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‘Waarom is dik worden zoveel makkelijker dan afvallen?’: lees het artikel op pagina 17.

Joris steekt de draak

Uit de Visie op onderwijs en leren 
(2009) leren we dat de K.U.Leuven 
de ambitie heeft een ‘stimuleren-
de onderwijscultuur’ ingang te 
doen vinden in het dagdagelijks 
onderwijsgebeuren om zo “een 
stimulerende ruimte voor leren 
en onderwijzen” tot stand te bren-
gen, waarin de student “het leer-
proces in eigen handen neemt” 
en “volwaardig opgenomen wordt 
in de onderzoekende gemeen-
schap”. Dergelijk onderwijs vraagt 
veel van alle betrokkenen, zowel 
docent, assistent als student. De 
docent moet creatief en innovatief 
met alle mogelijke werkvormen 
omspringen om kwaliteitsvol, ei-
gentijds onderwijs te garanderen. 
Het installeren van een kwaliteit-
scultuur veronderstelt bovendien 
dat hij zijn onderwijs permanent 
in vraag stelt en bijstuurt. Onder-
wijs volgens het Leuvense onder-
wijsconcept is dan ook enkel haal-
baar met voldoende omkadering.

onderwijsefficiëntie!
Kijken we nu naar het allocatie-
model dat bepalend is voor de 
basisfinanciering en omkadering 
van faculteiten en departemen-
ten, dan kan terecht de vraag ge-
steld worden of de filosofie van 
het allocatiemodel te rijmen valt 
met het universitaire onderwijs-
concept. Het onderwijsaandeel in 
het allocatiemodel gaat duidelijk 
uit van onderwijsefficiëntie en 
niet van onderwijskwaliteit. De 
‘bijdrage’ van elk opleidingson-
derdeel komt immers tot stand op 
basis van louter numerieke para-
meters: het aantal studenten dat 
een opleidingsonderdeel volgt, 

de onderwijsbelastingseenheid 
van de opleiding waarbinnen het 
opleidingsonderdeel gedoceerd 
wordt, en het aantal studiepunten 
van het opleidingsonderdeel. Of 
dit opleidingsonderdeel nu goed 
of slecht gedoceerd wordt, al of 
niet volgens het Leuvense onder-
wijsconcept, is van geen tel. Met 
deze focus op onderwijsefficiëntie 
zal een departement op een eer-
der ‘mercantiele’ manier naar de 
onderwijsopdracht van zijn pro-
fessoren beginnen te kijken: ‘wat 
brengt elk van de door ons inge-
richte opleidingsonderdelen op?’. 
Investeren in kwaliteitsvol onder-
wijs dreigt in een dergelijke con-
text totaal irrelevant te worden.

onderwijskwaliteit?
In het onderzoeksaandeel van 
het allocatiemodel zit er onrecht-
streeks een zekere kwaliteitsga-
rantie. Men kan ervan uitgaan 
dat de internationale publicaties 
een degelijke peer review hebben 
ondergaan, dat de bekomen on-
derzoeksgelden ook het resultaat 
zijn van door experts geëvalueerde 
onderzoeksprojecten, en dat de 
afgelegde doctoraten uiteindelijk 
de toets van een jury, waarin in-
ternationaal erkende vakspecia-
listen zetelen, hebben doorstaan. 
Maar wat met de onderwijskwa-
liteit? In geen van de parameters 
die het onderwijsaandeel van het 
allocatiemodel bepalen, zit de on-
derwijskwaliteit – zelfs indirect – 
vervat.

Als de universiteit onderwijskwa-
liteit hoog in het vaandel wenst te 
houden en een kwaliteitscultuur 
wenst te promoten, dan dient on-

derwijskwaliteit een parameter te 
zijn die in alle mogelijke vormen 
van evaluatie een belangrijke rol 
speelt, niet enkel in visitaties en 
docentevaluaties, maar ook en 
vooral in het allocatiemodel, dat 
uiteindelijk grotendeels het kader 
vastlegt waarbinnen al of niet kwa-
liteitsvol onderwijs kan tot stand 
komen. Ook onderwijskwaliteit is 
uiteindelijk met enige creativiteit 
kwantificeerbaar. De online stu-
dentenbevraging over het onderwijs 
levert nu al kwantificeerbare resul-
taten op die een eerste aanwijzing 
geven over de onderwijskwaliteit. 
Misschien dient eens nagedacht 
te worden of deze resultaten niet 
een basis zouden kunnen vormen 
van een kwaliteitsparameter die 
kan worden opgenomen in het 
onderwijsaandeel van het alloca-
tiemodel. Dit zou een bonus kun-
nen betekenen voor kwaliteitsvol 
onderwijs waarin duidelijk geïn-
vesteerd wordt door de docent; en 
een malus voor onderwijs dat niet 
beantwoordt aan het onderwijs-
concept.

Het opnemen van een kwali-
teitsparameter in het onderwijs-
aandeel van het allocatiemodel 
zou misschien uiteindelijk niet 
echt veel veranderen aan de ‘cij-
fertjes’, maar het zou ten minste 
wel een belangrijke boodschap in-
houden, namelijk dat het niet en-
kel gaat over onderwijsefficiëntie, 
maar ook over onderwijskwaliteit.

Manuel Sintubin
Hoogleraar Wetenschappen
Laureaat van de Prijs van 
Onderwijsraad

Het verheugt me om in het 
opiniestuk van A. Decat 
(Campuskrant 3/2/2011) de 
terechte bezorgdheid om-
trent de genderkloof in de 
academische wereld te le-
zen. Hierbij wordt ook opge-
roepen tot aandacht voor on-
derwijs en onderzoek rond 
genderstudies. Laat het dui-
delijk zijn dat beide thema’s 
ook het beleid van de univer-
siteit niet onverschillig laten. 
Zo heeft sinds de oprichting 
van de Diversiteitsraad vorig 
academiejaar het thema gen-
der een prominente plaats 
in deze adviesraad. Ook in 
het beleidsplan, dat in volle 
ontwikkeling is, vormt  de 
verankering van het gender-
thema binnen de reguliere 
onderzoeks- en onderwijs-
opdracht van de universiteit 
een basisdoelstelling.

Wat het personeelsbeleid 
betreft, kan de K.U.Leuven 
reeds meer dan 10 jaar bogen 
op een gelijkekansenbeleid 
voor mannen en vrouwen. 
De resultaten hiervan wer-
pen zeker hun vruchten af 
(een stijging van 13 procent 
naar 21 procent vrouwelijk 
ZAP tussen 2000 en 2009), 
maar er is nog steeds een 
lange weg te gaan. Daarom 
zal de universiteit ook blij-
ven investeren in maatrege-
len die deze gelijke kansen 
verder kunnen helpen ver-
wezenlijken. Niet onbelang-
rijk hierin zijn de vormingen 
die hiertoe voor het perso-
neel worden geïnitieerd. 
Uit de jaarlijkse monitoring 
van de cijfers blijkt dat in de 
graad van docenten de gen-
derverhouding al het best 
geëvolueerd is. Een verdere 
analyse van het cijfermate-
riaal toont aan dat ongelijke 
kansen voor verdere door-
stroom naar de hogere gra-
den niet verscholen liggen 
in de toekenningsprocedure 
voor bevordering maar mo-
gelijks in de relatief kleinere 
hoeveelheid bevorderings-
aanvragen door vrouwelijke 
professoren. Voldoende in-
dicatie voor het diversiteits-
beleid om verder op zoek te 
gaan naar onderliggende 
oorzaken voor deze gender-
verschillen. 

Professor Tine Baelmans
Vicerector studentenbeleid 
en diversiteitsbeleid
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Wat met onderwijskwaliteit 
in het allocatiemodel?




