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OVER KWALITEIT  
IN ONDERWIJS: 
DE BLIK VAN EEN VLAMING 

Gilbert Deketelaere 

Even voorstellen… 

 Beleidsondersteuner, kwaliteitscoördinator aan het 
Sint-Godelievecollege, Gistel-Eernegem 
www.sigo.be  

http://www.sigo.be/
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Even voorstellen… 

 Voorzitter van het SOK-netwerk over kwaliteitszorg 
in het onderwijs  
www.onderwijskwaliteit.be  

 Docent kwaliteitszorg aan het  
Postgraduaat Schoolbeleid voor directeurs S.O. 

 Contact: gilbert.deketelaere@sigo.be  

SOK-congres:  
“Wat is kwaliteit in onderwijs?” 

 De Montil, Affligem (België), vrijdag 5 december 2014 

     Luk Dewulf, Kessels & Smit  

     Pedro De Bruyckere, Arteveldehogeschool Gent 

     Luc Stevens, Nivoz, Nederland  

     Vlaamse onderwijsinspectie 

     Kees Van Overveld, Nederland  

     Yvan Van de Cloot, Itinera  

     Peter Ruit, Driestar Educatief, Nederland  

     Sjoerd Slagter, ex-voorzitter VO-raad, Nederland  

     Leerlingen, Vlaamse Scholierenkoepel  

     e.a. 

 www.onderwijskwaliteit.be 

http://www.onderwijskwaliteit.be/
mailto:gilbert.deketelaere@sigo.be
mailto:gilbert.deketelaere@sigo.be
mailto:gilbert.deketelaere@sigo.be
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Nederland-België 

Nederland-België 



5/11/2014 

4 

Nederland-België 

De illusie van Robert McNamara 

 Valkuilen bij kwaliteitszorg 

 Meten wat makkelijk gemeten kan worden 

 Wat moeilijk te meten valt naast je neerleggen of 
gebrekkig kwantificeren 

 Aannemen dat wat niet gemeten kan worden 
onbelangrijk is 

 Aannemen dat wat niet gemeten kan worden niet 
bestaat 
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Over systemen en data 

 “Not everything that can be counted counts  
and not everything that counts can be counted.” 
(Einstein) 
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Over systemen en data 

 Pseudo-Efficiency and Effectivity Disorder  
(Paul Verhaeghe, Universiteit Gent) 
 Betrokkene lijdt aan het waanidee dat alles meetbaar en 

kwantificeerbaar is en produceert agressieve uitvallen wanneer hij 
op dit punt terecht gewezen wordt. 

 Betrokkene lijdt aan registratiedwang, waarbij hij vooral gedrag en 
kenmerken van anderen wil registreren; slechts bij hoge 
uitzondering past betrokkene dit ook op zichzelf toe. 

 Betrokkene is zeer gevoelig voor veranderingen en eist een 
volledig voorspelbare en gestandaardiseerde omgeving; zelfs 
banale variaties lokken angst- en/of woede-aanvallen uit. (Dit 
geldt niet voor de vele wijzigingen die hij zelf invoert.) 

 Het taalgebruik van de betrokkene wordt in toenemende mate 
onbegrijpelijk, en verwijst niet meer naar een herkenbare realiteit. 

 Betrokkene lijdt aan grootheidswaanzin en is ervan overtuigd dat 
de organisatie waartoe hij behoort, door zijn toedoen alleen maar 
beter wordt. 
 

Over systemen en data 

 Tunneldenken (Roger Standaert, Universiteit Gent) 

 Indicator: deelaspect van complexer fenomeen 
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Over kwaliteitszorg 

 “Levende kwaliteitszorg” (CPS, 2006). Kenmerken: 

 Opgebouwd rond mensen en niet rond modellen en 
instrumenten 

 Een gezamenlijk proces, waarbij alle medewerkers 
daadwerkelijk betrokken zijn 

 Een middel om van en met elkaar te leren door 
regelmatig uit de bestaande routines te stappen, deze 
ter discussie te stellen en zo nodig bij te stellen 

 Kwaliteitszorg in eerste instantie voor jezelf 
(ontwikkelen) en pas in tweede instantie voor anderen 
(verantwoording) 
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Wat is kwaliteitszorg? 
(Gilbert Deketelaere) 

Realiseren van kwaliteit 

die verwacht wordt 

Omschrijven van de 

(beoogde) kwaliteit  

die verwacht wordt 

Evalueren van de 

(geleverde) kwaliteit 
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Over kwaliteitszorg 

 Kwaliteitsdecreet Vlaanderen (2009) 

 Art. 6. Elke instelling onderzoekt en bewaakt op 
systematische wijze haar eigen kwaliteit.  
De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit doet. 
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Over data en kwaliteit 

 “Het gevaar dreigt dat scholen gaan onderwijzen 
met het oog op die test. Dan verwaarlozen ze alles 
wat niet direct meetbaar is, zoals werken aan 
attitude, burgerzin, leren leren, of gelukkig zijn. Dat 
verschraalt het curriculum enorm.”  
(Roger Standaert, Universiteit Gent) 

Over data en kwaliteit 

 ”Niemand interesseert zich voor wat ik onder 
kwaliteit versta. De schoolleiding kijkt alleen maar 
naar de examencijfers. Als die goed zijn, dan vragen 
ze niet verder. Misschien is de sfeer in de klas wel 
waardeloos en zijn mijn leerlingen hartstikke 
ongelukkig, maar dat telt niet mee.”  
(Een leraar) 
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Over data en kwaliteit 

 “Geef mensen een getalletje en ze doen er alles 
aan om dat getalletje hoger te krijgen.”  
(Kars Alfrink) 

 “I've come to realize that standardized tests serve 
mostly to make dreadful forms of teaching appear 
successful.”  
(Alfie Kohn) 

Over data en kwaliteit 
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Over verantwoordelijkheid  
en ontwikkeling 

 Essentiële vragen in beleidsvoering  

 “Wie zijn we en wat willen we?”  

 “Wat kunnen we?”  

 “Wat moeten we?” 

 

 

Over verantwoordelijkheid  
en ontwikkeling 

 “Wat ben ik blij dat ik als kind gewoon mocht 
spelen en fantaseren, zonder dat daar meteen een 
oordeel of CITO-waardering op geplakt werd!  
Ik zou graag zien dat Nederland weer wat 
menselijker wordt: dat we elkaar waarderen als 
personen in ontwikkeling, hoe jong of oud ook.  
En niet als levende bewijsstukken van geleverde 
prestaties.”  
(Een ouder) 
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Over verantwoordelijkheid  
en ontwikkeling 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 Interne kwaliteitsontwikkeling 

 


