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I.  INEEIDING 

In deze studie beantwoorden we de vraag "Hoe presteren de verschil- 
lende departementen van K.U.Leuven t.0.v. elkaar?". Gebruik ma- 
kende van de Data Envelopment Analysis techniek met gegevens ons 
verstrekt door de universitaire overheid voor het academiejaar 1991- 
1992, berekenen we een relatieve prestatiescore voor elk departe- 
ment. De prestatiescores laten ons toe een rangschikking op te stel- 
len. Voor een minder presterend departement beantwoorden we even- 
eens de vraag "Welke beleidsbeslissingen kunnen genomen worden 
opdat het departement tot de groep der best presterenden zou gaan 
behoren?" 

Volgens ministerleel dekreet bestaat de opdracht van eel1 univer- 
siteit uit (1) het verstrekken van ondenvijs, (2) het leveren van we- 
tenschappelijk onderzoek en (3) uit maatschappelijke dienstverle- 
ning. Hiertoe beschikt zij over technische en fiilanciele middelen. Het 
evalueren van het nuttig aanwenden van deze middelen door de 36 
departementen van de Katholieke Universiteit Leuven vormt het doe1 
van dit onderzoek. 

:' Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, K.U.Leuven,Leu- 
ven. 
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Ons steunende op het dekreet voor het universitair onderwijs on- 
derscheiden we voigende drie outputs voor eik departement: (l ) de 
ondeiwijsinspanning, gemeten door het aantal ingeschreven studen- 
ten, (2) de hoeveelheid toegepast en (3) fundamenteel onderzoek die 
beiden een facet van de onderzoeksinspanning belichten. Om deze in- 
spanningen te level-en beschikken de departementen essentieel over 
twee inputs: (1) het academisch en assisterend academisch personeel 
en (2) de financiele werkingsmiddelen toegewezen door de universi- 
taire overlieid. Via de Data Envelopnient Analysis (DEA) b e ~ e k e -  
nen we een relatieve prestatiescore voor elk departement op basis van 
deze gegevens. Deze prestatiescores laten ons dan toe om een rang- 
schikking op te stellen. De kracht van de DEA techniek is tweeerlei. 
Ten eerste is de kennis van het functioneel verband dat uitdrukt hoe 
een specifiek departement haar inputs omzet in haar outputs totaal 
overbodig, m:a.w. het is een niet-psi-ametrisehe teciinieii. Ten iweede 
is het eveneens onnodig om een externe absolute prestatiemaatstaf 
te poneren. De prestaties van elk departement worden enkel geeva- 
lueerd ten opzichte van de prestaties van alle andere in de analyse be- 
trokken departementen. Zo bekomen we een relatieve prestatiesco- 
re. Daarenboven laat de DEA techniek ons toe om voor de minder 
presterende departementen beleidsopties voor de toekomst af te lei- 
den. Zij is in staat om de inputverminderingen en eventueel output- 
vermeerderingen aan te geven die noodzakelijk zijn om de prestaties 
van zo'n departement te sturen tot deze van de relatief best preste- 
renden. 

De indeling van dit artikel is als volgt. In sectie I1 introduceren we 
de DEA techniek die we als analysemethode gebruikt hebben. Sectie 
III bespreekt de gegevens en verklaart de outputs en de inputs van 
elk departement. De onderzoeksresultateii, nl. de prestatiescores sa- 
men met de beleidsopties, worden besproken in sectie IV. Een steeds 
wederkerende discussie in verband met prestatiemetingen betreft het 
onderscheid tussen efficientie en effectiviteit. In sectie V gaan we 
daarop verder in alvorens te besluiten met enltele suggesties voor ver- 
der onderzoek in sectie VI. 

11. D E  DATA ENVELOPMENT ANALYSIS TECHNIEK 

Prestatievergelijking tussen instellingen in niet-winstgevende secto- 
ren vormde reeds op het einde van de jaren '50 een studieobject voor 
wetenschappers. De Nobelprijswinnaar economie, Koopmans, defi- 



nieerde technische efficientie als volgt: "een producent is technisch 
efficient indien een stijging in een output een stijging in minstens een 
input vereist en indien een vermindering in een bepaalde input een 
stijging van ininstens ken andere input of een daling van minstens 6Cn 
output vereist." Farrell(1957) slaagde er als eerste in om op basis van 
geobserveerde input- en outputgegevens, de technische efficientie van 
een organisatie te berekenen. 

Data Envelopment Analysis (Charnes, Cooper en Rhodes (1978)) 
vond haar oorsprong in bovenstaande denkwijze. Figuur l stelt gra- 
fisch de relatieve efficientie voor van verschillende fictieve beslissings- 
eenheden (BEi, i = 1 ,2 ,  ..., 9) die gebruik maken van ken input voor 
de produktie van twee outputs. De horizontale en verticale as geven 
respectievelijk de verhouding aan van de geproduceerde eerste 
OUT1 OUT2, 
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vergelijkt men de prestatie van elke beslissingseenheid, in ons geval 
de departementen, met de prestaties van alle andere in de analyse be- 
trokken beslissingseenheden. De best presterenden, zijn diegenen die 
hull inputs op de meest efficiente manier omzetten in outputs. Best 
presterende beslissingseenheden presteren daarom slechts best rela- 
tief t.0.v. de anderen. In DEA vormen de best presterenden ruimte- 
lijk een grenslijn (Fig. l ) ,  de efficiente grenslijn genoemd. Minder 
goed presterende beslissingseenheden hebben meer middelen nodig 

FIGUUR I 
De ejjiciente grenslijn 



om evenveel of zelfs minder te produceren en zullen zich op enige af- 
stand van de grenslijn bevinden (Fig. 1). Hun inefficientie wordt weer- 
gegeven door die afstand. De efficiente grenslijn omhult als het ware 
alle beslissingseenheden. Vandaar de naam van de Data Erzvelopr?zent 
Analysis techniek. Het feit dat we een efficiente grenslijn zoeken is 
erg belangrijk, DEA kan daardoor juist als een "benchmarking" tech- 
niek gebruikt worden. Deze werkwijze staat in fel contrast met de ty- 
pische econometrische schattingsmethoden die eerder het beschrij- 
ven van het "gemiddeld" gedrag tot doe1 hebben. 

Sinds de introductie van DEA in 1978 is er een explosie gevolgd 
van toepassingen. Deze toepassingen situeren zich vooral in het bank- 
wezen voor het meten van de relatieve efficientie van bankfilialen, de 
ziekenhuissektor voor prestatiemetingen van hospitalen en verzor- 
gingsinstellingen en het ondenvijs voor de analyse van eventuele pres- 
tatieverschillen tussen private en gesubsidieerde instellingen, voor de 
vergelijking tussen universiteiten, enz .... 

Tot slot willen we nog even benadrukken dat DEA de technische 
efficientie meet (een zuivere vergelijking van inputs en outputs) en 
niet de zogenaamde allocatieve efficientie. Voor dit laatste spelen de 
prijzen van inputs en outputs een belangrijke rol. DEA is daarenbo- 
ven een volstrekt deterministische benadering, en laat dus geen ruim- 
te voor stochastische elementen. 

Elk van de boven aangehaalde assumpties zijn vatbaar voor kri- 
tiek. Het hoeft de lezer dan ook niet te venvonderen dat er naast de 
niet-pzirametrische, deterministische DEA techniek er tal van ande- 
re technieken ontwikkeld zijn zoals Stochastische Frontier methoden 
van het parametrische type. Kenmerkend bij a1 deze methoden is even- 
we1 het zoeken naar een omhullende, "best practice" grenslijn en dit 
in tegenstelling met de methoden die de gemiddelde prestaties me- 
ten. 

Concreet, het toepassen van de DEA techniek op de departemen- 
ten van de K.U.Leuven voor de hoger vermelde 2 inputs en 3 outputs 
(zie sectie I11 voor meer details), gebeurt door het oplossen van het 
volgende probleem voor elk departement li (k = 1, 2, ..., 36): 

Louter op basis van kwantitatieve gegevens omtrent de outputs 
(O,,, r=1,2,3; k=1,2 ,..., 36) endeinputs (I ,,,, s=1,2; k=1,2 ,..., 36) wordt 
de prestatiescore van departement k, h,', berekend als de verhouding 
van gewogen outputs tot gewogen inputs in de doelfunctie (2.1) met 
wegingsfactcren (v,,<, r =  1,2,3) voor de outputs en wegingsfactoren 
(U,,, s=1,2) voor de inputs. De wegingsfactoren (1 set per departe- 
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ment k) zijn zodanig dat ze voor elk departement de grootst moge- 
lijke prestatiescore nastreven. Ze wordell door middel van eel1 stel- 
sel mathematische ongelijkheden (2.2) berekend. Deze voorwaarden 
(2.2) impliceren dat de prestatiescore van alle in de analyse betrok- 
ken departementen j (j=1,2, ..., 36), indien deze met de beste gewich- 
ten van het departement k zou berekend worden, de waarde van 100% 
niet mag overschrijden. Ongelijkheden (2.3) leggen voor technische 
redenen een benedengrens van E op, een zeer klein getal, bijvoor- 
beeld ~=0.0001. 

Een prestatiescore gelijk aan 1 (= 100%) is het ultieirrle doel. Een 
prestatiescore kleiiier daii 1 wijsi er op dat er reeds a~idere departe- 
meslten j (j # k in ongelijkheden (2.2)) zijn die 100% presteren zelfs 
met de beste gewichten voor het departement waarvoor de score be- 
rekend wordt. Voor deze departementen geeft DEA aan in welke mate 
de inputs en outputs moeten bijgestuurd worden om de prestaties te 
verbeteren. Bovenstaand mathematisch programmerislgsprobleem 
laat zich na een kleine omvorming herleiden tot een standaard li- 
neair programma. 

De lnanier waarop de DEA techniek een optimaal presterende ver- 
sie van een relatief niet-optimaal presterend departement voorstelt 
is weergegeven in Figuur 2. 8 m  de niet-optimaal presterende beslis- 
singseenheid 2 (BE2) beter te Iaten presteren moet het toekomstig 
beleid erop gericht zijn dat er eel1 evolutie rzcrnr de efficiente grens- 
lijn toe wordt gerealiseerd. De DEA techniek suggereert een radiale 
evulutie vanuii de oorsprong. Aidus wordt de optimaal presterende 
versie BE2' verkregen volgens de lijn (0, BE2, BE2'). De verhouding 



FIGUUR 2 
De eficiente versie van een ineficient departetnent 
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van het lijnstuk (0, BE2) tot het lijnstuk (0, BE2' stelt grafisch de pres- 
tatiescore van beslissingseenheid 2 (h,,,((07d~2)/(0.BE2')) voor. 
In Figuur 2 merken we dat BE2' gelegen is tussen twee relatief opti- 
maal presterende beslissingseenheden op de efficiente grenslijn, nl. 
BE9 en BE7. Deze beide beslissingseenhedeil krijgen een relatieve 
prestaticscore van 1 indien deze berekend v~ordt Inet de beste input- 
en oiltpiitgewichten van BE2. Ze vormen de ~efcrc:;tiesct van BE'. De 
referentieset van een relatief niet-optimaal presterende beslissings- 
eenheid laat ons toe om de inputverminderingen en eventueel ook de 
outputvermeerderingen te berekenen die noodzakelijk zijn om een op- 
tilnaal presterende beslissingseenheid te verkrijgen. Dit zijn belang- 
rijke beleidsopties die 011s leren waar en hoe ingegrepen moet wor- 
den. 

Voor een relatief niet-optimaal presterende beslissingseenheid zijn 
er nog vele andere evoluties naar de efficiente grenslijn mogelijk. Op 
Figuur 2 hebben we er nog twee als voorbeeld gegeven. Voor BE2 kun- 
nen een zuiver verticale evolutie leidend m a r  de efficiente versie BE2" 
of ook een zuiver horizontale evolutie leidend naar de efficiente ver- 
sie BE2"' gerealiseerd worden. Iedere andere evolutie naar de effi- 
ciente grenslijn toe komt met een stel andere inputverminderingen 
en eventueel outputveriiieerderiilgei~ overeen. Dit zijn telkens ande- 



re combinaties van beleidsopties die managers de mogelijkheid bie- 
den alterilatieve strategiccn tc vcrgclijken cn de beste te selecteren. 
Vooral voor redenen van consistentie stellen we in deze paper de in- 
putverminderingen en eventueel outputvermeerderingen voor die een 
radiale evolutie naar efficientie zullen realiseren. In een toekoinstig 
onderzoek kunnen we het genereren van alternatieve beleidsopties en 
het selecteren van de beste strategie bestudereil. 

Tenslotte zijn we ook in staat een correctie voor schaaleffecten door 
te voeren. Wanneer een vermeerdering van de inputs gepaard gaaf met 
een grotere dan proportionele toename van de outputs doen zich toe- 
nemende schaaleffecten voor. We spreken van afnelnende schaalef- 
fecten als een vermeerdering van de inputs een kleinere dan propor- 
tionele toename van de outputs voor gevolg heeft. Het overgangsge- 
bied wordt gekenmerkt door een situatie van constante schaaleffec- 
+an LLII. Indien echter een departement zich in cen sitcatie vrln toene- 

mende of afnemende schaaleffecten bevindt wijst dit op een vorm van 
inefficientie die niet te wijten is aan technische of produktieve facto- 
ren maar louter op basis van de schaal gegeven wordt. De aangepaste 
DEA techniek die we hier toepassen (Banker, Charnes en Cooper 
(1984)) laat toe om voor elk departement te bepalen wellte situatie 
van schaaleffecten zich voordoen, daarvoor te corrigeren en een re- 
latieve prestatiescore te berekenell die zuiver produktieve efficientie 
zal meten1. Uit deze analyse volgt dat het aantal relatief optimaal pres- 
tesende departementen zal toeilenlen daar alle departemellten die re- 
latief niet-optimaal presteren als gevolg van hun schaal nu beter gee- 
valueerd zullen worden. Dit leidt niet alleen tot een stijging van het 
aantal relatief optimaal presterende departementen maar ook tot eel1 
algcinene siijging van de relatieve prestatiescares. 

III. SELECTIE DER OUTPUTS EN INPUTS 

Als antwoord op de twee fundamentele vragen: (1) "Wat zijn de doel- 
stellingen van een departement?" en (3 )  "Wie of wat stelt een depar- 
tement in staat om deze doelstellingen te realiseren?" onderscheid- 
den we respectievelijk de outputs en de inputs. We bespreken dit in 
deze sectie. De dienst Studie en Planning van de K.U.Leuven bezorg- 
de ons de gegevens voor het academiejaar 1991-1992. 



Als eerste output kiezen we het aantal studenten dat de lessen volgt. 
Er zijn vier categorieen: (1) de studenten eerste cyclus (kandidatuur- 
studenten), (2) de studente~l tweede cyclus (licentiestudenten), (3) stu- 
denten in de aanvullende studies (GAS) en (4) studenten in de ge- 
specialiseerde studies (GGS). Dit totale aantal studenten is de weer- 
gave van de onderwijsinspanning die de professoren (ZAP) en assis- 
terend academisch personeel (AA?) leveren. Het a1 dan niet behalen 
van een diploma wordt hierbij niet in aanmerking genomen. We stel- 
len in deze studie dat voor elke student dezelfde onderwijsinspan- 
ning geleverd wordt, ongeacht het slagen of falen. Eenvoudig som- 
meren van alle studenten geeft echter geen juiste weergave van de on- 
denvijsinspanning die een departement levert. We corrigeren twee- 
maal. 

Eel1 eerste correctie houdt rekening met de verschillen in tijd, aan- 
dacht en werkingsmiddelen die een student vraagt naargelang de stu- 
dierichting. Bijvoorbeeld, het ondenvijs in de Toegepaste Wetenschap- 
pen dat intensief gebruik maakt van laboratoriumzittingen met dure 
apparatuur vraagt duidelijk meer personeel en werkingsmiddelen dan 
noodzakelijkvoor het onderwijs in bijvoorbeeld de Rechten en Nota- 
riaat. De overheid erkent dit bij het toewijzen van middelen: studen- 
ten van verschillende departementen worden verschillend gesubsidi- 
eerd. Het verschil in subsidiering zorgt voor een verschil in de input- 
zijde (peisoneei en werkingsmiddelen) zonder een overeenkomstig 
verschil aan de ourputzijde (aantai studenten). Dit zou ieiden tot een 
foutieve evaluatie van departementen die, door de aard van hun on- 
denvijs. per student mkkr middelen moeten in~etten.  Daarorn verme- 
nigvuldigen wij de studentenaantallen van alle departementen met een 
corresponderende subsidierirzgsfnctor, trouwens ook toegepast door de 
overheid in de middelenallocatie. Bijvoorbeeld, de subsidieringsfac- 
tor voor een student Toegepaste Wetenschappen is 2.51; deze voor een 
student Rechten is 1. 

Een tweede correctie betreft de ondenvijsdienstverlening van de 
departementen onderling. Professoren verbonden met een bepaald 
departement doceren ook cursussen die gevolgd worden door studen- 
ten uit andere departementen. Denken we maar aan de rechtsvakken 
ondenvczen aan het departement Toegepaste Ecoi~omische Weten- 
schappen of de economische vakken ondenvezen aan het departe- 
ment Rechten en Notariaat. De dlenstverleningsfactor, die deze bij- 



komende ondenvijsinspanning voorstelt, verhoogt het aantal studen- 
ten van een departemenr mer een bepaald percentage ervan. Voor 
Kerkelijk Recht bijvoorbeeld is deze factor zeer hoog, nl. 4.62 tenvijl 
Toegepaste Biologische Wetenschappen, met een dienstverlenings- 
factor van 0.07, bijna geen ondenvijsdienstverlelling doet aan andere 
departementen. 

Het spreekt vanzelf dat de subsidieringsfactor enkel betrekking 
heeft op de studenten van het ezgen departement. De dienstverle- 
nirigsfactol wordt niei als eel1 surplus gereliciid op dc cerste corrcc- 
tie doch we1 afzonderlijk in rekening gebracht volgens de formule: 
gecorrigeerd aantal studenten = (totaal aantal studenten) * (subsi- 
dieringsfactor + dienstverleningsfactor) 

B. O~~tprlt  2: de onderzoeksinspanning 

De departementen presteren ook onderzoek. De onderzoeksinspan- 
ning wordt hier geevalueerd aan de hand van de ingezamelde fond- 
sen uitgedrukt in miljoen BF. Onderzoek is een zeer moeilijk te kwan- 
tificeren begrip. Niet alle opgezette onderzoek leidt tot een goed re- 
sultaat en het belang van een resultaat, indien dit verkregen wordt, is 
ook relatief. In onze opinie zijn de ingezamelde onderzoeksfondsen 
per departement een objectieve uitdrukking van de "onderzoeksin- 
geste1dheid"van een departement en zijn ze zeker een indicatie voor 
de inspanning geleverd om ze te venverven. We onderscheiden fun- 
damenteel en toegepast onderzoek omdat beide soorten onderzoek 
een andere doelstelling nastreven. 

1. H e t  f u n d a m e n t e e l  o n d e r z o e k  

Fundamenteel onderzoek wordt voornalnelijk olldersteund door over- 
heidsiilstellingen zoals het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NFWO), het Instituut voor Wetenschappelijk Onder- 
zoek in de Nijverheid en de Landbouw (IWONL), eveneens door de 
Inter-Universitaire Attractiepoleil (IUA) en de Geconcerteerde On- 
derzoeksacties (GOA). Naast de logistieke ondersieuiling rekei~en we 
hierin ook alle mandaten en bursalen met een gemiddelde kostprijs 
van 1.6 miljoen BF per jaar. Hoewel de taak van de persoon die het 
wetenschappelijk mandaat uitvoert overeenstemt met het profiel van 
een "assistent" wordt deze persoon niet bij de input "personeel" ge- 
rekend. Het venverven van een mandaat stelt namelijk een departe- 



ment in staat zijn onderzoeksactiviteit uit te breiden en wordt zo als 
een verdienste op onderzoeksvlal: beschouwd. 

De ingezalnelde onderzoeksfondsen worden gecorrigeerd voor de 
investeringen in duurzaam onderzoeksmateriaal. Dit is een onder- 
zoeksinspanniilg die verder reikt dan het bestudeerde academiejaar 
1991 - '92. Zoniet zouden alle departementen die in dit academiejaar 
een belangrijke investering deden een veel betere prestatiescore be- 
halen dan ze werkelijk verdienen. Tevens worden bijkomende uitga- 
ven voor algemeen technisch personeel niet meegerekend omdat deze 
uitgaven meer karakteriserend zijn voor de aard van het onderzoeli 
dan we1 voor de departe~nentale inspanning ervan. 

2 .  H e t  t o e g e p a s t  o n d e r z o e k  

Het toegepast onderzoek wordt gemeten aan de hand van alle onder- 
zoeksgelden die niet op f~indamenteel wetenschappelijk onderzoek 
betrekking hebben. De financiering gebeurt door priv6 ondernemin- 
gen en andere instellingen dan deze vermeld bij de bespreking van 
het fundamenteel onderzoek. De bedrijfswereld kan immers een be- 
roep doen op de K.U.Leuven voor het bestuderen van toegepast we- 
tenschappelijke problemen. Het bedrag dat in onze studie in relie- 
ning wordt gebracht is eveneens gecorrigeerd voor investeringen in 
duurzaam materiaal en bijkomende uitgaven voor alge~neen tech- 
nisch personeel om hoger vermelde redenen. 

C. lilput l:  het peisolzeel 

Het personeel is de meest funda~nentele bouwsteen van een univer- 
siteit; doceren, organiseren, onderzoeli, ... behoren tot hun taken. Het 
personeel geeft de primaire doelstelling van de universiteit vorm. We 
sommeren per departement het zelfstandig academisch personeel 
(ZAP, de professoren), het assisterend academisch personeel (AAp 
dc assistenten) en het algemeen techi~isch pcrsoneel (ATP, de bedien- 
den). Voor deze input houden we enkel rekening met het personeel 
op staatstoelage. Zij zijn het inxners die dc outputs realiseren. Dub- 
beltelling Inet mandaten die de onderzoelisinspanning meten wordt 
zo vermeden. 



I le  werkingsrniddelen zijn de financiele middelell die de universiteit 
aan de departementen toewijst om hun taak te vervullen. De aanwen- 
ding van deze werkingsmiddelen behoort tot de discretie van het de- 
partement. Ze worden in realiteit voornamelijk gebruikt voor admi- 
nistratieve en didactische doeleinden. 

Het goed aanwenden van deze werkingsmiddelen heeft steeds een 
impact op de in d u e  siudie besclnouwde outputs. Het uitboilweil en 
onderhouden van een bibliotheek van wereldklasse op basis van de 
werkingsmiddelen bijvoorbeeld kan geevalueerd worden doordat het 
bezit van zo'n bibliotheek moet leiden tot het aantreklten van meer 
studenten en onderzoekers. Dit is dan de overeenkomstige toename 
in de outputs. 

IV. D E  PRESTATIESCBRES EN BELEIDSOPTIES 

De prestatiescores van de verschillende departementen samen met 
hun schaaleffect zijn te vinden in Tabell.  ben positief getal voor het 
schaaleffect duidt aan dat het corresponderende departement zich be- 
vindt in een situatie van relatief toenemende schaaleffecten. Een ne- 
gatief getal duidt op relatief afnemende schaaleffecten. 
De volgende conclusies springen in het oog: 
- 13 van de ?h departementen presteren relatief optimaal (= 36%) 
- de mediaan score bedraagt 0.815, de gemiddelde score is 0.785. 

We slagell erin om de verschillen in de aard van de departementen 
weg te werken. Tot de reiatief optimaai presterenden behoren zowei 
departementen uit de Toegepaste Wetenschappen (Elektrotechniek), 
de Humane Wetenschappen (Geschiedenis en Wijsbegeerte) als de 
Biomedische Wetenschappen (Motorische Revalidatie en Kinesithe- 
rapie). 

In Tabel2 geven we de inputverminderingen en eventueel output- 
vermeerderingen die noodzaltelijk zijn om relatief niet-optimaal pres- 
terende departementen eel1 relatieve prestatiescore van 1 te bezor- 
gen. De kolom 'Huidig' geeft de gecorrigeerde gegevens weer zoals 
ze werden gebruikt in de DEA analyse. De kolom 'Delta' geeft dan 
de respectievelijke noodzakelijke veranderingen weer (een vermin- 
dering !angs de inpiutzijde en een vermeerdering langs de outputzij- 
de). 



TABEL 1 
Relnt~e~,epl,estatzescore elz ~chnaleflect 1.arl de depnrtemei~ten 

DEPARTEMENTEN I PRESTATIE- I SCHAAL- 

en Actuariele Wetenschap 
c 

Kerkelijk Recht 
Wijsbegeerte 
Cri~ninologie 

Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur 

L."" -".',L 

Natuurkunde 1 .OO -0.03 
Scheikunde (Faculteit Wetenschappen) 1 .OO -0.01 

SCORE 
1 .OO 
1 .OO 
1.00 
1 .OO 

EFFECT 
0.34 
0.00 
0.00 

-0.11 

Sociologie 
Rechten en Notariaat 

Latijn en Grieks 
Kon~municatiewetenschappen 

I l 

0.98 
0.97 
0.93 
0.91 

Wiskunde 
I I 

0.20 
-0.89 
0.50 
0.08 

0.84 1 -0.24 

Orientalistiek 

" 

0.79 1 0.33 

Archeologie en Kunstwetenschappen 
Matedaalkunde 

Economische Wetenschappen 
Computerwetenschappen en Informatica 0.71 1 0.37 

-. Pedagogische Wetenschappen 
Werktuigkunde (Mechanica) 

Godgeleerdheid 
Politieke Wetenschappen 

Bioloeie 
0.78 
0.78 
0.76 

Lingui'stiek (Romaanse en Germaanse Filologie) 
Apotheker 

Scheikunde (Faculteit Toegepaste Wetenschappen) 
Maatschappelijke Gezondheidszorg 

0.79 1 -0.06 
0.24 
0.09 

-0.08 

0.68 
0.65 
0.64 
0.61 

I I 

Bouwkunde en Mijnbouw 0.46 ] 0.04 

0.09 
-0.24 
0.26 
0.17 

0.54 
0.52 
0.50 
0.50 

Geologie en Gcografie 
I I 

-0.08 
-0.26 
0.04 

-0.28 

0.42 1 0.1 1 

Tandheelkunde 0.27 1 0.29 
Lichamelijke Opvoeding 0.23 1 0.22 





Voor het bespreken van de resultaten verdelen we de departemen- 
ten in it groepen ilaargelaiig hei aantal pclsoneeisleden: 
1) kleine departementen: minder dan 25 personeelsleden ( < 25) 
2 )  middelgrote departementen: 25 tot 50 personeelsleden (25 - 50) 
3 )  grote departementen: 50 tot 75 personeelsleden (50 - 7 5 )  
4) grootste departementen: meer dan 75 personeelsleden ( >  7 5 )  

Enltele gegevens en de bevindingen voor elke groep worden in Ta- 
be1 3 voorgesteld. Daarin zien we dat de groepen van de kleine en de 
grootste departementen relatief zcer gocd prcstcrcn tenvijl er zich op 
enkele uitzonderingen na problemen voordoen voor departementen 
van gemiddelde grootte. Dit resultaat op zich is belangrijk vanuit be- 
leidsstandpunt. De kleine departementen worden op een meer infor- 
mele manier geleid tenvijl de grootste departementen over een sterk 
geformaliseerde managementstructuur beschikken. Het beleid van de 
middelgrote en grote clepartementei; is echtcr ciikel deels geforma- 
liseerd en geschiedt ook nog vaak informeel. Misschien ligt dit "get- 
ting stuck in the middle" syndroom aan de basis van de lagere presta- 
tiescores. De universitaire overheid zal in de toekomst speciale aan- 
dacht moeten schenken aan objectieven voor departementen van ge- 
middelde grootte. 

Voor elke groep houden we hier een korte bespreking. Deze ana- 
lyse is niet exhaustief maar moet de lezer aanzetten om op deze basis 
zelf een opinie te vormen omtrent de resultaten. Ter vereenvoudi- 
ging beperken we ons tot een vergelijking binnen een bepaalde groep. 
Het is duidelijk dat de DEA techniek de vergelijking over de groepen 
heen heeft doorgevoerd. 

A. Departelnenten met  minder dun 25 personeelsleden 

De onderzoeksresultaten voor deze groep worden in Tabel4 samen- 
gevat. Het departement Criminologie dankt haar prestatiescore voor- 

TABEL 3 

Oveiztcht ~zirnr depnrtementsgrootte 



a1 aan haar uitstekende inspanningen op het vlak van het toegepast 
ur~derzoek. Dit bedraagt in deze groep ongcvecr 11 niljoen EF m66r 
dan dit van het departement Politieke Wetenschappen, die de twee- 
de  grootste inspanning levert op dit vlak in deze groep. 

Het departement Geschiedenis levert een belangrijke inspanning 
op het gebied van het fundamenteel onderzoek. Deze inspanning over- 
treft deze van alle andere departementen in die groep zij het niet ill 
dergelijke mate als dit het geval was voor het toegepast o~lderzoek bij 
het dcpartcment Criminologic. Het gematigde gebruikvan werkings- 
middelen en personeel samen met een redelijke onderwijsprestatie 
zorgt voor de goede prestatiescore. 

De beide andere relatief optimaal presterende departementen in 
deze groep, nl. Motorische Revalidatie en Kinesitherapie en Kerke- 
lijk Recht realiseren hun prestatiescore vooral door hun hoge onder- .. . . . 
~ q s m s p a n x n g  in vergelijking t ~ t  hull personee!saant.! en werkings- 
middelen. Het hogere budget aan werkingsmiddelen voor Motori- 
sche Revalidatie en Kinesitherapie wordt door de aard van de onder- 
wezen materie verklaard. 

Bemerk dat de departementen Kerkelijk Recht en Eatijn en Grieks 
zich bevinden in een situatie van grote relatief toenemende schaalef- 
fecten: een toename van hun inputs zal dus gepaard gaail met een 
meer dan proportionele toename van hun outputs. Alle departemen- 
ten in deze groep, die door hun omvang weinig gebruik maken van 
inputs, bevinden zich trouwens in een situatie van toenemeilde schaal- 
effecten. Dit bevestigt onze intuitie daaromtrent. 

Het departement Politieke Wetenschappen realiseert de laagste re- 
latieve prestatiescore in deze categorie. Uit de inputverininderingen 
eii iiuiputvermeirderingen besluiter, WC dat een overbestaffing van 
8 op 20 personeelsleden en een teveel aan werkingsmiddelen van 
850.000 BF op 2.180.000 BF de oorzaak zijn. 

Alhoewel het departement Latijn en Grieks relatief goed pres- 
teert, zou om een score van 100% te behalen, de ondenvijsinspan- 
ning en inspanning op gebied van toegepast onderzoek gevoelig moe- 
ten vcrhoogd worden. Het gecorrigeerde studentenaantal zou zelfs 
n e t  300% moeten toenernen, het toegepastc onderzoek eveneens! 
Men kan zich de vraag stellen of deze doelstelling ooit realiseerbaar 
is m.a.w. of een prestatiescore van 1 haalbaar is, voor dit departe- 
ment. Zoals voorheen besproken echter, illustreren we hier slechts ken 
van de vele mogelijke beleidsopties, nl. deze die een radiale evolutie 
naar de efficiente grenslijn voorstelt. Andere (meer realistische) com 
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binaties van inputverminderingen en eventueel outputvermeerderin- 
gen kunnen berekend worden. 

B. Departen~enten met 25 tot 50persor~eelsleden 

De resultaten voor deze groep worden in Tabel5 verzameld. Opmer- 
kelijk binnen deze groep is het grote aantal departementen met lage 
prestatiescores. Op de 14 departemellten zijil er slechts 2 rclaticf cf- 
ficient, nl. Wijsbegeerte en Architectuur en Ruimtelijke Ordening. Het 
departement Sociologie leunt echter zeer nauw aan bij deze twee en 
vertoont daarenboven ook nog toenemende schaaleffecten. Er is ech- 
ter geen kenduidige richting in de schaaleffecten waar te nemen. De 
departementen vertonen zowel positieve als negatieve schaaleffec- 
ten. 

Wijsbegeerte realiseert haar prestatiescore dank zij belangrijke on- 
derwijsdienstverlening en de inspanning op gebied van fundamen- 
tee1 onderzoek. Deze twee outputs en een gematigd gebruik van de 
inputs compenseren het onbeduidende toegepast onderzoek inhe- 
rent aan deze wetenschap. 

Het departement Architectuur en Ruimtelijke Ordening levert een 
goede ondenvijsinspanniilg en presteert veel toegepast onderzoek wat 
samen met de relatief lage inputs het weinige fundamenteel onder- 
zoek compenseert. Opmerkelijk is de overeenkomst tussen dit depar- 
tement en het departement Sociologie. Beiden hebben een gelijkaar- 
dige hoeveelheid inputs en ook de hoeveelheid toegepast oilderzoek 
is hetzelfde. Het verschil in de onderwijsinspanning moet de oorzaak 
zijn van de iets lagere presratiescore van Sociuiogie. Dit wordt odk 
bevestigd door de DEA analyse die voor Sociologie een gevoelige toe- 
name van de ondenvijsinspanning suggereert om tot een betere rela- 
tieve prestatiescore te komen. 

Tandheelkunde is het laagst gerangschikte departement binnen 
deze categorie. Haar relatief lage prestatiescore wordt veroorzaakt 
door het grote o~levenwicht tussen de gebruikte inputs en dc voort- 
gebracilte outputs. Eel1 vergelijking van dir departe~neni met het de- 
partenlent Maatschappelijke Gezondheidszorg (prestatiescore = 0.50) 
werkt verhelderend. Maatschappelijke Gezondheidszorg presteert 
Inet 10% ininder personeel en gelijke werkingsmiddelen een bijna 
tvveemaal zo grote nndenvijsinspanning en een gelijkaardige totale on- 
derzoeksinspanning. 





C.  Depnrtenzerzterz nzet 50 tot 75pevsoneelslederz 

De resultaten van deze groep worden voorgesteld in Tabel6. Het de- 
partement Elektrotechniek beschikt over een groot personeelsbe- 
stand en over een aanzienlijk budget werkingsmiddclen. Daarmee 
worden uitstekende ondenvijs- maar voornamelijk onderzoeksinspan- 
ningen gerealiseerd. De totale onderzoeltsinspanning van dit depar- 
teinent is tweemaal zo hoog als het tweede hoogste binnen deze groep. 

Het departement Werktuigkunde maakt binnen deze groep ge- 
bruikvan de grootste hoeveelheid inputs. Hiermee levert ze grote on- 
derwijsinspanningen. De aangetrokken budgetten voor toegepast on- 
derzoek zijn echter relatief laag. Dit is de oorzaak van de lage rela- 
tieve prestatiescore. De beleidsoptie voor een radiale verplaatsing 
naar de efficiente grenslijn suggereert een gevoelige vermindering van 
personeel en werkingsmiddelen. Dit wordt trouwens bevestigd door 
het hoge afnemende schaaleffect van dit departement. 

Het relatief minst goed presterende departement in deze studie is 
Eichamelijke Opvoeding. Voor aanzienlijke inputs liggen de onder- 
wijsinspanning en prestaties op gebied van fundamenteel en toege- 
past onderzoek bijzonder laag. De tegenstelling met de prestaties van 
het relatief optimale departement Elektrotechniek zorgen voor de 
lage prestatiescore van Lichamelijke Opvoeding die reeds gecorri- 
geerd is voor het toenemende schaaleffect. 

Globaal gezien bevinden de departementen in deze groep zich in 
een situatie van afnemende schaaleffecten. 

D.  Depavtenzenten nzet meer dalz 75 personeelslederz 

De resultaten van deze groep worden in Tabel7 weergegeven. In te- 
genstelling tot de andere groepen zijn hier (bijna) alle prestatiesco- 
res 100%! De grootste departementen van de K.U.Leuve11 presteren 
dus alien uitstekend. 

De twee departementen Toegepaste Economische Wetenschap- 
pen en Rechten danken hun hoge prestatiescore vooral aan hun on- 
derwijsinspanning. Hun totale gegenereerde onderzoeksbudgetten 
zijn beduidend lager dan die van de andere departementen binnen 
deze groep. Vooral het departement Toegepaste Economische We- 
tenschappen, alhoewel nu reeds optimaal, kan daarenboven in de toe- 
komst een standaard zetten indien de personeelsleden sterli aange- 
moedigd worden om meer onderzoeksfondsen te genereren. We mo- 







gen niet vergeten dat voor het onderzochte academiejaar 1991 - '92 
de studentenaantalle~: in dit departeaent enorm hoog waren. 

De departementen Scheikunde (Faculteit Wetenschappen) en Na- 
tuurkunde zijn dan weer veel meer onderzoeks- dan we1 ondenvijs- 
gericht. Beide departementen leveren belangrijke inspanningen op het 
gebied van fundamenteel onderzoek. 

De twee resterende departementen. Toegepaste Biologische We- 
tenschappen en Geneeskunde, Familiale en Seksuele Wetenschap- 
pen, zijn minder gepolariseerd in hun outputs. Ze verdelen hun mid- 
delen meer evenwichtig over zowel belangrijke onderwijs- als onder- 
zoeksactiviteiten. 

E. De schnnleffecteiz 

Een vergelijking over de vier groepen heen leert dat naarmate de de- 
partementen vergroten er een overgang optreedt van toenemende 
naar afnemende schaaleffecten. 

In deze studie meten we de inspanningen van een departement aan 
de hand van het gepresteerde onderwijs en de verzamelde onder- 
zoeksfondsen. Naar onze mening zal een groot departement het moei- 
lijker hebben om bijkomende fondsen in te zamelen dan een kleiner 
departement gezien de omvang van de fondsen waarover ze nu reeds 
beschikt. Een toename aan de inputzijde (bijv. meer personeel) zal 
niet altijd resulteren in een evenredige toename aan de outputzijde. 
De bereidheid tot bijkolnend subsidisren wordt kieiner eens een be- 
paaide financieringsgrens overschreden wordt. Er rreden dan afne- 
mende schaaleffecten op. Kleinere departementen hebben het wel- 
licht moeilijker om een vergroting aan de inputzijde te realiseren. 
maar eens deze tot stand gebracht zal een vermeerdering aan de out- 
putzijde relatief makkelijker zijn. 

V. EFFICIENTIE EN EFFECTIVITEIT 

Bij prestatiemetingen, zoals het onde~werp van deze studie, is er in 
de wetenschappelijke literatuur steeds het wederlierende debat over 
het onderscheid tussen efficientie en effectiviteit. We gaan hier ook 
verder op deze discussie in. 

Efficientie wordt gedefinieerd als de mate waarin een organisatie 
de activiteiten die ze doet uitstekend uitvoert. Het is deze efficientie 
die de DEA techniek meet. Immers, door elk departement de vrije 



keuze te laten in het kiezen van input - en outputgewichten laten we 
ze bij implicatie ook vrij deze activiteiten te selecteren waarin ze re- 
latief het beste presteren. Hierbij wordt geen oordeel geveld over de 
activiteiten die de organisatie gekozen heeft rziet uit te voeren maar 
we1 zou moeten uitvoeren gegeven een opdrachtsverklaring. Bijvoor- 
beeld, voor het departement Toegepaste Economische Wetenschap- 
pen (TEW) lezen we in Tabel7 dat er gezien het enorme studenten- 
aantal een belangrijke ondenvijsinspanning wordt geleverd met rela- 
tief gering personeel en werkingsmiddelen maar ook dat de inspan- 
ning op het vlak van het aantrekken van fondsen voor toegepast en 
fundamenteel onderzoek relatief gering is. In Tabel8 hebben we de 
gekozen optimale input - en outputgewichten voor dit departement 
weergegeven. Het is duidelijk dat beide inputs belangrijke gewichten 
krijgen maar vool- wat de outputs betreft wordt het volledige gewicht 
op de ondenvijsinspanning gepolariseerd. Dit departement is dus een 
type voorbeeld van een organisatie die een relatieve prestatiescore van 
100% haalt door enkel een groot gewicht toe te kennen aan een van 
haar opdrachten, althans gedurende het beschouwde academiejaar. 
Hogervermelde discussie gaat over deze obsewatie: indie11 een orga- 
nisatie verscheidene opdrachten moet vervullen moet ze ook haar in- 
spanning verdelen over deze opdrachten; ze kan niet als 100% effi- 
cient worden beschouwd indien ze ook maar een opdracht relatief 
minder uitvoerd. 

Omwille van deze reden wordt het begrip effectiviteit geintrodu- 
cecrd als de mate waarir, eer, organisatie 31 haar doe!ste!linoen a --- ale ge- 
heel realiseert. Effectiviteit resulteert ~ ~ i t  de idee dat een organisatie 

TABEL 8 

Prestnt~escol.e en zrzp~~t- ell o z ~ t p ~ ~ t g e ~ ~ c l ~ t e r z  voor het depar-temei~t 

Toegepaste Etoizoinzsche Weterzschappeil 

Output 3 : Toegepast Onderzoek 1 & 



haar inspanningen meer evenwichtig moet verdelen over haar ver- 
schillende opdrachten. Een beste organisatie in een groep is deze die 
relatief efficient is over alle opdrachten als geheel beschouwd. Alhoe- 
we1 de DEA techniek efficientie meet kunnen we door een bijzonder 
eenvoudige uitbreiding ook een beeld vormen van de effectiviteit van 
organisaties. Deze uitbreiding realiseren we als volgt: in plaats van vol- 
ledige vrijheid te verlenen bij de keuze van de gewichten laten we nog 
enkel vrijheid toe binnen bepaalde grenzen. De wegingsfactoren moe- 
ten nu gekozen worden zo dat elke individuele wegingsfactor hoog- 
stens en minstens bepaalde fi-acties van de som van de gelijkaardige 
wegingsfactoren bedraagt. Mathematisch voegen we volgende beper- 
kingen aan het DEA model (2.1) - (2.3) voor departement k toe: 

v., * (l, j 
t = l  

Ongelijkheden (5.1) en (5.3) bepalell dat elk individueel input- res- 
pectievelijk outputgewicht hoogstens fracties a respectievelijk y van 
de som van de input- respectievelijk outputgewichten mogen bedra- 
gen. De ongelijkheden (5.2) en (5.4) duiden aan dat elk individueel 
input- respectievelijk outputgewicht minstens fracties P respectieve- 
lijli 6 van de som van de input- respectievelijk outputgewichten moe- 
ten zijn. Binnen de grenzen opgelegd door deze fracties blijft de vrije 
keuze echter gewaarborgd. Aldus bekomen we dat de departemen- 
ten geen enkele opdracht a!s domincrcnd mogen kiezen en da: alle 
opdrachten in rekening moeten gebracht worden. 



Daarenboven laten ongelijkheden (5.1) - (5.4) toe om een gevoe- 
ligheidsanalyse door te voeren waarbij we onderzoeken hoe de effi- 
cientiescores zullen evolueren als de beperkingen steeds sterker aan- 
gehaald worden en aldus de vrije keuzemogelijkheid steeds meer ge- 
reduceerd wordt. Daartoe hebben we vijf mogelijke gevallen bestu- 
deerd, in Tabel 9 weergegeven, voor steeds meer beperkende waar- 

TABEL 9 

Vijf gevalleiz met toeiiemende beperking vaiz de vrije keuzenzogelijkheicl dergewiclzteiz 

den van de fracties a ,  p en y, 6. Het basisgeval, met Geval 0 aange- 
duid, zijn die waarden voor de fracties a ,  P en y, 6 die de resulaten 
van de DEA analyse zonder de bijkomende ongelijkheden (5.1) - (5.4), 
zoals in sectie 4 besproken, weergeven; Geval4 is dan het meest be- 
perkende geval. 

In Tabel 10 hebben we voor het departement Toegepaste Econo- 
mische Wetenschappen de prestatiescores en de input- en outputge- 
wichten voor de vijf verschillende gevallen weergegeven. We bemer- 
ken dat naarmate de vrije keuzemogelijkheid van de wegingsfactoren 
afiieemt van Geval 0 tot Geval4, zcals vemacht, het relztief belang 

TABEL 10 

Inputfractie a 
Inputfractie P 
Ouiptfiactie Y 
Outputfractie 6 

Prestatrescore eii uzpz~t- e12 o~~tp~~tgewzchteiz voor het depcrrteineilt Toegepaste 
Ecoilomzsche Wetenschappen voor de versclzzlleilde gevallen 

Geval2 
0.80 
0.20 

0.6G 

0.15 

Geval 0 
1 .OO 
0.00 

1.00 

0.00 

Geval3 
0.70 
0.30 

0.50 

0.20 

Geval 1 
0.90 
0.10 

0.70 

0.10 

Geval4 
0.60 
0.40 

0.40 

0.25 



van het gewicht op de ondenvijsoutput afneemt en dit van de wegings- 
factoren op fundamenteel en toegepast onderzoek relatief toeneemt 
tot er inderdaad een daling van de prestatiescore optreedt vanaf Ge- 
val3. Het is duidelijk dat Toegepaste Economische Wetenschappen 
in het beschouwde academiejaar relatief minder heeft gepresteerd op 
het vlak van het aantrekken van onderzoeksmiddelen en dus niet als 
100% efficient kan aangezien worden. Merken we overigens nog op 
dat naarmate de beperkingen op de gewichten versterken, het ge- 
wicht op de werkingsmlddeleninput sterk het gewicht op de perso- 
neelsinput gaat dominerell. Blijkbaar zijn de gealloceerde werkings- 
lniddelen aan dit departement relatief laag zodat dit departement ver- 
kiest aan deze input een groot beiang te hechten om eel1 zo goed mo- 
gelijke prestatiescore te behalen. 

In de Tabellen 11 tot 14 geven we de prestatiescores weer voor alle 
departementen gegroepeerd voigens personeelsaailtal zoals in sectie 
IV, voor de bestudeerde vijf gevallen. We concluderen dat er uit de 
oorspronkelijke groep van 13 best presterenden uiteindelijk maar 6 
departementen zijn die zowel efficient als effectief zijn. We laten een 
gedetailleerde interpretatie over aan de lezer. We willen echter nog 
verduidelijken dat alhoewel voor de meeste departementen de pres- 
tatiescores gevoelig dalen met toenemende beperkingen op de keu- 
zevrijheid der gewichten er een kleine groep departementen zijn voor 
wie de prestatiescores robuust blijken, zoals bijvoorbeeld voor de de- 
partementen Kolnmunicatiewetenschappen en Computerwetenschap- 
pen en Tnformatica. De7e depar temente~ leveren ons inziens een goe- 
de prestatie op alle opdrachten hen opgelegd zonder daarom relatief 
de beste te zijn. 

TABEL 11 

Prestntzescores b'oor de klezne depn~.temeriter~ voor rle 1 ersclzzlle/lde gevnllel2 . 



TABEL 12 

Presmrzescores vool ctr rnzddelglolr ~1rpci1 ierrlel~iei~ I U U I  de I C I A L I I I I I C I I L ~ C  g ~ v ~ i l l e i ~  

Geologie en Geografie / 0.42 1 0.39 1 0.38 1 0.36 1 0.35 
Tandheelkunde 1 0.27 1 0.27 / 0.27 / 0.27 1 0.26 

TABEL 13 

Prestatiesco1.e~ tboor de grote rleparremeilteiz 1,oor de i;ersclzillelzde gevc~llen 

TABEL 14 

Prestntiescores voor de grootste departenzei~ten voor de ve~sclzillende gevallen 

Natuurkunde 

Scheikunde (Faculteit Wetenschappen) 0.92 0.76 

Geneeskunde, Fam, en Seks. Wet. 

Rechten en Notariaat 0.97 0.95 0.94 0.91 



VII. BESLUIT 

In deze studie hebben we de relatieve prestaties van de verschillende 
departementen van de K.U.Leuven gemeten. Voor relatief niet-op- 
tilnaal presterende departementen geven we ook een beleidsalterna- 
tief om de prestaties te verbeteren. Daarvoor werd de DEA techniek 
gebruikt, d.i. een niet-parametrische (er worden geen veronderstel- 
lingen gemaakt omtrent het functioneel verband tussen inputs en olit- 
puts) en deterministische benadering met als doe1 een omhullende 
grenslijn te bepalen van best presterende ("best practice") departe- 
menten. 

Gegeven het delicaat karakter van prestatiemeting is het van zeer 
groot belang om een zorgvuldige keuze te maken van de input- en out- 
putfactoren, een keuze waarover de beleidsmensen zich kunnen ak- 
koord verklaren. 

Het beleidsalternatief dat wordt gesuggereerd om de prestaties van 
relatief niet-efficiente departementen te verbeteren is uiteraard ook 
van groot belang. In dit onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van 
de zogenaamde radiale verschuiving naar de efficiente grenslijn toe. 
Dit resulteert niet altijd in realistische opties omdat de graad van ma- 
nipuleerbaarheid van inputs en outputs van elk departement verschil- 
lend is. Verder onderzoek is hier dan ook aangewezen. 

We zijn ook verder ingegaan op het verband tussen efficientie en 
effectiviteit. Met een eenvoudige uitbreiding van het model blijkt de 
DEA techniek geschikt om effectiviteitsmetingen uit te voeren. 

De DEA techniek biedt vele mogelijkheden; nieuwe toepassingen 
en ilitbreidingen liggen voor de hand, Ozn ons tot het olzdenverp van 
deze studie te beperken suggereren we een meerperioden analyse. Als 
men over input- en outputgegevens beschikt voor verscheidene aca- 
demiejaren, dan wordt het mogelijk de evolutie te bestuderen in de 
prestaties van de departementen. Ook een uitbreiding naar de inter- 
universitaire dimensie behoort tot de mogelijkheden. Boeiend onder- 
zoek zou een DEA studie zijn waarbij de departementen van alle 
Vlaamse universiteiten worden beschouwd. Een alternatief bestaat 
erin de prestaties te vergelijken van alle instellingen die universitair 
onderwijs verstrekken in een bepaalde discipline zoals bijvoorbeeld 
een vergelijkende prestatiestudie van de departementen Toegepaste 
Economische Wetenschappen van alle Vlaamse universiteiten en ho- 
gescholen. 



NOTEN 

1. We venvijzen de lerer naar bovei~verinelde publikatie voor de techilische details die we 
hier achtelwege late11 om de leesbaarheid iliet onnodig te verzwaren. 
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