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Wikipedia over kwaliteit…

• “The common element of the business definitions [for quality] is that the quality of 
a product or service refers to the perception of the degree to which the product 
or service meets the customer's expectations. Quality has no specific meaning 
unless related to a specific function and/or object. Quality is a perceptual, 
conditional and somewhat subjective attribute.”
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Welke innovatie-strategie moet de HvA in het onderwijs nastreven? 
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Christensen, 1997. p. 179

Strategy 3: Change the market’s 
demand for functionality 

Strategy 1: Push upmarket toward 
higher-end customers



De rol / taak van het onderwijs in de samenleving is …

• … de innoverende reproductie en de ontwikkeling van de samenleving en het 
daarop gericht ontwikkelen van nieuwe leden van de samenleving 

– Onderwijs wordt dus steeds gegeven vanuit een beeld van een beoogde, 
toekomstige samenleving 

– Kwaliteit van onderwijs begint dus met de kwaliteit van de utopische 
gedachte 
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De ontwikkelende reproductie van de samenleving … 

• Deze functie is deels overgenomen door arbeidsorganisaties (een fabriek produceert niet 
alleen producten, maar ook sociale relaties en identiteiten, maar geen full citizens) 

– Work place learning

• Idem door de marketing, die echter er uitsluitend op gericht is de (jonge) burger te vormen 
tot consument

• Idem de multimediale wereld (internet, gaming) vanuit een onbestemd (verborgen) 
mengsel van commerciële, ideologische belangen en manipulaties   

– Free-choice learning? 

– Wat is dan de positie van het leren op de hogeschool? 



Dierking (2007) Fostering Tomorrow’s Learning Society – the  
educational infrastructure
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De marktfundamentalist Milton Friedman:

• “A stable and democratic society is impossible without a minimum degree of literacy and 
knowledge on the part of most citizens and without widespread acceptance of some 
common set of values … the gain from the education of a child accrues not only to the 
child or to his parents but also to other members of the society.” 

• Maar (Douglass Kellner), waar gaat het onderwijs vanuit: 

– Voorbereiding op het leven en werken in een industriële samenleving met minimaal 
burgerschap in een passieve representatieve democratie, of 

– Voorbereiding op het leven en werken in een postmoderne samenleving, 
samenleving van het tweede modernisme, met actief burgerschap in een 
participatieve democratie? 

8/04/2010 J. Strikwerda · 7



8/04/2010 J. Strikwerda · 8

Waar gaat het de universiteit en hogeschool om: output of outcome? 

• “Outcome” van het onderwijs

• “The aims of education refer to its broad 
purposes and usually include a productive 
labour force, transmission of knowledge and 
culture, socialization and enhanced ability to 
participate in democratic politics.”*

• “… the students’ knowledge, abililty to 
appreciate and enjoy cultural activities, behave 
with social responsibility, participate in 
democratic politics and be productive 
members of the labour force.”*

• Het functioneren van de universiteit als 
institutie in de gemeenschap

• “Output” van het onderwijs

• Aantal afgestudeerden
• Aantal gepromoveerden
• Aantal malen geciteerd
• Rankings
• Beoordelingen visitatiecies
• Accreditaties

• Benutting van middelen
• Toestand van leermiddelen, voorzieningen, 

gebouwen
• Kwaliteit ondersteunende dienstverlening

* Levacic, R. 1995. Local management of schools: Analysis and practice. Buckingham: Open University Press, p. 40, maar dit gaat terug op Aristoteles en Plato
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De vier transformaties van arbeid

• De interne transformatie (Durand) Fysieke arbeid wordt overvleugeld door 
informatieverwerkende arbeid, die door creatieve arbeid, in steeds plezieriger 
arbeidsomstandigheden, dit leidt tot normatieve subjectivering van werk

• De externe transformatie (Durand): Arbeid neemt geen centrale plaats meer in in het leven 
van het individu, het individu levert niet meer zijn identiteit in voor het werk

• De information space transformatie: aandeelhouders, directeuren, managers en 
medewerkers leven alle in dezelfde information space waardoor de traditionele 
gezagsrelatie niet meer opgaat

• De eigendoms transformatie: de toenemende rol van persoonsgebonden kennis maakt 
vele werknemers even machtig als de kapitaalsverschaffers en ondermijnt de grondslag 
van de traditionele management control

Durand, J.-P. (2004). La Chaîne invisible: Travailler aujourd'hui: flux tendu et servitude volontaire. Paris: Éditions du Seuil.



Dominant Work Values over Generations
Deal & Kennedy, 1982, McGrindle, 2002, Robbins, 2001

Generation Year Born Entered the  
Workforce

Appr. 
Current Age

Relation to the 
Organization

Builders 1925-1945 Early 1940s to early 
1960s 65-85 Loyal to the  organization, 

trusted the hierarchy

Existentialists 1945-1955 1960s to mid -1970s 55-65 Quality of life, belief in 
participative organizations 

Pragmatists 1955-1965 Mid-1970s to late 
1980 45-55 Success, ambition, loyalty to 

career

Generation X 1965-1981 Late 1980 - +/- 2005 29-45

Flexibility, job satisfaction, 
balanced life style, loyalty to 
relationships, are difficult to 
manage

Generation Y 1982-2000 2005 to present 10-28
Skeptical, tech savvy, 
relating, peer oriented, work 
to live

Generation Z 2001+ <9 ??????
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Een belangrijke factor voor veranderingen in de samenleving en 
voor nieuwe organisatievormen … de sterk dalende kosten van 
informatie
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Source: Jorgenson, D. W. (2001); Information Technology and the U.S. Economy; The American Economic Review, 91(1), 1-32
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Wat impliceert het teruglopen van het percentage kenniswerkers in 
de economie? 
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Florida, R. (2004). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books. Zie hierover ook: Jensen, Michael C. 1998. 
Foundations of organizational strategy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
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 Creative workers work with personal 
knowledge, which is their personal 
property, 

 This personal knowledge increasingly 
is a critical asset of the firm

– Financial services
– High tech manufacturers
– Content industry
– Professional services

 The firm does not have the ius
abutendi over these critical assets

 Needed is co-locating decision rights 
with rights to their capital value

 Creative workers are entitled to an 
equitable part of the residual claim 
and have the power to appropriate 
this part 

J. Strikwerda - 8/04/2010



Veranderingen in de internal governance van complexe
organisaties
Alberts, David S., and Richard E. Hayes. Understanding Command and Control, Future of Command and Control. 
Washington, D.C.: CCRP Publications, 2006.
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Kenmerken van de information society / economy

• An information society is a society in which the creation, distribution, diffusion, use, integration and 
manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity (Wikipedia) 

– (de informatie samenleving overstijgt de kennis economie) 

• Lash (2002): twee typen informatie: 
1. Informatie in de betekenis van discursieve kennis, abstract, selectief, vereenvoudiging, 

complexiteit reducerend 
– In deze betekenis wordt rationaliteit van de mens verondersteld en dus een discursieve training 

(hogere  opleiding)
– Kennis-intensieve productie processen verdringen/ domineren arbeidsintensieve 

arbeidsprocessen; R&D is belangrijker dan productie
2. Desinformatie, informatie met een vluchtige waarde, hierin is geen ruimte voor reflectie

– Het gaat om informatie als cultuur 
– Information overload
– Informatie heeft logische noch existentiële betekenis
– Het vormt de postmoderne mens, zijn wereldbeeld, motivatie, identiteit en identificatie

14

Lash, Scott. 2002. Critique of information. London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
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Wat zijn mogelijke karakteristieken van de tweede moderniteit en daarmee van 
fundamentele veranderingen in de samenleving? (meta-change) Wat impliceren deze 
veranderingen voor het onderwijs? 

• Basis assumpties
– Van een logica van niet-ambiguïteit en strikte differentiatie (Either / or) naar and 
– Naar een zelf-kritische toe-eigening van tradities
– Naar het genereren van egalitaire vormen van solidariteit
– Naar het verwerven van expertise om zelf zijn leven te definiëren

• Kennis, wetenschap en technologie
– Opheffen van het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis
– Wetenschap is zelf een bron van onzekerheid geworden en categorische ambiguïteit  De institutionele 

besluitvorming wordt: pragmatisch, vindt plaats in de vorm van politieke  procedures en door middel van 
normatieve criteria

• Individuen, life situations/lifestyles, werk
– individuen vinden zelf manieren om conventionele en nieuwe patronen van familie banden met elkaar te 

verbinden. 
• Economische politiek en geschiedenis : Het overstijgen van grenzen

– Mondialisering en denationalisering verminderen niet alleen de rol van natie-staat, ook wijzigt dit de structuur van 
conflicten binnen de natie-staat

• De grote spanning: Continuïteit van basis principes en discontinuïteit van de basis instituties 

• Van standaard normen waarbij pluriformiteit werd gemarginaliseerd, naar institutionele erkenning en normalisering van 
pluriformiteit, zowel in de samenleving als in het recht

• Manifestatie van nieuwe institutionele verhoudingen 
– Nieuwe instituties / structuren betekenen niet dat de oude niet meer bestaan, de nieuwe bestaan tezamen met de 

oude structuren
Beck, U., & Lau, C. (2005). Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society. The British Journal of Sociology 56(4), 525-557.
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Met welk type informatie leren we studenten om te gaan? 
Mission

Why We Exist

Values
What is Important to Us

Vision
Our Interpretation of the Industry, 

Markets, Customers, Competition etc. 

Strategy
Our Game Plan

Cause-and-Effect Relationships
Identify Key Processes, Relationships among Objectives and Measures

Balanced Scorecard
Measure and Focus

Strategic Outcomes

Satisfied 
Shareholders

Delighted 
Customers

Motivated and 
Prepared 

Workforce

Efficient and 
Effective 

Processes

Targets and Initiatives
What We Need to Do

Personal Objectives
What I Need to Do

Doel-informatie

Axiologische informatie

Externe informatie: 
Materiële informatie

Eidetische informatie

Effect- informatie

Pragmatische 
informatie (MI)
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Het onderwijs in de periode van de tweede moderniteit

• Heeft onderwijs nog het monopolie op onderwijs? 

• Schrijven studenten een biografie als grondslag voor hun vorming? 

• Hoe staat het met de centraliteit van leren / de onderwijsinstelling in het leven van de adolescent? 

• Hoe concurreert de onderwijsinstelling in een multimediale wereld om de tijd en de aandacht van de 
student? 

• Welke positie kiest de onderwijsinstelling in de tegenstelling reflectie – reflex?
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Hoe te reageren op de (eisen van de) buitenwereld?

• Geen vraagsturing want dit leidt tot faillissement 
– De onjuiste idee van vraagsturing is een reflex op het onvermogen van de overheid om 

maatschappelijke vraagstukken te kunnen oplossen, zelfs de regievoering lukt niet meer (WRR, 
2006) 

• Het is de taak van het hoger onderwijs om vanuit (een) eigen visie(s) op de toekomst door innovatief 
aanbod van innovatief opgeleiden mede sturing te geven aan de innovatie van de samenleving (als 
geheel, in internationaal perspectief) 

• Vanwege de pluriformiteit in de samenleving is de overheid niet langer de representant van de identiteit 
van de samenleving en moet er dus in het onderwijs sprake zijn van pluriformiteit in visies op de 
samenleving; uit dit aanbod moet de student dan maar kiezen (of daar doorheen zwerven). 



Hoe staat het eigenlijk met de informatieruimte van de HvA ten 
opzichte van die van studenten en van de omgeving van de HvA? 

CEO

Manager

Assistant 
manager

Assistant 
manager

Manager

Assistant 
manager

Assistant 
manager

Manager

Assistant 
manager

Assistant 
manager

Staff

Relevantie van informatie

Nauwkeurigheid van informatie

Tijdigheid van informatie

Informatieruimte van 
lokale burgers, issue-
groepen

Informatieruimte van 
bestuurders, beleidsmakers
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Besturen en organiseren: niet structuren maar de kwaliteit van de 
verschillende typen informatie

Mission
Why We Exist

Values
What is Important to Us

Vision
Our Interpretation of the Industry, 

Markets, Customers, Competition etc. 

Strategy
Our Game Plan

Cause-and-Effect Relationships
Identify Key Processes, Relationships among Objectives and Measures

Balanced Scorecard
Measure and Focus

Strategic Outcomes

Satisfied 
Shareholders

Delighted 
Customers

Motivated and 
Prepared 

Workforce

Efficient and 
Effective 

Processes

Targets and Initiatives
What We Need to Do

Personal Objectives
What I Need to Do

Doel-informatie

Axiologische informatie

Externe informatie: 
Materiële informatie

Eidetische informatie

Effect- informatie

Pragmatische 
informatie (MI)
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Het plezier van doceren is…

• Je vak demonstreren, dus ook de relatie daarin van je persoonlijkheid, in relatie tot je visie op de 
samenleving, op de mens; een rolmodel zijn

• Hannah Arendt over van het vak losstaande onderwijsmethoden: “Thus the non-authorian teacher, who 
would like to abstain from all methods of compulsion because he is able to rely on his own authority, can 
no longer exist.” 

• Het vak weten de plaatsen in een bredere context van mens en samenleving

• Verdieping weten te geven aan tal van vraagstukken, begrippen, problemen etc. 

• Een vak doceer je vanuit professionaliteit, dat is beheersing van het vak zelf plus het meta-niveau
daarvan, en vanuit geexpliciteerde waarden

• Het plezier is studenten zich zien te ontwikkelen door hun gevecht met de stof: Great  teachers don’t 
teach, they help students to learn 



Hoe organiseer je voor kwaliteit in en van het onderwijs? 

• NIET: procedurele kwaliteit ( dus niet INK/TQM, Six Sigma, SERVQUAL, PDSA/PDCA, Customer 
satisfaction surveys)

• Het gaat om de kwaliteit van doel-informatie, axiologische informatie, eidetische informatie, effekt-
informatie

– Nodig is een edge-organization waarin de docent in authentieke relatie kan staan met studenten
– Idem gaat het om de kwaliteit van de feed back
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