en niet om alleen maar te overleven.

Het blijkt dat bij een diepgaande crisis prioriteiten snel verschuiven en onder-
wijskwaliteit het kind van de rekening wordt. Het prille systeem van onderwijs-
vernieuwing en kwaliteitsbewaking was kennelijk niet zo diep geworteld dat het
voor samenhang in de opleiding kon zorgen. ‘Kwaliteit’ en ‘beoordeling’ waren
plotseling minder relevant: ‘het ging om heel andere zaken.’

De aanbevelingen
De opleiding was, in vergelijking met de soortgelijke opleidingen in het land, ver-
der in het moderniseringsproces van het onderwijsprogramma. Daarom hoefde zij
het programma niet grondig te veranderen. Wel heeft zij de opvatting van de
commissie overgenomen dat ‘het verband tussen het beroepsveld… en de manier
waarop de eigen opleiding is ingericht … één van de meest cruciale kwaliteits-
kenmerken van een opleiding is.’ Het gesprek daarover heeft een ‘enorme kwali-
teitsimpuls gegeven.’ Dat heeft de keuze voor een generieke opleiding alleen
maar duidelijker gemaakt. Binnen deze generieke opleiding zijn differentiatie-
afstudeerprojecten ingevoerd. Signalen van het beroepsveld alléén zijn voor deze
opleiding niet zaligmakend, want ‘het beroepsveld spreekt ook met meerdere
monden.’
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De visitatiecommissie heeft een opmerking gemaakt over het algehele niveau van
de opleiding, die volgens haar nog steeds als de makkelijkste in het Hbo bekend
staat. Ondanks landelijke afspraken vindt de opleiding het nog steeds moeilijk
om een evenwicht te vinden tussen beroepsbekwaamheid en diepgang. Het sim-
pelweg invoeren van wetenschappelijke disciplines is niet voldoende om het ni-
veau van een Hbo-opleiding te verhogen. ‘En dat blijft een probleem’, geven de
respondenten toe. De opleiding blijft werken aan manieren om vakken als ethiek
en filosofie op een beroepsgerichte manier aan te bieden. Dit alles betekent dat
het zoeken naar vormen van afstemming van het programma op de eindtermen
van de opleiding een continu punt van zorg blijft. ‘Wij zouden daarop weer wor-
den aangesproken, denk ik, als er weer een nieuwe visitatie komt,’ aldus de hui-
dige opleidingsdirecteur.

Om meer integratie en samenhang in het programma te bevorderen, heeft de op-
leiding extra financiële middelen gekregen in het kader van de projecten Kwali-
teit en Studeerbaarheid. De aandacht voor studeerbaarheid is geen eenmalige
gebeurtenis, maar een langdurig proces gericht op het doorbreken van oude
denkstijlen: ‘Wij hebben onderwijstrajecten ontwikkeld; wij hebben lijnen aange-
geven en wij hebben grotere eenheden gemaakt, maar er zitten nog veel elemen-
ten van het oude moduledenken in.’

De opleiding kampt met het algemene probleem dat het moeilijk is de studiebe-
lasting direct en eenduidig te meten. Sinds de visitatie is de opleiding op zoek
naar goede en betrouwbare manieren hiervoor. Het is ‘een duidelijk aandachts-
punt geworden. Sinds de visitatie vragen wij altijd hoeveel tijd dat dan kost?’ Ook
het onderzoeken van de tevredenheid van de studenten eist voortdurend aan-
dacht. Nu is er een systeem ingevoerd van focusgroepen van studenten. Ondanks
het feit dat het verwerken van de feedback veel tijd kost, vindt de opleiding deze
feedback een cruciaal element in het interne kwaliteitsbewakingsstelsel.

Ook de opmerkingen op het gebied van ‘kleine kwaliteit’ hebben aandacht gekre-
gen. Er is bijvoorbeeld een andere drukker ingehuurd om het studiemateriaal
aantrekkelijker te maken. Sinds de visitatie zijn er veel voorzieningen gekomen
op het gebied van informatica. Informaticapakketen zijn nu een element van de
dienstverlening en de studenten moeten daar ‘wat dieper induiken.’

Een grote belemmering is dat het allemaal heel veel geld kost. De opleiding pro-
beert daarvoor creatieve oplossingen te vinden door bijvoorbeeld grote software-
leveranciers aan toekomstige werkgevers van de studenten te ‘verleiden’ tot het
verzorgen van bepaalde modulen.

Zelf noemt de opleiding op dit moment als nieuwe uitdaging de noodzaak om
recht te doen aan de diversiteit van haar studentenbestand. Maar dit streven
staat soms op gespannen voet met het algemene probleem dat deze studie in den
lande te licht wordt gevonden. De staf probeert daarmee creatief om te gaan en
poogt vooruit te lopen op de landelijke ontwikkelingen—en op de volgende visita-
tie.
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4.4 Kinderziektes (HTZ)
Een nieuwe dynamische informatica-opleiding van een regionale hogeschool is in
de periode tussen twee visitaties haar kinderziektes te boven gekomen. De staf
heeft zich ontwikkeld van een pioniersclub tot een hecht opleidingsteam met een
systematische professionele houding.

De visitatie
De opleiding is in 1988–89 van start gegaan. In 1993 vond de eerste visitatie al
plaats. De eerste lichting studenten zat toen nog in het vierde jaar van de oplei-
ding. Tegelijkertijd bevond het management zich op alle niveaus in een crises.
Overal werden functies vervuld door ‘waarnemende’ of ‘ad interim’ bestuurders.
De plaats van de opleiding in de organisatie was niet duidelijk. De kloof tussen
management (vaak aangeduid met ‘interim baasjes’!) en docenten was groot. Veel
beslissingen werden van hogerhand genomen, ongeacht de mening van de docen-
ten.

Het gevolg was dat de opleiding, grotendeels verzorgd door mensen uit het be-
drijfsleven met weinig didactische ervaring, geen steun kreeg bij de voorbereidin-
gen van de visitatie Zonder enige ervaring met het toen nog nieuwe fenomeen
van visitaties organiseerde de opleiding de zelfstudie en het bezoek: ‘helemaal
zelf en naar eigen goeddunken.’ Omdat veel problemen in en rond de opleiding
niet uitgekristalliseerd waren, grepen sommige docenten de kans om de visitatie-
commissie voor hun karretje te spannen om daarmee processen in een bepaalde
richting te sturen of te versnellen.

Op de dag van het visitatiebezoek was iedereen ‘heel gespannen’, temeer omdat
de toenmalige interim leiding van de hogeschool de visitatie niet echt serieus
nam. De (waarnemende) voorzitter van het College van Bestuur had geen tijd
voor de visitatiecommissie. ‘Dat vonden wij een miskenning van het belang van
de visitatie’, aldus de huidige opleidingscoördinator. Hij suggereert dat de com-
missie haar irritatie over de afwezigheid van de voorzitter in het rapport had la-
ten doorklinken. Niettemin dachten de docenten dat de opleiding een ‘redelijk
positieve’ mondelinge terugkoppeling had gekregen.

Het rapport
De commissie was in haar rapport inderdaad gematigd positief over de inhoud en
de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding en zij was optimistisch over de
ontwikkelingen in de toekomst. Voor een deel waren de aanbevelingen gericht op
de profilering van de opleidingen, wat als een landelijk probleem werd gezien en
wat door de hogescholen gezamenlijk is opgepakt.

Over de bestuurlijke situatie in de hogeschool had de commissie weinig goede
worden over. De commissie vond dat ‘beide [informatica] opleidingen lijden onder
een cultuur waarin het personeel niet gezien wordt als het “kapitaal” van de or-
ganisatie. Personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid ontbreken, en beslissingen wor-
den buiten het personeel om genomen.’
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Voor de docenten, die ondertussen verwikkeld waren in een conflict rond een ge-
dwongen fusie met een soortgelijke opleiding in de hogeschool (kort daarna waren
de opleidingen weer uit elkaar getrokken), had de publicatie van het rapport geen
onmiddellijke gevolgen. De opleidingscoördinator: ‘Wij kregen het visitatierap-
port, daar waren wij niet ontevreden over, een beetje een reactie van “O ja. O, dat
vinden zij. Nou, dan gaan wij dat doen … Hoe komen zij daarop?” ’

De reactie
Achteraf gezien was de officiële reactie volgens de opleiding zelf ‘vrij laconiek’.
Dit lijkt een adequate typering voor een enkele pagina met actiepunten zonder
een voor de hand liggende logische volgorde. Bijvoorbeeld: het antwoord op de
zware kritiek op de besluitvormingsstructuur bestond uit één zin: ‘Organisatie
[hogeschool X] verbeteren.’

De fusie van de twee opleidingen, die intern omstreden was, kreeg steun uit een
onverwachte hoek. Weliswaar om totaal andere redenen vond de visitatiecom-
missie fusie een goede zaak. De docenten echter waren niet overtuigd: ‘Wij werk-
ten samen met BI, maar wij vonden het niet voor de hand liggend om met z’n
tweeën in één afdeling te zitten’. De staf heeft de fusie als willekeur van een af-
delingshoofd ervaren.

De aanbevelingen op het gebied van curriculumverandering waren deels afkom-
stig uit de zelfstudie en zijn in het algemeen geaccepteerd. Maar gevraagd of de
opleiding begonnen was met het aanpakken van de gesignaleerde problemen, was
het antwoord: ‘niet direct.’ Pas toen de Inspectie daarover vragen ging stellen,
voelde men zich ‘gedwongen om er wat aan te doen’. ‘De ernst van de situatie is
ons daarna toch nog een keer goed onder de neus gewreven. […] Kijk, uit de visi-
tatie kwamen wij helemaal niet zo beroerd uit. Maar… toen is de inspecteur ge-
komen…’

De Inspectie
Na de eerste melding van de Inspectie volgde een lang traject: eerst een onbevre-
digende reactie richting de inspecteur, dan een zorgelijkheidsverklaring en ver-
volgens rechtzetting van de zaak door de inspecteur, omdat hij achteraf toch de
indruk had dat de opleiding in korte tijd onverwacht veel voortgang had ge-
maakt.

Deze hele geschiedenis, die in januari 1995 begon en in juni 1997 werd afgeslo-
ten, heeft een bittere nasmaak bij alle betrokkenen achtergelaten.

Op de eerste plaats bij de opleiding zelf, die zich voor de tweede keer in dit proces
‘miskend’ voelde. ‘Die eerste reactie is buiten het gezichtsveld van het docent-
team tot stand gekomen. Wij hebben dat later ook wel betreurd […] Wij voelen
ons daardoor nog steeds wat miskend.’

Op de tweede plaats bij het management, omdat de Inspectie naar hun mening
een jonge opleiding te hard had aangepakt. Er is echter weinig twijfel over dat de
top–down benadering en de geïrriteerde manier van communicatie van de leiding
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van de afdeling en de faculteit mede bijgedragen heeft aan een toename van het
aantal misverstanden tussen de opleiding en de Inspectie.

Op de derde plaats bij de Inspectie, die in dit proces ook geen schoonheidsprijs
voor communicatie verdient. De Inspectie heeft haar beeld van de opleiding naar
het schijnt laten bepalen door één gesprek met de instelling in afwezigheid van
de faculteitsdirecteur. Ook maakte zij haar reden voor zorg in eerste instantie
niet helemaal duidelijk. Er was bovendien veel tijd verlopen tussen het bezoek
van de visitatiecommissie, de publicatie van het rapport en de uiteindelijke zor-
gelijkheidsverklaring. Al met al had de Inspectie een ‘te somber beeld’ van de
opleiding gekregen. Achteraf heeft de Inspectie dan ook moeten constateren dat
‘de aanpassing van de interne organisatie sneller en doeltreffender is verlopen
dan vorig jaar door de Inspectie kon worden vermoed.’

Ondanks het feit dat die zorgelijkheidsverklaring uiteindelijk werd opgeheven,
kwam de opleiding in de publiciteit, met alle negatieve gevolgen van dien.

De aanbevelingen
In september 1996 kwam de opleiding met een plan van aanpak. De visitatie was
daarvoor de aanleiding maar de ‘geluiden van buiten’, onder andere van de in-
middels aangestelde beroepenveldcommissie, hebben er ook toe bijgedragen.

In feite is het gehele curriculum grondig herzien. Daarbij zijn de aanbevelingen
uit het visitatierapport in acht genomen. Ook is naar aanleiding van de eerste
visitatie en onder druk van de Inspectie een systeem voor integrale kwaliteits-
zorg opgezet. De algemene beweging is in de richting van professionalisering
(formele kwaliteitszorg; inhuren van onderwijskundigen voor de herziening van
het programma), het hanteren van een vaste structuur en het creëren van stabili-
teit. Bijvoorbeeld het invoeren van communicatievaardigheden wordt zodanig
uitgevoerd dat het past in het algemene patroon van het streven naar meer cohe-
sie in de opleiding: ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat je dat heel goed kunt
combineren met andere vakken, dat je daardoor de motivatie van de studenten
kan verbeteren … en vroeger, nou, er kwam een docent communicatieve vaardig-
heden. Wat hij deed, wisten wij niet, maar het kwam vast wel goed.’

Inmiddels is de periode van bestuurlijke hervormingen in de hogeschool voorbij,
en heeft de opleiding een vaste plaats in de hogeschool gekregen. Omdat het aan-
tal studenten is verdrievoudigd, is de samenstelling van het docententeam ook
veranderd. Er is nu een kern van mensen met een volledige aanstelling in plaats
van de vele deeltijd-medewerkers van de eerdere periode. Nu er meer studenten
en stafleden zijn, is de aanbeveling over de profilering van de opleiding vanzelf-
sprekender geworden.

De tweede visitatie
Inmiddels heeft een tweede reguliere visitatie plaats gevonden. De nieuwe com-
missie (met dezelfde voorzitter) heeft onder andere geconstateerd dat de aanbe-
velingen uit de vorige visitatie goed waren aangepakt: ‘de commissie vindt het
positief dat de opleiding het rapport van de vorige visitatiecommissie niet alleen
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in de praktijk ter harte heeft genomen, maar ook dat de aanbevelingen in het
kwaliteitsplan van de afdeling zijn opgenomen en zijn verwerkt in de projecten
voor kwaliteitsverbetering.’

De tweede visitatiecommissie vond echter het zelfevaluatierapport nog steeds
‘niet kritisch genoeg’. Volgens de directeur ligt dat aan de indruk die inmiddels
bij de docenten was ontstaan dat teveel openheid en zelfkritiek tijdens een visita-
tie niet gunstig zouden uitpakken. De visitatiecommissie schrijft dit echter toe
aan het ontbreken van eigen kwaliteitscriteria. Het formuleren van deze kwali-
teitscriteria zou de volgende stap van de opleiding moeten zijn, zodat deze minder
gevoelig wordt voor de toevallige opvattingen van anderen.

Terugkijkend op de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, constateert de oplei-
dingscoördinator: ‘De opleiding is nu gewoon beter ingebed in de organisatie. Er
is meer continuïteit. … Ik denk dat je ook wat meer een gevoel krijgt dat je met
z’n allen ergens naartoe op weg bent.’

4.5 Tevreden met zichzelf (HT)
Een dynamische opleiding in moderne technologie had een zeer positieve visitatie
achter de rug. Inmiddels heeft een tweede visitatie plaatsgevonden, die het posi-
tieve beeld heeft bevestigd. Reden om tevreden te zijn met zichzelf—en een ge-
vaar om te zelfvoldaan te worden.

De visitatie in 1993
Voor de faculteit was het de eerste visitatie en dus ook de eerste zelfstudie die
geschreven moest worden. De faculteit gaf niet alleen de opdracht, maar ‘ook de
financiële middelen om mankracht daarvoor vrij te maken[…] wij hebben dat
gewoon geprobeerd kritisch te begeleiden.’ Maar zo kritisch was de zelfevaluatie
volgens de faculteitsdecaan nu ook weer niet. Het rapport was ‘te zelfvoldaan, wij
vonden dat er te weinig zelfkritiek in stond, dat moet je niet doen, dan lok je
[juist meer kritiek] uit bij een commissie …’

De opleiding greep de visitatie aan om de wereld te laten zien hoe goed zij was.
Deze ambitie maakte de gebeurtenis toch wel spannend, maar ook grenzend aan
‘vervelend’, een heleboel ‘poeha’, een ‘hele happening.’

De zelfstudie was grondig voorbereid: ‘in feite de hele structuur, alles volledig
doorlichten. Dan kunnen er nauwelijks verrassingen ontstaan.’

De docenten hadden kanttekeningen bij het optreden van de commissie. Zij von-
den dat één lid van de commissie een vertekend beeld van bepaalde aspecten van
de opleiding heeft gecreëerd, ‘terwijl andere leden [het] er zichtbaar niet mee
eens waren, maar toch hun mond niet open deden.’

Al gauw begon de opleiding de commissie te verdenken van een ‘verborgen agen-
da’: ‘met name hebben zij zich nogal sterk gemaakt over hoe moeten wij die twee
opleidingen met elkaar laten samenwerken… Hoe moeten wij hun plaats bepa-
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len. Terwijl wij denken: dat is niet de taak van de visitatiecommissie. Een beetje
een verborgen agenda.’

De onduidelijkheid over de taken en de criteria van de visitatiecommissie heeft
tot verwarring geleid en heeft de betekenis van de aanbevelingen afgezwakt. La-
ter constateerde de Inspectie dat de visitatiecommissie minder aandacht had voor
concrete onderwijskundige problemen: ‘Omdat in de wordingsgeschiedenis van
het visitatierapport de aanbevelingen betreffende de strategische perspectieven
de gedachtegang van de commissie in grote mate hebben bepaald, kregen andere
zaken minder aandacht dan bij een visitatie wenselijk is.’

De reactie
Het visitatierapport was zeer positief. Voor zover er kritiekpunten waren, was de
opleiding al bezig die aan te pakken. De opleiding had moeite om toe te geven dat
een blik van buiten toch als ‘extra prikkel’ heeft gewerkt. De faculteitsdirecteur
echter is van mening dat een extern signaal wel degelijk een bepaalde werking
heeft: ‘ik vind het toch goed dat een externe commissie dat gewoon zegt en daar-
mee toch weer dwingt om de aandacht erop te focussen. En het zal me niet verba-
zen als zij (de docenten) dat zelf niet vinden, maar ik denk dat zij daarmee toch,
die ontwikkelingen waarvan zij zelf zeiden dat zij daar al mee bezig waren, dat
zij dat toch met meer aandacht en met een grotere intensiteit hebben gedaan.’

Het principiële punt van onenigheid was de bemoeienis van de visitatiecommissie
met de profielen van de opleiding. Daarom heeft de opleiding niet meteen deelge-
nomen aan het landelijke overleg daarover. ‘[O]mdat dat veel te sterk een be-
paalde richting in ging, die niet strookte met de adviezen die wij hier uit onze
omgeving kregen.[…] wij konden voelen dat de commissie daar andere opvattin-
gen over had’, aldus de faculteitsdirecteur. Mede daardoor is de noodzakelijke
discussie over de profilering van de opleiding nooit echt goed gevoerd. ‘Ik vind dat
te gemakkelijk de toen gekozen positie als blijvend is beschouwd, terwijl je in een
snel en zich dynamisch ontwikkelend gebied zit.’

Wel zijn de voorstellen uitvoerig bediscussieerd in het HI– BI platform. Dat le-
verde vijf profielen op, die herkenbaar moeten blijven in de informatica-
opleidingen. Ook worden de door de commissie gebruikte afkortingen en termi-
nologie nu als standaard gebruikt, ook in de relatie tot de andere opleiding.

Geleidelijk is binnen de opleiding meer aandacht gekomen voor de omgeving,
terwijl men vroeger toch wat veel naar binnen gekeerd was. De tweede visitatie
heeft inmiddels al plaatsgevonden en werd getypeerd met ‘leuk’. Of de visitatie
opnieuw extra impulsen heeft gegeven voor verdere onderwijsvernieuwing, moet
nog worden bezien. Waarschijnlijk is de opleiding aan nieuwe uitdagingen toe.

De aanbevelingen
Afgezien van ‘de verborgen agenda’ rond de profilering van de opleiding, waren
de aanbevelingen van de commissie niet te ingrijpend. Op een punt hoefde de
opleiding inderdaad niets extra’s te doen, omdat de aanpassing al in gang was
gezet. De door de commissie geconstateerde ‘overkill aan advies’ was vooral het
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gevolg van het moment van visiteren. Dit moment viel in een periode waarin de
Hogeschool bezig was haar adviesstructuur te decentraliseren. Op het moment
van de visitatie waren zowel de oude als de nieuwe adviesstructuren actief.

De studieonderdelen met betrekking tot sociale en communicatieve vaardigheden
zijn uitgebreid en herzien, echter zonder deskundigheid van buiten in te zetten,
zoals de visitatiecommissie had gesuggereerd. De opleiding besteedt veel meer
aandacht aan communicatievaardigheden, niet alleen naar aanleiding van de
visitatie, ‘want de signalen uit het bedrijfsleven zijn duidelijk genoeg.’ Maar dat
zij dat niet zelf zouden kunnen, vonden de docenten niet terecht. Deze opmerking
versterkte hun ambitie om het zelf te doen. Communicatieve vaardigheden blij-
ven een punt van aandacht: ‘het is het type student die je hier hebt … Wij hebben
hier gewoon een aantal studenten die, ja, die achter Internet duiken en er niet
meer vandaan komen.’

Met een aantal andere opmerkingen, zoals over de kwaliteit van de studiegids,
zijn de docenten het ‘pertinent oneens.’ Ook de manier van stagebegeleiding heb-
ben zij niet substantieel veranderd, maar zij hebben wel hun visie op de stage
explicieter gemaakt.

4.6 Marges (UAZ)
Een opleiding die een bijzondere plaats in de universiteit heeft vanwege het
‘maatschappelijke rendement’ voor alle studenten, heeft in een nieuw programma
een balans gevonden tussen haar mogelijkheden in termen van middelen, perso-
neel en studentenpopulatie, en het ideaal zoals geschetst door de visitatiecom-
missie.

De visitatie
De opleiding had een moeilijke periode met een organisatorische crisis achter de
rug en was net begonnen aan een herprogrammering. Na een zeer alarmerende
eerste visitatie en een ingrijpende reorganisatie, hoopte de opleiding op betere
resultaten bij de tweede visitatie in 1995. Al tijdens de voorbereiding bleek echter
dat de opleiding nog steeds met conflicten en slechte communicatie te kampen
had. Achteraf gezien is de decaan van de faculteit van mening dat de zelfstudie
niet goed was. Dat heeft mede bijgedragen aan opnieuw een tamelijk kritisch
visitatierapport.

De zelfstudie dwong de docenten om systematisch in termen van kwaliteitszorg
te denken: ‘wij waren niet zo gewend in termen van eindtermen te spreken, dus
dat was niet opgenomen in het onderwijsproces. Dan is de vraag van zo’n zelfstu-
die, hoe formuleer je je eindtermen, op welk abstractieniveau moet je dat doen en
hoe concreet moet dat dan, dat soort punten.’

Het rapport
De visitatiecommissie had nogal kritische opmerkingen over de samenhang van
het programma, over sommige onderdelen van de propedeuse en vooral over het
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gebrek aan interne kwaliteitszorg. Voor degenen in de faculteit die van mening
waren dat de lopende herprogrammering niet ver genoeg ging, was de visitatie
een welkome aanleiding om de discussie voort te zetten: ‘Alle punten die in die
visitatie aangestipt zijn, waren in zekere zin een welkome feedback, om ook eens
te kijken van “waar moeten wij over praten?” In die zin functioneerde het wel.’
Aan de andere kant vond de opleiding het niet vanzelfsprekend dat de visitatie-
commissie uitspraken deed over het wenselijke profiel van de opleiding. De facul-
teit zag daarin een poging om een bepaalde opvatting over het profiel op te leg-
gen; een opvatting die niet als vanzelfsprekend werd ervaren. ‘Een ander punt
dat een beetje vreemd was, [is dat] men allerlei uitspraken over meende te doen
over de [andere] opleiding [in de faculteit] die niet gevisiteerd is. Dat kwam een
beetje raar over.’

De reactie
De voornaamste kritiek van de visitatiecommissie betrof het onduidelijk profiel
van de opleiding. In werkelijkheid bleek het aanpassen van het profiel moeilijk,
want: ‘je hebt met bestaande mensen te maken, die hun sterke kanten hebben.’
De meeste docenten op de faculteit hadden sterke banden met andere faculteiten
waar zij gewerkt hadden voordat de faculteit opgericht werd. De dienstverlenen-
de functie van de faculteit stond nog steeds voorop. De eigen doctoraalopleiding
werd als een prettige bijkomstigheid gezien, waar de docenten een veld voor ont-
plooiing van eigen wetenschappelijke belangstellingen vonden. Daarom is in de
faculteit ‘heel lang gestreden over dat profiel.’

Al voordat het visitatierapport uit was gekomen, had de opleiding besloten een
curriculumevaluatie te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Het
inschakelen van een extern bureau had vooral een legitimerende functie en was
mede bedoeld om interne meningsverschillen te beslechten. De conclusie van dat
bureau was dat in de faculteit ‘een soort kader [was] dat niet meer ter discussie
staat. Dan verstart op een gegeven moment alles. Iedereen is bang om aan de
conclusies te komen te zitten. Nou […] daar heb ik geen 50.000 gulden voor nodig
om dat te constateren […] Dan heb ik altijd nog liever de visitatiecommissie,
want dat zijn toch ook … goede vakfilosofen die weten waar zij het over hebben.’

Het was duidelijk dat zolang er over deze principiële kwestie geen overeenstem-
ming was bereikt, de herprogrammering niet verder kon. Na langdurig overleg en
de onvermijdelijke dagen op de hei kwam de opleiding in juli 1997 met een be-
sluit over herprogrammering, waarin zowel de aanbevelingen uit de visitatie als
de uitkomsten van de curriculumevaluatie verwerkt waren.

Vooruitlopend op het invoeren van de MUB had de faculteit reeds een opleidings-
directeur aangesteld die direct verantwoordelijk was voor het invoeren van de
herprogrammering. Deze eerste opleidingdirecteur slaagde er niet in om iedereen
op één lijn te krijgen. ‘Dus er is een periode geweest, in de loop van ’97, waarin de
aanbevelingen vertaald zouden moeten worden in een nieuw beleid. Dat heeft tot
politieke schermutselingen geleid.’ Als gevolg daarvan is de opleidingsdirecteur
teruggetreden.
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De opvolger van deze opleidingsdirecteur is aan de herprogrammering begonnen,
en met succes, onder andere omdat hij zelf een overtuigd voorstander van de her-
programmering was: ‘Als de visitatiecommissie het zegt en het College van Be-
stuur dat natuurlijk geweldig vindt, dat nog eens een keer herhaalt, dan heb ik
in ieder geval veel meer vrijheid en machtsmiddelen om de herprogrammering
door te voeren. Dus ja, ik heb het gedaan omdat het visitatierapport er mij toe
dwong, maar zeker niet omdat ik het er niet mee eens was.’

Intussen was er veel tijd verstreken en greep de Inspectie in.

De Inspectie
De Inspectie maakte zich vooral zorgen over het gebrekkige interne kwaliteits-
zorgsysteem en verzocht daarom de opleiding om versneld te reageren. ‘Het Col-
lege van Bestuur maakte er natuurlijk meteen werk van. […] De decaan is op zijn
achterste poten gaan staan… [en verder is het uiteindelijk] met een sisser afgelo-
pen’, aldus de huidige opleidingsdirecteur. De decaan vond de argumenten van de
Inspectie om zich zorgen te maken over de opleiding niet duidelijk: ‘ik kan dat
niet uit het visitatierapport halen. Wat ik eigenlijk denk is dat zij de allerslecht-
ste rendementcijfers eruit gepikt hebben.’

De decaan: ‘Ik moet zeggen, ik was zeer onder de indruk van die inspecteur, want
het is een zeer competente man en … er werd ons gevraagd: “Verdedig je beleid
maar” … Ik heb dat zeer serieus genomen, omdat ik iemand tegenover mij vond
die luisterde naar inhoudelijke argumenten. [Omdat wij uiteindelijk niet gestraft
zijn met een zorgelijkheidsverklaring] in die zin was het bezoek van de Inspectie
eigenlijk alleen maar een stimulans.’

Uitkomst
Vanaf september 1998 is het hernieuwde programma van start gegaan. Daarmee
heeft de opleiding de belangrijkste aanbevelingen uit het visitatierapport uitge-
voerd. Het enige punt waarvan de opleiding vond dat het visitatierapport ‘te ver’
ging, was de verplichting tot het opnemen van een vak uit een andere discipline.
Dat bracht veel te veel organisatorische complicaties en afstemmingsproblemen
met zich mee en bovendien was het niet voor alle studenten een aantrekkelijke
oplossing. Wel is het ‘buiten de deur kijken’ voor studenten gemakkelijker ge-
maakt.

Ondanks aanvankelijk verzet is de samenwerking met de andere opleiding bin-
nen de faculteit versterkt. De twee opleidingen zijn weliswaar niet gefuseerd zo-
als de commissie suggereerde, maar hebben wel een identiek basisdoctoraal, de-
zelfde verplichte keuzevakken en gedeelde vrije keuzevakken.

De kwaliteitszorg is niet meer vrijblijvend en incidenteel, maar is nu systema-
tisch opgezet, onder andere door het invoeren van tentamenevaluaties, mentor-
groepen en strakke overlegstructuren.

Nog steeds heeft de opleiding moeite met het vinden van een balans tussen wat
‘de wereld’ vraagt en wat haar studentenpopulatie wil. Die twee beelden komen
niet altijd met elkaar overeen. ‘Ik kan me niet permitteren om een programma in
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elkaar te timmeren waar de helft van de studenten zou weglopen’. Dat beperkt de
marge voor verandering, aldus de opleidingsdirecteur.

Op een niveau hoger blijven serieuze belemmeringen bestaan. De decaan: ‘Waar
je bestuurlijk op botst is wat de grenzen zijn in zo’n proces, die bepaald worden
door de mensen die je in zo’n organisatie hebt… Als je de opleiding radicaal zou
willen profileren dan moet je dat dus onmiddellijk kunnen koppelen aan het per-
soneelsbeleid dat je voert.’

4.7 Het toeval (UG)
Een ‘toevallige’ prealabele opmerking uit het visitatierapport heeft veel in bewe-
ging gezet bij een interdisciplinaire opleiding in Universiteit X. De visitatiecom-
missie had opgemerkt dat het niet echt efficiënt leek om naast de gevisiteerde
opleiding een soortgelijke leerroute in een andere faculteit te handhaven. De
voorzitter van de opleidingscommissie: ‘als je mij zou vragen “Welke opmerking
van de commissie heeft de afgelopen drie jaar de meeste tijd gekost?” —deze!’
Mede op basis van de visitatie is op verzoek van de rector een lang fusietraject
tussen de twee opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd. Drie jaar later is de opera-
tie geslaagd: de twee opleidingen zijn samengevoegd en er is een nieuw pro-
gramma van start gegaan.

De visitatie
‘[De visitatie] is niet een toevallige gebeurtenis.’ Met veel inzet heeft de oplei-
dingscommissie de zelfstudie voorbereid en er is nadrukkelijk geprobeerd de stu-
denten daarbij te betrekken. De zelfstudie werd voorbereid volgens de voorschrif-
ten van het kwaliteitshandboek van de faculteit, op basis van zeer gedetailleerd
formaat. Voor een kleine en jonge opleiding is een visitatie van belang voor het
verzekeren van een eigen plek binnen de faculteit. Maar het voornaamste nut
van de visitatie lag, volgens de opleiding, in de vergelijking met de andere oplei-
dingen. Dat was nog nooit op een systematische manier gebeurd: ‘Wij hadden
voor onszelf absoluut het gevoel dat wij goed bezig waren.’ Tegelijkertijd wacht-
ten zij met spanning de beoordeling af, want: ‘Je bent er weliswaar van overtuigd
dat je goed bezig bent, maar je weet nooit precies waar de commissie op zal gaan
letten.’

Het rapport
Het oordeel van de commissie over de opleiding was positief. Het prettigste van
het rapport was dat de visitatiecommissie de visie van de opleiding over interdis-
ciplinariteit deelde. De indruk van de docenten was dat ‘[d]e commissie zelf nog
aan het zoeken was naar criteria om de opleidingen te beoordelen. […] Men [was]
inhoudelijk zelf nog een beetje onzeker.’

De verrassing was de negatieve beoordeling van de propedeuse. De kritiek van de
visitatiecommissie op de breedte van de propedeuse was in zekere zin para-
doxaal, omdat de vorige visitatiecommissie deze breedte juist had aanbevolen.
Het politieke klimaat was echter inmiddels veranderd en daardoor kwam het
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accent veel minder te liggen op dit vierjarige strakke programma. ‘Maar wij wa-
ren, omdat wij dat al als een stukje realiteit hadden overgenomen, in de jaren ’94
’95 en ’96 druk doende om de disciplinaire profilering scherper te maken.’

De genoemde ‘toevallige’ prealabele opmerking trekt de aandacht van het College
van Bestuur: de visitatiecommissie vond het naast elkaar bestaan van een oplei-
ding en een soortgelijke leerroute in een andere faculteit niet wenselijk. Deze en
passant gemaakte opmerking, die waarschijnlijk ‘uit irritatie was voortgekomen’
heeft de opleiding aangemoedigd om deze kwestie aan de orde te stellen, waarbij
zij deze opmerking uit het rapport gebruikte als een argument om een fusie met
de andere leerroute bij de andere faculteit tot stand te brengen. Deze wens van
de opleiding was niet nieuw. Maar de opmerking van de visitatiecommissie was
voor het College van Bestuur de doorslaggevende factor om het initiatief te ne-
men en tot fusie van de opleiding en de leerroute over te gaan. De opmerking van
de commissie gaf de nodige legitimering van buiten om een verandering door te
zetten die door sommigen allang gewild was. De onderwijsdirecteur: ‘Ik beweer
dat het rapport inderdaad als katalysator is gebruikt, vooral intern in deze facul-
teit…, omdat er hier ook nog een andere optie lag …  om de samenwerking met
de ruimtelijke wetenschappen uit te breiden.’

Al snel heeft juist deze ‘toevallige’ opmerking tot het meest zichtbare effect van
de visitatie geleid. Alle andere plannen voor onderwijsvernieuwing werden daar-
aan gekoppeld. In de bestuurlijke reactie op het visitatierapport zijn de prioritei-
ten ook op die manier aangegeven. De opmerking over de fusie werd het centrale
thema waaraan alle andere aanpassingen en veranderingen werden gekoppeld.
Bijvoorbeeld de profilering, waarover de visitatiecommissie meer duidelijkheid
wilde. ‘Die operatie is vanzelf een aanleiding geworden om het gamma-accent,
het mens- en maatschappijwetenschappelijke accent van de opleiding sterker aan
te zetten, waarin wij eigenlijk meteen in die breedte-versus-diepte-discussie ons
scherper hebben gepositioneerd dan de commissie aangaf.’

Ook de aanbeveling over het geven van meer aandacht aan het inbrengen van
ruimtelijke aspecten in de opleiding is inmiddels opgevolgd door het invoeren van
keuzevakken op het gebied van milieu en ruimtelijk beleid. Tegelijkertijd was,
volgens de opleiding, deze aanbeveling ‘zo evident, dat ook zonder tussenkomst
[van de visitatie] wij waarschijnlijk hetzelfde soort vakken zouden hebben ont-
wikkeld.’

Met één aanbeveling van de commissie was de opleiding het oneens. De visitatie-
commissie vond dat de stage meer beroepsoriënterend moest worden. ‘Dat is een
opmerking waar wij goed over hebben nagedacht, maar verder niets mee hebben
gedaan. Dat klinkt als een contradictie, maar het is wel bewust.’ De opleiding
vond de onderzoeksgeoriënteerde stage juist het onderscheidende kenmerk van
een universitaire opleiding ten opzichte van een Hbo-opleiding. Wel heeft de op-
leiding andere manieren gevonden om de studenten veldwerkoriëntatie en prak-
tijkoriëntatie te laten opdoen.

Ook een andere opmerking van de visitatiecommissie, namelijk dat de propedeu-
se vanwege het interdisciplinaire karakter van de opleiding te licht zou zijn, ver-
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oorzaakte opschudding. Omdat het een gezamenlijke propedeuse met andere dis-
ciplines in de faculteit betrof, vond de opleiding dat zij daar niet voor verant-
woordelijk was: ‘Het is een zwartepietenspel en daar doe je ook ijverig aan mee,
anders krijg je hem op je eigen bord.’ De faculteit raakte op zijn beurt geïrriteerd
omdat het oordeel van de commissie haaks stond op de uitspraken van visitaties
bij andere disciplines over dezelfde propedeuse.

Uiteindelijk is het hele curriculum opnieuw opgebouwd rond de fusie—de meest
ingrijpende operatie naar aanleiding van het visitatierapport. De voorzitter van
de opleidingscommissie: ‘Zo’n commissie laat dat dus vallen. Ik was het met deze
opmerking inderdaad van harte eens, er was inderdaad versnippering van tijd en
geld en menskracht… Maar de versnippering van tijd en geld en menskracht en-
zovoort die nodig is om het probleem op te lossen …’ Totaal gaat het om 20 stu-
denten per jaar en ‘dat zijn niet aantallen waar wij in deze faculteit nou direct
wakker over liggen’ aldus de onderwijsdirecteur.

4.8 Gewoon een verschil van mening (UGZ)
Drie jaar na het verschijnen van het visitatierapport is een interdisciplinaire op-
leiding waaraan elf disciplines uit zes verschillende faculteiten meedoen, grondig
veranderd in de door de visitatiecommissie gesuggereerde richting.

De visitatie
Na zes jaar te hebben bestaan, leek het de opleiding een goede zaak eens een sys-
tematische beoordeling van buiten te krijgen. Voor de voorafgaande zelfstudie
was de opdracht van de faculteit dan ook duidelijk: ‘maak het objectief […] be-
schouw de zelfstudie mede als instrument om voor jezelf te bekijken hoe je tegen-
over de huidige gang van zaken in je opleiding staat en wat daaraan zou moeten
gebeuren.’ De visitatie wordt omschreven als ‘een spraakmakende gebeurtenis,
mede omdat er nogal wat kritiek werd geuit’.

Het rapport
De kritiek in het visitatierapport was voor de opleiding deels verrassend: ‘Ik denk
wel dat het een grote klap was, dat men zo negatief over deze opleiding denkt,
terwijl wij zelf het idee hebben van ja, wij zijn niet ideaal, maar zo slecht is het
toch ook weer niet.’ De docenten hadden de indruk dat zij bestraft waren voor de
kritische zelfevaluatie, kritiek die zij daarna in het visitatierapport terugvonden:
‘het leek alsof zij gewoon daar stukken uitgehaald hadden en maar klakkeloos
overgenomen hadden’.

De grootste verrassing was dat de commissie een sleutelbegrip in de visie van de
opleiding over interdisciplinariteit, namelijk ‘verbrede specialist’, als ‘niet bruik-
baar’ had bestempeld. Op dit punt vonden de docenten de toon van het rapport
kwetsend: ‘net alsof wij dat maar verzonnen hebben om een mooi woord te krij-
gen. Wij staan nog steeds achter die term. Dus daar ligt gewoon een verschil van
mening.’
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Dit verschil van mening betrof niet iets triviaals, maar ging over de kern van de
opleidingsfilosofie. De decaan: ‘Hoewel de visitatiecommissie zich heel nadrukke-
lijk uitsprak over een filosofie, die anders was dan de filosofie hier, was toch niet
iedereen er van overtuigd dat dát nou de juiste filosofie was […] Ik vond dat mili-
eukunde relatief streng aangepakt is door de visitatiecommissie en dat zat hem
voor een belangrijk deel in de filosofie van de milieukundestudie. […] ik vind dat
zelf niet helemaal terecht… omdat zij eigenlijk vraagtekens hadden bij de filoso-
fie, hebben zij een aantal kritische punten uit de zelfstudie een beetje uitvergroot
om dat te onderbouwen.’

De reactie
Wel heeft deze omstreden aanbeveling van de visitatiecommissie stimulerend
gewerkt op de nog onvoltooide discussie over interdisciplinariteit en over de in-
houd en de plaats van de opleiding. De opleidingscoördinator: ‘Ik had er op dat
moment nog niet zo erg over nagedacht. Ik vind het op zich wel een aardige visie
die de visitatiecommissie had.’

In antwoord op de kritiek in het rapport is de opleiding ‘onmiddellijk aan de gang
gegaan.’ Op een speciaal door de faculteit georganiseerde onderwijsconferentie
was er veel onenigheid, en ‘dat duurde en duurde.’ De rector magnificus raakte er
op een bepaald moment ook bij betrokken. Uiteindelijk zijn er twee scenario’s
voor hervormingen ontwikkeld: een voor een tweejarig en een voor een driejarig
kopprogramma.

De opleiding zelf was voorstander van de driejarige variant en in december 1997
diende zij bij de faculteit een voorstel in voor een hernieuwd driejarig program-
ma. De faculteit vond deze variant echter niet haalbaar. Binnen de faculteit ont-
brak de steun van de twee andere bijdragende opleidingen, buiten de faculteit
was er onvoldoende steun omdat de andere deelnemende opleidingen het risico
vreesden dat zij teveel studenten kwijt zouden raken. Een driejarige opleiding
maakte bovendien een ingreep door het College van Bestuur noodzakelijk. Omdat
het scenario van een driejarige opleiding ‘veel bestuurlijke problematiek gaf’,
koos de faculteit voor de tweejarige opleiding waarin zoveel mogelijk aan de wen-
sen van de visitatie tegemoet gekomen zou worden, en waarin wat meer milieu-
kunde in de basisopleiding zou worden opgenomen. De faculteit verzocht daarop
de opleiding in januari 1997 om alsnog een tweejarige variant uit te werken.

Contra-expertise
Intussen had het College van Bestuur als onderdeel van de nieuwe trend van
‘greening the curriculum’ de problematiek van de opleiding in de bredere context
geplaatst van het milieukundig profiel van de universiteit als geheel, met de be-
doeling daarbinnen de onderhavige opleiding een prominente plaats te geven.
Daartoe had het College een aparte Adviescommissie ingesteld.

Het voorstel van deze adviescommissie stond haaks op de visie van de visitatie-
commissie. In het advies werd geconstateerd dat binnen de universiteit welis-
waar een grote betrokkenheid bestaat bij milieuvraagstukken en er veel milieu-
georiënteerde expertise aanwezig is, maar dat deze expertise versnipperd is en
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dat men vaak los van elkaar opereert, waardoor een helder profiel van de univer-
siteit op het gebied van het milieuonderwijs ontbreekt. De conclusie van de ad-
viescommissie luidde: de huidige opleiding Milieukunde moet meer integratieve
elementen gaan bevatten en minder specialistische elementen. Naast de inte-
grale opleiding Milieukunde zou een aantal milieuspecialisaties binnen andere
opleidingen kunnen bestaan, maar deze twee typen opleidingen zouden duidelijk
moeten worden onderscheiden.

Het advies van de adviescommissie deed bij de opleiding ‘wel wat wenkbrauwen
fronsen.’ Het is zeer de vraag of de doelstelling van de commissie—een duidelijke
vorm te geven aan de milieukundige opleidingen op lange termijn—bereikt is. De
decaan is er althans sceptisch over: ‘Het is geen belemmering geweest, maar het
heeft ook geen duw gegeven tot het bundelen van de milieu-inspanningen binnen
de universiteit, vind ik.’

Het instellen van de adviescommissie was een poging van het College van Be-
stuur om de patstelling bij de faculteit te doorbreken. In feite voelde de faculteit
zich ingeklemd tussen twee opvattingen: aan de ene kant het idee van de visita-
tiecommissie dat de opleiding te breed was en daarom niet haalbaar, aan de an-
dere kant het standpunt van de adviescommissie, onderschreven door het College
van Bestuur, dat er juist in de richting van het opleiden van generalisten moet
worden gewerkt. ‘Daar zit je als faculteitsbestuur steeds tussen, bovendien moet
het [ook] nog even bekostigd worden, want milieukunde is een opleiding met een
instroom die op het randje van het betaalbare is.’

Bovendien hadden de andere faculteiten die in de tweejarige milieukundeoplei-
ding participeerden, ernstige bezwaren tegen het driejarige programma. Vervol-
gens is als tussentijdse kortetermijnoplossing gekozen voor een aangepaste
tweejarige variant ‘die acceptabel is in het licht van de visitatiecommissie en dat
betekende meer ruimte maken voor milieukundeonderwijs in het basisonderdeel.’

De kern van de discussie bestond uit het verschil van mening over de invulling
van het begrip ‘interdisciplinariteit.’ De andere aanbevelingen van de visitatie-
commissie werden aan deze fundamentele kwestie gerelateerd en kregen daar-
door in eerste instantie niet veel aandacht; totdat de Inspectie in februari 1997
een verklaring vroeg over het achterwege blijven van acties.

De Inspectie
Binnen twee maanden (dus voor mei) moest de opleiding aantonen dat de kri-
tiekpunten van de visitatiecommissie op een passende manier waren aangepakt.
De faculteit stuurde een reactie naar het College van Bestuur en verwees daarin
naar de op dat moment nog lopende discussie. Het voorstel voor een driejarig
programma dat op dat moment op tafel lag, was bijgevoegd. Pas in juli stuurde
het College van Bestuur dit antwoord naar de Inspectie, met de mededeling dat
de problematiek van de opleiding milieukunde in de bredere context van de mili-
eukundige opleiding in de universiteit als geheel was geplaatst. Daardoor was
het noodzakelijk om het rapport van de speciaal ingestelde commissie over deze
problematiek af te wachten. Bijgesloten waren de, op dat moment reeds geda-
teerde, plannen voor herziening van het programma.
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Bij de inspecteur is toen de indruk ontstaan dat de opleiding met het invoeren
van een driejarig programma bezig was. Toen in september bleek dat dit niet het
geval was, hield hij, volgens de opleiding, nogal star vast aan de visie van de visi-
tatiecommissie en verklaarde hij dat de inmiddels afgewezen driejarige variant
de enige adequate reactie op het visitatierapport was. ‘Dat was een vervelend
bezoek’, aldus de decaan. De inspecteur had ‘een ander beeld gekregen’ en hij
bleef volhouden dat de instelling het visitatierapport niet serieus nam. De com-
promisvariant, waaraan de faculteit op dat moment werkte, leek hem niet ver-
gaand genoeg en het was volgens hem geen goed middel om binnen korte tijd de
kwaliteit van de opleiding voldoende te verbeteren. Er volgde een ‘gele kaart’ die
pas aan het eind van 1998 werd ingetrokken.

Ook al ontkennen de betrokkenen niet dat dankzij de zorgelijkheidsverklaring
‘meer vaart is gekomen in het geheel’, toch vinden zij de hele ‘commotie rond de
gele kaart’ ‘verziekt door dat misverstand.’ De opleidingsdirecteur: ‘als dat mis-
verstand er niet geweest was heb ik geen idee of de Inspectie die zorgelijkheids-
verklaring ook had afgegeven’.

Uitkomst
Uiteindelijk heeft de ingreep van de Inspectie ertoe bijgedragen dat met ingang
van 1999–2000 het driejarige programma van start gaat. Tot dan draait er de
tussenvariant van twee jaar. In feite zijn het twee opleidingen geworden, een met
gamma–gamma en een met bèta–bèta integratie. Het lijkt erop dat de opleiding
haar oorspronkelijke doelstellingen heeft verlaten en de ‘attitude-
interdisciplinariteit’ visie van de visitatiecommissie overgenomen heeft. Of dat
een doordachte en breed gedragen visie is, moet nog blijken. ‘Een enkeling die
zeurt daar nog wel eens over, maar die is ondertussen ook door schade en schan-
de wijs geworden en die accepteert nu ook wel dat dit beter is.’

In dit nieuwe integraal hergestructureerde programma is ‘alles uiteindelijk door-
gevoerd, zij het met honderden hobbels en na een lange tijd.’ De opleiding heeft
een miljoen gulden gekregen om de operatie te bekostigen, maar wacht met angst
het moment af waarop het geld op is en de opleiding rendabel moet blijken te
zijn.

Wat blijft is een gevoel van ongenoegen over de wijze van het optreden van de
Inspectie die geen rekening heeft gehouden met de complexiteit van de zaak. De
decaan: ‘zowel het visitatierapport was problematisch, als de uiteindelijke oplos-
sing. Ja, en dan ontstaat er ook nog een keer een misverstand met de Inspectie
[…] Die visitatiecommissie doet heel makkelijk uitspraken en stoort zich nauwe-
lijks aan bestuurlijke, organisatorische of financiële randvoorwaarden. Ook de
Inspectie is daar vrijwel niet  gevoelig voor, die vindt dat maar onzin argumenten
[…] En er is geen mens die vraagt wat dat kost.’



5 Bijlagen

5.1 Overzicht van aanbevelingen uit de visitatierapporten
In het navolgende worden de aanbevelingen van de visitatiecommissies weerge-
geven die voldoen aan het van tevoren gestelde selectiecriterium, namelijk dat zij
qua manifeste inhoud betrekking hebben op het onderwijsprogramma. Onder de
aanbeveling volgen eventueel bijbehorende citaten uit het visitatierapport. Wij
presenteren de gevallen in dezelfde volgorde als in hoofdstuk 4.

De redenen om alleen aanbevelingen met betrekking tot het onderwijsprogram-
ma te kiezen waren voornamelijk: (1) dat aanbevelingen met betrekking tot het
onderwijsprogramma volgens eerder onderzoek het meest algemeen voorkomend
waren en (2) dat door te kiezen voor een homogene verzameling aanbevelingen de
vergelijkbaarheid tussen de gevallen het best werd gewaarborgd (zie hoofdstuk-
ken 1 en 2). Uit hoofdstuk 4 blijkt bovendien dat aan de hand van deze aanbeve-
lingen, die dus ook thematisch de kern lijken te vormen van de visitatiecommis-
sierapporten, alle significante besluitvorming ten aanzien van doorwerking aan
de orde kwam.

5.1.1 UA
� Naast wetenschappelijke ook andere accenten in de opleiding leggen

De commissie heeft grote waardering voor de interessante poging van de faculteit
om haar doelstellingen niet louter als wetenschapsbeoefening te formuleren,
maar ook andere beroepsvelden te definiëren. Zij heeft dit nergens anders aange-
troffen. Het wekt echter wel verwachtingen en de commissie heeft moeten consta-
teren dat het programma in feite alleen een vertaling biedt van de op de weten-
schap betrekking hebbende eindtermen en daarmee uitsluitend een klassieke
wetenschappelijke vorming blijft bieden. Hoewel niemand van de studenten dit
lijkt te betreuren meent de commissie dat de faculteit toch een poging zou moeten
doen om andere accenten te leggen.

� De ‘verzuiling’ van de faculteit bestrijden

De zorgelijke kant [van de opbouw van het doctoraalprogramma] is wat de facul-
teit zelf aanduidt met ‘verzuiling’. De faculteit maakt de indruk een samenwer-
kingsverband te zijn tussen de vakgroepen en zelf weinig ‘eigen’ beleid daar bo-
venuit te voeren. De commissie steunt de pogingen om deze verzuiling tegen te
gaan en tussenschotten af te bouwen. Het filosofisch bijvak, dat uit het aanbod
van een andere vakgroep moet worden gekozen, bewerkstelligt dit reeds, maar bij
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een herziening van het doctoraalprogramma dient een dergelijke keuzemogelijk-
heid te worden vergroot. Een probleem is dat studenten soms veel te lang aarze-
len voordat zij voor een vakgroep kiezen; misschien dat een flexibeler program-
maopbouw hier iets aan zou verhelpen.

� Realiseren van een structurele plaats op hoogleraarsniveau voor wetenschapsfi-
losofie en geschiedenis van de wijsbegeerte

De commissie betreurt het dat er nergens in de formatie structureel een plaats op
hoogleraarsniveau is voor geschiedenis van de wijsbegeerte en voor wetenschaps-
filosofie; voorts vraagt zij zich af of voor de afstudeerrichting Milieufilosofie de
bestaffing niet erg krap is.

� Vaardigheidstraining verbeteren

Een zwak punt is de vaardigheidstraining in de propedeuse (en al
evenzeer in de volgende jaren). De situatie is onduidelijk: het is een
verplicht onderdeel (SSpA: Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid en
praktische Argumentatie) dat beoordeeld wordt, maar geen studiepun-
ten oplevert. De commissie verwijst naar de goede organisatie van de
vaardighedentraining in bijvoorbeeld Nijmegen. Zij raadt aan voor het
aanleren van de technieken een beroep te doen op een ‘technicus’ ter
zake (bijvoorbeeld een neerlandicus), maar de stof waarop de vaardig-
heid getraind te halen uit de onderwerpen die behandeld worden in de
propedeuse modules.

� Zelfstudie beter organiseren en/of aantal contacturen verhogen

De commissie vindt het aantal contacturen, vergeleken met andere fa-
culteiten, nogal laag. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de
zelfstudie goed te organiseren, met tussen tentamens, meeneemtenta-
mens, referaten enz. (een mooi model is het vak Kentheorie in de pro-
pedeuse). Waar voor deze formule niet gekozen wordt, moeten meer
contacturen komen.

� Stage een grotere rol geven

[In verband met de aanbeveling om andere accenten te leggen] zou een
georganiseerde stage een grotere rol kunnen spelen dan nu het geval
is. Dit lijkt zeer goed te passen in het imago van deze universiteit en er
is trouwens een grote stedelijke culturele context die veel mogelijk-
heden biedt. De commissie betreurt dat dit nog niet is gebeurd.

� Hoogleraren meer inschakelen in de propedeuse

In de zelfstudie wordt vermeld dat in de regel studenten tijdens de basisopleiding
kennis maken met de hoogleraren; de commissie vindt echter dat althans in de
propedeuse te weinig hoogleraren optreden.
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5.1.2 HSZ
� Duidelijke uitgangspunten en structuur in opbouw van het curriculum

De commissie beveelt de opleiding aan om niet alleen op het niveau van (indivi-
duele) docenten maar ook op het niveau van de opleiding als geheel haar impli-
ciete uitgangspunten en theorieën te expliciteren en de consequenties ervan voor
de curriculumopbouw te concretiseren.

� Prioriteit aan belang voor studenten

Bovendien beveelt de commissie de opleiding aan om bij deze werkzaamheid prio-
riteit te geven aan die aspecten die voor studenten van belang zijn om inzicht en
overzicht te krijgen op hum leerweg en om hun studie-inspanningen te organise-
ren.

� Duidelijke studiegidsen

De commissie acht het noodzakelijk dat alle studiegidsen een voor alle studenten
inzichtelijk structuuroverzicht van de studie bevatten.

� Afstemming op de eindtermen, samenhang

De situatie die uit de onderzoeksconclusies bleek [onderzoek 1992], zag een ern-
stige bedreiging voor de kwaliteit van de opleiding. In het onderzoeksverslag is
dit met ‘dreigend gevaar van versnippering’ mild weergegeven.

[De commissie] acht procedures en processen noodzakelijk die op korte termijn
verbanden tussen programmaonderdelen en afstemming op alle per onderdeel
relevante eindtermen zichtbaar maken.

� Tijd voor vaardigheidsonderwijs betrekkelijk gering

Aanbeveling: ook in de andere methodiekmodulen zouden vaardigheden aan bod
komen. Dit moet ook in de curriculumopbouw en de programmering zichtbaar
gemaakt worden.

� Kaderstelling voor de praktijkperiode specificeren

concrete suggesties voor taakverdeling tussen stagebieder, opleiding, student en
instelling.

5.1.3 HS
� Niveau verduidelijken

De commissie vindt de keuze van doelen doordacht. Zij vindt het waardevol dat
de opleiding inhoud geeft aan de begrippen ‘beginnend beroepsbeoefenaar’ en
‘Hbo-niveau’. Een verder verduidelijking in relatie tot andere ‘niveaus’ en tot
niet- en gevorderde beroepsbeoefenaren beveelt de commissie in de aandacht van
de opleiding aan. De commissie is ingenomen met de aandacht van de opleiding
voor de presentatie van het beroep.
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� Eigen accenten in eindtermen inbrengen (profilering)

De commissie zou verwacht hebben dat de opleiding haar eigen accenten ook tot
uitdrukking zou brengen in haar eindtermen, als een stap in de operationalise-
ring van missie en onderwijsdoelen tot een onderwijs- en studieprogramma. Zij
vindt het jammer dat dit niet is gebeurd. Door wel eigen accenten te verwerken
worden eindtermen beter bruikbaar om concreet richting te geven aan de curri-
culumontwikkeling, de moduleontwikkeling, doceergedrag en studeergedrag,
studieplanning en toetsing.

� Curriculum opbouw; aandacht aan de verhouding generiek–specifiek

De commissie vindt deze curriculumopbouw waardevol. Zij vindt in het bijzonder
ook het onderscheid tussen beroepsgerichte en beroepsoverstijgende programma’s
interessant. Zij verwacht dat het werken met dit onderscheid mede een impuls
kan leveren voor het denken over de verhouding van generiek en specifiek in de
opleiding.

� Afstemming op de eindtermen, samenhang in het curriculum voor verbetering
vatbaar

Een aandachtspunt is de onderlinge samenhang in het curriculum, die ook vol-
gens de opleiding voor verbetering vatbaar is. Weliswaar is het methodiekpro-
gramma als een samenhangend geheel opgezet, maar hetzelfde geldt niet voor
andere programmaonderdelen.

Voor de onderlinge samenhang in het curriculum acht de opleiding de—vakmati-
ge—contacten tussen docenten van belang. De opleiding geeft aan dat de af-
stemming tussen de meer theoretische achtergrondvakken, het methodiekpro-
gramma en de lessen in het kader van vaardigheden nog verbeterd zou kunnen
worden.

� Studiebelasting meten

De commissie heeft vormen van meting van de werkelijke studielast gemist. Zij
beveelt de opleiding aan om na te gaan of the geraamde studielast overeenkomt
met de door studenten ervaren studielast.

� Studiemateriaal beneden de maat

Na inzage van het studiemateriaal komt de commissie tot het oordeel dat de uit-
voering van de readers te test van criteria die aan readers gesteld mogen worden
niet kan doorstaan… De commissie vraagt hiervoor aandacht en dringt aan op
verbetering.

� Informatica

De verbinding van informatica met methodiekvakken wordt vermist.
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5.1.4 HTZ
� Globale kaders van een module aangeven

Bij de ontwikkeling van een module is de docent vrij in het bepalen van de in-
houd. Het aangeven van globale kaders voor de invulling van een module is ech-
ter aanbevelingswaard, door deze globale kaders namelijk openbaar te maken
voor alle docenten wordt het probleem van een zwakke onderlinge afstemming
tussen docenten aangaande modulen voorkomen.

� Afstudeerrichtingen scherper profileren

Afstudeerrichtingen blijken tijdens de visitatie een beetje te vervagen, doordat de
studenten het verschil tussen het technische en gebruikersprofiel niet konden
aangeven en daarom in eerste instantie keuzevakken en geen afstudeerrichting
kiezen. Het is duidelijk dat de opleiding na moet gaan wat zij met haar afstu-
deerprofielen [beoogt] en indien zij besluit die voort te zetten de voorlichting over
de profielen ook duidelijk en wervend moeten zijn.

� De aandacht voor organisatiekennis is enigszins onderbelicht

Het laten meedoen van de docenten communicatieve vaardigheden in het project
en deze dan voornamelijk aandacht te laten besteden aan de procesmatige kant
zou een goede zaak zijn.

� De begeleiding van de studenten is sterk docentafhankelijk

Dit is geen goede zaak. Een intensivering van de stagebegeleiding en het zorgen
voor de naleving van de begeleidingsreglement is een vereiste.

� Een vruchtbare samenwerking met BI is vereist

Veel docenten staan niet achter op de stapel staande clustering van de BI-
opleiding met de HIO-opleiding.

� Meer aandacht schenken aan studiebegeleiding

Dit zou tevens een oplossing voor het probleem van ongelijke studielastverdeling
betekenen.

� De opleiding kent geen systeem voor integrale kwaliteitszorg

5.1.5 HT
� Communicatievaardigheden van studenten schieten tekort volgens externe sta-

gebegeleiders

Het lijkt alsof de opleiding wel degelijk het belang erkent van meer nadruk op
genoemde aspecten, maar het niet ‘in zich’ heeft forse stappen te zetten op dit
punt. Dit als mogelijk gevolg van de historie en cultuur waarin de liefde voor het
informaticavak toch domineert boven de ‘randverschijnselen’. De commissie be-
veelt daarom aan expertise van buiten aan te trekken voor het opzetten respec-
tievelijk integreren van onderwijs in sociale en communicatieve vaardigheden.
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� Schoolcultuur ‘steriel’; verbreding algemene ontwikkeling gewenst

Ook de externe deskundigen waarmee de commissie sprak prezen weliswaar het
technisch niveau van de opleiding, maar misten bij de afgestudeerden een ‘busi-
ness sense’, een begrip en gevoel voor de wereld buiten de computer.

� Praktijkcomponent

Waar de commissie positief is over de fasering van de praktijkcomponent, is zij
negatief over de begeleiding. Die is zeer wisselend (want afhankelijk van de atti-
tude van de begeleidende docent) maar gemiddeld genomen: minimaal. De oplei-
ding geeft aan het omringend bedrijfsleven langs deze weg een slecht visite-
kaartje af, zo vonden zowel afstudeerden als externe deskundigen.

� Curriculum

Het vak computerarchitectuur roept vragen op.

� Dienstverlening aan studenten matig

Met name de voorlichting en de organisatie van tentamens en stages is matig.
Dit is des te belangrijker omdat het curriculum tamelijk complex is.

� Beperking adviesstructuren

De visitatiecommissie beveelt aan de externe advisering te beperken tot de ‘eigen’
beroepenveldcommissies van de beide opleidingen, en daarbij die van HIO te ver-
sterken

5.1.6 UAZ
� Het programma beter afstemmen op het profiel

De commissie ondersteunt deze profilering [filosofie van de mens- en maatschap-
pijwetenschappen] maar moet constateren dat er een spanning bestaat tussen
het profiel en de feitelijk voorkomende interesses onder studenten en aio’s: scrip-
tie- en promotieonderwerpen sluiten elkaar vaker niet dan wel aan bij het profiel.
… De eerste twee jaren hebben geen duidelijke … signatuur [van de eigen uni-
versiteit] en bovendien waren er opvallend weinig scripties die verband hielden
met de doelstelling ... De commissie beveelt aan [de doelstellingen] op te nemen
in de studiegids zodat de studenten er ook kennis van kunnen nemen ... Het pro-
gramma biedt onvoldoende mogelijkheden om zicht te krijgen op de samenhang
tussen de opleiding en de latere beroepsuitoefening anders dan die van leraar of
onderzoeker.

� Streven naar convergentie in programmaopbouw bij de opleidingen wijsbegeer-
te en wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

De commissie beveelt de faculteit voorts aan te streven naar meer convergentie
in de programmaopbouw bij de opleiding wijsbegeerte en de opleidingen wijsbe-
geerte van een bepaald wetenschapsgebied; er bestaan nu teveel parallelle struc-
turen met te weinig studenten om vruchtbaar te zijn.
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� Selecterende functie propedeuse verbeteren, onder meer door verzwaring cursus
logica

De commissie beveelt aan de opleidingscommissie opnieuw inhoudelijk naar het
programma van de basisopleiding kijkt en onderzoekt of het niet mogelijk is niet-
wijsgerige vakken in de propedeuse op te nemen of, radicaler, een (gedeeltelijk)
gemeenschappelijke propedeuse in te richten met een aantal verwante opleidin-
gen

� De student verplichten een niet-wijsgerig bijvak te volgen

Op grond van gesprekken met de studenten blijkt dat zeer weinigen de vrije
ruimte benutten voor niet wijsgerige onderdelen uit andere faculteiten. Er is
geen echte interactie met andere wetenschappen. De commissie is van oordeel
dat zoiets niet alleen moet worden aangemoedigd, maar zelfs verplicht gesteld.

� Verhouding contacturen/zelfstudie nader bekijken

In de zelfstudie wordt opgemerkt dat in het doctoraalprogramma de rol van de
student geleidelijk verschuift van receptief naar participerend; het is dan ook
opvallend te moeten constateren dat de omvang van de zelfstudie geleidelijk toe-
neemt en die van de werkcolleges afneemt. De commissie is er zich van bewust
dat in de doctoraalfase de groepen zo klein zijn dat hoorcolleges in feite werkcol-
leges zijn, maar zij meent dat de verhouding contacturen/zelfstudie nadere be-
zinning vereist.

� Stagemogelijkheden beter benutten.

Incidentele voorstellen zijn aan studenten gedaan, maar hebben nog niet tot sta-
ges geleid. De commissie meent dat ook hier weer een kans onbenut blijft, terwijl
deze campus toch vele mogelijkheden biedt.

� Actievere opstelling faculteitsbestuur en opleidingscommissie wat betreft kwali-
teitszorg en onderwijsinnovatie

Het is nog te vroeg om een oordeel uit te spreken over de interne kwaliteitszorg,
maar de commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de faculteit op dit
punt een te passieve houding inneemt; dit geldt ook waar het gaat om curricu-
lumherziening en onderwijsinnovatie. Zij acht een actievere opstelling van facul-
teitsbestuur en opleidingscommissie gewenst.

5.1.7 UG
� Aandacht voor het breedte versus diepte dilemma

Drie opleidingen, de [universiteit X], de [universiteit Y] en de beleidsgerichte op-
leiding uit [Z], markeren in hun doelstellingen onvoldoende de gekozen positie in
het breedte-versus-diepte dilemma. Verschillende groepen binnen dezelfde oplei-
ding beantwoorden de vraag, of de afgestudeerde een natuur- of beleidsweten-
schapper met een milieukundige specialisatie is of en milieukundige met een na-
tuur- of beleidswetenschappelijke achtergrond, verschillend.
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� De structuur van het curriculum is te frequent aan veranderingen onderhevig

Dit veroorzaakt een onhelder profiel naar aankomende studenten en naar poten-
tiële werkgevers van de afgestudeerden. Bovendien belemmert het de evaluatie
van de wijzigingen

� Het ruimtelijk aspect van de milieuproblematiek dient te worden versterkt

De inbreng van ruimtelijke, inclusief landschappelijke, aspecten in de opleiding
is in de ogen van de commissie een belangrijk profielbepalend element en moet
sterker worden aangezet.  … Daarbij hoort ook een grotere aandacht voor ecolo-
gie als belangrijke milieukundige bouwsteen voor de ruimtelijke inrichting in
stedelijke en landelijke gebieden.

� Beroepsoriënterende stage opnemen

Studenten hebben onvoldoende mogelijkheden om tijdens de opleiding zicht te
krijgen op een andere beroepsuitoefening. Stages kunnen weliswaar extern wor-
den verricht, maar zij hebben een ander, meer wetenschapsinhoudelijk doel dan
zicht hebben op de latere beroepsuitoefening en dragen daar dan ook in veel ge-
vallen niet toe bij. De commissie beveelt de opleiding aan om naast de onderzoek-
stage in beroepsoriënterende stage op te nemen.

� Propedeuse te licht

De propedeuse heeft een onvoldoende selecterende werking. De propedeuse ik ook
wat studielast betreft te licht. De opleiding benut de mogelijkheden tot werving
van studenten tijdens het eerste jaar thans onvoldoende.  … [H]et niveau van een
aantal tentamens is onvoldoende, onder meer veroorzaakt door gebruik van oude
tentamenvragen; verder worden ook bij enkele PGO-blokken studiepunten toege-
kend op grond van voldoende participatie en toetsing van het logboek.

5.1.8 UGZ
� Positie van opleiding in het veld van milieukunde onduidelijk. Doelstelling op-

nemen in studiegids

Drie opleidingen, de [universiteit X], de [universiteit Y] en de beleidsgerichte op-
leiding uit [Z], markeren in hun doelstellingen onvoldoende de gekozen positie in
het breedte-versus-diepte dilemma. Verschillende groepen binnen dezelfde oplei-
ding beantwoorden de vraag, of de afgestudeerde  een natuur- of beleidsweten-
schapper met een milieukundige specialisatie is of een milieukundige met een
natuur- of beleidswetenschappelijke achtergrond, verschillend. De [X] opleiding
doet de vraag af door de introductie van het weinig inhoudelijke en daardoor ope-
rationeel niet bruikbare begrip ‘verbrede specialist’.  Toch is de beantwoording
van deze vraag essentieel voor de omgeving van het opleidingsprogramma.

In [X] staat de doelstelling zelfs in het geheel niet vermeld in de studiegids. Het
voor de staf centrale begrip ‘verbrede specialist’ werd dan ook niet herkend door
studenten.
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� Natuurwetenschappelijke modules óf gescheiden geven, ofwel de maatschap-
pijwetenschappelijke studenten een voorbereidende cursus laten volgen

De impliciete ambitie van de [X universiteit] dat interdisciplinariteit tussen beta-
en gamma-disciplines in één student tot stand kan komen leidt ertoe dat met
name een aantal natuurwetenschappelijke modules van onvoldoende niveau zijn
omdat zij ook toegankelijk zijn voor studenten met een maatschappijwetenschap-
pelijke achtergrond.

� Gebiedgerichte benadering kiezen als richtinggevend kader voor de opleiding

De samenhang van het programma is onvoldoende. De integratie van de ver-
schillende kennisvelden komt onvoldoende tot zijn recht. De keuzevrijheid is ge-
vaarlijk groot.

� Ruimte voor milieukundige scholing te krap

Met name de invulling van het eerste doctoraaljaar, dat geen deel uitmaakt van
de opleiding, is niet optimaal. De omvang van met name het differentiatiedeel is
thans onvoldoende om tot de noodzakelijke verdieping te komen.

[Het zou] een goede mogelijkheid zijn ... een panoramisch vak milieukunde in het
tweede jaar te programmeren [in overleg met de toeleverende opleidingen].

� Het ruimtelijk aspect van de milieuproblematiek dient te worden versterkt.

De inbreng van ruimtelijke, inclusief landschappelijke, aspecten in de opleiding
is in de ogen van de commissie een belangrijk profielbepalend element en moet
sterker worden aangezet  … Daarbij hoort ook een grotere aandacht voor ecologie
als belangrijke milieukundige bouwsteen voor de ruimtelijke inrichting in stede-
lijke en landelijke gebieden.
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5.2 Protocol semi-gestructureerd interview eerste ronde

Inleiding
Drie onderwerpen aankondigen:

1. (enkele aspecten van het)  algemeen onderwijskwaliteitsbeleid van de studie-
richting

2. zelfevaluatie en visitatie en de follow-up

3. uw mening over de visitatie

Aspecten van onderwijskwaliteitsbeleid
1. Wat is uw betrokkenheid bij onderwijskwaliteitszorg?

2. Wat is uw rol in het hele proces van zelfevaluatie en visitatie geweest?

3. Het algemene onderwijskwaliteitsbeleid in de opleiding als kader waarin de
visitatieplaats heeft gevonden

4. expliciet beleid?

5. bronnen, documenten?

6. actoren?

7. Inbedding van zelfevaluatie en visitatie in managementproces van studierich-
ting.

Zelfstudie en Visitatie
Wij kennen de rapporten van zelfevaluatie en visitatie. Wij zijn geïnteresseerd in
wat er in de studierichting gebeurde rond en met die processen. Vooral zijn wij
geïnteresseerd in wat er gebeurde met de conclusies en aanbevelingen die in het
visitatierapport zijn gedaan ter verbetering van de studierichting. Daarom willen
wij graag de hoofdpunten daarvan langslopen.

Overhandig lijst aanbevelingen [zie hoofdstuk 5]. Herhaal voor iedere maatregel
bij elke aanbeveling:

1. Wat werd met de maatregel beoogd?

2. Waren dit inderdaad de belangrijkste punten van de zelfstudie of de visitatie,
of waren andere effecten belangrijker?

3. Is de maatregel daadwerkelijk ingevoerd? Stand van zaken op dit moment.

4. Wie was (is) daarbij betrokken?
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5. Belangrijkste belemmeringen? Op welk niveau?

6. Effect van maatregel op kwaliteit?

Ruimte voor informatieve aanvullende vragen

n.a.v. documentatieanalyse

Mening en tevredenheid

Uitvoeren Q-sort

Afsluiting
Er komt één verslag over alle interviews betreffende uw opleiding/studierichting.
Wordt toegezonden, t.z.t. graag commentaar.

Dank voor de medewerking
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5.3 Q-sort gegevens

5.3.1 Q-sort stellingen en factorwaarden
Stelling Gestandaardiseerde factorwaarde per

factor

1. Het doel van een visitatierapport is een nieuw licht te
werpen op onze onderwijspraktijk.

0 -2 -1 0

2. Het doel van een visitatierapport is onze keuzes en
successen te bevestigen.

1 -1 -3 -2

3. Een visitatierapport kan de concurrentiepositie van een
opleiding en daarmee van de instelling bevorderen.

2 2 -2 2

4. Een visitatierapport is de belangrijkste legitimatiebasis ten
aanzien van kwaliteitsbeleid.

-3 0 0 0

5. De transparantie over de kwaliteit van het hoger onderwijs
is groot, dat vind je niet in andere sectoren van de
samenleving.

0 0 -1 -1

6. Wij hanteren nu eenmaal andere criteria voor kwaliteit dan
de visitatiecommissie.

-1 -3 0 -1

7. Visitaties dienen als ‘katalysator’  voor interne
besluitvormingsprocessen.

3 3 1 3

8. Externe beoordelingen zorgen voor het ontstaan van
ongezonde competitie tussen instellingen.

-2 -3 -2 -1

9. De oordelen van de visitatiecommissies zijn streng, maar
fair.

1 1 -1 0

10.  De conclusies in de visitatierapporten zijn in het algemeen
geloofwaardig.

2 2 0 1

11.  Het visitatierapport sluit goed aan op onze praktijk van
kwaliteitszorg.

1 1 2 0

12.  Of een aanbeveling wel of niet in het visitatierapport
voorkomt, maakt voor onze prioriteitstelling niet uit.

-1 -1 0 -2

13.  Zolang de buitenwereld onze opleidingen op basis van de
visitatierapporten beoordeelt, leggen wij daar onze prioriteiten.

-1 -2 1 1

14.  Visitaties zijn louter symbolisch beleid. -3 -2 -3 -3

15.  Een visitatierapport is geen vonnis maar een
richtinggevend kader voor de toekomst.

1 0 0 2

16.  Wij gebruiken de conclusies en de aanbevelingen van het
visitatierapport om onze vooruitgang te toetsen op het gebied
van kwaliteit.

2 0 3 1

17.  Het visitatierapport is ‘hot stuff’ en wordt in het algemeen
snel gelezen.

0 2 3 2

18.  Een visitatierapport heeft tot doel binnen de opleiding
aandacht te vragen voor de kwaliteit van onderwijs.

3 1 1 3

19.  De kosten van de externe visitatie wegen niet op tegen de
baten die zij oplevert voor onze opleiding of instelling.

-2 1 2 -2

20.  Het visitatierapport heeft geen invloed op de kwaliteit van
onze opleiding.

-2 -1 -3 -3
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Stelling Gestandaardiseerde factorwaarde per
factor

21.  Het visitatierapport biedt nieuwe inzichten voor
toekomstige besluitvorming.

0 0 1 1

22.  Het visitatierapport verschaft criteria voor toetsing van
toekomstig onderwijsbeleid.

0 0 0 0

23.  Het visitatierapport is een instrument om meer financiële
middelen voor onderwijskwaliteit vrij te maken.

0 0 -2 0

24.  Concrete maatregelen naar aanleiding van de
aanbevelingen in het visitatierapport moeten op korte termijn
ingevoerd worden, anders heeft de visitatie weinig zin gehad.

-1 3 2 0

25.  Een visitatierapport geeft een solide basis voor
strategische besluitvorming.

0 -1 0 -1

5.3.2 Factorladingen per respondent
QSORT  1 2 3 4

   1 HS1  .0550 .1649 .7607 .0630

  2 UAZ1 .870119 .1810 .1256 .4387

  3 UA1   .4104 .2958 .3602 .6304

  4 HT1   .2147 .6947 .1333 .2570

  5 UGZ1 .1644 .1978 .3069 .7352

  6 HSZ1  .6994 .2026 -.0685 .1456

  7 HTZ1 .4121 .3192 .4979 .4492

  8 UG1  .4238 .2857 .2105 .7289

  9 HT2   .3729 .5606 .0215 .5269

 10 UGZ2 .0039 .0247 .0050 .0293

 11 UAZ2 .2602 .1524 .2329 .7077

 12 UG2  .1349 .6744 .2683 .0446

 13 HS2  .6391 .2698 .2479 .2217

 14 HSZ2 .3781 .5758 .4641 .3076

 15 HT3  .2232 .2310 .7412 .3181

 16 HTZ2 -.0441 .0878 .4045 .1954

 17 UA2  .2682 .6702 .1933 .3719

% expl. var. 16 15 13 19

                                                  

19 Significante lading met vet aangegeven, dubbele lading met cursief.
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5.3.3 Correlatie tussen factoren
1        2 3 4

1 1.000 .5151 .3112 .6805

2 .5151 1.000 .5008 .5681

3 .3112 .5008 1.000 .5157

4 .6805 .5681 .5157 1.000



Bijlagen 79

Aangehaalde literatuur
Brennan, J., L.C.J.Goedegebuure, D.F. Westerheijden, P.J.M.Weusthof & T.Shah (1992), To-
wards a Methodology for Comparative Quality Assessment in European Higher Education: A
Pilot Study on Economics in Germany, the Netherlands and the United Kingdom, Lon-
den:CNAA

Fischer F. (1995), Evaluating Public Policy, Chicago: Nelson-Hall

Frederiks, M.M.H., D.F.Westerheijden & P.J.M.Weusthof (1993), Onderwijskwaliteitszorg in
Nederlandse universiteiten en hogescholen, Den Haag: Staatsdrukkerij

Frederiks, M.M.H.(1996) Beslissen over kwaliteit. Verklaring van besluitvorming over het ge-
bruik van onderwijsrapporten in Nederlandse universiteiten, Utrecht: De Tijdstroom

Harvey L. & D. Green (1993), Defining Quality, Assessment and Evaluation in Higher Educati-
on, 18:9-34

Jeliazkova, M. en R. Hoppe (1997), Beroepsbeelden van de beleidsambtenaar: een onderzoek
onder beleidsfunctionarissen bij een departement, Beleidswetenschap, 1:3-24

Kallenberg en Krol-De Grauw (1992), Visitatie gevisiteerd, Leiden (doctoraalscriptie Onder-
wijskunde)

Kells, Herb R. (1995),Self-study Processes, New York: ACE/McMillan

Scheele, J. P., P.A.M. Massen, & D.F. Westerheijden, (1998) To be continued…Follow-up of
Quality-Assurance in Higher Education, Maarssen: Esevier/DeTijdstroom

Vught F.A. van & D.F.Westerheijden (1993), Quality Management and Quality Assurance in
European Higher Education: Methods and Mechanisms, Luxembourg: Office for official
publications of the EC

Westerheijden, D.F. (1996), Een solide basis voor beslissingen: Effecten van onderzoeks-
evaluaties door de VSNU, Enschede: CSHOB

Weusthof, P.J.M. (1994), De interne kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderwijs, Ensche-
de: CSHOB

Yin, R. & D. Campbell, ( 1993) Applications of case-study research, Newberry Park: Sage


