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Kenmerken Hoger Onderwijs

 Academische structuur

 Academische cultuur

 Academische autonomie

 Hoog opgeleide personeel

 Externe invloeden

 Doel: duidelijk dubbelzinning

 Klantgericht

 Overige Interne kenmerken
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Aandacht voor kwaliteit in het HO

Bekeken vanuit een instelling voor het hoger onderwijs:

 Doelen vanuit verschillende invalshoeken: Internationaal, 
Nationaal, Intern

 Verschillende uitgangspunten:

 Nationale en internationale veranderende kwaliteitseisen

 Kwaliteit is een continu proces van veranderen en
verbeteren

 Kwaliteit heeft een intern en extern component

 Verschillende doelgroepen: Intern en Nationaal
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Definities kwaliteit in het HO

Vijf definities gebaseerd op het oogpunt van de stakeholder:

 Excellence: always trying to be the best

 Perfection: no room for errors

 Fitness for purpose: 
 capable of reaching its goals and objectives; 

 fitness of purpose: relevancy of the set goals and 
objectives to be reached

 Value for money: accountability; cost-effectiveness

 Transformation: improvement and change oriented, not 
stakeholder or product focused
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Typen Kwaliteitszorg

 Kwaliteitscontrole: vooraf en achteraf

 Kwaliteitsbewaking: vooraf, tussentijds en aan het 
einde

 Kwaliteitsverbetering: na meting achteraf
(evalueren en verbeteren)

KwaliteitsverbeteringKwaliteitszorgKwaliteitscontrole
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 Doen wij de goede dingen? (Plan)

 Doen wij die dingen goed? (Do)

 Hoe weten wij dat? (Check intern)

 Vinden anderen dat ook? (Check extern)

 Wat doen wij met die informatie? (Act)

Kwaliteitszorg in het HO
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Het kan altijd
beter!



Interne Kwaliteitszorg in het HO

De wijze waarop en de middelen waarmee de
instelling/faculteit/opleiding/individu via een
systematische en structurele aanpak vormgeeft
aan het beheersen, borgen, evalueren,
beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de
aangeboden diensten en producten aan de
geïdentificeerde stakeholders.

Elke interne stakeholder is verantwoordelijk voor eigen
kwaliteitszorg.
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Interne Kwaliteitszorgsysteem (IKZ)

Structureel en systematisch verzamelen van informatie bij alle
relevante stakeholders (intern en extern) over diverse 
kwaliteitsaspecten, met als doel:

1. Verbetering: de kwaliteit te borgen (kwaliteitszorg), te

evalueren en beoordelen (kwaliteitscontrole) en daar waar
nodig te verbeteren (kwaliteitsverbetering);

2. Verantwoording: te voldoen aan de vastgestelde

interne (instelling/faculteit/opleiding/individu) en externe
(nationaal en internationaal) kwaliteitseisen.
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Interne 
kwaliteitszorgsysteem:

Wat: welke
kwaliteitsaspecten

Wanneer: met welk
regelmaat

Hoe: met welk instrument

Wie: door wie en bij wie

De instelling, de 
faculteit én

de opleiding dienen

‘in control’ 

te zijn van de

kwaliteit van de 
opleiding(en)!
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Externe Kwaliteitszorgsystemen

Het volgens gestandaardiseerde procedures uitvoeren van 
evaluatie en beoordeling van de opleiding op basis van vooraf
vastgestelde kwaliteitseisen door externen (onafhankelijk en
objectief), met als doel (intern en extern):

 Verantwoording (accountability): financieel, 
inhoudelijk en kwantitatief

 Compliance: voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen
en ook wet en regelgeving

 Verbetering: continu werken aan de interne 
kwaliteitszorg
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Accreditatieprocedure

Overheid

Start accreditatie-
proces door de 

opleiding

Zelfevaluatie-
proces

opleiding

Beoordelings-
proces door 

externe peers

Beoordelings-
resultaat door 

accr. orgaan

VisitatierapportZelfevaluatie-
rapport

Document
en-analyse

Site visit
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Pass / Fail / Probationary



Link IKZ en EKZ

 IKZ-systeem wordt vormgegeven op basis van 
de kwaliteitseisen in het accreditatiekader;

 Een gedegen IKZ-systeem is vaak een
kwaliteitseis bij accreditatie;

 IKZ-systeem moet door de externe
beoordelaars als acceptabel en uitvoerbaar
worden beschouwd;

Waar de IKZ ‘eindigt’, begint de EKZ;
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Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement: zodanig aansturen en
beheersen van organisatieprocessen zodat kan
worden voldaan aan de beoogde kwaliteitseisen voor
de geleverde producten en diensten.

Kwaliteitsmanagement: gericht op alle organisatie-
onderdelen die een bijdrage leveren aan het 
uiteindelijke resultaat: een product of dienst. Daarbij 
staat te allen tijde de (in- of externe) klant centraal”.
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Belangrijkste elementen

 Aansturen en beheersen van organisatieprocessen

 Streven naar ‘zero defect’

 Voldoen aan kwaliteitseisen

 Continue verbetering van kwaliteit (kwaliteit is niet
statisch)

 Verandermanagement (verbeteren impliceert vaak
veranderen en innoveren, andersom niet)

 Breed/ ‘alles omvattend’ (alle onderdelen/ aspecten die 
van invloed kunnen zijn op de te leveren kwaliteit)
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Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsbewustzijn

Kwaliteitscultuur

Basisprincipes
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 Sluit nauw aan op strategisch
beleid en Visie op kwaliteit

 Doel- en resultaatgericht
 Structureel en systematisch
 Sluit aan op interne en externe 

ontwikkelingen
 Gericht op het voorkomen van 

fouten
 De klant staat centraal
 Geïntegreerd onderdeel van het 

leidinggeven aan werkprocessen
bij alle organisatieniveau’s



Kwaliteitsmanagement in relatie tot 
Kennismanagement
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http://zbc.nu/wp-content/uploads/2009/11/kennismanagement_ict3.gif
http://zbc.nu/wp-content/uploads/2009/11/kennismanagement_ict3.gif


 HO-beleid

 Brain-drain problematiek

 HO-wetgeving

 HO-subsidiëring

 Aandacht voor Kwaliteit in het HO op Curaçao
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Hoger Onderwijs op Curaçao



 Kerntaken: Onderwijs, Onderzoek, Maatschappelijke
dienstverlening

 Strategische doelen 2014- 2018

 Kenniscentrum:

 Kennisproductie

 Kennisacquisitie

 Kennisdistributie

 Oprichting Research center + PhD-school

 Centrale rol: Library & Research Services
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University of Curaçao: 
nationale universiteit



Kwaliteit van Onderwijs
 Accreditatie (83% positief; 13% in afwachting resultaat; 4% moet nog)
 Interne Audit (alle organisatieprocessen)
 PAK: Professionaliseringstraject docenten
 TKZ: Professionalisering Kwaliteitszorgmedewerkers

Kwaliteit van Onderzoek
 Wetenschapsbeleid UoC; Onderzoeksbeleid faculteiten
 SIDS
 Meer gepromoveerden (vaste staf 2015: 15%; 2016: 23%)
 Benoemen van hoogleraren (minimal 0.2 FTE)
 Meer publicaties
 Meer deelname aan academische conferenties
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Kwaliteitsmanagement UoC



 Nationaal beleid gericht op Onderwijs/ 
Geen geoormerkte subsidie voor Onderzoek

 Historische focus op Onderwijs vs 
Kennisontwikkeling via Onderzoek

 Beschikbare middelen vs 
Onderzoeksklimaat

 Nationale vs 
Internationale kwaliteitseisen

 Kennismanagement vs 
voldoende kennisproductie en kennisdistributie
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Spanningsvelden UoC: 
Kwaliteitsmanagement - Kennismanagement



 Kennismanagement intern: Intranet en Google drive

 LRS: digitalisering en Repository

 Professionaliseringsbeleid

 Accreditatie

 Forse stijging aantal gepromoveerden en hoogleraren: 
kennisproductie en kennisdistributie

 Samenwerking: Europa, USA en Caribisch gebied

 Focus: Life-long Learning
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Best practices



Kennismanagement én Kwaliteitsmanagement

binnen de UoC als nationaal Kennisinstituut

op Curaçao.
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Conclusie
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