
Kwaliteitscultuur 
Bij het Koninklijk Conservatorium

∞Quality Culture KC, 2021∞



Wie zijn wij?

Martin Prchal: Adjunct-directeur KC

Janneke Ravenhorst: Quality Culture KC 



Situatie KC m.b.t. kwaliteitszorg

∞ Sterke kwaliteitscultuur, maar wat is 

kwaliteit? 

Artistieke standaarden <-> Educatieve kwaliteit

∞ Informele cultuur

∞ Beperkte betrokkenheid studenten en

docenten

∞ Internationale context

∞ Balans interne/externe perceptie kwaliteit

∞ We hadden niet zoveel aan de traditionele

opzet.



∞ 2016: De ontwikkeling van een 

nieuwe aanpak 

kwaliteitszorg/Quality Culture: De 

Lemniscaat van Continue 

Verbetering

∞ 2018: Deelname aan de Pilot 

Instellingsaccreditatie met lichtere 

opleidingsbeoordeling

Dit heeft geleid tot:



Pilot Instellingsaccreditatie met lichtere
opleidingsbeoordeling

Betrokken:

∞ OCW

∞ NVAO

∞ Hogeschool van Amsterdam

∞ LOI

∞ Fontys

∞ Hogeschool der Kunsten Den Haag



Doelstellingen pilot:

a) Versterken kwaliteitscultuur binnen de 

instelling(en)

b) Meer eigenaarschap voor studenten en 

docenten

c) Doelmatiger accreditatiestelsel (lees vooral: 

minder ervaren lasten en administratieve 

lasten, maar ook hogere baten)



-NVAO Standaard 1: Beoogde leerresultaten

-NVAO Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

-NVAO Standaard 3: Toetsing

-NVAO Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten

Lichte 

opleidingsbeoordeling 
∞ focus op QA

∞ resulterend in een formele 

NVAO accreditatie

Review naar eigen ontwerp
∞ focus op QC

∞ centrale rol voor Critical 

Friends

Pilot instellingsaccreditatie met lichtere
opleidingsbeoordeling



Externe 
verantwoording 

Externe cyclus Interne cyclus

Kwaliteitscultuur bij het Koninklijk Conservatorium
‘Lemniscaat van Continue Verbetering’

Kwaliteits-
/verbeter 
plannen

Evalueren en 
rapporteren

Externe 
perceptie/validatie 

van kwaliteit

Interne 
perceptie/validatie 

van kwaliteit

Evalueren en 
rapporteren

Verbeteren

• Critical Friends
• Werkveldoverleg
• Accreditaties
• Alumni onderzoek
• Internationale externe

commissieleden
• Internationale benchmarks

• Studentenpanels
• Studentenonderzoek
• Vak/project evaluaties
• Medewerkersonderzoek
• Faculteit/afdelingsplannen
• Andere QC bijeenkomsten
• Feedback Opleiding/Examen commissies
• Management information
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https://rocketclowns.com/rocketclowns2020/canvas/QualityCulture/

https://rocketclowns.com/rocketclowns2020/canvas/QualityCulture/


Critical Friend

∞Onafhankelijke, internationale en gerespecteerde ‘peer’ uit het veld

∞Selectie extern belegd t.b.v. objectiviteit

∞Bezoek circa 3 dagen gericht op functioneren van specifieke afdeling

∞Resulteert in een rapport (op basis van ESG)

∞Rapport wordt besproken binnen en buiten de afdeling

∞Resulterend in een reactie/verbeterplan voor de komende drie jaar

∞Na drie jaar bezoekt de Critical Friend de afdeling opnieuw 



Jaarlijkse cyclus
2020 20222021

Instellingsplan Hogeschool der Kunsten

Implementeren jaarplan afdeling 21/22Implementeren jaarplan afdeling 20/21

Nov/Feb: Actualiseren ten aanzien van 

beleid en strategie, curriculum 

ontwikkeling en verbeteracties. 

Maart: 

definitieve

goedkeuring

door directie

Februari: 

Presenteren

en bijstellen

Sep/Okt: 

Start jaarplan en

presentateren aan

Studentenpanel/docenten

Voorbereiden jaarplan 21/22 Voorbereiden jaarplan 22/23

Semester Evaluatie

Resultaten bespreken met 

Studentenpanel en docenten

Bezoek van Critical Friend

bespreken rapportSchrijven van een verbeterplan

Voor de 

komende drie

jaar

Iedere 
drie jaar

Werkveldoverleg

Bespreken rapport
Input voor jaarplannen 

Voor de 

komende drie 

jaar

Iedere drie 
jaar…

Iedere zes jaar: ‘lichte 
opleidingsbeoordeling’

Faculteitsplan Koninklijk Conservatorium



∞ Eigenaarschap afdelingen neemt 

(sterk) toe

∞ Grotere betrokkenheid studenten en 

docenten

∞ Reviews gaan dieper en zijn 

inhoudelijker

∞ Men spreekt ‘dezelfde taal’

∞ Gericht op verbetering

Daardoor versterkte kwaliteitscultuur

Ervaringen tot nu toe (I)





∞Betere balans interne/externe cycli

∞Betere balans kwalitatieve/kwantitatieve

‘instrumenten’

∞Betere integratie artistieke standaarden

en educatieve kwaliteit

∞Internationale dimensie

∞Ervaren werklast neemt af

Ervaringen tot nu toe (II)



Uitdagingen:

∞ Vormgeven accreditatie 

nieuwe stijl

∞ Scheiding 1 & 4 en 2 & 3 blijft 

onhandig: holistische 

beoordeling

∞ Draagvlak KC

∞ Flexibel inspelen op 

actuele ontwikkelingen



Vragen?



www.koncon.nl

DANK!


