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ls we reflecteren over wat de kenmerken zijn van een 
kwaliteitscultuur, moeten we het eerst eens zijn over wat 
we met het concept bedoelen. In het project rond Kwali-
teitscultuur van de Vlaamse Bologna-experts kwamen we 

tot de volgende werkdefinitie: kwaliteitscultuur is een organisatie-
cultuur die bijdraagt tot de ontwikkeling van effectieve en efficiënte 
zorg voor kwaliteit. als we hiervan uitgaan, verbinden we het 
concept kwaliteitscultuur aan het concept kwaliteit en organi-
satiecultuur. Daarom is het ook nodig om deze concepten op 
een hanteerbare manier te omschrijven.

Kwaliteit 

Het begrip kwaliteit definiëren is niet eenvoudig. Harvey en 
stensaker (2008) maken gewag van vijf manieren om kwaliteit 
in het hoger onderwijs te definiëren: ‘exceptional’, ‘perfection 
or consistency’, ‘fitness for purpose’, ‘value for money’ en 
‘transformation’. ook reeves en Bednar (1994) geven een 
scherpe analyse van het concept kwaliteit. een helder en naar 
het hoger onderwijs transponeerbaar overzicht van verschil-
lende invullingen die aan het begrip kwaliteit kunnen worden 
gegeven, vinden we bij Garvin (1984; Demeulemeester & Cal-
lewier, 1997): 

▶ productgericht;
▶ ontwerpgericht;
▶ klantgericht;
▶ waardegericht; 
▶ transcendente benadering. 

De productbenadering houdt in dat men uitgaat van een aantal 
eigenschappen die (in een bepaalde mate) aanwezig moeten 
zijn om van kwaliteit te kunnen spreken. De zwakheid van 
deze benadering is dat die eigenschappen of criteria niet 
vooraf gegeven zijn. er moet met andere woorden een instan-
tie zijn die voldoende autoriteit heeft om de criteria te bepalen. 
In het hoger onderwijs in Vlaanderen en nederland wordt 
die moeilijke opdracht opgenomen door het nVao. ook daar 
ondervindt men dat het heel moeilijk is om een sluitende set 
van dergelijke criteria vast te leggen die voldoende overeen-
stemt met de missie en visie van heel diverse opleidingen. 

De ontwerpbenadering gaat uit van het idee dat de ontwerper 
van het product vooraf vastlegt hoe het product er uit moet 
zien. Het uiteindelijke product wordt met andere woorden ver-
geleken met de vooropgestelde productspecificaties. Die bena-
dering komt overeen met de essentie van de Iso-benadering: 

Net als management in het algemeen heeft kwaliteitszorg zowel harde als softe aspecten. Die dualiteit vinden we terug 

in heel wat basiswerken rond kwaliteitszorg (Demeulemeester & Callewier, 1997; Oakland, 1993) en wetenschappelijke 

analyses van het kwaliteitsdenken (Hackman & Wageman, 1995; Sitkin, Sutcliffe & Schroeder, 1994). Naast systemen en 

processen wordt in kwaliteitszorg ook aandacht besteed aan zaken als betrokkenheid van het personeel, ontwikkeling 

van kwaliteitscompetenties en het vestigen van een kwaliteitscultuur. Wat onder dit laatste moet worden begrepen, is niet 

zomaar gegeven. In hun beschouwingen over ‘quality culture’ leggen Harvey en Stensaker (2008) de complexiteit en het 

dialectisch karakter hiervan bloot. Dergelijke theoretische beschouwingen hebben zeker hun nut, al was het maar om te 

voorkomen dat kwaliteitscultuur zou worden herleid tot een standaard managementtool die altijd en overal op eenzelfde 

manier kan worden geïmplementeerd. 
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zeg wat je doet en doe wat je zegt. Deze benadering vinden 
we ook terug in de zogenaamde eCts-fiches, waarin voor elk 
opleidingsonderdeel ondubbelzinnig wordt omschreven wat 
de inhoud, de aanpak en de evaluatiemodaliteiten van een 
opleidingsonderdeel zijn. 
De klantgerichte benadering sluit het best aan bij het ultieme 
uitgangspunt van Integrale Kwaliteitszorg (IKZ), namelijk 
het centraal stellen van de klant. Vertrek vanuit de behoeften 
van de klant en stem het product hierop af, is de boodschap. 
De zwakte van die benadering is dat de klant enkel op korte 
termijn zicht heeft op de eigen behoeften en deze bovendien 
ook nog foutief kan inschatten. Het onderscheid tussen 
behoeften, wensen en verwachtingen is hierbij subtiel maar 
niet onbelangrijk. Bovendien kan men terecht kanttekeningen 
maken bij het exclusief verbinden van het klantenconcept aan 
de student. er zijn immers heel wat andere belanghebbenden 
betrokken bij het onderwijs: de ouders, het werkveld, de over-
heid, de werknemers. Men kan zich bovendien afvragen of de 
student niet beter als ‘partner’ kan worden omschreven dan 
als klant.

De waardegerichte benadering van kwaliteit heeft een ‘economi-
sche inhoud’. Kwaliteit zou hier slaan op de ‘value for money’. 
Deze benadering heeft wel als verdienste dat het de factor ‘kost 
voor de klant’ introduceert als aandachtspunt binnen kwali-
teitszorg. een betaalbaar hoger onderwijs is maatschappelijk 
van het allergrootste belang met het oog op de democratisering 
van het onderwijs en het realiseren van een inclusief onderwijs 
dat maximaal rekening houdt met diversiteit.

ten slotte is er de transcendente benadering van het begrip kwa-
liteit. De betekenis van het begrip kwaliteit komt hier dicht in 
de buurt van ‘klasse’ en ‘reputatie’. een product dat kwaliteit 
heeft, straalt dat uit. Binnen deze benadering heeft kwaliteit 
vooral te maken met imagovorming en overtuigingskracht. De 
vraag is of men alleen op basis van het induceren van een kwa-
liteitsimago op lange termijn dit imago in stand kan houden.
 
Voorgaande uitsplitsing in benaderingen van kwaliteit kan 
verhelderend zijn. Maar het vormt vooral ook een uitdaging 
om de verschillende benaderingen te integreren (Berings, 
2008). Concreet kan het nuttig zijn om het eigen kwaliteits-
beleid te toetsen aan deze vijfvoudige definitie van kwaliteit 
en zo te zien in hoeverre er sprake is van volledigheid en 
evenwicht.

Organisatiecultuur

Peters en Waterman (1984) lanceerden de idee dat een adequa-
te invulling geven aan de softe kant van de organisatie (shared 
values, style, staff, skills) minstens even belangrijk is als het 
beheersen van de harde aspecten van het organiseren (strategy, 
structure, systems). Die basisgedachte vertalen naar de wereld 
van de kwaliteitszorg vergt weinig inspanning. Kwaliteitszorg 
kan slechts tot resultaten leiden als ze ondersteund wordt door 

processen en systemen, maar ook door een kwaliteitscultuur. 
Kwaliteitscultuur definieerden we als een organisatiecultuur 
die bijdraagt tot de ontwikkeling van effectieve en efficiënte 
zorg voor kwaliteit die op haar beurt resulteert in een verho-
ging van de kwaliteit van het onderwijs. We verbinden op die 
manier het concept kwaliteitscultuur aan organisatiecultuur. 
Vooraleer de reflectie rond kwaliteitscultuur verder te zetten 
is het dan ook nodig organisatiecultuur goed te omschrijven. 
Dit is geen makkelijke opdracht maar gelukkig hebben ande-
ren dit al voor ons gedaan. De titel van het boek ‘Zo zijn onze 
manieren’ (Houtveen et al., 1996) geeft goed weer waarover 
organisatiecultuur gaat. als voorbereiding van een organisa-
tiecultuuronderzoek in het onderwijs stelden Houtveen en 
zijn collega’s de volgende werkdefinitie voor: organisatiecultuur 
is het niet steeds bewuste en beperkt communiceerbaar geheel van 
waarden en normen over het werk in ruime zin, zoals dat door de 
organisatieleden gedeeld wordt en waardoor hun gedrag gekleurd 
wordt. 
organisaties ontwikkelen in de loop van hun bestaan een 
eigen identiteit die we vaak aanduiden met de term organi-
satiecultuur. net zoals cultuur in haar algemene betekenis 
bestaat een organisatiecultuur uit zowel praktijken als onder-
liggende waarden (Berings, steen & Grieten, 2007; Hofstede, 
1997; Van Muijen, Koopman & De Witte, 1996). schein (1989) 
besteedde als een van de eersten veel aandacht aan de gelaagd-
heid van de organisatiecultuur en ook aan de functies ervan. 
schein onderscheidt twee basisfuncties van organisatiecultuur: 
interne integratie en externe aanpassing. De organisatiecultuur 
is bepalend voor hoe in een organisatie wordt gewerkt en 
samengewerkt, maar ook voor hoe een organisatie omgaat 
met opportuniteiten en bedreigingen van buitenaf. De wijze 
waarop die interne integratie en externe aanpassing gebeuren, 
vormt de basis van de organisatiecultuur. Zo kan de klemtoon 
liggen op beheersing of op flexibiliteit, op het individu of op 
het collectief en kan men zich vooral intern of extern gaan 
focussen. De verhouding ten aanzien van de omgeving kan 
bovendien als proactief of reactief worden omschreven. De 
twee functies van organisatiecultuur, interne integratie en 
externe aanpassing en de wijze waarop een organisatie hieraan 
een invulling geeft, vormen dan ook de basis van modellen of 
typologieën voor organisatiecultuur (Quinn, 1988; Quinn & 
Cameron, 1999; Harvey & stensaker, 2008; Berings, 2006). 
De volgende elementen zijn essentieel om van organisatiecul-
tuur te spreken :
▶ gelaagdheid: een organisatiecultuur heeft zichtbare en tast-

bare elementen, maar ook onderhuidse elementen die het 
fundament vormen van de eerste;

▶ onderscheidend: organisaties verschillen van elkaar op basis 
van de tastbare en minder tastbare kenmerken (gebruiken, 
stijlen, afspraken, rituelen, waarden, vooronderstellingen);

▶ gedeeld: een organisatiecultuur is pas herkenbaar als er over 
de constituerende elementen een zekere consensus bestaat;

▶ gefragmenteerd: de organisatiecultuur heeft betrekking op 
de hele organisatie, maar daarbinnen kan er in min of 
meerdere mate sprake zijn van subculturen bijvoorbeeld op 
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basis van onder meer disciplines, functies, departementen 
of locaties;

▶ sociaal-geconstrueerd: organisatiecultuur wordt voordurend 
gemaakt en heruitgevonden door interactie tussen de leden 
van de organisatie.

Wat dit laatste betreft kan worden opgemerkt dat de mate 
waarin waarden binnen organisaties worden gedeeld, vaak 
overschat wordt (Hofstede, 1998). Zeker in onderwijsorganisa-
ties kan er sprake zijn van subculturen op basis van disciplines 
(Kekäle, 1999, 2000) of personeelscategorieën (Berings, Grie-
ten, lambrechts & De Witte, 2008). Paradoxaal genoeg kan 
deze fragmentatie net als een wezenskenmerk worden gezien 
van heel wat onderwijsorganisaties. De onderwijsfilosoof andy 
Hargreaves spreekt in dat verband van ‘balkanization’: ‘the 
balkanization […] between the avant garde and the rearguard, 
between insiders and outsiders, or between the old and the 
young’ (Hargreaves, 1994).

Kwaliteitscultuur: confrontatie van waarden

een kwaliteitscultuur is een organisatiecultuur die bijdraagt 
aan de ontwikkeling van effectieve en efficiënte zorg voor 
kwaliteit. effectief wil zeggen dat de kwaliteitszorg tot een 
aantoonbare kwaliteitsverhoging leidt en efficiënt houdt in dat 
de kosten (financiële en andere) die hiervoor worden gemaakt, 
kunnen worden verantwoord. om dit uitgangspunt empirisch 
te kunnen toetsen, moet men niet alleen de organisatiecultuur 
meten, maar ook de performantie van de organisatie. 
Vooraleer over te gaan tot de empirische toetsing, gaan we 
conceptueel na welke waarden typisch zijn voor integrale 
kwaliteitszorg (IKZ). Binnen dit paradigma kunnen deze 
waarden begrepen worden als constituerende elementen van 
een kwaliteitscultuur. na het systematisch doornemen van de 
wetenschappelijke en vakliteratuur aangaande integrale kwali-
teitszorg (Berings, 2001, 2008) komen we tot de volgende drie 
cruciale IKZ-waarden: 
▶ innovatie, als basis voor permanent verbeteren;
▶ collectieve gerichtheid, als basis voor constructief samenwer-

ken;
▶ systematiek, als basis voor kwaliteitsbeheersing.

IKZ als kwaliteitszorgparadigma won vanaf 1994 aan populari-
teit in het hogescholenonderwijs in Vlaanderen. De zelfevalu-
atie-instrumenten gebaseerd of geïnspireerd op eFQM (www.
efqm.org) (ProZa, 1996; trIs, 1999) zijn hiervan een voor-
beeld. later werd de integrale benadering wat teruggeschroefd 
als gevolg van de accentverschuiving van interne naar externe 
kwaliteitzorg (i.c. accreditatie in het licht van het Bologna-
proces) en van proces- naar outputoriëntatie. Dat laatste wordt 
nog versterkt door de toenadering tussen de hogescholen en 
universiteiten in het kader van de associatievorming en aca-
demisering. De confrontatie van de ‘kwaliteitscultuur’ van de 
hogescholen en universiteiten, die zich van meet af aan veel 
minder expliciet aansloten bij het IKZ-paradigma (Vanthuyne, 
staessens, elen, Vandenberghe & Bouwen, 1997), heeft ertoe 

bijgedragen dat de onderliggende waarden die aan het debat 
ten grondslag liggen duidelijker werden. We kunnen dit expli-
citeren door naast de drie eerdergenoemde ‘core values’ van 
IKZ waarden te plaatsen die traditioneel in het (universitair) 
hoger onderwijs worden benadrukt en mede verantwoorde-
lijk kunnen worden gesteld voor het feit dat de principes van 
IKZ slechts moeizaam worden geïmplementeerd in de aca-
demische wereld (Berings, 2000; Berings, Beerten, Hulpiau 
& Verhesschen, 2010; Cowles & Gilbreath, 1993; Dickson, 
Pollack & troy, 1995):
▶ innovatie versus traditie;
▶ collectieve gerichtheid versus individueel 
 professionalisme;
▶ systematiek versus individuele discipline en intrinsieke moti-

vatie.

Door de ‘core values’ van IKZ te confronteren met hun con-
currerende tegenpool komen we tot een concurrerend waar-
demodel dat heel nuttig kan zijn in het licht van de reflectie 
over ‘kwaliteitscultuur’ in hogescholen en universiteiten. Ver-
trekken van dergelijke bipolariteiten sluit ook aan bij de idee 
dat kwaliteitscultuur dialectisch van aard is een pleidooi voor 
een dergelijke dialectische kijk op organisatiecultuur én kwa-
liteitszorg vinden we ook terug in beschouwingen met betrek-
king tot ‘kwaliteitscultuur’ in het hoger onderwijs (Harvey & 
stensaker, 2008, p. 438): ‘[…] quality culture is not mechanistic 
or codified, a system produced by specialists for adaptation by 
others but an iterative, indeed dialectical process […]’

Het paradoxale karakter van waarden en de kunst om hier-
mee om te gaan – management als een dialectisch proces 
– is een centraal thema in heel wat werken over adequaat 
management (onder anderen Cameron, 1986; Pascale, 1990; 
Hampden-turner, 1990; Morgan, 1997; Buelens, 1992; Quinn, 
1988; johnson, 1992). Vanuit die optiek worden effectieve 
organisaties gedefinieerd als organisaties die in staat zijn om 
creatief om te gaan met tegenstellingen zoals controle versus 
flexibiliteit of interne stabiliteit versus externe aanpassing (Quinn, 
1988). De polen waartussen management balanceert, worden 
door sommigen ‘waarden’ genoemd (Quinn, 1988), anderen 
houden het op ‘krachten’ (Buelens, 1992). ‘Competing values’ of 
concurrerende waarden houdt in dat verschillende waarden tegelijk 
belangrijk en dus nastrevenswaardig zijn maar dat de realisatie van 
de ene waarde de realisatie van de andere in de weg kan staan. Zo 
kan een kwaliteitszorgsysteem dat streeft naar een hoge mate 
van systematiek en planmatigheid bijdragen aan de interne 
afstemming van de activiteiten en processen. anderzijds kan 
het ervoor zorgen dat de individuele creativiteit en het indi-
vidueel initiatief worden gefnuikt. althans zo wordt het door 
docenten die voor het eerst met IKZ worden geconfronteerd, 
ervaren (Berings, 2000). een ander voorbeeld: een kwaliteits-
beleid dat radicaal vernieuwend is, kan tot snelle resultaten 
leiden maar tegelijk de betrokken personeelsleden het gevoel 
geven dat de traditie zomaar te grabbel wordt gegooid.
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om dergelijke concurrerende waarden bespreekbaar en han-
teerbaar te maken, is het nuttig om over een referentiekader te 
beschikken. Dergelijke concurrerende-waardemodellen vinden 
we in de managementliteratuur (o.a. Buelens, 1992; Quinn, 
1988). na literatuurstudie en vooronderzoek stelden we zelf 
het volgende concurrerende-waardemodel op dat als uitgangs-
punt diende voor het onderzoek naar de ontwikkelingskansen 
van IKZ in het hogescholenonderwijs in Vlaanderen (Berings, 
2001). De belangrijkste toevoeging was het aspect collectieve 
gerichtheid (als tegenpool van individualisme).

De uitdaging van organisaties en meer in het bijzonder kwali-
teitssystemen is om voor die schijnbare tegenstellingen crea-
tieve werkbare oplossingen te zoeken en steeds opnieuw uit te 
vinden. Zo kunnen organisaties die sterk rond planmatigheid 
en systematiek werken speciale aandacht besteden aan het 
behouden van ruimte voor individueel initiatief en creativiteit. 
anderzijds kunnen organisaties die al te veel lijken op ‘losjes 
gekoppelde systemen’ of de ‘vuilnisvatorganisatie’ (De Caluwé 
& Petri, 1985) er baat bij hebben te investeren in meer plan-
ning en afstemming (Van den Bosch & teelken, 2000). 

een andere paradox waarmee organisaties in een snel evo-
luerende context te maken hebben, is de spanning tussen 
innoveren en conserveren. organisaties die omwille van veran-
deringen op de markt snel willen innoveren, zullen toch ook 
speciale aandacht moeten besteden aan het behouden van de 
eigen sterkten die men reeds jaren als troef uitspeelt, zonder 
te vervallen in blinde verknochtheid aan de traditie. ten slotte 
onderkennen we nog een derde fundamentele bipolariteit in 
voorgaand model, namelijk collectivisme-individualisme, een 
dimensie die heel vaak opduikt in onderzoek rond organisatie-
cultuur (ramamoorthy& Carroll, 1998; Wagner, 1995), natio-
nale culturen (Hofstede, 1980) en universele-waardemodellen 
(schwartz, 1992). ook onderwijsdeskundigen beklemtonen het 
belang van teamwerk en collectieve gerichtheid in onderwijs 
(Clement, 1995; Van Wessum, 1997). een organisatie die sterk 
het groepsgevoel of de teamspirit benadrukt, zal ook moeten 
zorgen dat er ruimte blijft voor specifieke individuele aspira-
ties van personeelsleden. omgaan met deze paradox is meer 
dan ooit aan de orde in het hoger onderwijs. Het uitbouwen 

van een coherente en collegiale wetenschapspraktijk én tege-
moetkomen aan specifieke individuele aspiraties, interesses en 
competenties is een moeilijke evenwichtsoefening. toch wordt 
het optimaal verbinden van individuele ambitie aan collectieve 
doelen hier als een kritische succesfactor ervaren.

samengevat leert de concurrerende-waardebenadering ons dat 
management in het algemeen en kwaliteitszorg in het bijzon-
der gezien kunnen worden als omgaan met concurrerende waar-
den. spanningsvelden onderkennen en zoeken naar creatieve 
en werkbare oplossingen is hier de boodschap. 

Zes cultuurbeelden

een bevraging van de perceptie van de eigen organisatiecul-
tuur bij de personeelsleden, of een selectie van personeels-
leden, kan een aanzet vormen tot reflectie over de eigen 
kwaliteitscultuur. We kunnen hiervoor gebruikmaken van 
de ‘zes cultuurbeelden-vragenlijst’ (CB6; Berings, 2004). Het 
instrument vormt een goede aanzet om de organisatiecultuur 
op twee complementaire manieren te benaderen, namelijk 
door zowel de cultuurperceptie als de cultuurwens (waarden 
als dieper liggend element van de organisatiecultuur) te peilen. 
op die manier wordt zowel de gemeenschappelijke perceptie 
als de gemeenschappelijke wens in kaart gebracht. Het adjec-
tief ‘gemeenschappelijk’ moet hier weliswaar als een relatieve 
grootheid worden opgevat. De mate van gemeenschappelijk-
heid is op zich een relevant kenmerk van de onderzochte orga-
nisatiecultuur.
 
Het instrument is opgebouwd rond zes holistische ideaaltypische 
cultuurbeelden die overeenkomen met de zes polen van het 
hiervoor besproken concurrerende-waardemodel:
▶ de innovatiegerichte organisatie;
▶ de traditiegerichte organisatie;
▶ de mensgerichte organisatie;
▶ de systeemgerichte organisatie;
▶ de specialisatiegerichte organisatie;
▶ de collectiefgerichte organisatie.

Het eerste cultuurbeeld is de innovatiegerichte organisatie. 
In dit beeld staan de elementen centraal die direct wijzen op 
een externe gerichtheid en interne flexibiliteit om hierop in 
te spelen. Daartegenover staat de traditiegerichte organisatie, 
waarbij de centrale elementen het respect voor traditie en 
doordachtheid en gereserveerdheid ten aanzien van verande-
ring en nieuwe tendensen zijn. een derde cultuurbeeld dat 
we onderscheiden, is de mensgerichte organisatie. Centrale 
elementen zijn hier vertrouwen in de mogelijkheden van de 
medewerkers en ruimte voor zelfbepaling. Daartegenover staat 
de systeemgerichte organisatie, met als centrale kenmerken 
het inbouwen van systematiek, de planmatige en doelmatige 
aanpak en de formalisering en de verantwoordelijkheid van 
de hiërarchie. als vijfde en zesde beeld kiezen we voor de 
specialisatiegerichte en de collectiefgerichte organisatie. In de 

FIGUUR 1 Concurrerende-waardemodel (Berings, 2001)
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collectiefgerichte organisatie staan het collectieve denken en 
handelen centraal. Het beeld van de specialisatiegerichte orga-
nisatie correspondeert met wat Mintzberg (1983) de profes-
sionele bureaucratie noemt. Centrale elementen hierin zijn de 
professionele bekwaamheid als norm, gerichtheid op de eigen 
specialisatie en de administratie als ondersteunend in plaats 
van sturend element. 

Bij elk van de zes cultuurbeelden worden twee vragen gesteld: 
in welke mate vind je de beschreven organisatie aantrekkelijk 
om in te werken? en: in welke mate lijkt je eigen organisatie 
op de beschreven organisatie? Het instrument laat op die 
manier toe om zowel de cultuurwens als de cultuurperceptie te 
meten. De discrepantie tussen beide geeft bovendien informa-
tie over de aanwezige veranderingsdynamiek in de organisatie.

na afname en verwerking van deze gegevens kan men per 
organisatie of deelorganisatie een cultuurprofiel opstellen. 
Hierna geven we enkele voorbeelden van departementale cul-
turen zoals die uit onderzoek in het Vlaamse hogescholenon-
derwijs naar voren zijn gekomen (Berings, 2001).

Organisatiecultuur en performantie

In het hogeschooloverschrijdend onderzoek werden 44 
hogeschooldepartementen aan een dergelijke organisatiecul-
tuurscreening onderworpen. De bedoeling was om na te gaan 
of de mate waarin men het eigen departement herkent in elk 
van de zes cultuurbeelden correleert met de IKZ-affiniteit van 

het departement, geoperationaliseerd als de implementatie-
graad van IKZ-initiatieven. Daarnaast werd ook nagegaan in 
welke mate de cultuurbeelden correleren met een belangrijk 
outputcriterium van IKZ, namelijk de klantentevredenheid, 
hier geoperationaliseerd als de studententevredenheid. De zes 
organisatiebeelden verklaren 22 procent van de variantie van 
de IKZ-implementatiegraad, 44 procent van de variantie van 
de tevredenheid bij de laatstejaarsstudenten en 73 procent van 
de variantie van de personeelstevredenheid, gemeten met de 
Personeelstevredenheidvragenlijst voor het hoger onderwijs 
(PtHo, 2004a, 2004b). We stelden vast dat de implementatie-
graad toeneemt naarmate het departement zichzelf herkent 
in het beeld van de collectiefgerichte organisatie. Wat de stu-
dententevredenheid betreft, zien we eveneens de hoogste cor-
relatie met het beeld van de collectiefgerichte organisatie, maar 
ook met drie andere cultuurbeelden is de correlatie hoog. De 
personeelstevredenheid hangt vooral samen met de cultuur-
beelden mensgericht en collectiefgericht. 

De vaststelling dat niet een, maar meerdere organisatiebeelden 
voorspellende waarde hebben ten aanzien van de studenten-
tevredenheid, sluit aan bij de idee van de concurrerende waar-
den, waarbij gesteld wordt dat organisaties zich niet eenzijdig 
moeten profileren, maar wel moeten streven naar een even-
wichtige, brede cultuur (Yeung, Brockbank & Ulrich, 1991). 
Dit idee werd in de studie verder uitgewerkt door op basis 
van de zes cultuurbeelden vier clusters van departementen te 
maken (Berings, 2001; 2006). op basis hiervan stelden we vast 
dat twee clusters tot positieve resultaten leidden, namelijk het 

FIGUUR 2 Cultuurprofielen: voorbeelden
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cluster ‘IKZ’ gekenmerkt door hoge scores op innovatiege-
richt, systeemgericht en teamgericht en lage scores op traditie. 
Het tweede succesvolle cluster ‘teaM’ wordt gekenmerkt 
door hoge scores op collectiefgericht en mensgericht en lage 
scores op specialisatiegericht. Hiermee wordt bevestigd dat er 
met betrekking tot de relatie tussen organisatiecultuur en per-
formantie geen ‘one best way’ bestaat. Bovendien is het goed 
mogelijk dat wanneer andere performantiecriteria worden 
gekozen er nog andere clusters succesvol blijken te zijn. Zo 
zou het de moeite lonen om in de toekomst de cultuurper-
ceptie te koppelen aan andere performantiecriteria zoals de 
wetenschappelijke output, de mate van internationalisering, de 
studievoortgang van de studenten enzovoort. 

Conclusies en perspectieven voor de toekomst

We kunnen besluiten dat de zes cultuurbeelden een nuttig 
instrument vormen om de eigen organisatiecultuur te evalu-
eren in het licht van de ontwikkeling van kwaliteitszorg. Het 
feit dat er empirisch een duidelijk verband is vastgesteld tus-
sen deze cultuurbeelden en belangrijke performantiecriteria 
die ook binnen kwaliteitszorg expliciet worden vermeld (www.
efqm.org), pleit nog meer voor het gebruik van dit instrument 
ter ondersteuning van de reflectie over de eigen organisatiecul-
tuur. Vooral het belang van een collectief gerichte organisatie-
cultuur komt uit onderzoek naar voren. Zowel de ontwikke-
lingskansen van IKZ als de personeels- en studententevreden-
heid correleren met de mate waarin departementen zichzelf 
herkennen in het beeld van de collectiefgerichte organisatie. 
Meer onderzoek is echter nodig om de relatie tussen enerzijds 
de organisatiecultuur en anderzijds de performantie volledi-
ger in kaart te kunnen brengen. Het voorgestelde instrument 
biedt zeker mogelijkheden voor dergelijk verder onderzoek, 
waarbij naast de organisatiecultuur ook een bredere set van 
performantie-indicatoren kan worden gemeten. We denken 
hierbij aan studieresultaten, wetenschappelijke output, inter-
nationalisering, diversiteit in de studentenpopulatie enzovoort. 
Het instrument kan ook worden ingezet in het kader van zelf-
evaluatie. De belangrijkste troef van het instrument is dat het 
de reflectie over de eigen organisatiecultuur (‘Hebben we een 
kwaliteitscultuur?’) kan stimuleren en ondersteunen. Daarom 

besloot de themagroep ‘Kwaliteitscultuur’ van de Vlaamse 
Bologna-experts werk te maken van de verdere optimalisatie 
van het meetinstrument en de bijhorende opvolgingsmetho-
diek. een eerste pilootproject is reeds achter de rug. Veertien 
Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs werkten hieraan 
mee (Berings, 2009). ook het vervolgproject dat in oktober 
2010 werd opgestart, kan op een ruime medewerking rekenen. 
Met andere woorden leeft ook in de hogescholen en universi-
teiten het besef dat naast doordachte systemen en processen 
een doordachte kwaliteitscultuur een voorwaarde is om hoge 
onderwijskwaliteit te blijven realiseren.

 & ◀
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Bijlage

De zes cultuurbeelden worden als volgt omschreven:

INNOVATIE
Organisatie A staat bekend als trendsetter op het vlak van het aanwenden van  moderne methoden en technieken. Er wordt snel ingespeeld op nieuwe tendensen in de maatschappij.
Veranderingen in het aanbod en in de interne organisatie en reglementering volgen elkaar vlug op. Als men meent iets te kunnen verbeteren, wordt daar onmiddellijk werk van gemaakt.

TRADITIE
Organisatie E staat bekend om haar degelijke maar tegelijk traditionele aanpak. In deze organisatie voert men dan ook pas veranderingen door als het echt nodig is en als men er zo
goed als zeker van is dat de nieuwe aanpak beter is dan de oude.

MENS 
In organisatie B hebben de leidinggevenden een heel groot vertrouwen in de medewerkers. Ze geloven dat de meeste mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn en zelf kunnen uitzoeken 
hoe ze best werken. Iedereen kan dan ook zijn taken uitvoeren volgens zijn eigen inzichten, principes en stijl. 

SYSTEEM 
In organisatie C worden alle activiteiten feilloos op elkaar afgestemd. In alles zit een systematiek, logica en orde. Doelstellingen, plannen, afspraken, taakverdelingen worden op 
papier gezet. Slordigheden en onzorgvuldigheden worden bestreden. De leiding staat erop dat alles verloopt in overeenstemming met de gemaakte afspraken. 

SPECIALISATIE 
In organisatie F werken vooral specialisten die omwille van hun specifieke professionele vakbekwaamheid zijn aangeworven. Deze ‘professionals’ concentreren zich vooral op hun eigen
specialisatie en hebben weinig aandacht voor het functioneren van de organisatie. Voor praktische en organisatorische zaken staan de ondersteunende diensten te hunner beschikking. 

 
COLLECTIEF  
In organisatie D heerst een echte teamgeest. Bij de personeelsleden bestaat een sterk besef dat men allemaal samen aan één gemeenschappelijke opdracht en ideaal werkt. Er wordt tijd 
uitgetrokken en inspanningen geleverd om tot een gemeenschappelijke toekomstgerichte visie te komen. De personeelsleden zijn bereid hun eigen werkzaamheden hierop af te stemmen.


