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Myrte Legemaate

Integrale kwaliteitszorg?!



Wie ben ik?

16 jaar werkzaam in het HBO als:

- Docent/lerarenopleider

- Kwaliteitsadviseur

- Onderwijskundig adviseur

- Promovendus

Promotieonderzoek naar kwaliteitscultuur 
versterken in docententeams.
Universiteit van Gent (België), 
promotor Prof. Jeroen Huisman.



Integrale kwaliteitszorg…

1. Verbeteren én verantwoorden

2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht

Inhoud
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• Effectieve kwaliteitszorg bestaat uit de verbinding tussen verbeteren en 
verantwoorden (ESG, 2015).
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(Harvey, 2022).



• Effectieve kwaliteitszorg bestaat uit de verbinding tussen verbeteren en 
verantwoorden (ESG, 2015).

• Scheiding verbeteren en verantwoorden.

• Verantwoording is de vereiste om bij het ondernemen van een activiteit 
uitdrukkelijk in te gaan op de zorgen, vereisten of perspectieven van anderen 
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• In kwaliteitscultuur ook collectief eigenaarschap voor verantwoorden!
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Vraag

Het academisch/studiejaar is de focus in ons primaire proces. 
Bij wie loopt het boekjaar gelijk met het studiejaar?
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Bron: superhelden, Martine Veeger

Uitdaging
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Kansen

1. Verbeteren en verantwoorden



EUA (2006)
• Bestaat uit harde en zachte elementen.
• Verbonden via communicatie, participatie en vertrouwen.

Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continu bezig met verbeteren 
(Crosby, 1984; Harvey & Green 1993; Yorke, 2000; EUA, 2006 etc.). 

Crosby (1984)
• Kwaliteitszorg voorafgaand en tijdens het proces, directe feedback.
• In de context van de hele organisatie!

Legemaate et. Al. (N.P.)
• Continu kunnen en willen uitleggen 

(verantwoorden).
Afbeelding 1: visualisatie kwaliteitscultuur EUA (2006).

Wat is een kwaliteitscultuur?
2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht



EUA (2006)
• Bestaat uit harde en zachte elementen.
• Verbonden via communicatie, participatie en vertrouwen.

Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continu bezig met 
verbeteren (Crosby, 1984; Harvey & Green 1993; Yorke, 2000; EUA, 2006 etc.). 

Crosby (1984)
• Kwaliteitszorg voorafgaand en tijdens het proces, directe feedback.
• In de context van de hele organisatie!

Legemaate et. Al. (N.P.)
• Continu kunnen en willen uitleggen 

(verantwoorden).
Afbeelding 1: visualisatie kwaliteitscultuur EUA (2006).

Wat is een kwaliteitscultuur?
2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht



De moeilijkste vraag die ik in mijn interviews kon stellen…

Verdediger of aanvaller?

Scoren met handen, voeten of stick?

2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht
De metafoor



I. Welke wedstrijd spelen wij?
II. Wat zijn de spelregels?
III. Wanneer doen we het goed?
IV. Wanneer trainen we en waarop?

De metafoor
2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht



Socio-technisch systeem ontwerp: integraal perspectief op organiseren 
voor een succesvolle organisatie én werk van betekenis.

I. De basis

II. De harde kant

III. De zachte kant

Zie Legemaate et. Al., (2022)

Bron afbeelding: 
Van Acker & Demaertelaere (2014)
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Kwaliteitszorggeletterdheid

Kennis, vaardigheden en attitudes 
van betrokkenen om kwaliteitszorg 
passend in de context toe te passen 
(Ehlers, 2007).

2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht

Taxonomie van Bloom



Download praatplaat  https://www.samenveranderingcreeren.nl/tools-publicaties/

2. Kwaliteitscultuur: hard én zacht

https://www.samenveranderingcreeren.nl/tools-publicaties/


Integrale kwaliteitszorg vraagt mijns inziens om…

1. Gedeeld eigenaarschap voor verbeteren én verantwoorden.

2. Versterken kwaliteitscultuur middels harde én zachte elementen.

Samengevat



Myrte Legemaate MSc. MMI

T: 00 31 6 24 55 12 22

E: info@samenveranderingcreeren.nl

W: www.samenveranderingcreeren.nl
Voor publicaties, blogs & tools 

Meer informatie

mailto:info@samenveranderingcreeren.nl
http://www.samenveranderingcreeren.nl/
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