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vOOrwOOrD

De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten 

grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat 

zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Onderwijs: 

buitengewoon onderwijs en Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren in Vlaanderen.

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR/ 

VLHORA, Brussel – september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties for-

muleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook 

een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding.

De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de instellingen en van de Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hoger 

onderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructu-

rering van het hoger onderwijs.

Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de instellingen 

en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het 

rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeronderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt.

Op basis van de bevindingen van het rapport kan de instelling nu en in de nabije toekomst actie 

nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren.

De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname 

biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts 

één fase is in het proces van kwaliteitszorg.

De VLUHR dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevalu-

atie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de 

hogeronderwijsinstelling betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de 

VLUHR dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretaris van de visitatiecommissie 

voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd.

Bert Hoogewijs
voorzitter VLHORA

Marc Vandewalle
secretaris-generaal VLHORA
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hOOfDstuk i
De onderwijsvisitatie cluster  
bachelors-na-bachelors Onderwijs 

1.1 inleiding

In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onder-

wijskwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Onderwijs: buitengewoon onderwijs en 

Onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren, die zij in 2011 in opdracht van de Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) heeft onderzocht.

Dit initiatief past in de werkzaamheden van de universiteiten en de hogescholen en van de VLUHR 

met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel  93 

van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering 

van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

1.2 de betrokken opleidingen

De cluster bachelors-na-bachelors Onderwijs wordt door 10 hogescholen aangeboden. De visitatie-

commissie bezocht op:

 – 8 en 9 november 2011: Artesis Hogeschool Antwerpen 

 – 12 en 13 oktober 2011: Arteveldehogeschool 

 – 12 en 13 oktober 2011: Hogeschool West-Vlaanderen

 – 25 en 26 mei 2011: Karel de Grote-Hogeschool 

 – 30 november en 1 december 2011: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 

 – 18 en 19 maart 2011: Katholieke Hogeschool Kempen 

 – 22 en 23 november 2011: Katholieke Hogeschool Leuven 

 – 27 en 28 april 2011: Katholieke Hogeschool Limburg 

 – 11 en 12 mei 2011: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

 – 6 en 7 mei 2011: Lessius Mechelen

Op 4 en 5 mei 2011 en 13 en 14 december 2011 werden respectievelijk ook de Erasmushogeschool 

Brussel en de Hogeschool Gent gevisiteerd. Deze hogescholen hebben gemeld dat zij vanaf het 

academiejaar 2013-2014 de opleiding niet meer zullen aanbieden, waardoor het visitatieproces 

werd stopgezet en de opleidingsrapporten niet werden opgenomen in deze publicatie.
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1.3 de visitatiecommissie

1.3.1 Samenstelling

De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijs-

visitaties VLIR|VLHORA, Brussel – september 2008. Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van 

de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de com-

missieleden opgevolgd. Na de samenstelling van de commissie door het bestuursorgaan van de 

VLUHR, werd het instellingsbesluit verzonden op 7 maart 2011.

Gezien het aantal betrokken hogescholen werden 10 deelcommissies samengesteld.

De visitatiecommissie
Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Ludo Heylen

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Maria Beerten

Domeindeskundige: Helga Melis

Domeindeskundige: Kathleen Deweerdt

Domeindeskundige: Annita Wuestenberg

Domeindeskundige: GertJan Boog

Domeindeskundige: Bernard Billiet

Domeindeskundige: Ludo Govaerts

Domeindeskundige: Erica de Bruïne

Student: Katrien Torfs

Student: Jolien Moorthamer

Student: Tine Jamaer

Student: Karen Van Tichelt

Student: Karen Oeyen

Student: Kelly Arys

Deelcommissie 1 die de Arteveldehogeschool bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Maria Beerten

Domeindeskundige: Helga Melis

Student: Katrien Torfs

Deelcommissie 2 die Lessius Mechelen bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Maria Beerten

Domeindeskundige: Kathleen Deweerdt

Student: Jolien Moorthamer

Deelcommissie 3 die de Katholieke Hogeschool Limburg bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Kathleen Deweerdt

Domeindeskundige: Helga Melis

Student: Katrien Torfs
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Deelcommissie 4 die de Artesis Hogeschool Antwerpen bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Kathleen Deweerdt

Domeindeskundige: Helga Melis

Student: Tine Jamaer

Deelcommissie 5 die de Karel de Grote-Hogeschool bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Maria Beerten

Domeindeskundige: Helga Melis

Student: Tine Jamaer

Deelcommissie 6 die de Katholieke Hogeschool Leuven bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Peter Verleg

Domeindeskundige: Els Palmaers

Domeindeskundige: Maria Beerten

Domeindeskundige: Helga Melis

Deelcommissie 7 die de Katholieke Hogeschool Kempen bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Ludo Heylen

Domeindeskundige: Annita Wuestenberg

Domeindeskundige: GertJan Boog

Domeindeskundige: Bernard Billiet

Student: Karen Oeyen

Deelcommissie 8 die de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Ludo Heylen

Domeindeskundige: Ludo Govaerts

Domeindeskundige: Erica de Bruïne

Domeindeskundige: Annita Wuestenberg

Student: Katrien Torfs

Deelcommissie 9 die de Hogeschool West-Vlaanderen bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Ludo Heylen

Domeindeskundige: Ludo Govaerts

Domeindeskundige: Erica de Bruïne

Domeindeskundige: Annita Wuestenberg

Student: Karen Oeyen

Deelcommissie 10 die de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen bezocht heeft.

Voorzitter en onderwijsdeskundige: Ludo Heylen

Domeindeskundige: Ludo Govaerts

Domeindeskundige: Annita Wuestenberg

Domeindeskundige: Bernard Billiet

Student: Kelly Arys

Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1.



12 De onderwijsvisitatie cluster bachelors-na-bachelors Onderwijs

Indien een commissielid omwille van persoonlijke redenen niet kon deelnemen aan een (gedeelte  

van een) visitatiebezoek, werden diens aandachtspunten behandeld door de andere leden van 

de visitatiecommissie, eventueel steunend op de vragen en opmerkingen die het commissielid 

tijdens  vroegere bezoeken aangebracht had.

Vanuit de VLUHR werden twee projectbegeleiders en vier secretarissen aangesteld. Voor de 

visitatie  van de cluster bachelors-na-bachelors Onderwijs waren dit:

Projectbegeleiders: 
Filip Lammens

Evelien Vandenhaute 

Secretarissen bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs
Artesis Hogeschool Antwerpen:  Evelien Vandenhaute

Arteveldehogeschool:  Lieve Paternoster

Hogeschool West-Vlaanderen:  Evelien Vandenhaute

Karel de Grote-Hogeschool:  Evelien Vandenhaute

Katholieke Hogeschool Leuven:  Lieve Paternoster 

Katholieke Hogeschool Limburg: Evelien Vandenhaute 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen: Lieve Paternoster

Secretarissen bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren
Arteveldehogeschool: Lieve Paternoster

Karel de Grote-Hogeschool: Evelien Vandenhaute

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende: Evelien Vandenhaute

Katholieke Hogeschool Leuven: Chara Baeyens 

Katholieke Hogeschool Limburg: Evelien Vandenhaute

Lessius Mechelen: Klara De Wilde

1.3.2 Taakomschrijving

De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter 

plaatse:

 – een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO;

 – een integraal oordeel over de opleiding;

 – suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering.

Op aanvraag van de opleiding geeft de commissie een beoordeling van de voorgedragen bijzonde-

re kwaliteitskenmerken. De beoordeling van het bijzonder kwaliteitskenmerk heeft geen invloed 

op de globale beoordeling van de opleiding en het accreditatiebesluit van de NVAO.

1.3.3 Werkwijze

De visitatie van de cluster bachelors-na-bachelors Onderwijs aan de hogescholen gebeurde 

conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

Brussel  – september 2008. 

Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onder-

scheiden.

 – fase 1, de installatie van de commissie;

 – fase 2, de voorbereiding;

 – fase 3, het visitatiebezoek;

 – fase 4, de schriftelijke rapportering.
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fase 1  De installatie van de visitatiecommissie

Op 18 maart 2011 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. 

De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespre-

king van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

Brussel  – september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifiek referentiekader. 

Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het 

bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen.

fase 2  De voorbereiding

De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en 

aan de opleidingen bezorgd. 

Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eind-

werken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een check-

list, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken 

en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commis-

sieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor 

de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. 

fase 3  Het visitatiebezoek

De VLUHR heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de speci-

fieke situatie van de opleiding. De bezoekschema’s werden opgenomen als bijlage 4. Tijdens de 

visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij 

de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd 

en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommo-

daties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging 

gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. 

Binnen het bezoekschema werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voor-

zien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)

oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatie leden 

hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. 

Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering 

gegeven  van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en in-

houdelijk waarderende oordelen uit te spreken.

fase 4  De schriftelijke rapportering

De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelf-

evaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het 

ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatie-

commissie weer. Daarnaast werden – waar wenselijk en/of noodzakelijk – aandachtspunten  en 

eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd.

Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie 

van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergade-

ring besproken. De visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden 

de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. 

Tevens werden de oordelen per onderwerp, per facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel 

weergegeven.
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Het vergelijkende deel en de vergelijkende tabel werden samen met het antwoord van de 

visitatie commissie op de reacties van de opleidingen en het definitieve opleidingsrapport aan de 

hogescholen toegezonden.

Het vergelijkende deel en de opleidingsrapporten werden samengebracht in het voorliggende 

visitatierapport van de bachelor-na-bacheloropleidingen Onderwijs: buitengewoon onderwijs en 

Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren, dat op 4 december 2012 gepubliceerd werd.

1.3.4 Oordeelsvorming

De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een 

oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel 

uitmaken. 

In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In 

geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door 

een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming 

op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onder-

werpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. 

De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen 

en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/

of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport.

De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf 

legt, met het domeinspecifiek referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de ge-

lijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. 

Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijs-

visitaties VLIR|VLHORA, Brussel – september 2008. Op het niveau van de facetten volgen de oordelen 

een vierpuntenschaal: ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’. Op het niveau van de on-

derwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord 

op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ luiden.

1.4 indeling van het rapport

Het rapport bestaat uit 2 boeken. Het eerste boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt 

u in hoofdstuk 1 de algemene inleiding met betrekking tot de cluster bachelor-na-bacheloroplei-

dingen Onderwijs. 

In hoofdstuk 2 vindt u het domeinspecifiek referentiekader van de cluster bachelor-na-bachelor-

opleidingen Onderwijs. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste conclusies en bevindingen van de 

commissie met betrekking tot de opleiding per facet vergelijkenderwijs weergegeven en tot slot 

worden in hoofdstuk 4 de toegekende scores in tabelvorm samengevat. 

In deel 2 bevindt zich voor elke afzonderlijke hogeschool en dus voor elke afzonderlijk gevisi-

teerde opleiding een deelrapport. De deelrapporten bevatten de aanbevelingen die de commissie 

doet ten aanzien van elke afzonderlijke hogeschool. In het eerste boek zijn de deelrapporten voor 

de bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs terug te vinden. 

In het tweede boek vindt u alle deelrapporten voor de bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: 

zorgverbreding en remediërend leren.

De bijlagen bij het visitatierapport kan u hier ook terugvinden.
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hOOfDstuk ii
Domeinspecifiek referentiekader opleidingen 
bachelor-na-bachelor Onderwijs: 
buitengewoon onderwijs en Onderwijs: 
zorgverbreding en remediërend leren

2.1 decretale bepalingen 

De visitatiecommissie heeft ervoor gekozen om de algemene competenties vermeld in artikel 58 

van het structuurdecreet (art. 58 § 2 1°) over te nemen. Het betreft volgende competenties: “het 

beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en ver-

werken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, 

het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren 

van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een 

ingesteldheid tot levenslang leren”.

De visitatiecommissie wenst daarbij na te gaan of al deze competenties door de opleiding 

vertaald  worden naar de specifieke context van buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en 

remediërend leren.

2.2 gehanteerde input

Referentiekaders van de opleidingen:
 – Domeinspecifiek referentiekader Associatie Universiteit Gent;

 – Opleidingsprofiel Artesis Hogeschool Antwerpen;

 – Opleidingsprofiel Arteveldehogeschool;

 – Opleidingsprofiel Erasmushogeschool;

 – Opleidingsprofiel Hogeschool Gent;

 – Opleidingsprofiel Hogeschool West-Vlaanderen;

 – Opleidingsprofiel Karel de Grote-Hogeschool;

 – Opleidingsprofiel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

 – Opleidingsprofiel Katholieke Hogeschool Kempen;

 – Opleidingsprofiel Katholieke Hogeschool Leuven;

 – Opleidingsprofiel Katholieke Hogeschool Limburg;

 – Opleidingsprofiel Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen;

 – Opleidingsprofiel Lessius Mechelen.
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Wettelijke bronnen:
 – Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (04/04/2003);

 – Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen (15/12/2006);

 – Decreet betreffende de Regionale Technologische centra en houdende noodzakelijke en drin-

gende onderwijsbepalingen (07/05/2004);

 – Decreet betreffende het landschap basisonderwijs: zorg op 3 niveaus (2003, onderafdeling 

zorgbeleid, artikel 153septies en artikel 153octies);

 – Decreet betreffende Gelijke Onderwijskansen;

 – Ontwerpdecreet leerzorg.

Brondocumenten onderschreven door werkveld:
 – Competentieprofiel buitengewoon onderwijs (Gemeenschapsonderwijs);

 – Kijkwijzer lerarencompetenties buitengewoon onderwijs (Gemeenschapsonderwijs);

 – School-of-Educationproject/Afstemming van de banabaopleidingen op de implementatie van 

het zorgkader en de competenties Banaba B.O. en zorgverbreding. LEOZ competentieprofiel 

Inclusief bekwaam.

Internationale referentiekaders:
 – Bruïne, E.J. de, Claasen, W., Siemons, H., & Jansma, F. (2004). Bekwaam & Speciaal. Generiek com-

petentieprofiel speciale onderwijszorg. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

 – Claassen, W., Bruïne, E.J, de & Siemons, H, (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentie-

profiel inclusief onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

2.3 gemeenschappelijke domeinspecifieke competenties buitengewoon onderwijs  
 en zorgverbreding en remediërend leren

2.3.1 Inleiding

Deze competenties bouwen verder op het competentieprofielen van leerkracht in het regulier 

onderwijs, zoals bepaald door besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007 en bekrach-

tigd door het decreet van 7 december 2007. Deze basiscompetenties vormen de start voor de 

bachelor-na-bacheloropleidingen maar dienen binnen deze opleidingen ook te worden uitgediept 

en aangevuld. De commissie wenst in dit DSR echter meer nadruk te leggen op diversiteit, gedif-

ferentieerd en planmatig werken, specialisme tussen verschillende leergebieden, samenwerking 

en multidisciplinariteit, diagnostisch en oplossingsgericht denken, creatieve leeromgevingen en 

een empathische en communicatieve omgangs- en opleidingsstijl.

De commissie hanteert eenzelfde domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding Buitenge-

woon onderwijs en de opleiding Zorgverbreding en remediërend leren, maar stelt wel dat de con-

text waarin deze competenties worden toegepast, kan verschillen. Dit maakt dat de toepassings-

component in beide opleidingen verschillend dient te zijn. De commissie zal in alle instellingen, 

en in het bijzonder de instellingen die beide opleidingen aanbieden, nagaan of deze profilering in 

de opleidingen merkbaar is.

2.3.2 Eindcompetenties

De beginnende beroepsbeoefenaar:

1 Omgaan met diversiteit
PP Ziet de diversiteit binnen de groep als een meerwaarde en heeft een positieve grond-

houding met betrekking tot de mogelijkheden en kansen van leerlingen;

PP Kan doelgericht en planmatig handelen op individueel, klas- en schoolniveau ten aan-

zien van specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften en kan deze aanpak coördineren;
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PP Kan hulp- en ondersteuningsvragen formuleren en bijstellen vanuit een handelingsge-

richte en/of herstelgerichte aanpak;

PP Kan het onderwijsaanbod, leerlijnen en inhouden afstemmen op diverse individuele 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen.

2 Constructief samenwerken en ondersteunen
PP Constructieve deelname aan het pedagogisch en didactisch klimaat op school, aan ver-

gaderingen en overleg en het bieden van beleidsondersteuning mbt onderwijsvernieu-

wing, projecten en schoolvisie, dit zowel op microniveau van de klassen en groepen als 

op mesoniveau van de school en lokale ondersteunende context;

PP Kan constructief en emancipatorisch samenwerken met collega’s, leerlingen, ouders, 

gezinnen, professionele (externe) begeleiders en de bredere omgeving van de leerlingen;

PP Heeft zicht op de ondersteuningsbehoeften en –mogelijkheden van ouders/opvoeders 

en leerlingen en kan op basis hiervan een afstemming en wisselwerking tot stand 

brengen tussen de verschillende actoren die wenselijk is voor de ontwikkeling van de 

leerlingen, desgewenst in samenwerking met centra voor leerlingenbegeleiding;

PP Kan een handelingsplanning en groepsplannen opstellen en implementeren in een 

multidisciplinair team.

3 Investeren in professionele ontwikkeling
PP Heeft actief aandacht voor nationale en internationale professionele oriëntatie en 

deskundigheidsbevordering;

PP Investeert in de eigen professionele ontwikkeling en kan cyclisch leren uit eigen erva-

ringen, andermans ervaringen en andere bronnen, zet de eigen ontwikkeling in om het 

beleid van de school te inspireren en benut te aangeboden kansen om zich verder te 

ontwikkelen;

PP Heeft zicht op eigen kwaliteiten en werkpunten, en kan de eigen ondersteunings-

behoeften bepalen om opvoedings- en onderwijsprocessen van leerlingen effectief te 

sturen;

PP Ontwikkelt coachingsvaardigheden en kan collegiale ondersteuning bieden en vragen.

4 Efficiënte leef- en werkomgeving creëren
PP Kan in samenwerking met een deskundig team een leef- en leeromgeving creëren 

waarin de zelfstandigheid van leerlingen wordt bevorderd en waarin open communica-

tie wordt afgestemd op de omgangsvormen in de leefwereld van de leerlingen;

PP Is pedagogisch competent in de omgang met leerlingen en streeft een evenwicht 

tussen veiligheid en uitdaging na: kan een veilige leer- en werkomgeving creëren met 

houvast en structuur, leerlingen welkom laten voelen en mogelijkheden geven, leerlin-

gen respectvol met elkaar laten omgaan, inspelen op de individuele hulpvraag van de 

leerlingen of van de groep;

PP Is didactisch competent in de omgang met leerlingen en kan een krachtige leeromge-

ving creëren: herkent de specifieke noden van de leerlingen op basis van observatie en 

informatie, motiveert leerlingen en heeft aandacht voor zelfstandig en samenwerkend 

leren;

PP Is organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere betrokkenen: kan 

een leef- en werkomgeving creëren die ordelijk, rustig en taakgericht is, kan in overleg 

met teamleden adequate keuzes maken rond doelstellingen en aanpak en kan admini-

stratieve gegevens efficiënt verzamelen en te verwerken;

PP Is in staat tot effectief klasmanagement dat het evenwicht houdt tussen sturing en 

ruimte voor eigen initiatief van leerlingen.
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5 Attitude en interpersoonlijke communicatie
PP Is in staat tot empathisch handelen;

PP Werkt handelindsgericht, waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 

leerling centraal staat;

PP Maakt contact met de leerlingen en zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met de 

leerkracht en andere leerlingen;

PP Geeft leerlingen leiding maar laat ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en inbreng;

PP Schept een goed klimaat voor samenwerking met leerlingen en tussen leerlingen 

onderling;

PP Kent diverse communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van leerlingen;

PP Kent op een praktisch niveau communicatietheorieën, groepsdynamica en inter-

culturele communicatie alsook de implementatie hiervan voor het eigen handelen.

2.3.3 Besluit

Onderwijs en met name de zorg voor kinderen was de voorbije jaren onderhevig aan grondige 

veranderingen. 

 – Steeds meer kinderen worden gediagnosticeerd met advies voor extra zorg. Dit heeft deels 

te maken met betere wetenschappelijke inzichten in leer- en gedragsproblemen en met een 

grotere professionele aandacht voor deze problemen, maar ook met het groeiende aantal kin-

deren met socio-emotionele problemen, gedragsproblemen en leerproblemen. 

 – Onderwijs in Vlaanderen scoort goed op internationale vergelijkende studies maar de kloof 

tussen de kopgroep en de achterblijvers is nergens zo groot. Het onderwijs slaagt er niet in de 

kloof tussen deze groepen in het systeem te dichten. Integendeel, het onderwijs wordt vaak 

verweten de sociale ongelijkheid te reproduceren. De kans om in het buitengewoon onderwijs 

te komen wanneer je moeder laaggeschoold is, is 8 tot 10 maal hoger dan bij een kind van 

een hooggeschoolde moeder. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben 5 maal meer kans op 

schoolse vertraging in het eerste leerjaar.

 – Het grote aantal kinderen met zorg en het debat rond gelijke onderwijskansen stelt vragen bij 

de houdbaarheidsdatum van het reguliere leerstofjaarklassensysteem en de manier waarop 

het onderwijs omgaat met interne en externe differentiatie. De diversiteit wordt steeds dui-

delijker zichtbaar in onderwijs. De uitdaging bestaat erin op zoek te gaan naar manieren om 

kinderen volgens hun eigen individuele mogelijkheden en talenten kansen te geven. Dit ver-

onderstelt een openheid en bereidheid om op zoek te gaan naar aangepaste methodieken, 

aangepaste organisatievormen en aangepaste structuren.

Deze veranderingen stellen de opleidingen voor de uitdaging hun opleidingsprogramma’s voort-

durend aan te passen aan de zich wijzigende realiteit. 

De commissie zal in het bijzonder nagaan of de opleidingen over voldoende aanpassingsver-

mogen beschikken om in te spelen op de veranderende situatie in het werkveld en voldoende 

stilstaan bij het werken aan het onderbouwen van een duurzame visie op zorg.
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In dit hoofdstuk geeft de visitatiecommissie in vergelijkend perspectief een overzicht van haar 

bevindingen over de bachelor-na-bacheloropleidingen Buitengewoon onderwijs en Zorgverbre-

ding en remediërend leren in Vlaanderen. De commissie besteedt bij de vergelijking vooral aan-

dacht aan elementen die haar met meest in het oog gesprongen zijn of die zij belangrijk acht, 

en aan vaststellingen die zij in meerdere rapporten heeft gedaan. Het is niet de bedoeling van 

de commissie om de individuele opleidingsrapporten in detail te herhalen. Waar relevant zal de 

commissie voorbeelden van goede praktijk aanhalen.

algemene Overwegingen

Sinds het academiejaar 2004–2005 zijn de bachelor-na-bacheloropleidingen formeel opgenomen 

in de structuur van het professioneel en academisch Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Formele 

erkenning van de opleidingen geschiedt op basis van accreditatie door NVAO. De visitatie van de 

beide bachelor-na-bacheloropleidingen – Buitengewoon Onderwijs en Zorgverbreding en Reme-

diërend Leren – is de eerste kennismaking van deze opleidingen met het accreditatiekader. De 

visitatiecommissie geeft in het algemeen gedeelte een vergelijkend perspectief en overzicht van 

belangrijke observaties, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het visiteren van de 15 

opleidingen.

De bachelor-na-bacheloropleidingen Onderwijs: buitengewoon onderwijs en Onderwijs: 
Zorgverbreding en remediërend leren
In het kader van doelmatigheid, effectiviteit en kwaliteitsontwikkeling van de opleidingen vraagt 

de commissie aandacht voor de navolgende overwegingen en aanbevelingen: 

De visitaties van de bachelor-na-bacheloropleidingen hebben hun nut en noodzaak aangetoond. 

Het interne debat over de opleiding, onder druk van een aanstaande visitatie, levert een positieve 

bijdrage aan de kwaliteitsbewustwording- en ontwikkeling bij de docenten en bij betrokken sta-

keholders, zowel inhoudelijk als strategisch. De zelfevaluatierapporten zijn in algemene zin van 

redelijke tot goede kwaliteit en getuigen van reflectief vermogen bij alle betrokkenen ten aanzien 

van de sterke en zwakke kanten van de opleiding. De visitatie blijkt een katalysator te zijn voor 

bewustwording en innovatie.
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hOOfDstuk iii
De cluster bachelors-na-bachelors Onderwijs 
in vergelijkend perspectief
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De commissie stelt vragen bij de huidige doelmatigheid en effectiviteit van het visitatietraject , 

ook in relatie tot de kosten en baten voor de opleidingen. De doorlooptijd van het traject belem-

mert de effectiviteit en continuïteit van de kwaliteitsontwikkeling van de opleiding. Opleidingen 

zijn erbij gebaat als de bevindingen van de commissie kort na het visitatiebezoek beschikbaar 

zijn, opdat mogelijke verbeterprojecten in gang gezet kunnen worden die tot gewenste effecten 

leiden op korte termijn. De betrokkenheid en motivatie van de lectoren en opleidingsverantwoor-

delijken wordt op deze wijze erkend en gestimuleerd.

De commissie heeft waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers en verant-

woordelijken voor en tijdens de visitatie. Voorbereiding en uitvoering van de visitaties zijn mogelijk 

gemaakt doordat de opleidingen tijdig de benodigde informatie en documentatie ter beschikking 

stelden. De begeleiding en facilitering van de commissie tijdens de visitatie is goed georganiseerd. 

De openhartigheid van de deelnemers aan de gesprekken heeft een positieve invloed op het functi-

oneren van de commissie tijdens de visitatie en op de kwaliteit van haar bevindingen. 

De samenstelling van de (interne en externe) gesprekgroepen die aan de visitatie deelnemen, 

roept soms vraagtekens op. De commissie heeft de indruk dat deze samenstelling onvoldoende 

recht doet aan het principe van ‘representativiteit’ en pleit voor meer à select gekozen gespreks-

deelnemers.

In algemene zin heeft de commissie waargenomen dat de opleidingen gedegen en integer hebben 

gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen die inhoudelijk van toegevoegde 

waarde zijn voor de ontwikkeling van de professionaliteit van de leraar.

Geconcludeerd moet echter worden dat een reflectie op het doel van de opleidingen, het vereiste 

kwaliteitsniveau, de financiële en personele omkadering en de noodzakelijke samenwerkings-

relaties – zeker met de initiële opleidingen – meer regie vereist op Vlaams niveau. Het maat-

schappelijke en politieke debat over de doelstellingen van inclusief onderwijs eist een beleids-

rijke onderwijsagenda. Het onderwijsveld draagt een grote verantwoordelijkheid naar ouders en 

kinderen. Het is aan (politieke) bestuurders daartoe de noodzakelijke voorwaarden te creëren om 

recht te doen aan de verwachtingen in deze. Het is aan de lerarenopleidingen om vanuit een naar 

‘buiten ‘ gerichte attitude initiatief te nemen om vorm te geven aan wenselijke innovaties naar 

inhoud en samenwerking.

Meer structurele samenwerking
De commissie stelt vast dat de competentiematrix van de Associatie KU Leuven voor de beide 

bachelor-na bacheloropleidingen een waardevol richtinggevend document is geweest voor de 

inrichting van de opleidingen. De kwaliteit van deze matrix is aanleiding geweest voor meer 

inhoudelijke samenwerking tussen de hogescholen en heeft als zodanig een voorbeeldfunctie 

in Vlaanderen. De commissie waardeert deze ontwikkeling zeer, maar komt tegelijkertijd tot de 

bevinding dat deze samenwerking zich in een beginstadium bevindt. Diversiteit in opleidingscon-

cepten is noodzakelijk en wenselijk, maar ontkent niet de noodzaak van doelmatige en effectieve 

samenwerking.

De commissie pleit in dit kader voor een meer structurele samenwerking tussen lerarenopleidin-

gen. Het gezamenlijk ontwikkelen van een integrale visie op opleiden – inhoudelijk, didactisch, 

organisatorisch, financieel en personeel – heeft een aantoonbare meerwaarde en leidt tot meer 

herkenbare opleidingen voor de beroepspraktijk en voor de studenten. Deze samenwerking hoeft 

geenszins afbreuk te doen aan de eigen visie en verantwoordelijkheid van de afzonderlijke op-

leidingsinstituten. Netwerkorganisaties hebben hun doelmatigheid en effectiviteit aangetoond. 

De werkgevers in het basisonderwijs en het secundair onderwijs dienen van meet af aan betrok-

ken te zijn in dit proces. Dit vraagt om proactief beleid en veronderstelt een cultuuromslag in 

de lerarenopleidingen die zich in de samenleving – en in bijzonder naar de beroepspraktijk – als 

innoverend en beroepsgericht willen profileren en positioneren. 
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Grenzen aan kleinschaligheid
De omvang van sommige opleidingen – qua aantal studenten – baart de commissie zorgen. Ste-

delijke of regionale samenwerking – ook tussen de verschillende zuilen – is wenselijk en nood-

zakelijk. Volgens de commissie hypothekeert kleinschaligheid de vereiste kwaliteit van de oplei-

dingen alsook de efficiënte aanwending van personele en financiële middelen. Er zijn derhalve 

grenzen aan kleinschaligheid.

Een opleiding met twee afstudeerrichtingen
De commissie stelt vragen bij het nut en de noodzaak van twee bachelor-na-bacheloropleidingen 

in het kader van het zorgcontinuüm. Vastgesteld is dat de beide opleidingsprogramma’s – uit-

gaande van dezelfde competentiematrix- in accenten weliswaar verschillend zijn, maar tegelij-

kertijd grote overeenkomsten vertonen. De commissie pleit dienaangaande voor één opleiding 

– inhoudelijk geënt op het zorgdebat – met een gemeenschappelijke stam en 2 functionele (of 

meer) afstudeerrichtingen. 

Externe oriëntatie
Opvallend blijft de overwegende ‘interne gerichtheid’ van de meeste opleidingen. Vastgesteld 

kan worden dat het primaire proces in de opleidingen veel aandacht vraagt en krijgt. De druk 

is groot: uitvoering van de (les)-taken, begeleiding en overleg vragen veel tijd. Hierdoor raakt de 

noodzakelijke externe oriëntatie (ontwikkelingen in de samenleving, samenwerking met exter-

nen, professionalisering en internationale oriëntatie) voor de docenten ondergeschikt, ondanks 

het feit dat ze van groot belang zijn voor de kwalitatieve impulsen van het opleidingsprogramma. 

De commissie vraagt hiervoor de aandacht van de opleidingsverantwoordelijken.

Samenwerking werkveld
Over de samenwerking met het werkveld is de commissie bezorgd. Het is niet altijd duidelijk 

wie tot het ‘werkveld’ van de opleidingen behoort. De commissie pleit voor een brede definitie 

en opvatting hiervan: de scholen voor basis- en secundair onderwijs, centra voor leerlingbegelei-

ding, universiteit, pedagogische begeleidings- en nascholingsdiensten, diensten in de educatieve 

en curatieve (remediërende) sector, gezondheids- en welzijnsinstellingen. In algemene zin zijn 

de contacten met de afnemende scholen goed. De vraag stelt zich of deze contacten leiden tot 

intensieve samenwerking en afstemming ten aanzien van de inhoud van de opleiding en de be-

geleiding van studenten. De indruk bestaat dat effectieve inbreng van de beroepspraktijk meer 

een gekoesterde wenselijkheid dan een gerealiseerde feitelijkheid is. Waar kunnen opleiding en 

scholen elkaar op aan spreken zonder formele overeenkomst? Er is dienaangaande meer vrijblij-

vendheid dan wenselijk in een dergelijke samenwerkingsrelatie.

Over en weer is veel waardering en respect voor elkaars positie en inspanning. De mentoren-

cursus, die door verschillende hogescholen aan de beroepspraktijk wordt aangeboden, wordt 

gewaardeerd. Verdere professionalisering van deze leergang verdient de aandacht als ook de 

overweging om deze leergang te financieren door de overheid die daarmee het belang van men-

torenvorming erkent en faciliteert. Tevens adviseert de commissie de overheid de afschaffing van 

de financiële toelage voor de mentoren te heroverwegen.

De samenwerking tussen opleiding en werkveld kan en moet verbeterd worden. Het dient van-

zelfsprekend te zijn dat de opleidingen selectief zijn in het kiezen van stagescholen en mentoren 

op basis van heldere selectiecriteria. 

Naar de opvatting van de commissie verdient de rol van de stageschool en de mentor in de begelei-

ding èn in beoordeling van de student in het kader van kwaliteitsontwikkeling nadere precisering 

qua rol en verantwoordelijkheid. De erkenning van deze verantwoordelijkheden voor de beroeps-

praktijk bevordert en versterkt de samenwerking en het vertrouwen tussen opleiding en afnemend 

veld. Structureel partnership tussen beide organisaties levert duurzame kwaliteitseffecten op voor 

beiden. In de opvatting van de commissie een onontkoombare doelstelling voor de nabije toekomst.
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Diversiteitsbeleid
De commissie stelt vast dat het diversiteitsbeleid in de beide opleidingen nog onvoldoende ex-

pliciet tot ontwikkeling is gekomen. Deze vaststelling betreft de inhouden van het aangeboden 

programma waar de thematieken allochtone en autochtone kansarmoede, taalbeleid en meer-

taligheid, interculturaliteit, gelijke onderwijskansen e.d. onvoldoende uitgediept worden. De 

vaststelling betreft ook het personeelsbeleid waar in beperkte mate aandacht gegeven wordt 

aan de vorming van een personeelsformatie die een goede afspiegeling is van de hedendaagse 

maatschappij, zeker in de context van een grootstad. Allochtone lesgevers, ervaringsdeskundigen 

kansarmoede en lesgevers met functiebeperkingen komen slechts uitzonderlijk voor in het lesge-

verskorps. Bij de rekrutering van nieuwe studenten dienen hogescholen meer inspanning te doen 

om studenten uit deze groepen te interesseren voor het leraarsberoep.

Internationalisering in de bachelor-na-bacheloropleiding
De internationale oriëntatie en samenwerking voor studenten en medewerkers in de beide gevi-

siteerde opleidingen verdient expliciet de aandacht van de verantwoordelijke beleidsmakers bin-

nen de hogescholen /opleidingen. Praktische bezwaren mogen de noodzakelijke beleidsintenties 

niet oneigenlijk belemmeren. Lectoren en studenten zijn gebaat met deze externe professionele 

oriëntatie: het inhoudelijke vakmanschap wint aan diepgang. Vele mogelijkheden zijn voorhan-

den om deze internationale dimensie toe te voegen aan de leerervaringen van betrokkenen. Het 

bevorderen van de mobiliteit, internationalisation@home, literatuurstudie en excursies zijn goe-

de voorbeelden waarvan de commissie heeft kennis genomen tijdens de visitaties.

Samenwerking initiële opleiding en bachelor-na-bacheloropleiding
De commissie pleit voor intensieve samenwerking en wederzijdse afstemming binnen de leraren-

opleidingen en/of met verwante opleidingen op hogeschool of universiteit, zoals eerder verwoord. 

Het verdient aanbeveling de bachelor-na-bacheloropleidingen meer structureel in te bedden in 

het beleid (inhoudelijk en personeel )van de hogeschool en de associatie. Deze zienswijze biedt 

tevens de mogelijkheid om de inhoudelijke ontwikkeling en programmering van de curricula 

door een vast team van lectoren te laten uitvoeren, zeker indien de band met de beroepsprak-

tijk aantoonbaar gewaarborgd is. Hierdoor is het eigenaarschap van het opleidingsprogramma 

meer herkenbaar dan in het vaak voorkomend opleidingsconcept met veel gastdocenten. Het 

uitvoeren van het opleidingsprogramma door een vast kernteam verhoogt de consistentie van de 

opleidingsdoelen in relatie tot de competentiematrix, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

van de docenten en de herkenbaarheid van de doelen voor de studenten. Bovendien draagt deze 

personele inzet bij aan de consistentie en objectivering van de permanente evaluatie en toetsing 

van de opleiding. Voor eventuele specifieke onderwerpen kan zeker gebruik gemaakt worden van 

de bijzondere expertise van gastdocenten. 

De rol van de hogeschool bij stage en werkplekleren
Verschillende bachelor-na-bacheloropleidingen organiseren de opleiding in voltijds – en deeltijd-

trajecten. Deeltijdse opleidingen worden gevolgd door cursisten die werk en studie combineren. 

De voltijdse opleidingen worden gevolgd door cursisten die geen directe werkervaring hebben 

met het aangeboden opleidingsprogramma. Daarvoor is een stageperiode opgenomen in het pro-

gramma. Voor deeltijdcursisten is geen stage voorzien, maar het zogenoemde werkplekleren. 

Beide opleidingsvarianten hebben voor- en nadelen, alsook een eigen dynamiek om het beroeps-

gerichte karakter van de opleiding te bewerkstelligen. 

De commissie is van mening dat de taak en verantwoordelijkheid van de opleiding in de begelei-

ding van cursisten in beide stagevarianten verdere professionalisering en systematisering behoeft.

Ten aanzien van de werkplek-variant stelt de commissie vast dat het aanbeveling verdient om 

deze variant niet uitsluitend in de eigen school te laten plaats vinden. Het opdoen van werker-

varing elders heeft aantoonbare meerwaarde voor de cursist in zijn professionele toerusting en 
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ontwikkeling. Bovendien draagt dit bij tot objectivering van de evaluatie – en beoordeling van de 

werkzaamheden van de cursist. Praktische bezwaren zijn naar de mening van de commissie on-

dergeschikt aan de noodzaak van de verdere professionalisering van de opleiding en begeleiding.

Het gebruik van de werkvormen intervisie en supervisie in de begeleiding van studenten tijdens 

stages en werkplekleren wordt door de commissie gewaardeerd. De indruk bestaat dat de toepas-

sing ervan nog meer rendeert indien geïnvesteerd wordt in de verdere professionalisering van 

medewerkers, mentoren en studenten in deze methodieken.

Deeltijdse opleidingen
De deeltijdopleidingen verdienen beleidsmatig meer aandacht van hogescholen, overheid en 

schoolbesturen. De combinatie van gezin,werk en studie vraagt om bijzondere vormen van bege-

leiding en ondersteuning van de cursisten door hogescholen, aangepast aan de fysieke beschik-

baarheid van lectoren en cursisten. De vraag aan de overheid is op welke wijze leraren gestimu-

leerd kunnen worden vanuit de verloningsystematiek om deel te nemen aan geaccrediteerde 

bachelor-na-bacheloropleidingen. Het volgen van professionaliseringsactiviteiten door medewer-

kers moet voor schoolbesturen aanleiding zijn een faciliterend beleid voorhanden te hebben en 

daarvoor te kunnen beschikken over de noodzakelijke financiële middelen.

Geen lesbevoegdheid op marginale basis
De commissie is van oordeel dat de consequenties van het instroombeleid voor de gevisiteerde 

opleidingen aandacht vraagt en beleidsmatig aanscherping en heroverweging behoeft. Het kun-

nen verwerven van een lesbevoegdheid voor het onderwijs op basis van een marginaal pedago-

gisch opleidingsprogramma tijdens de bachelor-na-bacheloropleiding (of zelfs zonder specifiek 

programma) doet geen recht aan de status en verworven eindkwalificaties van de leraar die een 

driejarige bacheloropleiding heeft gevolgd. De commissie pleit bovendien uitdrukkelijk voor een 

opleiding op maat voor BGV-leerkrachten, die de huidige bachelor-na-bacheloropleiding oneigen-

lijk gebruiken omdat zij niet over een bachelordiploma beschikken. 

Vakliteratuur
De commissie is bezorgd over de wijze waarop (recente en/of buitenlandse) vakliteratuur ge-

raadpleegd is en verwerkt wordt in de bachelorproef. Het verdient aanbeveling om cursisten 

meer expliciet te vragen of te verplichten kennis te nemen van deze Nederlandstalige en inter-

nationale vakliteratuur. Het stimuleren van kennisontwikkeling is een noodzakelijk onderdeel en 

voorwaarde voor het realiseren van competentiegericht opleiden. 

In dit kader pleit de commissie tevens voor meer balans tussen de proces- en productgerichte 

evaluatievormen en voor meer objectivering van de beoordeling van de eindkwalificaties van de 

cursist. Het toetsbeleid verdient expliciet meer aandacht van de opleidingsverantwoordelijken 

en medewerkers.

Bachelorproef
De commissie is van oordeel dat de bachelorproef van de studenten het visitekaartje van de op-

leiding kan zijn en als zodanig aan hoge en strenge kwaliteitseisen dienen te voldoen. Aandacht 

voor de proceskant van de evaluatie en beoordeling van de bachelorproef is zeker aanwezig, 

maar de commissie pleit voor het meer expliciet maken van de noodzakelijke kennis en vaar-

digheden in de gepresenteerde bachelorproef. Op deze wijze heeft de bachelorproef een functie 

voor de stagescholen en mogelijk een (publicitair) belang voor de opleiding in het kader van de 

Maatschappelijke Dienstverlening en Onderzoek. 

Studietijd
Bijzondere aandacht vraagt de commissie voor de studietijd. Vastgesteld is door de commissie 

dat studiemetingen al dan niet verricht worden of niet hebben geleid tot betrouwbare gegevens 

over de begrote en reële studietijd bij het merendeel van de gevisiteerde opleidingen. De commis-
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sie vindt dit een zorgelijke conclusie omdat een wettelijk verankerde kwantitatieve inspanning 

op deze wijze niet aantoonbaar gerealiseerd wordt door veel opleidingen. In dit kader vraagt de 

commissie tevens aandacht voor nadere studie omtrent het vinden van de antwoorden op stu-

diebevorderende en belemmerende factoren die door cursisten en lectoren gesignaleerd zijn, met 

name in de deeltijdopleiding. Deze opleiding veronderstelt eigentijdse en aangepaste vormen van 

studiebegeleiding en coaching.

Financiering van bachelor-na-bacheloropleiding
De commissie is van mening dat de huidige bekostigingsystematiek (50 procent) door de 

Vlaamse overheid van de bachelor-na-bacheloropleidingen moeilijk te verzoenen is met het 

maatschappelijk en onderwijskundig belang. De financiële omkadering verdient op korte ter-

mijn de volle aandacht. De commissie zal hieromtrent nadrukkelijk rapporteren aan de be-

leidsverantwoordelijken.

De visitaties van voornoemde opleidingen nodigen de commissie tevens uit tot een aantal reflec-

ties over de herpositionering van de lerarenopleidingen in de huidige complexe samenleving en 

in de educatieve infrastructuur van het Vlaamse onderwijslandschap.

Kansen lerarenopleidingen / bacheloropleidingen
De complexiteit van de huidige samenleving is gebaat bij kwalitatief hoogstaand onderwijs dat 

verzorgd wordt door vakbekwame leraren. De grondslag voor een succesvolle onderwijsloopbaan 

en een kansrijke maatschappelijke ontplooiing is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van 

het onderwijs. Kinderen de nodige instrumentele kennis en vaardigheden bijbrengen blijft een 

opdracht van leraren. Daarnaast hebben zij de belangrijke taak om kinderen zelfstandig te leren 

denken, waardoor deze later als volwassene kunnen participeren en een bijdrage kunnen leveren 

aan een democratische samenleving.

Deze aannamen vereisen naar de mening van de commissie een herbezinning op de inrichting en 

positionering van de lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

 – De noodzakelijke beroepsgerichtheid van de lerarenopleidingen en de gevisiteerde bachelor-

opleidingen veronderstelt een intensieve structurele betrokkenheid en samenwerking tussen 

de beroepspraktijk en de opleidingen en omgekeerd. 

 – De kwaliteit van de vakbekwame leraar is in hoge mate mede afhankelijk van de kwaliteit 

van de instroom. De maatschappelijke status en de aantrekkelijkheid van het beroep dient 

opnieuw inzet te zijn van nadere studie en innovatieve beleidsmaatregelen.

 – De inrichting van een specifieke Masteropleiding voor leraren kan een bijdrage leveren aan de 

kwalitatieve ontwikkeling van het onderwijs.

Toelichting
 – Initieel onderwijs en post-initieel onderwijs dienen noodzakelijkerwijs structureel met elkaar 

verbonden te zijn. Beide entiteiten versterken elkaar indien de uitvoering van de onderwijs-

activiteiten in handen is van lectoren die naast hun academische opleiding in de gelegenheid 

gesteld worden de rijkdom van de beroepspraktijk te ervaren door een actieve bijdrage te 

leveren aan de schoolontwikkeling en de professionalisering van leraren. De erkenning van de 

noodzaak van Maatschappelijke Dienstverlening en Onderzoek voor lerarenopleidingen is van 

eminent belang voor de kwalitatieve ontwikkeling van deze opleidingen. De lerarenopleidin-

gen dienen derhalve een meer prominente positie na te streven in het brede educatieve veld 

door actief te zijn in de dienstverlening en de uitvoering van wetenschappelijk praktijkgericht 

onderzoek.
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De inhoudelijke samenwerking met het brede educatieve veld wordt hierdoor versterkt. De 

studenten in opleiding hebben meer profijt van de beroepsgerichte inbreng van lectoren 

die actuele kennis en recente ervaring hebben met het domein waarvoor zij opleiden. Deze 

herpositionering vraagt om een herijking van de financiële en arbeidsvoorwaardelijke omka-

dering van de lerarenopleidingen en de medewerkers. Het benoemings- en professionalise-

ringsbeleid voor lectoren dient gestoeld te zijn op de brede inzetbaarheid van de professional 

voor zowel de opleiding als voor de beroepspraktijk.

 – Vastgesteld is door de commissie dat de instroom van de lerarenopleidingen door beleidsver-

antwoordelijken en docenten als zorgelijk wordt gedefinieerd, alsook de onevenwichtigheid 

(man/vrouw) in de samenstelling van de studentenpopulatie. De toenemende kwantitatieve 

instroom vanuit het TSO en BSO in de lerarenopleidingen vraagt een meer specifiek toela-

tings- en opleidingsbeleid. Het belang van de vakbekwame leraar in de huidige complexiteit 

van de samenleving, waarin innovatie, voortgaande mondialisering en de noodzaak van so-

lidariteit en gemeenschapszin evident is, heeft veel consequenties voor de inhoud van het 

onderwijs en de noodzakelijke (agogische) competenties van de leraar. De keuze voor een 

Masteropleiding voor leraren – ook voor het basisonderwijs – is mogelijk in dit perspectief al-

leszins gerechtvaardigd en kan een kwaliteitsimpuls geven aan de verantwoordelijkheid die 

het onderwijs heeft ten aanzien van kinderen en ouders. In dit kader is echter tevens een (ver-

plicht) professionaliseringsbeleid voor leraren en opleiders gewenst, een beleid dat recht doet 

aan de noodzaak om een ooit verworven bevoegdheid voortdurend te toetsen aan wenselijke 

actuele bekwaamheden.

Een professionele ‘opleiding voor opleiders’ kan hiertoe een bijdrage zijn.

 

Op weg naar professionele arbeidsorganisaties in basis- en secundair onderwijs?
De inrichting van professionele arbeidsorganisaties in het basis- en secundair onderwijs – met 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en aansprekende loopbaanontwikkeling – heeft een positieve 

aanzuigende werking op abituriënten voor het leraarschap. De aanvaarding en implementatie 

van het principe van ‘erkende ongelijkheid’ in de functieopbouw en verloningsystematiek kan 

een bijdrage zijn aan de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie waarin persoonlijke 

groei gestimuleerd, erkend en gehonoreerd wordt. Het beroep leraar vereist meer differentiatie, 

persoonlijke groei en status.

Conclusie
De samenleving vereist een vakbekwame didactische leraar en een pedagogisch begaafd inspi-

rator. Leraren hebben een belangrijke spilfunctie in de ontwikkeling en vorming van kinderen en 

jongeren. Deze aanname vraagt om een herbezinning op de bestaande competentieprofielen en 

selectiecriteria voor de leraar. Behalve de noodzakelijke (vak-)inhoudelijke deskundigheid vraagt 

het leraarsberoep in de huidige tijd meer nadrukkelijk om communicatieve en sociale vaardighe-

den, assertiviteit, een naar buiten gerichte houding en ondernemerschap. Hernieuwde aandacht 

voor de innovatie van de opleiding en de professionalisering van leraren en directies wordt door 

de samenleving zeer gewaardeerd. Lerarenopleidingen dienen een spilfunctie te ambiëren in de 

educatieve infrastructuur. De commissie adviseert de lerarenopleidingen daartoe zelf het initia-

tief te nemen- in samenspraak met het werkveld. De huidige tijd biedt kansen aan de opleidingen 

om de bestuurlijk-politieke aandacht te vestigen op het maatschappelijk belang van het leraar-

schap. 
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie

De commissie kon vaststellen dat alle opleidingen in meer of mindere mate hebben nagedacht 

over het uitwerken van een goed onderbouwd, performant en richtinggevend competentieprofiel 

met competentieclusters, waarbij op een degelijke manier rekening wordt gehouden met de alge-

mene, algemeen beroepsgerichte en beroepsspecifieke competenties. Bij de meeste opleidingen is 

de competentiematrix verder geconcretiseerd in beheersingsniveaus en gedragsindicatoren. Het 

is de commissie hierbij opgevallen dat vrijwel alle opleidingen over het algemeen meer ambitie 

mogen hebben en in het bijzonder om een internationale component in de doelstellingen op te 

nemen. 

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

De commissie stelde tijdens de bezoeken vast dat de competentieclusters als geheel bij de mees-

te opleidingen goed in elkaar zitten en dat zij grotendeels overeenkomen met het domeinspe-

cifiek referentiekader dat de commissie heeft opgesteld. De commissie is van mening dat de 

meeste opleidingen uitgaan van handelingsgericht werken als kader, maar dat de opleidingen 

ook kritischer zouden mogen zijn en zich ook zouden mogen toetsen aan andere denkkaders. 

Een dergelijke kritische kijk zou eveneens voor de studenten een meerwaarde zijn. Verder vraagt 

de commissie zich af waarom opleidingen niet vaker kiezen voor een duidelijke profilering ten 

opzichte van elkaar in het competentieprofiel. 

De commissie heeft vastgesteld dat de meeste opleidingen inspanningen leveren om de doelstel-

lingen bekend te maken aan hun stakeholders. De opleidingen zouden volgens de commissie 

eveneens kunnen nadenken over het verbreden van de samenstelling van de resonantieraad/

opleidingscommissie. Bij sommige opleidingen stelde de commissie vast dat de competentiema-

trix en het geheel van competentiegericht onderwijs en evaluatie nog niet volledig doorleefd en 

gedragen worden in alle geledingen van de opleidingen en het werkveld. Ook merkt de commissie 

op dat de competenties soms nog te weinig gevolgen hebben bijvoorbeeld voor competentiege-

richt evalueren.

OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie doelstelling en inhoud

Volgens de commissie zijn de meeste opleidingen er op een adequate manier in geslaagd om 

de doelstellingen te vertalen naar concrete opleidingsonderdelen. Bij enkele van de instellingen 

kwam de commissie tot de vaststelling dat het programma of sommige programma-inhouden 

het nauwelijks mogelijk maken om alle vooropgestelde competenties te verwerven. Verder is het 

de commissie opgevallen dat het programma van sommige opleidingen een traditionele en rigide 

insteek heeft. 

Er is bij de meeste opleidingen een vorm van curriculumherziening die het mogelijk maakt me-

dewerkers, studenten en werkveld te betrekken bij het aanpassen van het programma aan actu-

ele vernieuwingen, noden en vragen. De commissie is echter van mening dat deze herzieningen 

bij sommige opleidingen nog te veel ad hoc gebeuren en meer vanuit de competentiematrix 

zouden moeten vertrekken.
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facet 2.2 eisen professionele gerichtheid 

De commissie stelde tijdens de bezoeken vast dat de aandacht voor vakliteratuur en referenties 

in bijna alle opleidingen kan verbeterd worden. Ook de mediatheken van de opleidingen kunnen 

in de meeste gevallen meer toegerust worden met voor de opleidingen bruikbare materialen en 

de studenten zouden meer gestimuleerd mogen worden om gebruik te maken van de media-

theken.

De commissie heeft tijdens de bezoeken vastgesteld dat er over de opleidingen heen een grote 

variatie bestaat wat praktijkervaring in het algemeen en de duur, de organisatie en de begelei-

ding van de stage of het werkplekleren in het bijzonder betreft. Bij een tweetal opleidingen is er 

voor de studenten nauwelijks de mogelijkheid om een gedegen stage-ervaring te verwerven. De 

commissie pleit voor een degelijk uitgebouwde stage met ondersteuning en begeleiding van de 

hogeschool. Tevens is de commissie voorstander van een degelijke professionele ondersteuning 

van mentoren die studenten mee begeleiden tijdens de stage.

Volgens de commissie zijn er bij slechts enkele opleidingen reeds good practices te vinden wat het 

toegepast wetenschappelijk onderzoek betreft. Andere opleidingen kunnen hier nog een tandje 

bijsteken.

facet 2.3 samenhang

De commissie is van mening dat bij alle opleidingen sprake is van samenhang tussen de verschil-

lende opleidingsonderdelen. Wel zijn er bij sommige opleidingen geen formele systematieken om 

overlap na te gaan en samenhang te bewaken. Volgens de commissie is hier meer regie nodig. 

Het grote aantal gastdocenten bemoeilijkt bij sommige opleidingen de samenhang in het pro-

gramma. 

facet 2.4 studieomvang

De commissie kon vaststellen dat alle opleidingen qua studieomvang voldoen aan de eisen ge-

steld door het decreet.

facet 2.5 studielast

De commissie heeft vastgesteld dat de meeste opleidingen blijvende aandacht moeten schenken 

aan systematische studietijdmetingen, de responsgraad en opvolging van de resultaten van deze 

metingen. De commissie heeft tijdens de bezoeken vastgesteld dat de opleidingen zich bewust 

zijn van het feit dat de opleiding voor werkstudenten zwaar is wegens de combinatie van werk en 

studie. De meeste opleidingen leveren inspanningen om piekbelasting te voorkomen.

facet 2.6 afstemming vormgeving - inhoud

De commissie heeft vastgesteld dat een aantal opleidingen intervisie en supervisie als meest 

gebruikte werkvorm in hun programma uitwerken. De commissie pleit in deze voor een grotere 

aandacht voor de professionalisering van het personeel dat instaat voor het begeleiden van de 

studenten in supervisie- en intervisiesessies. 

De commissie is van mening dat bijna alle opleidingen beschikken over een didactisch concept 

dat in lijn staat met de visie en de doelstellingen. Daarbij maken de opleidingen ook gebruik 

van een vrij uitgebreid aanbod aan werkvormen die in de meeste gevallen aansluiten bij het 

didactisch concept en die kaderen binnen de principes van volwassenenonderwijs. Toch kan de 

aansluiting bij het competentiedenken nog duidelijker gemaakt worden. Bij enkele opleidingen 

stelde de commissie een overaanbod van hoorcolleges vast. Gastdocenten kunnen bij sommige 

opleidingen meer mee worden genomen in het verhaal van competentiegericht onderwijs. 
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facet 2.7 beoordeling en toetsing

De commissie geeft aan dat er op vlak van beoordeling en toetsing nog inspanningen nodig zijn. 

Zo kunnen vrijwel alle opleidingen nog inspanningen leveren op het vlak van het uitwerken van 

een transparant en objectief toetsbeleid. De meeste opleidingen beoordelen nog niet competen-

tiegericht. Bij enkele opleidingen is er geen koppeling van de competenties en gedragsindicatoren 

met de toetsvormen. Er is nog te vaak een gebrek aan transparantie en duidelijkheid rond wat er 

geëvalueerd wordt en hoe men de norm kan halen. Vaak ontbreken beoordelingsformulieren bij 

de evaluatie. Ook bij het aanleveren van feedback aan studenten kunnen sommige opleidingen 

nog een tandje bijsteken. 

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

De commissie kon vaststellen dat alle opleidingen voldoen aan de decretale voorschriften voor 

wat betreft de instroomvoorwaarden voor een bachelor-na-bacheloropleiding. Wel stelde de com-

missie een grote variatie vast met betrekking tot de al dan niet aanwezigheid van een didactische 

module voor niet-onderwijsinstromers. Dergelijke modules hebben een beperkt aantal studie-

punten, wat de commissie doet besluiten dat deze niet in verhouding staan met het programma 

van de initiële lerarenopleiding. 

Het EVC- en EVK-beleid van de hogescholen wordt niet in alle opleidingen toegepast of geconcre-

tiseerd. Verder kan er volgens de commissie in het algemeen meer aandacht worden geschonken 

aan het diversiteitsbeleid van de instellingen. Dit geldt zowel voor diversiteit in de inhoud van het 

programma, als diversiteit in studenten- en personeelsbeleid. 

OnDerwerp 3 inzet van persOneel

facet 3.1 Kwaliteit personeel

De commissie heeft vastgesteld dat vrijwel alle opleidingen functionerings- en evaluatiegesprek-

ken voorzien voor hun vaste personeelsleden, maar dat dit meestal niet geldt voor de gastdo-

centen. De commissie is er voorstander van om een formele procedure van evaluatie van het 

personeel ook te veralgemenen naar alle personeelsleden.

Verder pleit de commissie voor meer aandacht voor professionalisering van het personeel. 

De commissie stelde bij de bezoeken vast dat bij sommige opleidingen de verhouding tussen het 

hogeschoolpersoneel en de gastdocenten/gastprofessoren scheef is gegroeid. Het bewaken van 

de consistentie tussen alle personeelsleden wordt op deze manier erg bemoeilijkt. De commissie 

is echter van mening dat sommige opleidingen slechts kwaliteitsvolle opleidingen kunnen wor-

den indien men streeft naar een gezonde mix van statutair personeel en gastdocenten.

facet 3. eisen professionele gerichtheid

De commissie heeft vastgesteld dat alle opleidingen gastdocenten aantrekken omwille van hun 

expertise. De gastdocenten die de opleidingen inzetten staan zelf deeltijds in de praktijk, waar-

door de band met het werkveld en de beroepspraktijk versterkt wordt. Bij enkele opleidingen is 

het inzetten van gastdocenten echter vrijwel de enige band van de opleiding met de praktijk. 

Blijvend oog hebben voor de link naar de praktijk, ook voor de statutaire personeelsleden, is aan 

te bevelen.
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facet 3.3 Kwantiteit personeel

De commissie heeft tijdens de bezoeken vastgesteld dat enkele opleidingen geleid lijken te wor-

den door één persoon, wat de opleidingen in kwestie kwetsbaar maakt. Het aantal VTE bij perso-

neelsleden ligt bij sommige opleidingen zeer laag. De commissie raadt de opleidingen aan met 

een kritische blik te onderzoeken of het inzetten van een groot aantal gastdocenten een troef 

dan wel een last voor de opleiding betekent, gezien de regie over de inhoud van het programma 

kan bemoeilijkt worden bij een hoog aantal gastdocenten. Ook dienen sommige opleidingen te 

reflecteren over de taakstelling van personeelsleden, en dan met name over de verhouding van 

onderwijsactiviteiten en organisatorische taken. Vooral studiebegeleiding komt bij een bachelor-

na-bacheloropleiding bij de personeelsleden van de opleiding zelf terecht. De commissie vraagt 

erover te waken dat deze extra taken niet ten koste gaan van de inhoudelijke kwaliteit. De com-

missie heeft vastgesteld dat de werkdruk van de personeelsleden bij vrijwel alle opleidingen hoog 

ligt. Wel heeft de commissie tijdens de bezoeken gesproken met een gemotiveerd en betrokken 

personeelskorps bij alle opleidingen, waarvoor de commissie waardering heeft. 

OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

De commissie heeft geconstateerd dat enkele bezochte opleidingen moeten roeien met de riemen 

die ze hebben. De campussen waar deze opleidingen ingericht worden zijn niet aangepast aan de 

eisen die het hoger onderwijs anno 2011 stelt. Wel heeft de commissie bij de opleidingen die op 

dit facet lager scoren vernomen dat de hogescholen plannen hebben voor een nieuwe campus. 

De commissie kijkt samen met de opleidingen uit naar de realisatie van de toekomstplannen.

De commissie is van mening dat de opleidingen nog verdere inspanningen zouden mogen leve-

ren om de studenten aan te zetten meer en beter gebruik te maken van de mogelijkheden van 

de bibliotheek/mediatheek.

facet 4.2 studiebegeleiding

De commissie heeft vastgesteld dat alle studiebegeleidingsmogelijkheden op de instellingen 

aanwezig zijn, maar aangezien de studiebegeleiding niet op het niveau van bachelor-na-bache-

lorstudenten voorzien is, maken de studenten er dan ook weinig tot geen gebruik van. In alle op-

leidingen ligt, gezien de laagdrempeligheid tussen student en docent, studiebegeleiding in han-

den van de personeelsleden. De commissies vindt het een meerwaarde als andere vormen van 

begeleiding op maat gemaakt voor de bachelor-na-bachelorstudent kunnen voorzien worden, 

zoals begeleiding bij actieonderzoeken, begeleiding bij de combinatie van studie en werk of bij 

het hanteren van internationale bronnen.

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de meeste opleidingen ingebed zijn binnen het kwa-

liteitszorgsysteem van de hogeschool. Bij enkele opleidingen kon de commissie merken dat ze 

nog maar recent waren opgenomen binnen het beleid van de instelling, en dat het kwaliteits-

zorgsysteem nog in een beginfase zat. Alle opleidingen hadden wel aandacht voor systematische 

bevragingen van de stakeholders. Enkele stakeholders, zoals het werkveld en de alumni, kunnen 

volgens de commissie nog meer systematisch worden betrokken bij de kwaliteitszorg binnen de 

opleidingen. Ook dient er volgens de commissie bij een aantal opleidingen expliciete aandacht te 

zijn voor het verhogen van de responsgraad bij de enquêtes.
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facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Over het algemeen heeft de commissie geconcludeerd dat de meeste opleidingen voldoende werk 

maken van het formuleren van en werken aan verbeteringsacties. Bij enkele opleidingen eindi-

gen de resultaten van bevragingen en focusgesprekken niet altijd in goed uitgewerkte verbete-

ringsacties. Verder vindt de commissie dat enkele opleidingen erop moeten letten dat ze niet in 

een beginfase van de PDCA-cyclus blijven steken.

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

De commissie stelt zich vragen bij de werkelijke invloed van het betrekken van de resonantie-

raad. Aandacht voor het voldoende breed samenstellen van deze resonantieraden is volgens de 

commissie dan ook aangewezen. Hierbij denkt de commissie bijvoorbeeld aan externe leerlin-

genbegeleiders, onderwijsbegeleiders, vertegenwoordigers van het socio-educatieve veld, ouders 

en alumni. Bovendien stelde de commissie vast dat op vlak van alumnibeleid en alumniwerking 

enkele instellingen nog inspanningen kunnen leveren zodat de alumni na hun afstuderen de 

banden met hun opleiding niet verliezen. Enkele opleidingen hebben hiervoor reeds goede voor-

beelden voorhanden.

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Uit de gesprekken blijkt dat de stakeholders de kwaliteit van de opleiding voldoende vinden. Stu-

denten voelen zich beter voorbereid op het werkveld, zijn meer zelfzeker, geven reflectie vaak als 

sterk punt van de opleiding aan, en verwerven meer praktijkervaring. Daarnaast moest de com-

missie vaststellen dat bij een aantal opleidingen diepgang en praktijkervaring ontbreekt zodat de 

opleiding niet aan de verwachtingen van de stakeholders beantwoordt.

De commissie heeft vastgesteld dat er een variatie binnen de opleidingen bestaat in de kwaliteit 

van de bachelorproeven. De aard van begeleiding van de bachelorproef en de vorm van de ba-

chelorproef zelf (in sommige opleidingen is een portfolio opgevat als een bachelorproef) speelt 

hierin ook een rol. Bij sommige opleidingen is het niet duidelijk hoe de studenten in hun ba-

chelorproef of portfolio een integratie van de competenties moeten aantonen, en hoe ze moeten 

bewijzen dat ze alle competenties hebben verworven. Verder meent de commissie dat er meer 

aandacht mag zijn voor het evenwicht tussen product- en procesevaluatie in deze. 

facet 6.2 onderwijsrendement

De commissie kon uit de verkregen cijfers opmaken dat het onderwijsrendement in de opleidin-

gen in orde is, ondanks dat systematische en objectieve rendementsgegevens veelal ontbreken. 

De commissies pleiten voor het formuleren van streefcijfers aangezien streefcijfers en streef-

doelen volgens de commissies immers aanbevelenswaardige instrumenten in het kader van een 

doelmatig richtinggevend kwaliteitsbeleid zijn.
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hOOfDstuk iv
Vergelijkende tabel kwaliteitsaspecten 
cluster bachelors-na-bachelors Onderwijs

De oordelen van de commissie op de zes onderwerpen en de daarbij horende facetten wordt 

in een vergelijkende tabel gegeven. De commissieleden hebben per facet een score op een 

vierpunten schaal (onvoldoende, voldoende, goed, excellent) en per onderwerp een score op een 

tweepuntenschaal (onvoldoende, voldoende) gegeven.

De toekenning van het oordeel slaat op het geheel van het facet en het onderwerp en is onder-

bouwd met argumenten. De oordelen moeten gelezen worden in samenhang met de tekst in 

de deelrapporten per instelling. Deze tabellen dienen dan ook met de nodige omzichtigheid te 

worden benaderd.

Verklaring van de scores op facetniveau:

E Excellent De opleiding realiseert voor het facet een niveau waardoor de 
ze zowel in Vlaanderen als internationaal als een voorbeeld 
van goede praktijk kan functioneren.

G Goed Het niveau van de opleiding stijgt voor het facet boven de 
basiskwaliteit uit.

V Voldoende De opleiding beantwoordt voor dit facet aan de 
basisstandaard of basisnorm voor respectievelijk een 
professionele bachelor, academische bachelor of master.

O Onvoldoende De opleiding presteert voor het facet beneden de gestelde 
verwachting en er is voor dit punt beleidsaandacht is.

NVT Niet van toepassing Het facet is voor beoordeling van de opleiding niet van 
toepassing.

oké Wordt vermeld bij het facet studieomvang indien de opleiding 
voldoet aan de decretale eisen omtrent de studieomvang.

Verklaring van de scores op onderwerpniveau:

V Voldoende
de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 
voldoet aan de basiskwaliteit.

O Onvoldoende
de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau niet 
voldoet aan de basiskwaliteit.

Verklaring van de gebruikte afkortingen in de tabel en opsomming van de gevisiteerde afstudeer-

richtingen, locaties en eventuele verwanten zoals brugopleiding, anderstalige opleiding, …
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De oordelen zijn van toepassing voor:

 – ARTESIS: Artesis Hogeschool Antwerpen 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

 – Ahs: Arteveldehogeschool 
bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

 – HOWEST: Hogeschool West-Vlaanderen 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

 – KdG: Karel de Grote-Hogeschool 
bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

 – KHLEUVEN: Katholieke Hogeschool Leuven 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

 – KHLim: Katholieke Hogeschool Limburg 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

 – KATHO: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

Opgelet:
De Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel werden niet opgenomen in de tabel om-

dat deze instellingen hebben gemeld de opleiding vanaf het academiejaar 2013-2014 niet meer 

te zullen aanbieden.
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De oordelen zijn van toepassing voor:

 – Ahs: Arteveldehogeschool 
bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

 – KdG: Karel de Grote-Hogeschool 
bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

 – KHBO: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende  
bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

 – KHK: Katholieke Hogeschool Kempen 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

 – KHLIM: Katholieke Hogeschool Limburg 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

 – LESSIUS M: Lessius Mechelen 

bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren





Opleidingsrapporten Onderwijs: 
buitengewoon onderwijs

Deel 2





artesis hOgesChOOl antwerpen
Algemene toelichting bij de bachelor- 
na- bacheloropleiding Onderwijs:  
buitengewoon onderwijs

Artesis Hogeschool Antwerpen – Buitengewoon onderwijs 39

De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs wordt aangeboden aan de Artesis 

Hogeschool Antwerpen. De hogeschool biedt opleidingen aan in zeven departementen, namelijk  

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, het departement Bedrijfskunde, lerarenoplei-

ding en sociaal werk, het Koninklijk Conservatorium, het departement Gezondheidszorg, het 

departement Industriële wetenschappen en technologie, het departement Ontwerpwetenschap-

pen en het departement Vertalers en tolken. In een tiental studiegebieden biedt de hogeschool 

zowel  professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen aan. 

De hoge school kan hiervoor gebruikmaken van een aantal campussen die verspreid liggen over 

Antwerpen , Lier, Turnhout en Mechelen. 

Samen met de Universiteit Antwerpen, de Plantijn Hogeschool, de Karel-de-Grote Hogeschool 

en de Hogere Zeevaartschool vormt de Artesis Hogeschool Antwerpen de Associatie Universiteit 

en Hogescholen Antwerpen (AUHA). De hogeschool heette tot voor 2008 kortweg de Hogeschool 

Antwerpen. Een fusie met de Plantijn Hogeschool vormt één van de toekomstplannen van de 

hogeschool.

De opleiding Buitengewoon onderwijs wordt ingericht op de Campus Zuid binnen het depar-

tement Bedrijfskunde, lerarenopleiding en sociaal werk. De vroegere BO-cursus die vóór 1995 

door het Stedelijk Onderwijs Antwerpen werd ingericht, werd in 1995 de Voortgezette Opleiding 

voor Buitengewoon Onderwijs (VOBO) in de pas gefusioneerde Hogeschool Antwerpen. Ten ge-

volge van de bamahervorming werd de VOBO omgevormd tot de bachelor-na-bacheloropleiding 

Buiten gewoon onderwijs. 

De hogeschool telt zo’n 8500 studenten. De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onder-

wijs wordt in het academiejaar 2011–2012 gevolgd door 24 studenten. Zij kunnen de opleiding via 

een deeltijds modeltraject van twee jaar afwerken.
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1  niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het bezoek kunnen vaststellen dat de opleiding impliciet aandacht 

heeft geschonken aan het integreren van algemene en algemeen beroepsgerichte competenties 

bij het opstellen van haar competentieprofiel. Het doel van de opleiding is immers om studenten 

te laten afstuderen als gespecialiseerde leraar in het buitengewoon onderwijs. Daarvoor moeten 

afgestudeerden beschikken over kennis en vaardigheden zoals analytisch en synthetisch kunnen  

denken, probleemoplossend kunnen denken, een kritische houding bezitten, resultaatgericht 

zijn, verantwoordelijkheidszin en omgevingsbewustzijn bezitten, een goede communicatie  

kunnen tentoonspreiden, in team kunnen werken, inter- en intrapersoonlijk inzicht vertonen, 

creatief  zijn, en zelfstandigheid en initiatief kunnen tonen. Deze algemene en algemene beroeps-

gerichte competenties zijn – geëxpliciteerd in de competentiematrix, en komen aan bod bij de 

ECTS-fiches per opleidingsonderdeel. 

In haar competentiematrix heeft de opleiding eveneens een twaalftal beroepsspecifieke compe-

tenties geïntegreerd. Deze zijn volgens de commissie afgetoetst aan het decreet en zijn op het 

niveau  van een professionele bachelor. De competenties van de opleiding Buitengewoon onder-

wijs zijn geïnspireerd op het decretale profiel van leraren in Vlaanderen, competentieprofielen van 

andere opleidingen Buitengewoon onderwijs in Vlaanderen en het ‘generiek competentieprofiel  

speciale onderwijszorg’ van Nederland. In het competentieprofiel van leraren in Vlaanderen 

vormen  tien functionele gehelen (rollen van de leraar) de basis. Deze rollen zijn 

1 de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, 

2 de leraar als opvoeder, 

3 de leraar als inhoudelijk expert, 

4 de leraar als organisator, 

5 de leraar als innovator/onderzoeker, 

6 de leraar als partner van de ouders of verzorgers, 

7 de leraar als lid van een schoolteam, 

8 de leraar als partner van externen, 

9 de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap,

10 de leraar als cultuurparticipant. 
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De opleiding stelt dat haar competentieprofiel hierbij aansluiting vindt. 

De commissie heeft een document kunnen inzien dat de koppeling legt tussen de tien functionele  

rollen van een leraar en de competenties waarover een student Buitengewoon onderwijs dient te 

beschikken. De commissie heeft uit de ingekeken documenten en tijdens de gesprekken evenwel 

niet kunnen afleiden waarop de keuze voor de twaalf beroepsspecifieke competenties, gelinkt 

met de tien functionele rollen, gebaseerd is. De commissie mist met andere woorden de toelich-

ting bij de gedane keuze.

De commissie heeft uit de ingekeken documenten afgeleid dat de opleiding geen prestatie-indi-

catoren heeft vermeld in haar competentieprofiel. Ook mist de commissie de explicitering van 

de niveaus waarop de opleiding verwacht dat haar studenten afstuderen, zoals integratie- of 

expertniveau . Het competentieprofiel verrijken met vermelding van een afstudeerniveau en 

gedrags indicatoren kan volgens de commissie een meerwaarde bieden, bijvoorbeeld bij het op-

stellen van evaluatiecriteria. 

Verder vestigt de commissie de aandacht op de internationale component in de doelstellingen , 

die tot op heden niet expliciet aanwezig is. Studenten zouden volgens de commissie meer 

aandacht kunnen besteden aan internationale modellen of het integreren van internationale 

bronnen  tijdens hun werkzaamheden. Een dergelijke internationale dimensie in de beroepsspeci-

fieke competenties integreren, betekent volgens de commissie een meerwaarde voor de opleiding 

in haar geheel.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt aandacht voor de internationale component in de doelstellingen.

 – De commissie adviseert de opleiding om na te denken over het opstellen van niveaus en 

prestatie -indicatoren.

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft bij het inkijken van het competentieprofiel afgeleid dat de opleiding haar 

studenten zowel een orthopedagogische als een orthodidactische basis wil meegeven. Deze 

keuze  vindt de commissie terug in de competentiematrix. De opleiding heeft enkele competen-

ties die studenten dienen te verwerven – zoals de samenwerking met ouders, leerlingen en de 

school, het planmatig handelen en het afstemmen van leerinhouden op de specifieke behoeften 

van de leerlingen – uitgesplitst naar onderwijs (A-pijler) en opvoeding (B-pijler). Deze opsplit-

sing vindt de commissie positief. Daartegenover staat dat de commissie bij de vergelijking van 

haar eigen domeinspecifieke referentiekader met het competentieprofiel van de opleiding enkele 
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 zaken mist. Volgens de commissie stimuleert de opleiding de aandacht van studenten voor hun 

eigen groeiproces onvoldoende expliciet. Dit uit zich in het feit dat de opleiding niet werkt met 

een groeiportfolio of iets dergelijks. Verder vindt de commissie geen dekking van de competentie 

van het ‘effectieve klasmanagement‘ in het competentieprofiel van de opleiding terug. Het com-

petentieprofiel van de opleiding geeft ook geen expliciete aandacht aan interpersoonlijke com-

municatie, zoals voorzien in het domeinspecifieke referentiekader van de commissie. 

Zoals vermeld heeft de opleiding de inspiratie voor het opstellen van haar competentieprofiel 

gehaald bij het beroepsprofiel van leraren in Vlaanderen. De opleiding heeft haar competentie-

matrix eveneens vergeleken met matrices uit bijvoorbeeld de Katholieke Hogeschool Leuven en 

de Erasmushogeschool Brussel. De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding ook interna-

tionaal inspiratie heeft opgedaan. Het opleidingsgebonden competentieprofiel werd met name 

afgestemd op het competentieprofiel van de speciale onderwijszorg van Nederland (brochure 

‘Bekwaam en speciaal‘). De commissie is tevreden over deze internationale invalshoek, maar kan 

zich zeker vinden in de stelling van de opleiding dat de internationale aftoetsing vrij beperkt is 

gebleven. Een uitbreiding hiervan kan zeker een meerwaarde bieden.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek van de opleiding vernomen dat het werkveld en 

de studenten enige inspraak hebben gehad in het opstellen van het competentieprofiel. Vooral de 

gastdocenten die zelf werkzaam zijn in het werkveld en de studenten die ook al werkzaam zijn in 

het (buiten)gewoon onderwijs konden volgens de opleiding hun vragen en noden inbrengen. De 

commissie vindt het eveneens raadzaam dat de doelstellingen zouden kunnen worden afgetoetst 

in een resonantieraad met vertegenwoordigers van het werkveld.

Bij het voeren van de gesprekken met verschillende stakeholders heeft de commissie kunnen 

afleiden dat de competentiematrix bekend is bij de betrokkenen. Zo deelden de studenten de 

commissie mee dat de opleiding of de docent per opleidingsonderdeel hen bij het begin van 

het academiejaar op de hoogte brengt van de te verwerven competenties. Bovendien staan de 

competenties vermeld op de studiewijzer die voor elk opleidingsonderdeel voorhanden is. In het 

opleidingsonderdeel ‘Algemeen kader van de opleiding’ wordt van de studenten verwacht dat 

ze hun competenties als leraar vergelijken met de competenties die de opleiding nastreeft. De 

competenties komen impliciet ook aan bod in de taken die de studenten verwerken. De studen-

ten met wie de commissie sprak, vonden de vermelding van de competenties een steun bij het 

schrijven van verslagen en taken. Ook de alumni konden dit bevestigen. Zij lieten de commis-

sie weten dat ook zij op de hoogte waren van de competentiematrix. De studenten gebruikten 

de competentie nog te veel als controlemiddel om te zien of hun taak eraan beantwoordt en te 

weinig als richtwijzer. Volgens de commissie kan de opleiding nog meer inspanningen leveren om 

de communicatie over de competentiematrix te optimaliseren. De commissie stelt dat de ver-

schillende stakeholders de competentiematrix kennen als term, maar dat het nog geen concreet 

levend gegeven geworden is dat gedragen is door en doorleefd is bij alle stakeholders. Hierbij 

kunnen gedragsindicatoren gekoppeld worden aan de evaluatie. De vertegenwoordigers van het 

werkveld stelden dat de competentiematrix bij hen vooral aan bod komt bij de evaluaties van de 

stages. De commissie heeft bij het inkijken van de stagedocumenten en evaluatiedocumenten 

echter geen verwijzingen naar de competentiematrix gevonden. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan aandacht te schenken aan het groeiproces van de 

studenten, interpersoonlijke communicatie en effectief klasmanagement in het competentie-

profiel.

 – De opleiding moet erover waken dat de competentiematrix voldoende gekend is en geacti-

veerd wordt bij haar stakeholders.
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oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie voldoende 

facet 1.2 domeinspecifieke eisen voldoende

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende 

generieke  kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken .

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding heeft de commissie meegedeeld dat zij een vijftal jaar geleden haar programma een 

andere wending heeft gegeven. Uit de ingekeken documenten en tijdens het visitatiebezoek is het 

voor de commissie duidelijk geworden dat de opleiding bij het opstellen van haar programma  

de typegerichte aanpak heeft verlaten, maar toch is blijven vertrekken van het ‘Integrerend 

ortho pedagogische model’ van De Fever. Verschillende elementen die in dit model geïntegreerd 

worden (zoals diagnostisch proces, hulpvraag, handelingsplan, uitvoering en evaluatie van het 

handelingsplan, opvoedingsdimensies en de directe en indirecte beïnvloedende omgeving), 

worden verankerd in het programma en het competentieprofiel van de opleiding. Net zoals het 

competentieprofiel  is ook het programma gebaseerd op de twee pijlers: A-pijler (onderwijscon-

text) en B-pijler (opvoedingsdimensies en beïnvloedende omgeving binnen en buiten de school).

De opleiding start met een opleidingsonderdeel Algemeen kader van de opleiding, waarin de 

opleiding de doelstellingen en de aanpak van de opleiding duidelijk maakt aan de studenten. 

Vervolgens  krijgen de studenten over de twee jaar heen opleidingsonderdelen uit elk van de 

boven vermelde pijlers, die respectievelijk gericht zijn op enerzijds het handelingsgericht onder-

wijsproces binnen  de school (zoals Handelingsgerichte diagnostiek, Ontwikkelingsaspecten en 

-stoornissen, Handelings planning en Orthodidactische en pedagogische principes) en anderzijds 

op opvoeding en omgeving (zoals NT2 Taalbeleid, Opvoedingsdimensies en -problemen, Beïn-

vloedende omgevingsfactoren en Werkveld). Ten slotte volgen de studenten ook de afsluitende 

opleidingsonderdelen Stage, reflecteren en intervisie en Eindwerk. Positief vindt de commissie 

het dat de opleiding nagaat of de competenties uit het competentieprofiel aan bod komen in de 

opleidingsonderdelen. Tijdens de gesprekken vernam de commissie dat de meeste docenten dit 

individueel voor hun opleidingsonderdeel nakijken. Enige regie vanuit de opleidingscoördinator 
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van dit gegeven is volgens de commissie wenselijk. De commissie vreest immers dat niet alle 

doelstellingen gerealiseerd kunnen worden met deze programma-inhouden. Zo stelt de commis-

sie vast dat er in het programma weinig aandacht is voor de samenwerking met ouders en externe 

betrokkenen. Ook de vertaling van het reflecteren over het eigen ontwikkelingsproces ontbreekt. 

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek gemerkt dat de opleiding exclusief vasthoudt aan 

het model van De Fever. De commissie heeft daardoor de indruk gekregen dat het programma 

nogal rigide en té voorschrijvend is. Het gebruik van interactietheorieën en holistische modellen 

is positief, maar mag volgens de commissie niet blijven steken in één theorie. De commissie wil 

benadrukken dat nieuwe modellen beschikbaar zijn, die meer volledig de hedendaagse opvat-

tingen over buitengewoon onderwijs weergeven. De commissie vraagt zich af of een student de 

ruimte krijgt om andere kaders dan dat van De Fever aan te wenden, indien dergelijke kaders op 

de plaats van hun tewerkstelling aangereikt zouden worden. Bovendien zijn er in het programma 

geen keuzemogelijkheden, wat de studenten als een gemis ervaren. De opleiding stelt zich tot 

doel een brede basis mee te geven aan haar studenten, die deze basis dan individueel naar hun 

concrete werksituatie kunnen vertalen. In de praktijk blijkt deze vertaalslag niet evident te zijn. 

Niet alleen wensen studenten keuzeopleidingsonderdelen om zich in een bepaalde richting te 

specialiseren, maar missen zij ook het gericht volgen van opleidingsonderdelen die betrekking 

hebben op hun concrete praktijksituatie (kleuter – lager – secundair onderwijs). 

De commissie betreurt het dat de opleiding geen mogelijkheden tot internationale oriëntatie 

biedt, zowel voor studenten als voor docenten. De opleiding verklaart dat zij daarvoor te klein is 

en dat studenten van de bachelor-na-bacheloropleiding een internationale ervaring meegeven 

geen prioriteit is. In de documenten die de commissie heeft kunnen inkijken, wordt nauwelijks 

melding gemaakt van enige internationale ervaringen voor de studenten. Nochtans meent de 

commissie dat korte internationale bezoeken aan scholen van buitengewoon onderwijs een grote 

meerwaarde zouden betekenen voor de opleiding en haar studenten. Als docenten aan docenten-

mobiliteit doen, doen zij dit op eigen initiatief. De opleiding heeft hier geen aandeel in.

Tijdens het bezoek heeft de commissie vastgesteld dat curriculumherziening een informeel pro-

ces is. Bevragingen vanuit de hogeschool zijn weinig representatief wegens een vaak beperkte 

respons. De informatie van studenten die aan het einde van een academiejaar bevraagd worden, 

is een aanzet tot aanpassingen, maar de verbeteringsacties lijken niet gericht te gebeuren om 

de kwaliteit van het programma te verhogen. De opleiding tracht het werkveld bij curriculum-

innovatie te betrekken. De commissie betreurt het dat geen afzonderlijke resonantiegroep voor 

buitengewoon onderwijs bestaat, zodat de vragen en noden uit het buitengewoon onderwijs 

beter  behandeld kunnen worden. Tot nu toe staan de resonantieraden voor de initiële lerarenop-

leidingen in voor het contact van de opleiding met het werkveld. Het werkveld deelde de com-

missie mee dat de opleiding tijdens toevallige ontmoetingen luistert naar de opmerkingen die het 

aanbrengt, maar het werkveld wil systematisch bij curriculumherziening worden betrokken en 

mist hiervoor een formeel moment. De commissie is van mening dat de opleiding geen expliciete 

regie (planning, afstemming, opvolging, bijsturing) van het programma voorziet. Uit de ingekeken 

documenten blijkt niet dat de opleiding dit in de toekomst plant.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om formeel na te gaan of alle competenties aan bod 

komen in het programma. 

 – De commissie vindt het wenselijk dat de opleiding niet exclusief vasthoudt aan één bepaald 

model binnen het programma, maar ook de mogelijkheid laat andere modellen te verkennen. 

Keuzeopleidingsonderdelen invoegen kan hiervoor een oplossing zijn.

 – De opleiding moet erover waken dat de curriculumherziening geformaliseerd wordt en dat de 

stakeholders systematisch betrokken worden bij dit proces.
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facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding stelt zichzelf tot doel een combinatie van kennisverwerving en het praktisch toepas-

sen ervan aan te bieden. Dit kan volgens de opleiding gerealiseerd worden, omdat het zelfstandig 

verwerven van kennis tijdens het volgen van de opleidingsonderdelen gecombineerd kan worden 

met het maken van taken en de onmiddellijk inzetbare praktijkervaring van de studenten, aan-

gezien zij tewerkgesteld zijn in het (buitengewoon) onderwijs. De commissie wil dit enigszins 

nuanceren. De commissie heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat vier van de twaalf studenten 

uit het eerste jaar nog niet werkzaam waren in het onderwijs op het moment dat zij de studies 

in de opleiding Buitengewoon onderwijs aanvingen. Het betreft studenten uit de initiële leraren-

opleiding die het eerste opleidingsjaar uit de opleiding Buitengewoon onderwijs aanvangen om 

een aantal studiepunten af te werken. De opleiding moet ook vaststellen dat deze studenten vaak 

afhaken en het tweede jaar niet aanvangen. Doordat ze nog niet in de praktijk werkzaam waren, 

dienden zij hun eigen stageplaats te zoeken – de commissie wil de opleiding erop attenderen dat 

ze daar niet altijd in slaagden – en was het voor hen moeilijk bepaalde praktijkgerichte taken te 

maken buiten de stageperiode. Er werd van hen ook verwacht dat ze op vrijwillige basis gingen 

observeren in het buitengewoon onderwijs. Een oplossing voor dit probleem is volgens de com-

missie wenselijk. De overige studenten gaven immers aan dat ze de combinatie van de studie 

met werken als positief (zij het zwaar) ervoeren in het kader van het volgen van deze opleiding. 

Een eerste kennismaking met de actuele beroepspraktijk zit in het inschakelen van gastdocen-

ten in de opleiding die zelf werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs en hun ervaringen 

meenemen in de opleidingsonderdelen. Studenten kunnen de praktijkgerichtheid van de gast-

docenten waarderen. Wel kreeg de commissie de indruk dat de graad van praktijkgerichtheid 

van de opleidingsonderdelen verschilt van docent tot docent. Sommige opleidingsonderdelen 

worden immers op een hoog abstractieniveau gedoceerd, en dit terwijl de commissie pleit voor 

een verregaande praktijkgerichtheid van alle opleidingsonderdelen met een degelijke theoreti-

sche onderbouwing. 

Zoals eerder vermeld, krijgen de studenten ook via praktijkopdrachten een inzicht in de con-

crete praktijk van het buitengewoon onderwijs. De commissie heeft enkele van deze opdrach-

ten kunnen inkijken en meent dat diepgang ontbreekt in sommige opdrachten. Verder zijn de 

praktijkopdrachten bedacht door de docent, maar sporen ze niet altijd met de leerbehoeften en 

professionele vragen van de studenten. Deze praktijkvragen van de cursisten zouden volgens de 

commissie eerder de aanleiding moeten zijn van de praktijkopdrachten. De opleiding werkt bij-

gevolg eerder te taakgestuurd en nog te weinig vraag- of probleemgestuurd. De studenten gaven 

aan dat zij casussen uit de eigen praktijk meenemen naar de lessen, maar de commissie kreeg de 

indruk dat dit eerder occasioneel het geval is.
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De studenten voeren in het tweede deel van de opleiding dertig uur stage uit. Studenten die al 

werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs volgen indien mogelijk stage in hun eigen school. 

Voor studenten die in het gewone onderwijs werken, kijkt de opleiding of orthopedagogische en 

orthodidactische toepassingen met betrekking tot zorg mogelijk zijn in de school van tewerk-

stelling. Voor de studenten die nog niet werken in het buitengewoon onderwijs zoekt de op-

leidingscoördinator in samenspraak met de student een stageplaats. De studenten met wie de 

commissie  in gesprek ging, konden de stage waarderen, maar gaven aan dat zij een uitbreiding 

van de stage zouden appreciëren. Ook een uitwisselingsstage tussen studenten onderling kan 

volgens de studenten erg waardevol zijn, zodat ze stage kunnen lopen in een andere school dan 

die waarin ze tewerkgesteld zijn. 

Tijdens de stage worden studenten begeleid door een docent. Op de plaats van tewerkstelling 

stelt de school in overleg met de opleiding een mentor aan die de student kan begeleiden. De 

commissie onderschrijft het belang van zo’n mentor in de stageschool en waardeert het initiatief 

van een mentorenavond. De opleiding plant ook drie intervisiemomenten, waar in kleine groepen 

van studenten het beeldmateriaal dat de studenten meebrengen van hun stage besproken wordt, 

en waaruit de werkpunten van de student in kwestie worden gedistilleerd. Daarnaast komt een 

docent van de opleiding ter plaatse de stageschool bezoeken om de student verdere begeleiding 

te bieden. De studenten die de commissie zag, waren tevreden over de intervisie en het uitwis-

selen van informatie en tips met collega-studenten. 

Het is voor de commissie tijdens het visitatiebezoek wel niet duidelijk geworden hoe en welke 

competenties worden ingezet tijdens de stage die de studenten lopen. Aangezien de stage een 

belangrijk moment is bij de competentieontwikkeling van de student vindt de commissie het 

wenselijk dat de opleiding hieraan uitdrukkelijke aandacht besteedt. 

Naast de stage dienen de studenten tegen het einde van hun opleiding een eindwerk af te leve-

ren. Ook hier is het voor de commissie nog onhelder of en hoe het competentieprofiel aangewend 

wordt en alle eindcompetenties behaald worden. Het eindwerk wordt in de opleiding gepercipi-

eerd als een in theorie publiceerbaar artikel van een tien à vijftien pagina’s, waarbij het onder-

werp zo mogelijk aansluit bij een thema waarmee de studenten in hun onderwijspraktijk worden 

geconfronteerd. De studenten passen met andere woorden een aspect uit hun eigen praktijk in 

binnen de bruikbare theorieën zodat het, in artikelvorm, ook bruikbaar zou moeten zijn voor 

collega’s. De commissie vindt het jammer dat de opleiding haar studenten niet meer aanspoort 

om de artikelen raadpleegbaar te maken voor collega’s. Publicatie van de artikels van studen-

ten kan volgens de commissie immers bijdragen tot de maatschappelijke dienstverlening en het 

praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de opleiding, wat tot op heden in de schaduw 

blijft staan. De opleidingscoördinator probeert nu de betere werkstukken door te sturen naar re-

dacties. Ook gaven de studenten aan dat peer review bij het eindwerk een meerwaarde zou zijn. 

Studenten hadden graag de eindwerken van hun medestudenten gelezen. 

Wat vakliteratuur en het studiemateriaal betreft, is de commissie van mening dat de cursussen 

van sommige opleidingsonderdelen goed zijn uitgewerkt. Ander cursusmateriaal staat niet op 

de digitale leeromgeving Blackboard. Het bronnenmateriaal dat in de syllabi aan bod komt, is 

soms verouderd (bijvoorbeeld uit de jaren 1970) en gebruikt achterhaalde termen. Hier dient de 

opleiding volgens de commissie meer aandacht aan te schenken. Een uniforme aanpak voor alle 

syllabi is volgens de commissie dan ook wenselijk.

De commissie is het eens met de studenten die stellen dat zij een grote waarde hechten aan de 

bezoeken in verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs en voorzieningen voor volwas-

senen met een beperking die zij in het kader van de opleiding kunnen doen. Hierdoor kunnen 

zijn hun blik verruimen en het werkveld beter leren kennen. De commissie vraagt zich af of een 
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dergelijk initiatief zich ook niet over de landsgrenzen heen zou kunnen afspelen. Een bezoek 

in een buitenlandse school zou de studenten nog meer kunnen stimuleren. In het kader van 

internationalisering zou de opleiding de studenten ook verder kunnen aansporen meer gebruik 

te maken van buitenlands bronnenmateriaal. De commissie heeft geconcludeerd dat studenten 

zich vaak laten afschrikken door het Engelse taalgebruik van de meeste (digitale) bronnen. Dat 

de studenten voldoende gevarieerd en recent bronnenmateriaal aanwenden, is echter volgens de 

commissie een meerwaarde.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie dringt aan op een grotere aandacht voor de effectieve praktijkgerichtheid en 

het vraaggestuurde karakter van de praktijkopdrachten die de studenten maken.

 – De commissie adviseert de opleiding het competentieprofiel en het behalen van de competen-

ties niet uit het oog te verliezen bij de stage en het eindwerk.

 – De opleiding kan erover waken dat de eindwerken van de studenten raadpleegbaar zijn voor 

elkaar voor peer feedback. Indien effectief gepubliceerd, kunnen de eindwerken een effectieve 

bijdrage leveren aan de maatschappelijke dienstverlening en/of het praktijkgericht weten-

schappelijk onderzoek van de opleiding. 

 – De commissie beveelt de opleiding aan een uniforme en kwaliteitsvolle aanpak voorop te stel-

len bij het opstellen van de syllabi en ander cursusmateriaal.

facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding heeft tijdens de gesprekken en in de door de commissie gelezen documenten te 

kennen gegeven dat de samenhang in het programma vooral te vinden is in het aanbieden van 

twee pijlers, enerzijds een pijler gericht op het onderwijsproces en de school, en anderzijds een 

pijler gericht op opvoeding en omgeving. Ook de opleidingsonderdelen worden ingericht rekening 

houdende met deze pijlers. Concreet komt het er dus op neer dat in het ene opleidingsjaar de 

 A-pijler wordt ingericht en in het tweede jaar de B-pijler, of omgekeerd. Drie opleidingsonder-

delen (Algemeen kader van de opleiding, Stage, reflecteren en intervisie en Eindwerk worden 

jaarlijks aangeboden. Aangezien beide pijlers een inhoudelijk geheel vormen, kan een student 

eveneens eerst instappen bij pijler B en daarna pas pijler A volgen. De commissie is van mening 

dat de opleidingsonderdelen van pijler A (onderwijsproces en school) inderdaad een logisch ge-

heel vormen. Impliciete samenhang komt volgens de commissie ook aan bod doordat de theorie 

en het holistische model van De Fever de rode draad zijn doorheen de opleiding. Dit neemt echter 

niet weg dat de commissie ervan overtuigd is dat het een meerwaarde zou zijn om het gebruik 

van het model van De Fever te herbekijken. De samenhang van de opleidingsonderdelen die be-

horen tot pijler B (opvoeding en omgeving) is volgens de commissie echter minder duidelijk. Ook 

de samenhang tussen beide pijlers kan volgens de commissie nog verder geëxpliciteerd worden. 

De studenten en alumni met wie de commissie in gesprek ging, waren over het algemeen niet 

ontevreden over de samenhang in het programma. Wel gaven zij aan dat het opleidingsonderdeel 

NT2 Taalbeleid overlapt met wat de meeste studenten al in de initiële lerarenopleiding gevolgd 

hebben. De docenten gaven tijdens hun gesprek met de commissie aan dat er voor hen geen 
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formele systematieken zijn om de samenhang en de overlap in het programma na te gaan. Som-

mige docenten gaan voor hun eigen opleidingsonderdeel na of het al dan niet overlapt met een 

ander. Verder is de opleidingscoördinator voor hen de centrale spilfiguur om de samenhang in het 

programma te bewerkstelligen. Zodoende maakt de commissie de opmerking dat een kwaliteits-

volle regie van de samenhang van de verschillende opleidingsonderdelen en opdrachten, met het 

oog op differentiëren, wenselijk is. De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek namelijk de 

indruk gekregen dat de samenhang in het programma nog te veel afhangt van toevalligheden of 

de goodwill van de docenten. Er is enige regie door de opleidingscoördinator, maar de commis-

sie vreest dat door de lage toebedeelde tewerkstellingstijd (zie facet 3.3) de opleidingscoördinator 

weinig tijd over heeft om de samenhang in het programma te verzekeren. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om de samenhang tussen beide pijlers en binnen de 

 B-pijler duidelijker te expliciteren.

 – De commissie vraagt aandacht voor een kwaliteitsvolle regie over de samenhang tussen de 

verschillende opleidingsonderdelen en de praktijkopdrachten. Een formele systematiek voor 

docenten om samenhang en overlap te detecteren, is eveneens wenselijk.

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: 

tenminste  60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs bestaat uit 2 studiejaren van elk 

30 studiepunten. In totaal wordt dus een opleidingsprogramma georganiseerd van 60 studiepun-

ten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrekking tot de minimale studie-

omvang van een bachelor-na-bachelor. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Uit de bestudeerde documenten en de gesprekken die ze tijdens het visitatiebezoek gevoerd 

heeft, heeft de commissie afgeleid dat de studenten soms moeite hebben met de combinatie 

van werken (en eventueel een gezin) en studeren, en dat ze deze combinatie als belastend en 

studiebelemmerend ervaren. Nochtans heeft de opleiding er bewust voor gekozen het aantal 

contacturen per week beperkt te houden en de toetsing met permanente evaluatie voor het aca-

demiejaar vooruit te plannen. Concreet gaat het volgens de studenten om een zestal uur per 

week die ze effectief op de hogeschool aanwezig zijn voor lessessies en een tweetal uur per week 

die ze besteden aan het maken van praktijkopdrachten. Ook de stage, de voorbereiding van de 

stage en het maken van de zelfreflectie en het verslag nemen volgens de opleiding een bepaalde 

tijd in beslag. De commissie wil deze stelling echter nuanceren. Op basis van informatie verkre-

gen tijdens het visitatiebezoek, als uit het gesprek met de alumni blijkt dat de begrote studietijd 

een ruime overschatting van de reële studiebelasting is. De afgestudeerden gaven aan dat enkele 

grote taken wel wat werk vergen, maar dat het aantal studie-uren eigenlijk slechts ongeveer één 

derde van de vereiste studietijd vergt. Verder vernam de commissie tijdens het bezoek dat som-

migen de opleiding aanvatten omdat het diploma gemakkelijk en zonder al te veel inspanning 

te halen was, een stelling die door de commissie met verwondering onthaald werd. Op basis van 

informatie uit de gesprekken vreest de commissie dat de opleiding zo niet in de buurt van de 

decretaal vooropgestelde minimumgrens van 1500 uur op jaarbasis komt. De commissie heeft 

ook vastgesteld dat de studiepunten niet lijken te corresponderen met de studielast van de eind-

werken en andere opleidingsonderdelen. Volgens de commissie kan de huidige studielast niet de 

mogelijkheid bieden om de doelstellingen te realiseren. 

De opleiding gaf tijdens het visitatiebezoek aan dat binnen de hogeschool enkel studietijd-

metingen binnen een opleidingsonderdeel georganiseerd worden als problemen gesignaleerd 

zijn. Met andere woorden, indien studenten geen klachten formuleren, wordt de studietijd ook 

niet expliciet bevraagd. Volgens de commissie richt de opleiding de focusgesprekken met de 

studenten te eenzijdig op de grootte van de studiebelasting en niet zozeer op een zo objectief 

mogelijke  studietijdmeting. De opleiding heeft bijgevolg geen exact zicht op de studietijd en -last. 

Bijsturing is hier volgens de commissie dan ook nodig.

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie acht het noodzakelijk dat de opleiding de relatie tussen de studiepunten en de 

studietijd herziet en het aantal studie-uren optrekt, teneinde de decretaal vastgestelde mini-

mumgrens te behalen.

 – De commissie vraagt dringende aandacht voor het formeel bevragen van de studietijd, zowel 

in schriftelijke bevragingen per opleidingsonderdeel als in focusgesprekken.

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Tijdens het visitatiebezoek is de commissie tot het oordeel gekomen dat de principes van on-

derwijs aan volwassen te vinden zijn in deze opleiding. De opleiding houdt met andere woorden 

rekening met de maturiteit van de doelgroep, aangezien de instromers studenten zijn die al een 

bachelordiploma behaalden en doorgaans ook al in het werkveld actief zijn. De opleiding heeft 

daarom de contacturen gereduceerd, zodat studenten voldoende tijd krijgen om persoonlijk en 

groepswerk te maken. De docenten met wie de commissie een gesprek voerde, gaven aan dat 

studenten in vakantieperiodes meestal voldoende tijd krijgen om hun taken af te werken. De stu-

denten konden deze aanpak waarderen. De opleiding kan volgens de commissie aandacht blijven 

schenken aan een voldoende aantal contacturen waarin theoretische kennis aan bod komt om 

het didactische concept te blijven ondersteunen. 

De opleiding stelt dat zij streeft naar een combinatie van kennisverwerving en het praktisch 

toepassen van de verworven kennis. Dit uit zich in het zelfstandig verwerven van kennis tij-

dens de contacturen en door zelfstudie, en het praktisch toepassen ervan bij het maken van 

praktijkopdrachten, de stage en het toepassen van de opgedane kennis in de eigen werkpraktijk. 

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek kunnen vaststellen dat binnen deze opleiding 

het reflecteren van de studenten op zichzelf en op het eigen leerproces en -traject minder aan 

bod komt, hoewel intervisie als werkvorm in de opleiding zit. Meer aandacht besteden aan het 

professionaliseren van de werkvormen die het reflecteren van studenten tot doel hebben, vormt 

volgens de commissie een kwaliteitsverbetering in de uitwerking van het didactische concept. 

De studenten gaven in hun gesprek met de commissie aan dat de opleiding een voldoende 

variëteit  aan werkvormen aanbiedt in de verschillende opleidingsonderdelen. De opleiding voor-

ziet onder meer werkvormen als activerend college, zelfstudie, zelfstandig werk, reflectie en 

teamwerking. Positief vindt de commissie het dat de opleidingscoördinator in gesprek gaat met 

nieuwe docenten en hen dan ook de verwachtingen in verband met onder andere werkvormen 

meedeelt. De commissie kon uit het gevoerde gesprek met de docenten afleiden dat de docenten 

de werkvormen voor hun opleidingsonderdeel kiezen. Wel kreeg de commissie hierbij de indruk 

dat niemand de regie en coördinatie over de gebruikte werkvormen heeft. Volgens de commissie 

kan een formele docentenbijeenkomst, waarbij afstemming kan bekomen worden, een oplossing 

vormen voor dit probleem. Ook kan de opleiding aandacht schenken aan de koppeling tussen de 

gebruikte werkvormen en de leerdoelen van een bepaald opleidingsonderdeel. Volgens de com-

missie maakt de opleiding deze koppeling nu nog te weinig. Indien minder abstract gedoceerd 

wordt, kunnen volgens de commissie meer kansen geschept worden voor een grotere inbreng van 

praktijkvoorbeelden door studenten. 

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek de ter beschikking gestelde syllabi kunnen inkij-

ken en is van mening dat de inhoud ervan in orde is. Het is voor de commissie tijdens het bezoek 

echter niet duidelijk geworden of de opleiding naar een uniformiteit bij het opstellen van de 

syllabi  streeft, en of de studenten en docenten de werkmiddelen kunnen evalueren.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om de koppeling tussen de gebruikte werkvormen en de 

na te streven leerdoelen te maken. Formeel docentenoverleg over de werkvormen biedt hierin 

een meerwaarde. 

 – De commissie raadt de opleiding aan om de reflectie op het eigen handelen en de reflectie op 

het leerproces en -traject duidelijker op te nemen als werkvorm.
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facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Zoals de commissie heeft kunnen afleiden uit de ingekeken documenten en de gevoerde gesprek-

ken geeft de opleiding voornamelijk aandacht aan permanente evaluatie. De opleiding toetst 

bijna elk opleidingsonderdeel met praktijkgerichte werkstukken of taken. De commissie kon 

zien dat de opleiding bij het beoordelen een onderscheid maakt tussen kennistoetsen, project-

opdrachten, reflectieopdrachten, vaardigheidstoetsen, en eindwerk en stage. De toetsvormen zijn 

door de hogeschool vastgelegd, maar de opleiding kan zelf beslissen welke toetsvormen zij aan-

wendt. De praktijkgerichte opdrachten maken op zichzelf 55 procent uit van de totale beoorde-

ling. De commissie heeft in de aangeleverde documenten een koppeling gezien van de toetsvorm 

aan de studiepunten van de verschillende opleidingsonderdelen. 

De commissie mist hierbij de koppeling van de toetsvormen met de na te streven competenties. 

De commissie heeft er met andere woorden geen zicht op of en hoe de opleiding toetst of de 

studenten de competenties bereiken. De commissie is dan ook van mening dat een aanpassing 

hiervan de kwaliteit van het toetsgebeuren zal verbeteren.

De studenten die de commissie gesproken heeft, gaven aan dat zij op voorhand op de hoogte zijn 

van de evaluatiecriteria en daar tevreden over zijn. De criteria zijn te vinden in de syllabi van 

de opleidingsonderdelen en in de studiegids. Voor sommige opleidingsonderdelen, zoals Hande-

lingsplanning, heeft de opleiding een bundel met kwaliteitseisen opgesteld, die ter beschikking 

staat van studenten en docenten. Ook voor de stage werkt de opleiding met een kijkwijzer, die 

volgens de commissie objectieve evaluatiecriteria bevat. Bij de evaluatie gaat de opleiding na of 

de student de kwaliteitseisen die daarin vermeld zijn, behaalt. De commissie is tevreden over het 

werken met dergelijke toetswijzers, maar heeft tijdens het bezoek en de gesprekken vastgesteld 

dat het toetsbeleid nog niet helemaal geobjectiveerd is. De evaluatie is met andere woorden 

hoofdzakelijk in handen van de individuele docent. De docenten hebben voldoende onderwijser-

varing en evalueren doordacht, maar onderling wordt nog niet genoeg afgestemd en de evaluatie 

behoeft dus regie. De docenten rekenen op de opleidingscoördinator om alles in goede banen te 

leiden, maar er kan niet aangetoond worden of en hoe exact met de evaluatiecriteria rekening 

wordt gehouden voor ieder opleidingsonderdeel.

De commissie heeft dus kunnen vaststellen dat in de opleiding nog geen formele procedure voor-

handen is om objectieve evaluatiecriteria te bewaken of bij te sturen. 

Tijdens het gesprek met de docenten hoorde de commissie dat de opleiding tussentijdse feed-

back voorziet. Ook dit is docentafhankelijk en ligt bij gastdocenten met slechts een beperkte 

onderwijsopdracht moeilijk, zodat studenten niet altijd weten of ze feedback kunnen vragen. In 

de scholen waar de studenten tewerkgesteld zijn, is geen mogelijkheid tot feedback gezien. De 

studenten kunnen wel zelf een mentor aanspreken indien ze dat wensen. Ook geeft de opleiding 

aan dat zij de studenten aanmoedigt tot peer feedback. Idealiter kijken studenten elkaars werk-

stukken in. Wel is het voor de docenten niet duidelijk of dat ook effectief zo gebeurt. Een verdui-

delijking van het beleid inzake feedback kan hier volgens de commissie verandering in brengen.
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De betrokken partijen hebben tijdens de gesprekken met de commissie het toetsbeleid van het 

eindwerk en de stage verduidelijkt. De stage wordt enkel beoordeeld door de opleiding zelf en niet 

door de mentoren. Studenten kunnen voor feedback wel terecht bij mentoren, en ook in de drie 

geplande intervisiemomenten kunnen ze feedback bekomen. Ook kunnen studenten bij de om-

budspersonen van de hogeschool terecht indien er zich problemen voordoen. Voor de evaluatie 

van de stage ontwikkelde de opleiding een evaluatieformulier, dat de studenten en de betrokken 

beoordelaars kennen, teneinde de evaluatie zo objectief mogelijk te laten verlopen. De commis-

sie waardeert de intentie van de opleiding om de eindbeoordeling te baseren op onder andere 

de reflectievaardigheden tijdens de intervisiemomenten, het afgelegde leerproces, de integratie 

van orthopedagogische en orthodidactische principes tijdens de stage, zoals zichtbaar gemaakt 

wanneer de docenten een bezoek brengen aan de stageschool, en het stageschrift dat studenten 

opstellen (zie ook facet 2.2). Ook voor het eindwerk geldt dat een evaluatieformulier voorhanden 

is, zodat docenten rekening kunnen houden met verschillende rubrieken bij het beoordelen. Vol-

gens de commissie kan de kwaliteit van dit document verhogen indien gedragscriteria om de 

quotering te objectiveren, worden toegevoegd. De commissie kon afleiden dat twee docenten 

onafhankelijk van elkaar het evaluatieformulier invullen en de eindbeoordeling een gemiddelde 

is van de scores van beide docenten. De commissie betreurt het dat er bij de evaluatie geen ex-

terne persoon of jury betrokken is om de evaluatie van het eindwerk nog meer te objectiveren. 

Ook stelt de commissie dat het nog niet voldoende duidelijk is welke competenties de studenten 

bereiken, en in welke mate. De commissie mist met andere woorden gedragsindicatoren die kun-

nen aantonen op welk niveau een student over een bepaalde competentie beschikt. Ook vindt de 

commissie het jammer dat de docenten geen aandacht vragen voor het al dan niet publiceerbaar 

zijn van het artikel dat de studenten als eindwerk indienen. 

Na het inkijken van de examens stelt de commissie dat de examenvragen op niveau zijn. Over het 

algemeen stelt de commissie dat een link leggen naar de competentiematrix bij het evalueren , 

zowel op het niveau van de opleiding als op het niveau van de individuele student, de kwaliteit 

van het toetsbeleid van de opleiding zal verbeteren.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie verzoekt de opleiding om het toetsbeleid nog verder te koppelen aan de com-

petentiematrix. Ook objectieve gedragsindicatoren kunnen de kwaliteit van het toetsbeleid 

verbeteren.

 – De commissie beveelt de opleiding aan aandacht te schenken aan het beleid inzake feedback.

 – De commissie bepleit regie op het toetsbeleid.

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor-na-

bachelor opleiding.

De commissie is van mening dat de opleiding duidelijke toelatingsvoorwaarden hanteert. Infor-

matie aan potentiële studenten wordt geboden via de website van de hogeschool, de jaarlijkse 

wervingscampagne, en de opencampusdagen en infodagen in alle vestigingen van de hogeschool. 

De opleiding richt zich hierbij vooral op studenten die professioneel actief zijn. Het gaat concreet 

om personen die al een bachelor in het Onderwijs hebben behaald of personen die werken in de 

sector van het buitengewoon onderwijs. In het laatste geval is een tewerkstellingsattest vanuit de 

instelling waar ze actief zijn een voorwaarde voor het volgen van de opleiding. Uit dit attest moet 

blijken dat de studenten onderwijservaring hebben verworven tijdens hun tewerkstelling. Tijdens 

de gesprekken met de commissie gaf de opleiding immers aan dat ze zich niet hoofdzakelijk richt 

op andere instromers, bijvoorbeeld orthopedagogen of logopedisten, maar dat deze wel kunnen 

instromen. De opleidingscoördinator bewaakt de didactische kwaliteiten van de instromers. De 

commissie heeft vastgesteld dat recent de mogelijkheid geboden wordt dat studenten uit de ini-

tiële lerarenopleiding die al 150 studiepunten behaalden, ook worden toegelaten tot de opleiding 

Buitengewoon onderwijs en op die manier ‘keuze‘-opleidingsonderdelen kunnen volgen. Deze 

studenten kunnen het diploma van de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs 

slechts behalen op voorwaarde dat ze eerst hun diploma van de initiële lerarenopleiding behalen. 

Volgens de commissie brengt deze optie echter moeilijkheden met zich mee. De opleiding stelt 

zich immers tot doel dat studenten niet alleen een theoretische basis aangereikt krijgen, maar 

dat studenten praktijkopdrachten volgens hun eigen praktijk (kleuteronderwijs, lager onderwijs 

of secundair onderwijs) afwerken. Studenten uit de initiële opleiding staan echter nog niet in 

de praktijk en moeten – zo kon de commissie afleiden uit het gesprek met de studenten – soms 

taken uitstellen, omdat deze zonder praktijkervaring (nog) niet realiseerbaar zijn. De opleiding 

kan volgens de commissie bijgevolg haar model, waarbij de opleiding en de werkervaring gecom-

bineerd worden, niet waarmaken. De opleiding geeft zelf aan dat dit een problematische kwestie 

is en dat ze op een andere manier met deze studenten moet omgaan. Naast bovenvermelde fun-

damentele problemen is ook gebleken dat dergelijke studenten meestal afhaken voor het tweede 

opleidingsjaar. De commissie is van mening dat een meer modulair aanbod gerichter tegemoet 

zou kunnen komen aan deze studenten en hun specifieke competentieontwikkeling. 

De opleiding gaf aan dat ze rekening houdt met de vooropleiding van haar studenten. In het 

geval van de opleiding Buitengewoon onderwijs betekent dit concreet dat alle studenten het-

zelfde basisprogramma aangeboden krijgen, maar dat zij kunnen diversifiëren naargelang de 

vooropleiding (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs) door middel van de taken 

die studenten afwerken. De studenten richten hun taken en eindwerk immers op hun specifieke 

praktijksituatie. Volgens de studenten is dit een positief gegeven. De commissie is van mening 

dat de opleiding nog niet voldoende rekening houdt met de verschillen tussen studenten en hun 

leerbehoeften. Deze verschillen zouden al in het basisprogramma aan bod kunnen komen en niet 

enkel in de uitgewerkte taken. Bovendien zou het binnenbrengen in de opleidingsonderdelen van 

diversiteit, waardoor de studenten kennis maken met andere contexten (kansarmoede, alloch-

tonen, specifieke noden…), volgens de commissie een meerwaarde betekenen voor de opleiding. 

Verder gaf de hogeschool ook aan te willen werken aan het diversiteitsbeleid om meer allochtone 

studenten aan te trekken, gezien de grootstedelijke context waarin de hogeschool zich bevindt. 

Dit vindt de commissie een positieve zaak. Het doortrekken van dit diversiteitsbeleid tot op het 

niveau van het personeelsbeleid is volgens de commissie een meerwaarde voor de opleiding. 
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Volgens de commissie verloopt de EVK-procedure volgens de regels. Op het moment van het 

visitatiebezoek had een student een procedure voor vrijstelling voor een bepaald opleidings-

onderdeel aangevraagd en toegewezen gekregen. De trajectbegeleider van de hogeschool en 

enkele  docenten van de opleiding hebben de eindverantwoordelijkheid over het al dan niet toe-

kennen van vrijstellingen. Volgens de opleiding zijn er nog geen gevallen van EVC voorgekomen. 

De commissie is tevreden vast te stellen dat de opleiding eraan werkt afstemming met de initiële 

lerarenopleidingen te zoeken. Zo is de opleidingscoördinator van de bachelor-na-bacheloroplei-

ding personeelslid binnen de initiële lerarenopleiding en kan die zo inhoudelijk de link leggen 

tussen de initiële opleidingen en de bachelor-na-bacheloropleiding. Hierbij moet er volgens de 

commissie wel over gewaakt worden dat de inhouden die in de bachelor-na-bacheloropleiding 

aan bod komen een verdieping vormen en niet bijdragen tot onnodige overlap.

Studenten uit de initiële lerarenopleiding kunnen eveneens een stage in het buitengewoon 

onder wijs volgen, om de samenwerking tussen de initiële lerarenopleidingen en de bachelor-na-

bacheloropleiding te stimuleren. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan een oplossing te zoeken voor het probleem met instro-

mers die (nog) niet in de onderwijspraktijk staan, en aandacht te besteden aan de didactische 

vorming van studenten die een andere vooropleiding dan een lerarenopleiding genoten.

 – De commissie spoort de opleiding aan oog te hebben voor het diversiteitsbeleid voor studen-

ten en medewerkers.

oordeel over onderwerp 2, programma: onvoldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma onvoldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang oké

facet 2.5 studielast onvoldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende 

facet 2.7 beoordeling en toetsing onvoldoende

facet 2.8 masterproef niet van toepassing

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende 

generieke  kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en stelt dat de opleiding onvoldoende 

 potentieel heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat het gebrek aan koppeling tussen 

de competenties, de evaluatie en de programma-inhouden, en de regie over dit geheel een ernstig 

tekort is, waarmee de opleiding worstelt. De commissie vreest dat niet alle doelstellingen met deze 

programma-inhouden kunnen gerealiseerd worden. Vooral de competenties met betrekking tot 
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zelfreflectie, leren van andermans ervaringen, en samenwerking en communicatie met ouders en 

andere betrokkenen worden onvoldoende in het programma vertaald. De opleiding houdt volgens 

de commissie te strak vast aan het verouderde model van De Fever. Het ontbreken van keuzemo-

gelijkheden, de onduidelijkheid over welke competenties met stage en eindwerk worden bereikt en 

het feit dat de opleiding te weinig vraag- of probleemgestuurd werkt, dragen volgens de commissie 

niet bij tot het realiseren van een kwaliteitsvol programma. Bovendien is de studiebelasting van de 

opleiding niet conform de vooropgestelde 60 studiepunten en is studie tijdmeting geen prioriteit bin-

nen de opleiding. Ook de evaluatie binnen de opleiding laat nog te veel ruimte voor verbeteringen.

OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek inzage gekregen in het personeelsbeleid van de 

hogeschool. Daarbij is het de commissie opgevallen dat enkele wijzigingen op hogeschoolniveau 

zijn doorgevoerd, waardoor het departement Bedrijfskunde, lerarenopleiding, sociaal werk (BLS) 

als het ware ontstaan is als een toevallig samenzijn op dezelfde vestigingsplaats. De commissie 

vraagt zich af of de verhuis naar een nieuwe campus niet een aanleiding kan zijn tot een her-

schikking van de samenstelling van het departement. De recente wijzigingen in de taakomschrij-

ving van de opleidingscoördinator zorgen ook nog voor enige onduidelijkheid. De functie van 

het hoofd Studiegebied, die onder andere de tweewekelijkse vergaderingen van de opleidings-

coördinatoren van de lerarenopleidingen voorzat, is weggevallen. Dit zorgt ervoor dat opleidings-

coördinatoren meer verantwoordelijkheid hebben gekregen. De opleidingscoördinator van de 

opleiding Buitengewoon onderwijs coördineert de onderwijsgebonden activiteiten van het team. 

De commissie vernam tijdens de gesprekken dat de opleiding geen uitgesproken wervingsbeleid 

hanteert. Gezien de opleiding vooral werkt met gastdocenten met een beperkte opdracht is het 

de opleidingscoördinator die een netwerk opbouwt en op zoek gaat naar geschikte kandidaten 

die de gewenste functies kunnen vervullen. 

De commissie is tevreden te vernemen dat de begeleiding van nieuwe medewerkers in orde is. 

De opleidingscoördinator heeft bij de aanwerving, naast de professionele gerichtheid van de 

gastdocenten, ook aandacht voor de didactische kwaliteiten van de nieuwe (gast)docenten. De 

commissie is tevreden over het intakegesprek dat de opleidingscoördinator met de nieuwe do-

centen voert en waarin wederzijdse verwachtingen over zaken als cursusinhouden, werkvormen, 

evaluatiecriteria en competenties besproken worden. Volgens de studenten introduceert de op-

leidingscoördinator nieuwe docenten en is zij bij de start van de lessen aanwezig, waardoor er 

steeds de mogelijkheid tot feedback en wederzijds contact is. De studenten gaven tijdens hun 

gesprek met de commissie aan dat zij op het einde van het academiejaar de mogelijkheid hebben 

om anoniem sterke en zwakke punten van de docenten en de opleidingsonderdelen aan te geven. 

De docenten met wie de commissie sprak, vonden dit een goed systeem, aangezien zij dan de 

mogelijkheid hebben om bij te sturen op basis van de opmerkingen die de studenten formuleren. 
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Daarnaast betreurt de commissie het dat geen formele functionerings- en evaluatiegesprekken 

plaatsvinden binnen de opleiding. Ook is de commissie van mening dat oog hebben voor de 

betrokkenheid van de personeelsleden bij het hogeschoolbeleid een aandachtspunt is. Ook het 

administratief-technisch personeel gaf aan zich te weinig actief betrokken te voelen bij het be-

leid. Er is eerder een gevoel van afhankelijkheid ten aanzien van het centrale beleid.

De commissie heeft geen duidelijk beeld gekregen van de professionaliseringsactiviteiten van 

de personeelsleden. De leden van het ATP gaven aan dat zij vanuit de hogeschool niet aange-

spoord worden om aan professionalisering te doen. Vorming vragen ze op eigen initiatief aan. 

Gastdocenten worden verondersteld experts te zijn in hun vakgebied en daarom zelf verant-

woordelijk te zijn voor hun eigen professionalisering. De commissie stelt dat gemeenschappelijke 

vormingsdagen over onderwijsaangelegenheden op de hogeschool de professionalisering van de 

gastdocenten ten goede kunnen komen, en hen de mogelijkheid bieden samen te komen en over 

de opleiding te discussiëren en te overleggen. De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek 

immers vastgesteld dat de docenten allemaal zeer gemotiveerd zijn en verder bij de opleiding 

betrokken willen worden.

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt de opleiding om te reflecteren over formele betrokkenheid van de gast-

docenten bij de hogeschool, bijvoorbeeld via evaluatiegesprekken door de opleidingscoördinator  

of functioneringsgesprekken. Evaluaties van personeelsleden lijken tot nu toe immers nog 

niet gesystematiseerd.

 – De commissie acht de professionalisering van docenten en gastdocenten een uitdrukkelijk 

aandachtspunt.

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding  en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie is tevreden over de praktijkgerichtheid van de gastdocenten van de opleiding. De 

studenten en alumni kunnen de professionele gerichtheid van de gastdocenten die zelf in de 

dagdagelijkse realiteit van het buitengewoon onderwijs werken, appreciëren. De opleidingscoör-

dinator gaat daarom op zoek naar de meest geschikte mensen om een onderwijsopdracht in de 

bachelor-na-bacheloropleiding te vervullen. De commissie is evenzeer van mening dat de cv’s 

van de gastdocenten overtuigend zijn en aantonen dat de docenten voldoende ervaring in de be-

roepspraktijk bezitten. De opleiding geeft aan te streven naar een mix van achtergronden binnen 

het docentenkorps; het netwerk van de docenten is volgens de commissie dan ook voldoende uit-

gebreid. Wel meent de commissie dat de opleiding de competente visie en het potentieel van de 

gastdocenten nog efficiënter kan aanwenden. Gastdocenten zouden in hun lessen meer casussen  

uit de praktijk kunnen aanwenden en ook meer vraaggestuurd kunnen werken, zodat de prak-

tijkgerichtheid van het programma ook verhoogt. Ook kunnen de gastdocenten meer ingezet 

worden om de link naar de initiële opleidingen te leggen. 
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De commissie is tot het besluit gekomen dat de gastdocenten meer overleg zouden kunnen ple-

gen met elkaar. Op het moment van de visitatie gebeurde dit slechts sporadisch en informeel. 

Een formeel overlegplatform of regelmatig opleidingsvergaderingen organiseren zou volgens de 

commissie een meerwaarde bieden. Dat gastdocenten nu ook allemaal een account op het di-

gitale leerplatform bezitten, en toegang krijgen tot het posten en raadplegen van bijvoorbeeld 

cursusmateriaal is volgens de commissie zeker een stap in de goede richting. 

Uit de ingekeken documenten kon de commissie afleiden dat docenten op regelmatige basis deel-

nemen aan cursussen, seminaries of workshops om de inhoud van de lessen actueel te houden. 

Ook internationale bijscholingen stonden op hun curriculum. De commissie is van mening dat 

een grotere doorstroming van hun professionaliseringsactiviteiten naar de opleiding een meer-

waarde zou betekenen.

Wat maatschappelijke dienstverlenging en onderzoek betreft, heeft de commissie vastgesteld 

dat meerdere gastdocenten relevante onderzoekservaring bezitten, die de opleiding kan verrij-

ken. De commissie betreurt het dat de opleiding echter weinig tot geen gebruik maakt van deze 

onderzoekscomponent in haar programma. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan nog beter gebruik te maken van de visie en het (onder-

zoeks)potentieel van de (gast)docenten.

facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding Buitengewoon onderwijs werkt met twee hogeschoolgebonden docenten en negen 

gastprofessoren in de beide opleidingsjaren. In totaal wordt de opleiding verzorgd door elf leden 

van het onderwijzend personeel. De commissie heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat het team 

van docenten en de opleidingscoördinator en hun taakinvullingen erg beperkt zijn. Alle leden 

van het onderwijzend personeel werken deeltijds. Samen hebben zij een VTE van 0,63. De op-

leidingscoördinator is slechts voor 10 procent van haar taakstelling ingeschaald in de opleiding 

Buitengewoon onderwijs, en de commissie meent dan ook dat de ter beschikking gestelde tijd 

voor de opdracht te beperkt is in functie van de verantwoordelijkheid en taakomschrijving van 

een opleidingscoördinator. De commissie heeft de indruk gekregen dat de opleidingscoördinator 

binnen deze beperkte taakstelling te veel of zelfs uitsluitend administratieve en organisatorische 

opdrachten voor de bachelor-na-bacheloropleiding uitvoert, waardoor het inhoudelijke overzicht 

dat de opleidingscoördinator dient te bezitten, onder druk komt te staan. Bovendien is de werk-

druk van de opleidingscoördinator zeer hoog, gezien zij wel zeer betrokken is bij de opleiding. De 

commissie vraagt zich af hoe zij dit alles nog kan bolwerken.

Over het ATP zijn in de ingekeken documenten weinig gegevens voorhanden. De commissie weet 

niet hoeveel personeelsleden van het ATP beschikbaar zijn voor de opleiding in het bijzonder. Uit 

het gesprek met de leden van het administratief-technisch personeel kon de commissie opma-

ken dat ook zij kampen met een hoge werkdruk en personeelstekort, dit laatste voornamelijk in 

de bibliotheek. 
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De commissie heeft in de ingekeken documenten gezien dat het merendeel van de docenten in 

de opleiding veertigers en vijftigers zijn. De commissie is van mening dat het mogelijk moet zijn 

om in de toekomst ook jongere docenten aan te trekken, teneinde de leeftijdscurve te egaliseren.

De student-lectorratio bedroeg in het academiejaar 2008–2009 20,2 en 22,9 in 2009–2010. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om de taakstelling van de opleidingscoördinator der-

mate uit te breiden dat deze naast de administratieve en organisatorische ook de inhoudelijke 

regie over de opleiding in handen heeft.

 – De opleiding moet waken over het welzijn van haar medewerkers en oog hebben voor de hoge 

werkdruk. 

oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel: voldoende 

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid: voldoende 

facet 3.3 kwantiteit personeel: onvoldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende 

generieke  kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en stelt dat de opleiding voldoende potentieel  

heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De commissie is van mening dat de beperkte taakstelling van de opleidingscoördinator en de 

versnippering van de 0,63 VTE verdeeld over verschillende personeelsleden de kwaliteit van de 

opleiding hinderen. Een kwaliteitsvolle werking, en inhoudelijke coördinatie en opvolging zijn 

volgens de commissie slechts mogelijk mits een substantieel aantal uren voor de opleidings-

coördinator. De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek kunnen afleiden dat het docenten-

team uit bekwame en gemotiveerde mensen bestaat, die zich willen inzetten voor de opleiding. 

Ze hebben relevante onderzoekservaring en praktijkervaring in het buitengewoon onderwijs. 

Door dit intrinsieke potentieel, dat door een goed beleid beter kan geactiveerd worden, heeft de 

commissie de inzet van het personeel positief afgewogen. 

 

OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vernomen dat de opleiding, samen met alle 

andere  professionele opleidingen van de hogeschool, een volledig nieuwe campus plant te be-

trekken in Antwerpen-Noord tegen eind 2014. De commissie kijkt uit naar de nieuwe faciliteiten 

die deze verhuis met zich mee zal brengen.

Op het moment van het visitatiebezoek werd de opleiding georganiseerd op de Campus ’t Zuid 

in Antwerpen. De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De campus is ’s avonds 

niet heel laat geopend, wat het voor de studenten die op maandagavond les volgen, soms niet ge-

makkelijk maakt. Zo was er onder deze studenten onduidelijkheid over de beschikbaarheid van 

het studentensecretariaat ’s avonds. De campus is, zoals de commissie heeft kunnen vaststellen, 

verouderd. Volgens de opleiding klagen studenten soms over slechte akoestiek. Wanneer de stu-

denten op de campus zijn, krijgen zij meestal les in een vast leslokaal, waarin de gebruikelijke 

faciliteiten zoals beamer en pc aanwezig zijn. Tijdens het gesprek met de commissieleden gaven 

studenten aan dat het wel eens gebeurt dat een computer midden in een presentatie uitvalt 

omdat deze in stand-by toestand terechtkomt. Een snelle aanpassing van de instellingen kan 

volgens de commissie dit probleem snel verhelpen. 

De docenten kunnen gebruikmaken van een docentenkamer met pc’s en een werkruimte. In de 

hogeschool zijn ook twee lokalen met pc’s aanwezig waarvan studenten via een reserverings-

systeem gebruik kunnen maken. In de focusgesprekken gaven studenten aan dat ze vaak hun 

weg niet konden vinden op de digitale leeromgeving Blackboard. Volgens de commissie kan het 

organiseren van een infosessie over het werken met Blackboard veel frustraties inzake deze pro-

blematiek wegnemen.

Aan de achterkant van de campus aan de Bouwmeesterstraat, bevindt zich het studentenres-

taurant van de campus, waar maaltijden worden aangeboden door de Sociale Voorzieningen 

Hogeschool  Antwerpen (SOVOHA). De studenten beschikken in de gebouwen waar de lessen 

plaatsvinden, ook over een refter met drankautomaten.

De bibliotheek ligt enkele straten verder dan de leslokalen. Dit heeft volgens de commissie tot 

gevolg dat er voor studenten een bijkomende drempel is om gebruik te maken van de biblio-

theekfaciliteiten. De openingsuren van de bibliotheek zijn niet aangepast aan de studenten die 

op maandagavond les volgen. Positief vond de commissie het dat de bibliotheek aangesloten is 

op het A-netwerk, en dat studenten dus gemakkelijk uit andere hogescholen en de universiteit 

uit de associatie werken kunnen ontlenen. De commissie is van mening dat de accommodatie 

van de bibliotheek niet voldoet aan de voorwaarden om zowel het personeel als studenten op een 

efficiënte en optimale wijze gebruik te laten maken van de bibliotheek. Het blijft dus uitkijken 

naar de nieuwe campus. De bibliotheek bevat volgens de commissie zowel verouderd als meer 

recent materiaal in verband met het buitengewoon onderwijs. Meer relevante literatuur voor de 

opleiding, die nu slechts in beperkte mate aanwezig is, is aangewezen. Wel ontbreekt materiaal 

rond leerzorg in de bibliotheek.

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan aandacht te besteden aan de openingsuren van de bibli-

otheek, in het licht van de studenten die ’s avonds les volgen.

 – De commissie adviseert de opleiding om ervoor te zorgen dat nieuwe en relevante werken 

worden aangekocht voor de bibliotheek. Ook moeten de studenten meer gestimuleerd worden 

om gebruik te maken van de bibliotheekfaciliteiten.

 – De commissie beveelt de opleiding aan infosessies te organiseren rond het gebruik van het 

digitale leerplatform Blackboard en het A-netwerk.
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facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek uit de gesprekken en de ingekeken documenten 

kunnen afleiden dat het studiebegeleidingssysteem van de hogeschool in zijn algemeenheid op 

punt staat. Er wordt (departementaal) voor instroom-, doorstroom- en uitstroombegeleiding ge-

zorgd. Zo kunnen studenten als ze dit wensen, begeleiding krijgen van een zorgcoördinator, stu-

diebegeleiders, trajectbegeleiders of een ombudspersoon, die ten dienste staan van de studenten. 

De commissie is op basis van de verschillende gesprekken tot de conclusie gekomen dat de stu-

denten van de opleiding Buitengewoon onderwijs, gezien hun profiel als bachelor-na-bachelor-

student, niet of nauwelijks gebruikmaken van de studiebegeleiding die binnen de hogeschool ter 

beschikking staat. Het contact tussen de studenten en de opleidingscoördinator of de docenten 

is tevens zo nauw dat deze laatsten de studiebegeleiding binnen de opleiding kunnen opvangen. 

De studenten krijgen via de digitale leeromgeving Blackboard informatie over de studieloopbaan-

voorzieningen en -begeleiding. Zo gaven de studenten aan dat zij weten bij wie ze terechtkunnen 

voor het aanvragen van onder andere vrijstellingen. De studiebegeleiders en de ombudspersonen 

met wie de commissie in gesprek ging, gaven aan dat studenten wellicht niet genoeg beseffen 

dat ze een beroep kunnen doen op de sociale diensten van de hogeschool. De commissie vindt 

dus dat de studiebegeleidingsdienst zich nog meer kenbaar kan maken aan de studenten van de 

bachelor-na-bacheloropleiding. 

De opleiding heeft informeel zicht op de redenen van afhaken. Volgens de opleiding zijn de slaag-

kansen erg hoog en zijn niet-geslaagden die studenten die voortijdig afhaken. De combinatie van 

werken en gezin en studeren doet sommige studenten hun studie stopzetten. Verder zijn het ook 

de studenten die de opleiding aanvatten als onderdeel van een bijkomend studiejaar om alle 

studiepunten van de initiële lerarenopleiding te behalen die voortijdig afhaken. De commissie 

kan zich vinden in de acties die de opleiding onderneemt om piekbelasting en verrassingen te 

vermijden. Zo ontvangen studenten bij de eerste les de jaarplanning van het volledige academie-

jaar, zodat ze zich kunnen organiseren, worden de momenten van toetsing van bij de aanvang 

bekendgemaakt, en starten en eindigen de lessen op de hogeschool net na en net voor de drukke 

periodes (september of juni) in een schooljaar.

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan de diensten van de studentenbegeleidingsdienst nog 

beter bekend te maken onder de studenten.
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oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen onvoldoende 

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en stelt dat de opleiding voldoende potenti-

eel heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

Op het moment van het visitatiebezoek heeft de commissie vastgesteld dat de staat van de 

gebouwen niet meer voldoet aan de eisen van het hedendaags hoger onderwijs. Er zijn weinig 

faciliteiten  gericht op de bachelor-na-bachelorstudenten en andere factoren, zoals de bibliotheek 

die niet op dezelfde campus als de leslokalen ligt of de vreemde combinatie van de leraren-

opleidingen met Bedrijfskunde in één departement, bemoeilijken de situatie van de bachelor-

na-bacheloropleiding. De commissie is van mening dat de nieuwe campus waar naartoe wordt 

gewerkt, zeker een aantal tekortkomingen zal verhelpen. Daarom beoordeelt ze het onderwerp 

voorzieningen als voldoende. De commissie wijst erop dat de nieuwe campus ook aan een aantal 

essentiële voorwaarden zal moeten voldoen om de kwaliteit van het onderwijs in de bachelor-

na-bacheloropleiding te bewaken, met name onder ander de kwaliteit van de bibliotheek, de 

openingsuren van de campus en de contactmogelijkheden met de initiële lerarenopleidingen.

 

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft bij het inkijken van de ter beschikking gestelde documenten een idee gekre-

gen van het kwaliteitsbeleid van de hogeschool en van de opleiding. Het kwaliteitszorgsysteem 

van de Artesis Hogeschool Antwerpen heeft een getrapte structuur, die van de centraal gestuurde 

kwaliteitszorg over de departementaal gestuurde kwaliteitszorg naar de opleidingen loopt. Op 

hogeschoolniveau zorgt een integrale kwaliteitszorgcommissie voor het kwaliteitsbeleid. Op de-

partementaal niveau wordt een departementale stuurgroep IKZ samengesteld uit vertegenwoor-

digers van elk studiegebied en een departementale kwaliteitscoördinator. De commissie is van 

mening dat er binnen de organisatie aandacht is voor geregisseerde kwaliteitszorg, maar uit 

de gesprekken die de commissie tijdens het bezoek gevoerd heeft, kon zij opmaken dat recent 

enkele veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de departementale structuur, waardoor 

de opleiding in onzekerheid leeft, onder andere wat kwaliteitszorg betreft. De commissie heeft 

gemerkt dat pogingen worden ondernomen om de spanningen tussen het centrale en decen-

trale beleid te verminderen. De commissie hoorde immers tijdens de gesprekken dat de balans 

tussen het top-down- en bottom-upbeleid soms onevenwichtig is, waardoor frustraties van het 

personeel aan de oppervlakte komen. De commissie meent dat door het doorbreken van deze 

‘wij-zijcultuur’ het kwaliteitsbeleid meer van onderuit geïnspireerd zal worden.
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De opleiding bevraagt de studenten van de opleiding op regelmatige tijdstippen. Een eerste 

schriftelijke bevraging wordt georganiseerd na afloop van elk afgerond opleidingsonderdeel. Stu-

denten beantwoorden vragen over de inhoud, vormgeving, relevantie, studiemateriaal en werk-

last van het opleidingsonderdeel in kwestie. Bij het inkijken van de bevragingen is de commissie 

van mening  dat de vragenlijsten goed zijn samengesteld en de studenten voldoende kritische 

opmerkingen kunnen aanbrengen in verband met de gevolgde opleidingsonderdelen. De com-

missie meent echter dat verbeteringen nodig zijn om de responsgraad van de bevragingen te 

verhogen. Deze bleek tot nu toe te laag te zijn, waardoor men kan twijfelen aan de betrouw-

baarheid en validiteit van de gegeven antwoorden. Van de studenten wordt eveneens verwacht 

dat ze anoniem via een schriftelijke programma-evaluatie feedback geven over onderwerpen als 

de doelstellingen, samenhang, studielast, werkvormen en studiemateriaal, evaluatie, stage en 

eindwerk, voorzieningen, studiebegeleiding en algemene tevredenheid. De commissie kon bij het 

inkijken van de antwoorden voor deze enquête zien dat het minst goed beoordeelde aspect de 

internationalisering in de opleiding betreft. Ten slotte worden op het einde van het academiejaar 

focusgesprekken georganiseerd met alle studenten over onderwerpen als inhoud, organisatie van 

het onderwijs, de lesgevers, toetsing, studiebelasting en de tevredenheid over het programma. 

Studenten gaven aan dat zij tijdens een dergelijk focusgesprek voldoende kritische opmerkingen 

konden uiten. De commissie stelt dat een meer uitgebreide verslaggeving van de focusgesprek-

ken en een terugkoppeling van de resultaten van verbeteringsacties een meerwaarde zouden 

betekenen. 

De commissie mist een formele bevraging van het werkveld en de alumni. Het werkveld kan 

wel opmerkingen aanbrengen in de gesprekken met de opleidingscoördinator in het begin van 

het academiejaar, op de ontmoetingsmomenten bij de deliberatie of diploma-uitreiking of op de 

mentorenavond. In de ingekeken documenten kon de commissie lezen dat in het academiejaar 

2009–2010 een competentiemeting bij alumni en werkveld werd opgezet, maar dat de respons-

graad van deze bevraging te laag was. De commissie vindt deze bevraging een goed initiatief en 

stelt dat de opleiding kan nadenken over het verhogen van de responsgraad bij beide groepen 

van betrokkenen. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan manieren te onderzoeken om de responsgraad van de 

bevragingen van de stakeholders te verhogen.

 – De opleiding moet erover waken dat al haar stakeholders op voldoende wijze bevraagd worden .

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Uit de documenten die de commissie heeft ingekeken, kon zij opmaken dat de opleiding ver-

beteringsplannen geformuleerd heeft op korte, middellange en lange termijn. De meest recent 

geformuleerde verbeteringsacties betreffen onder andere meer overleg met andere opleidingen 

in binnen- en buitenland, het samenstellen van een constante pool van gastlectoren, admini-

stratieve ondersteuning van de studenten ’s avonds en het uitbouwen van een representatief 
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 samengestelde resonantieraad. De commissie kon zien dat enkele van deze verbeteringstrajecten 

voortkomen uit wat de studenten hebben aangegeven in de focusgesprekken, maar anderzijds 

is de commissie ook van mening dat andere zaken die in de focusgesprekken aan bod komen , 

niet eindigen in goed uitgewerkte verbeteringsacties. De commissie heeft uit de ingekeken docu-

menten immers niet kunnen afleiden hoe de concrete acties, het tijdspad of de prioritering van 

de verbeteringsacties eruitzien. Ook tijdens de gesprekken werd dit voor de commissie niet ver-

duidelijkt. De commissie heeft dus geen indicatie van hoe of wanneer de verbeteringstrajecten 

zullen worden aangepakt en wanneer men resultaten kan verwachten. 

Verder heeft de commissie tijdens het bezoek ook de indruk gekregen dat veel verbeteringstrajec-

ten van de opleiding Buitengewoon onderwijs ad hoc, intuïtief en incidenteel zijn. De opleiding gaf 

tijdens de gesprekken met de commissie toe dat er in verband met de verbeteringstrajecten een 

‘just do it’-mentaliteit heerst. De commissie vraagt zich hierbij af of de beschikbare personeel-

somkadering de ruimte biedt om gestructureerd met verbeteringstrajecten aan de slag te gaan. 

De commissie is echter van mening dat een systematische opvolging van verbeteringsacties  een 

absolute noodzaak is. Binnen de hogeschool is het systeem van PDCA-cycli (Plan-Do-Check-Act) 

aanwezig, maar daar maakt de opleiding geen gebruik van. De kwaliteitszorgmedewerkers die 

met de commissie praatten, gaven aan dat geen platform voorzien is om actiepunten te rapporte-

ren binnen de opleiding Buitengewoon onderwijs, terwijl dat in andere opleidingen wel het geval 

is. De opleiding probeert kwaliteitszorg enigszins op te vangen met bevragingen en focusgesprek-

ken, maar volgens de commissie is het een ernstige tekortkoming als de opleiding helemaal geen 

gebruik kan maken van het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan een duidelijke prioritering, actieplan en tijdspad uit te 

werken voor haar verbeteringstrajecten.

 – De commissie dringt aan op een systematische opvolging van de verbeteringsacties, die tot 

nu toe te ad hoc zijn.

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Zoals al eerder vermeld (zie facet 5.1), betrekt de opleiding de studenten door twee schriftelijke  

bevragingen over de opleidingsonderdelen en het programma in het algemeen, en door een 

focus gesprek op het einde van een academiejaar. De commissieleden zijn tevreden over de in-

houd van de bevragingen, maar zijn van mening dat de terugkoppeling van de resultaten naar de 

studenten uitdrukkelijke verbetering behoeft. Zo gaven de studenten van het tweede jaar in hun 

gesprek met de commissie aan dat, gezien het bij de bevraging over de opleidingsonderdelen om 

opleidingsonderdelen uit het eerste jaar ging en ze deze in het tweede jaar niet meer volgden, ze 

niet goed weten wat met hun opmerkingen gebeurt. Een systematische terugkoppeling van de 

resultaten van de bevragingen naar de studenten biedt in deze een oplossing. Ook bij de andere 

bevraging en het focusgesprek kan de opleiding korter op de bal spelen, en de resultaten of de 

evaluatie van de verbeteringsacties terugkoppelen naar het studentenpubliek. 
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Volgens de commissieleden is er met het docentenbestand weinig systematisch overleg. Docen-

ten kunnen in het gesprek met de opleidingscoördinator wel opmerkingen formuleren, maar dit 

gegeven is niet systematisch of structureel voorzien. Eén keer per academiejaar is er een moment 

waarop overleg tussen collega’s plaatsvindt. Dit kan volgens de commissie uitgebreider en met 

meer regelmaat. Hoewel sommige docenten contact houden via andere opdrachten die niet met 

de hogeschool of de opleiding verbonden zijn, weten de collega-docenten vaak immers niet van 

elkaar waar men mee bezig is, wat gevolgen heeft voor onder andere het curriculum van de op-

leiding. 

De commissie heeft tijdens het bezoek duidelijk de nood aan structureel en systematisch overleg 

bij de vertegenwoordigers van het werkveld gevoeld. Het werkveld heeft contact met de opleiding 

via de docenten, een jaarlijks overlegmoment en de mentorenavond. Sommige collega’s hebben 

ook in hun andere werkomgeving contact met elkaar, maar hun contact en overleg zijn niet geïn-

stitutionaliseerd binnen de hogeschool. Het werkveld vindt het, net als de commissie, jammer dat 

er geen afzonderlijke resonantieraad voor de opleiding Buitengewoon onderwijs is. Tot nu toe zijn 

er enkel voor de initiële lerarenopleidingen resonantieraden, waar de vertegenwoordigers van het 

buitengewoon onderwijs wat kunnen inbrengen. De commissie vindt een afzonderlijke resonan-

tieraad wenselijk. Bovendien hoorde de commissie dat de resonantieraden  van de initiële oplei-

dingen slechts eenmaal per jaar samenkomen. Dit vindt de commissie te weinig. Regelmatige  

en structurele bijeenkomsten kunnen de kwaliteitsbewaking binnen de opleiding verstevigen. 

De commissie pleit dan ook voor een snelle opvolging van het geplande verbeteringstraject om 

een representatief samengestelde resonantieraad voor de opleiding Buitengewoon  onderwijs uit 

te bouwen. 

De alumni van de opleiding worden na het afstuderen nauwelijks of niet betrokken bij de oplei-

ding. Er is geen alumni-enquête voorhanden en van een alumniwerking is geen sprake. Nochtans 

zouden alumni het een meerwaarde vinden om blijvend betrokken te worden bij het uitwerken 

van de opleiding en vinden zij het niet organiseren van een alumniwerking een gemiste kans. Ook 

staan zij niet afkerig tegenover navorming die georganiseerd is door de opleiding. 

De commissie heeft tijdens de gesprekken gemerkt dat er vanuit de opleiding een bereidheid is 

om samen te werken met andere sectoren en andere (hoge)scholen in Antwerpen en binnen de 

associatie. De commissie kan een dergelijke samenwerking alleen maar aanmoedigen.

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om meer en structureel overleg binnen het docenten-

korps te stimuleren, alsook de betrokkenheid van de alumni en het werkveld te realiseren. 

 – De commissie raadt de opleiding aan snel werk te maken van de uitwerking van een represen-

tatief samengestelde resonantieraad voor de opleiding Buitengewoon onderwijs.

 – De opleiding moet de stakeholders informeren over de resultaten van de bevragingen en over 

de opvolging van eventuele verbeteringsacties.

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: onvoldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering onvoldoende 

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld onvoldoende
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is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en stelt dat de opleiding onvoldoende 

 potentieel heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie weinig zicht gekregen op concrete verbeterings-

acties, en evenmin op het tijdspad en de prioritering in het uitwerken ervan. Het feit dat het 

kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool niet van toepassing is voor de bachelor-na-bachelor-

opleiding en de niet-systematische aanpak van de verbeteringstrajecten wegen door. Ook de 

terug koppeling van de resultaten van de bevragingen behoeft uitdrukkelijke verbetering. De 

commissie merkt ook op dat er weinig tot geen overleg is met het werkveld door het ontbreken 

van een opleidingseigen resonantieraad, dat de responsgraad bij de bevragingen laag is en dat er 

geen sprake is van een alumnibeleid. Volgens de commissie ondermijnen deze tekortkomingen 

de kwaliteit van de opleiding.

 

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek met de verschillende stakeholders een gesprek 

kunnen aangaan, en heeft zo nota kunnen nemen van de mening en de waardering van de be-

trokkenen met betrekking tot de opleiding.

Enkele studenten die met de commissie in gesprek gingen, lieten weten dat zij zich over het 

alge meen meer zelfzeker voelden in hun werkpraktijk, ze staan meer open voor thema’s die met 

buitengewoon onderwijs te maken hebben en ze overleggen sneller met collega’s. Wel geven ze 

in bevragingen aan dat ze zich vragen stellen bij de praktijkgerichtheid van sommige opleidings-

onderdelen. 

De commissie heeft in haar gesprek met de afgestudeerden weinig loyaliteit en vereenzelviging 

met de opleiding vastgesteld. De afgestudeerden gaven aan dat andere opleidingen in andere 

hogescholen inhoudelijk rijker en meer inspirerend zijn dan deze opleiding. Bovendien gaven 

enkele alumni aan dat de opleiding naar verluidt gemakkelijk te halen is zonder er veel inspan-

ningen voor te leveren. De alumni zouden de opleiding aan collega’s hoofdzakelijk aanbevelen 

omwille van de haalbaarheid en de beperkte studiedruk. 

De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie sprak, vermeldden dat de oplei-

ding mensen aflevert die qua vakjargon en handelingsplanning gegroeid zijn. Bovendien vertonen  

studenten volgens het werkveld een blikverruiming en meer probleemoplossend vermogen in 

vergelijking met die studenten die de bachelor-na-bacheloropleiding niet hebben gevolgd. 
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De commissie vraagt zich af of een beperkt aantal uren stage in de eigen school wel voldoende 

is om een ruimere blik op de praktijk van het buitengewoon onderwijs in het algemeen te ver-

werven. 

De commissie heeft enkele van de eindwerken ingekeken, en is tot de conclusie gekomen dat de 

eindwerken vaak te theoretisch zijn en de link met de praktijk missen. Bovendien is het eind-

product vrij mager en weinig diepgaand in relatie tot de 4 studiepunten die bij het opleidings-

onderdeel Eindwerk horen. De commissie is verwonderd dat alle studenten toch lijken te slagen, 

hoewel sommige eindwerken onvoldoende zijn qua niveau. De commissie heeft geen zicht op hoe 

studenten de eindcompetenties verwerven bij het afwerken van het eindwerk, aangezien in het 

evaluatieformulier van het eindwerk geen enkele link gemaakt wordt met de competentiematrix. 

De commissie vraagt zich verder af waarom de keuze is gemaakt voor een (publiceerbaar) artikel 

als eindwerk als dit niet leidt tot de kwaliteit die verwacht wordt en de publicatie van een artikel 

niet kan gerealiseerd worden. Na het bezoek vernam de commissie dat twee eindwerken van het 

academiejaar 10–11 goedgekeurd werden voor publicatie in het tijdschrift ‘School- en klasprak-

tijk’ van Garant. De commissie hoopt dat de opleiding deze weg kan verderzetten.

De commissie maakt de bedenking dat het niet duidelijk is welke precies de competenties zijn die 

studenten moeten verwerven bij het schrijven van een dergelijk artikel, en of en hoe het mogelijk 

is studenten uit de bachelor-na-bacheloropleiding hiertoe op te leiden. Er zijn met andere woor-

den geen duidelijke kwaliteits- en beoordelingscriteria voor het eindwerk.

Verder zijn er volgens de commissie geen gegevens beschikbaar in verband met internationalise-

ring, omdat binnen de opleiding nauwelijks aan internationalisering wordt gedaan. De commissie  

heeft tijdens de rondleiding op de campus kunnen zien dat binnen de initiële lerarenopleidingen 

wel voldoende inspanningen worden geleverd om internationalisering mogelijk te maken. De 

commissie erkent dat het voor een bachelor-na-bacheloropleiding, met voornamelijk werkstu-

denten als doelpubliek, geen sinecure is om internationalisering te introduceren. Toch meent 

de commissie dat initiatieven zoals korte buitenlandse schoolbezoeken, het werken met meer 

buiten landse bronnen of internationalisation@home een meerwaarde betekenen voor de oplei-

ding. Ook is aandacht voor internationalisering bij de docenten wenselijk.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan na te denken over het concept en de evaluatie van het 

eindwerk.

 – De commissie adviseert de opleiding te reflecteren over mogelijke (korte) buitenlandse bezoe-

ken in scholen voor buitengewoon onderwijs, alsook over andere internationale initiatieven 

voor zowel studenten als docenten. 

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op 
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Vlaams niveau tussen 45 en 50 procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situ-

atie per opleiding of studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers 

formuleren in vergelijking met relevante andere opleidingen.

De commissie heeft uit de gevoerde gesprekken en uit de ingekeken documenten kunnen aflei-

den dat de opleiding streeft naar hoge slaagpercentages en een korte doorstroomtijd, gezien het 

profiel van werkende instromers. In de ingekeken documenten kon de commissie zien dat de op-

leiding geen streefcijfers heeft geformuleerd. De commissie wil het formuleren van streefcijfers 

aanmoedigen. Streefcijfers en -doelen zijn volgens de commissie immers aanbevelingswaardige 

instrumenten in het kader van een doelmatig richtinggevend kwaliteitsbeleid. 

Wel zijn slaagcijfers voorhanden. Daarbij is het de commissie opgevallen dat een hoog percen-

tage van studenten (95 procent) in de opleiding slaagt. Indien studenten niet slagen, is dit te 

wijten aan het feit dat ze vervroegd afhaken en niet meer deelnemen aan de evaluatie wegens 

de combinatie werk/studie of omwille van persoonlijke redenen. Het is voor de commissie niet 

duidelijk geworden of de opleiding op een formele of informele manier onderzoekt waarom stu-

denten precies afhaken, door middel van bijvoorbeeld een exitgesprek. Volgens de commissie 

kunnen exitgesprekken immers nuttige informatie bevatten, zodat verbeteringstrajecten kunnen 

worden opgesteld.

Volgens de ingekeken documenten doen alle studenten die alle credits behalen dit binnen de 

vooropgestelde termijn van twee jaar.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vindt het wenselijk dat de opleiding streefcijfers voor het rendement ontwikkelt . 

 – De commissie vraagt aandacht voor het formele onderzoek naar niet-slagen en afhaken. Ook 

een exitgesprek bij die studenten die afhaken, is een meerwaarde.

oordeel over onderwerp 6, resultaten: onvoldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau onvoldoende 

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en stelt dat de opleiding onvoldoende 

poten tieel heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De commissie sluit zich aan bij de vraag van de studenten naar meer praktijkgerichtheid in de 

opleidingsonderdelen. Verder maakt de commissie zich zorgen over de twijfels die de afgestu-

deerden hebben over de opleiding. Om het gerealiseerde niveau op te krikken, zijn vanwege de 

opleiding nog veel inspanningen nodig op vlak van het eindwerk, het linken van de competenties 

aan de evaluatie van de stage en het eindwerk, en de internationalisering binnen de opleiding.
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glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 –  het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

 –  de gevoerde gesprekken met de betrokkenen,

 –  de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 –  de opgevraagde documenten,

 –  de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

De commissie heeft niet alle verwachte informatie uit het zelfevaluatierapport kunnen halen. 

Het zelfevaluatierapport, dat op het eerste zicht overzichtelijk oogt, was te beknopt uitgewerkt, 

waarbij sommige onderdelen onvolledig uitgewerkt en vaak onvoldoende geëxpliciteerd zijn.

Na het bezoek rapporteerde de opleiding volgende verbeteracties reeds te hebben ondernomen:

 – Tijdens het visitatiebezoek (begin academiejaar) waren nog niet alle stageplaatsen ingevuld, 

maar alle studenten hebben een stage aangevat bij de start van het 2de semester.

 – Met betrekking tot de eindwerken kunnen we melden dat 2 werken van het academiejaar 

10–11 die de commissie heeft kunnen inkijken, goedgekeurd werden voor publicatie in het 

tijdschrift ‘School– en klaspraktijk’ van Garant.

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende 

onderwerp 2 programma onvoldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg onvoldoende

onderwerp 6 resultaten onvoldoende

is de commissie van mening dat er onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.
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OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding v

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie V 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen V 

onderwerp 2: programma o

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud O 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid O

Facet 2.3 Samenhang V

Facet 2.4 Studieomvang oké 

Facet 2.5 Studietijd O 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing O 

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden V 

onderwerp 3: inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid V 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel O 

onderwerp 4: voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen O 

Facet 4.2 Studiebegeleiding V 

onderwerp 5: interne kwaliteitszorg o

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering O 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld O

onderwerp 6: resultaten o

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau O 

Facet 6.2 Onderwijsrendement V 

De oordelen zijn van toepassing voor:

Artesis: Artesis Hogeschool Antwerpen 

 – bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.
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De organisatie van cursussen voor leerkrachten voor het buitengewoon onderwijs in Gent kent 

een lange traditie die teruggaat tot de eerste helft van de vorige eeuw. In de jaren 1960 kende het 

buitengewoon onderwijs een explosie, en werden de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding 

Buitengewoon onderwijs (BO-cursus genoemd) versoepeld. Sinds 1995 organiseert één van de 

rechtsvoorgangers van de Arteveldehogeschool de Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon 

Onderwijs of VOBO, waarin de BO-cursus geïntegreerd wordt in overleg met de Diocesane Peda-

gogische Begeleidingsdienst en het Vlaams Verbond voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs 

(VVKBuO). VOBO werkt voor, met en in het buitengewoon onderwijs en werkt volgens de prin-

cipes van volwassenenvorming. Na een decreetwijziging worden alle personeelsleden van het 

buitengewoon onderwijs tot de VOBO toegelaten.

De Arteveldehogeschool is ontstaan op 31 december 2000 uit de fusie van vier Gentse katholieke 

hogescholen. Sinds 2003 maakt de hogeschool deel uit van de Associatie Universiteit Gent, samen 

met de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen. De Artevelde-

hogeschool is met bijna 11.000 studenten en 1080 personeelsleden de grootste katholieke hoge-

school, de tweede grootste hogeschool en de vierde grootste instelling voor hoger onderwijs in 

Vlaanderen. In het academiejaar 2010–2011 richt de Arteveldehogeschool veertien professionele 

bacheloropleidingen in, drie bachelor-na-bacheloropleidingen (BNB) en dertien postgraduaatsop-

leidingen, verspreid over negen campussen.

Op de campus Kattenberg worden de initiële lerarenopleiding Lager en Secundair onderwijs 

ingericht , alsook drie bachelor-na-bacheloropleidingen (BNB) in het Onderwijs: Buitengewoon 

onder wijs, Zorgverbreding en remediërend leren en vanaf september 2011 ook nog Schoolontwik-

keling. De campus telt ongeveer 2000 studenten, van wie 250 in de twee BNB-opleidingen in het 

onderwijs zijn ingeschreven. 150 studenten volgen in 2009–2010 de BNB Buitengewoon onderwijs.
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De Arteveldehogeschool wil met haar twee BNB-opleidingen, namelijk Buitengewoon onderwijs 

(BuO) enerzijds en Zorgverbreding en remediërend leren (ZRL) anderzijds een bijkomende profes-

sionele bacheloropleiding aanbieden aan wie meer of beter zorg wil dragen voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon of het buitengewoon basis- of secundair onderwijs. 

Daarbij wil ze zowel de gemeenschappelijkheid als de eigenheid van het gewoon en buitenge-

woon onderwijs beklemtonen. 

De missie en het nieuwe algemene onderwijsconcept dat hogeschoolbreed in 2009 opgesteld 

werd, is vertaald in een opleidingsconcept voor de BNB Buitengewoon onderwijs (BuO), dat rich-

tinggevende beleidsdoelen formuleert op basis van zeven krachtlijnen: 

 – het opleidingsprogramma is studentgericht en gericht op individuele leerbehoeften;

 – het opleidingsprogramma stimuleert de student tot actief, zelfstandig en samenwerkend  leren;

 – het opleidingsprogramma is gericht op maatschappelijke ontwikkelingen en op de behoeften 

van het werkveld;

 – het opleidingsprogramma is doorzichtig en evenwichtig, het onderwijs is didactisch kwalita-

tief van hoog niveau;

 – het opleidingsprogramma heeft een wetenschappelijke en innovatieve onderbouw;

 – het opleidingsprogramma is gericht op flexibiliteit, internationale samenwerking en uitwissel-

baarheid;

 – het opleidingsprogramma is waardegeoriënteerd en persoonsgericht; de persoonlijke en 

profes sionele groei van de student staan centraal. 

Naar buiten toe profileert de hogeschool zich duidelijk met de slagzin ‘Denk, doe, word’. Ze appel-

leert hiermee expliciet aan het competentieprofiel waarbij kennis, vaardigheden en attitudes in 

het vizier komen. De zes kernprincipes waarop ook al de VOBO-opleiding gebaseerd was, blijven 

gelden voor de BNB BuO. Zo kiest de opleiding voor verdieping van kennis en vaardigheden, niet 

voor een cursorische benadering van leer- of andere problemen/stoornissen en hun behande-

ling. De opleiding richt zich tot een brede doelgroep. Naast de klasleraar BuO richt de opleiding 

zich bijvoorbeeld ook tot de therapeuten of orthopedagogen in de school, en tot GON- en ION-

begeleiders. In de schoot van het VVKHO en samen met alle hogescholen van het katholieke 

onderwijsnet werden de beroepsspecifieke competenties voor de leraar buitengewoon onderwijs 
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en zorgverbreding bepaald. De Arteveldehogeschool stemde deze beroepsspecifieke competen-

ties verder af met de medewerkers van de hogescholen van het gemeenschaps- en provinciaal 

onderwijs, waardoor het mogelijk werd om tot vijf beroepsspecifieke competenties te komen die 

in alle Vlaamse hogescholen gelden. Het doel van elke BNB-opleiding in het onderwijs is dat alle 

studenten de volgende erkende competenties verwerven:

 – werken volgens plan: planmatig handelen ten opzichte van specifieke onderwijsbehoeften op 

individueel niveau, groeps- en schoolniveau, in duurzame interactie met alle betrokkenen, 

daarbij zorgvragen formuleren en permanent bijstellen, met de nadruk op observatie, assess-

ment en handelingsgerichte diagnostiek;

 – omgaan met diversiteit en achterstelling: positief en deskundig omgaan met elke vorm van 

diver siteit door het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de inhouden uit de diverse leerdomeinen  

functioneel af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen;

 – samenwerken met gezinnen en netwerken: vanuit een gedeelde zorg constructief en emanci-

patorisch samenwerken met de leerlingen, de gezinnen en alle betrokkenen in het team en uit 

de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften;

 – teamwerk en coördinatie van onderwijs en zorg: het proces van handelingsplanning im-

plementeren door collegiale consultatie, coaching van collega’s, beleidsondersteuning en 

coördinatie  op schoolniveau;

 – professionaliseren via reflectie en leren van elkaar: gestructureerd leren uit eigen en ander-

mans ervaringen via een cyclisch proces, en daarbij het eigen handelen dynamisch en creatief 

bijsturen.

Om de vijf competentiedomeinen die in heel Vlaanderen worden erkend, verder te concretiseren, 

formuleert de opleiding voor elk van de vijf competentievelden een aantal onderliggende compe-

tenties. Op die manier ontstaat een lijst van zestien competenties. De opleiding toetste deze com-

petenties af aan het Structuurdecreet en aan de niveaudescriptoren van niveau 6, beschreven in 

het Vlaamse decreet betreffende de kwalificatiestructuur. Curricula en referentiekaders van an-

dere Vlaamse en Nederlandse hogescholen, en van de Europese partners met wie de opleiding sa-

menwerkt voor de module ‘Inclusive education’, werden vergeleken. Alle medewerkers, van wie 

een groot deel uit het beroepenveld komt, werden in diverse overlegvergaderingen geconsulteerd 

over de competenties. In het academiejaar 2009–2010 werden de competenties ook afgetoetst 

aan het domeinspecifieke referentiekader, opgesteld door de BNB-opleidingen binnen de Asso-

ciatie Universiteit Gent. De opbouw van elke competentie wordt geconcretiseerd in een aantal 

bouwstenen in de vorm van kennis, vaardigheden en attitudes. Aan elke competentie wordt bin-

nen meerdere opleidingsonderdelen gewerkt, en er wordt aangegeven welk competentieniveau 

(in een eenvoudige afgebakende situatie, een eenvoudige reële situatie, een complexe situatie) 

nagestreefd wordt. De commissie is van mening dat de opleidingsdoelstellingen voldoen aan de 

beoordelingscriteria die gelden voor een bacheloropleiding, en dat het beroepenveld intens bij 

het overleg betrokken werd. In de competentiegids wordt voor de vijf competentievelden, elk met 

hun onderliggende competenties en competentieniveaus, uitgewerkt via welke bouwstenen de 

student ze ontwikkelt. Op de jaarlijkse teamdagen bespreekt het opleidingsteam voorstellen tot 

bijsturing van de competentiegids.

De commissie heeft waardering voor de doelstellingen en het onderwijsconcept van de BNB BuO. 

De BNB slaagt erin aansluiting te vinden bij actuele en internationale tendensen, onder meer wat 

inclusie betreft. De commissie is van mening dat er een grote mate van consistentie bestaat in 

de mate waarin de vertaling gebeurd is naar de beroepsprofielen. Het concept van de BNB BuO 

is volgens de opleiding gericht op het aankweken van duurzame competenties en op de verrui-

ming van het blikveld. De opleiding wil geen recepten aanreiken voor mogelijke problemen. Het 

onderwijs is georganiseerd volgens de principes van volwassenenvorming, maar is ingebed in de 

bamastructuur. Inzichten worden voortdurend getoetst aan de praktijk.

Aanbevelingen ter verbetering: /
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facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De BNB-opleidingen in het onderwijs, namelijk Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding en 

remediërend leren, zijn via verschillende decreten op een specifieke manier ingebed in de bama-

structuur van het hoger onderwijs. Binnen de decretale basis voor de erkenning als bachelor-na-

bachelor baseert de opleiding de inhouden onder meer op de wet op het buitengewoon en ge-

integreerd onderwijs (1970). Het voorontwerp van decreet betreffende leerzorg en de bijhorende 

memorie van toelichting bieden een belangrijk kader voor de toekomst van het buitengewoon 

onderwijs en de zorgbegeleiding in het gewoon onderwijs, zoals aan bod komt in het geïntegreerd 

onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). Beide onderwijssystemen worden in de leerzorg-

matrix, beschreven in het ontwerpdecreet op leerzorg, in één kader samengebracht, waarbij aan 

elke leerling de leerzorg die hij nodig heeft, wordt aangeboden. Aan dit referentiekader refe-

reert de opleiding expliciet. Het leerzorgkader is gelinkt aan wat de huidige en vorige Vlaamse 

onderwijsministers naar voor schuiven en aan de politieke onderhandelingen met de onder-

wijskoepels, de onderwijsvakbonden, de ouderverenigingen en het brede werkveld. De opleiding 

hanteert dit kader echter ook breder dan vanuit de politieke inkleuring. Het copromotorschap 

van de Arteveldehogeschool, samen met de Universiteit Antwerpen, in het onderzoek ‘Praktijk-

test leerzorg’ is daarbij cruciaal. De BNB-opleiding maakt ook gebruik van diverse internationale 

referentiekaders, zoals het inclusief onderwijs, en vergelijkt zich met verschillende Europese ini-

tiële bacheloropleidingen in het Onderwijs en vervolgopleidingen, zoals een professionele mas-

teropleiding in Special education en/of in Special educational needs (SEN), waar de specialisatie voor 

kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften deel van uitmaakt.

Het was een bewuste keuze om voor de BNB BuO en ZRL een gezamenlijk competentieprofiel te 

ontwikkelen met het VVKHO-VVKBuO-competentieprofiel van de leraar buitengewoon onderwijs 

en het VVKHO-profiel van de interne zorgbegeleider als vertrekpunt, aangezien de noden van af-

gestudeerden van de beide opleidingen gelijklopend zijn, ondanks de toepassing in twee diverse  

contexten (respectievelijk het buitengewoon en het gewoon onderwijs). De onderwijskoepel  

VVKHO vertegenwoordigt het beroepenveld. De Arteveldehogeschool heeft er bovendien voor 

gekozen om voor de BNB BuO en de BNB ZRL één opleidingsteam te vormen, dat instaat voor 

de gezamenlijke competentieontwikkeling en de omzetting naar een opleidingsprogramma van 

de beide BNB’s in het onderwijs. De opleiding kiest resoluut voor een concept dat ook vroeger al 

in het ingediende omvormingsdossier naar de BNB verdedigd werd naar de overheid, namelijk 

één BNB met twee verschillende afstudeerrichtingen. De opleiding vertrekt van de visie van een 

grote samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs, met leerzorg als lange-

termijnperspectief en met sleutelwoorden als ‘werken in team’ en ‘samenwerken met gezin en 

netwerken’. Handelingsgericht werken is de vertrekbasis en vindt toepassingen in de geëigende 
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context van de beide soorten onderwijs. Het realiseren van een synthese in leerzorgtrajecten in 

het BuO en het reflectief ervaringsleren, waarbij de praktijk ingebed is in een school, is wezenlijk 

voor de BNB BuO. Qua methodiek wordt voor de BNB BuO de nadruk gelegd op:

 – handelingsgericht omgaan met verschillen in het BuO;

 – interdisciplinair afstemmen en ondersteunen;

 – van handelingsplanning tot handelingsplan. 

De commissie heeft waardering voor de duidelijke profilering van de BNB BuO, die tot stand 

gekomen is in nauw overleg met het werkveld, namelijk een gemeenschappelijk denkkader, één 

continuüm van zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en vanuit een visie die 

schoolontwikkeling in de brede zin nastreeft. De opleiding is er zich goed van bewust dat het 

leerzorgkader nog officieel moet worden ingevuld. Om die reden is een constante afstemming 

tussen de opleidingsdoelstellingen en de realiteit in het werkveld nodig. 

Het motief en de kracht van de gemeenschappelijke stam van twee BNB-opleidingen met twee 

verschillende beroepsprofielen ligt volgens de opleiding bij het onderwijsveld zelf, waarvan de 

toekomst ligt in synergie tussen het gewoon onderwijs en het BuO. Mensen zullen dus de brug 

moeten kunnen slaan tussen beide werkvelden. De Arteveldehogeschool wil bijgevolg anticipe-

ren op een toekomst die er nu nog niet is. Bovendien zijn de opleidingsverantwoordelijken van 

mening dat de verschillende contexten voor de beide BNB-opleidingen gevormd wordt door de 

differentiatie waarmee kinderen zorg nodig hebben. In de kern is er veel gelijkenis tussen beide 

opleidingen, zeker op het niveau van de competentie om gedrag te vertonen dat aangepast is aan 

de context die zich zal aandienen. Ten slotte is het rechtenperspectief van het kind, zoals dat in 

het VN-verdrag opgenomen is, in dit verband heel belangrijk. 

De medewerking van het werkveld aan het curriculum van de BNB BuO is ontstaan vanuit de 

vroegere BO-cursus. De werking van de hogeschool heeft zich toegespitst op het reflecteren over 

wat men in het werkveld doet, samen met de lesgevers. Veel externe medewerkers die overdag 

een taak hadden in het BuO, hebben meegewerkt aan de uitwerking van de BNB BuO. Ook de ver-

breding van de doelgroepen werd gestimuleerd door het werkveld en werd doorgesproken op de 

opleidingsadviesraad (OAR). De Associatie Universiteit Gent (AUGent) zorgt voor expertisedeling 

en mentorenvorming via onder meer enkele associatieonderzoeksgroepen. Binnen de AUGent is 

ook het gemeenschappelijke referentiekader aan bod gekomen. De commissie heeft vastgesteld 

dat dit referentiekader voldoet aan het domeinspecifieke referentiekader van de commissie, dat 

hetzelfde is voor de BNB BuO en de BNB ZRL. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie goed

facet 1.2 domeinspecifieke eisen goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende 

generieke  kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.



76 Arteveldehogeschool – Buitengewoon onderwijs

OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken .

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding ondersteunt de studenten in het ontwikkelen van de erkende eindcompetenties op 

de vijf competentievelden, zoals vermeld in facet 1.1. Om te groeien in deze competenties biedt 

de opleiding vijf leerlijnen aan (één voor elke competentie), die elk bestaan uit één of meerdere 

opleidingsonderdelen. Het betreft:

 – de leerlinggerichte lijn;

 – de planlijn of planmatige lijn;

 – de teamlijn;

 – de gezinslijn of gezinsgerichte lijn;

 – de reflectielijn. 

De manier waarop aan elk van de competenties gewerkt wordt in bepaalde opleidingsonderdelen 

gaf aanleiding tot het opstellen van een competentiematrix, waarin de leerlijnen en de voorop-

gestelde competentiegroei duidelijk worden. In die competentiematrix wordt ook bepaald tot op 

welk niveau de aan elk opleidingsonderdeel (OLOD) gerelateerde competenties worden verwor-

ven, en wordt de relatie tussen de opleidingsonderdelen en de competenties zichtbaar. In de com-

petentiegids wordt voor de vijf competentievelden, elk met hun onderliggende competenties en 

competentieniveaus, uitgewerkt via welke bouwstenen de student ze ontwikkelt. De ECTS-fiches 

bevatten per opleidingsonderdeel de competentiegerichte doelstellingen op het vlak van kennis, 

vaardigheden en attitudes, en de bijhorende competenties en competentieniveaus. 

Vanaf 2005 kreeg het curriculum vorm, vertrekkend van wat de maatschappij nodig heeft. Be-

grippen als ‘inclusie’ en ‘ouderparticipatie’ werden geconcretiseerd en uitgewerkt, en hierrond 

worden ervaringsdeskundigen uitgenodigd om een inbreng te komen doen. 

De opleiding biedt een modeltraject aan, dat op twee manieren kan gevolgd worden: ofwel loopt 

het traject over vier semesters (avondonderwijs op woensdag en donderdag, en praktijk op de 

eigen  school voor BuO), ofwel kiezen studenten voor een voltijds traject, dat loopt over twee 

semesters (duaal onderwijs met avondonderwijs en dagonderwijs, aangevuld met praktijk in 

een door de opleiding geselecteerde opleidingsschool). De praktijk van het voltijdse traject vindt 

plaats op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag (2,5 dagen per week). Beide trajecten zijn 

gebaseerd op dezelfde opleidingsonderdelen, kennen dezelfde inhouden en doelstellingen, en 

richten zich op dezelfde eindcompetenties, hanteren dezelfde werkvormen en beoordelingsvor-

men, baseren zich op dezelfde praktijkopdrachten, ondersteund door een mentor in de school, en 

ze werken met dezelfde verantwoordelijken van opleidingsonderdelen en lesgevers. Wat de beide 

trajecten onderscheidt, is vooral de opeenvolging van opleidingsonderdelen in de tijd en de duur 
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van het traject. De visie achter het duaal leren is dat de beste manier om de job te leren, erin be-

staat om ondergedompeld te worden in de realiteit, waarbij de mentor de coach en begeleider is.

In het modeltraject wordt gestart met de inleidende, gemeenschappelijke opleidingsonderdelen  

‘Leerzorg’, ‘Werken volgens plan’ en ‘Werken in team’. Leerzorg en handelingsgericht werken, 

worden daarin aangeboden als basiskaders voor het omgaan met leerlingen met specifieke 

onder wijsbehoeften. Deze opleidingsonderdelen worden gemeenschappelijk georganiseerd voor 

alle studenten van de beide BNB’s in het onderwijs, en ze vormen de start van de leerlinggerichte 

lijn, de planlijn en de teamlijn. Vertrekkend van de leerzorgvisie in een continuüm van zorg, 

gaan de studenten van de BNB BuO en van de BNB ZRL ‘samenwerkend’ van elkaar leren in het 

omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en hun omgeving. In de tweede helft 

van de opleiding situeert zich nog het gemeenschappelijke opleidingsonderdeel ‘Samenwerken 

met gezin en netwerken’, waarmee de gezinslijn vorm krijgt. Vanuit de drie gemeenschappelijke 

inleidende opleidingsonderdelen verdiept de student zich in drie specifieke opleidingsonderde-

len, in lijn met de gekozen BNB. Die sluiten dus nauw aan bij de praktijk in de werkcontext van 

buitengewoon onderwijs. Het betreft de opleidingsonderdelen ‘Handelingsgericht omgaan met 

verschillen in het BuO’, ‘Van handelingsplanning tot handelingsplan’ en ten slotte ‘Interdiscipli-

nair afstemmen en ondersteunen’. In de voornoemde vier leerlijnen krijgen studenten inhoude-

lijke input, die ze telkens toetsen aan eigen praktijkvoorbeelden in een school in het werkveld. 

Elk opleidingsonderdeel omvat immers praktijkopdrachten.

De vijfde leerlijn, de reflectielijn, voegt inhoudelijk gezien geen nieuwe denkkaders toe. Wel 

bouwt deze leerlijn verder op kaders rond reflecteren uit de initiële bacheloropleidingen, met 

name de reflectiecirkel van Korthagen en de leerstijlen van Kolb. In de supervisie brengen stu-

denten hun persoonlijke werkzorgen naar voor in een kleine supervisiegroep. Onder begeleiding 

van een daartoe opgeleide supervisor leren ze systematisch en diepgaand reflecteren over eigen 

leervragen en die van hun medestudenten in het opleidingsonderdeel Supervisie. In de avondtra-

jecten maken studenten vanuit hun supervisiegroep de overgang naar reflectief ervaringsleren 

via intervisie. Het voltijdse traject (door de opleiding duaal traject genoemd) doet aan reflectief 

ervaringsleren aan de hand van de wekelijkse begeleidingsgesprekken met de daartoe opgeleide 

mentor in de opleidingsschool.

De vijf leerlijnen van het modeltraject ondersteunen de competentiegroei met expliciete kansen 

voor toepassing in complexe, reële praktijksituaties. Het groeiproces mondt uit in het opleidings-

onderdeel ‘Leerzorgtrajecten realiseren’, waarin de student alle verworven kennis, vaardigheden 

en attitudes integreert in een leerzorgtraject met één kind of een groep leerlingen in de eigen 

school. In dit opleidingsonderdeel, dat als bachelorproef wordt opgevat, kan ook op schoolniveau 

aan schoolontwikkeling worden gewerkt.

De inhouden van de opleidingsonderdelen richten zich op het BuO in de brede zin, waarbij aan-

dacht voor didactische en pedagogische vaardigheden hand in hand gaan met dienstbare inzich-

ten uit psychologische en medische kaders. In lijn met de uitgeschreven onderwijsvisie voor de 

BNB streeft het opleidingsteam ernaar om de kennis in te brengen die op dat moment relevant is 

in de context waarin de student zich bevindt, omdat dan veel betere resultaten geboekt worden. 

Een student is immers dan in staat om de probleemstelling te analyseren en zichzelf te sturen. 

De supervisor helpt de studenten om de aangereikte kennis te kunnen benutten, en aan hem 

worden dus heel hoge eisen qua expertiseniveau gesteld. 

 

Hoewel de Arteveldehogeschool twee BNB-opleidingen in het onderwijs aanbiedt, namelijk de 

BNB BuO en de BNB ZRL, blijven de opleidingsverantwoordelijken voorstander van één BNB met 

twee afstudeerrichtingen, zoals ze dat ook steeds in alle officiële communicatie onderbouwd 
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hebben. De opleiding wil steeds kunnen refereren naar de praktijksituatie, waarbij ze veel waarde 

hecht aan reflectie en actie in alle opleidingsonderdelen. In de gemeenschappelijke opleidings-

onderdelen worden referentiekaders aangereikt die gelden voor de twee BNB-opleidingen. Het 

opleidingsteam verdedigt sterk de gemeenschappelijke stam van de beide BNB-opleidingen, en 

stelt de supervisiegroepen gemengd samen met studenten uit het gewoon en het buitengewoon 

onderwijs, zodat ze maximaal van elkaar kunnen leren. Keuzeopleidingsonderdelen laten de stu-

denten kiezen voor een aanpak vanuit verschillende denkkaders. De opleiding vertrekt van de 

beginsituatie van de student: studenten moeten voedsel kunnen vinden in de referentiekaders 

die worden aangeboden. Supervisie en intervisie worden gehanteerd als specifieke methodieken 

van de praktijkbegeleiding in de verschillende opleidingsonderdelen. De leerbehoeften moeten 

gerealiseerd worden, vandaar dat wordt gewerkt met leergroepen. De evaluatie wordt gezien als 

formatief. Samen met de individuele feedback betekent die evaluatie een verder leermoment. 

Ten slotte is de individuele feedback van de studenten altijd heel belangrijk als element van 

interne kwaliteitszorg. 

In 2008–2009 ontwikkelde de opleiding, in overleg met de opleidingsraad en de opleidingsadvies-

raad een specifiek traject voor studenten zonder lerarendiploma die in het BuO werken. In die 

scholen worden nu functies opgenomen die vroeger door het Psycho-Medisch-Sociaal centrum 

(PMS) Buitengewoon onderwijs (nu CLB) werden verzorgd – bijvoorbeeld langdurige individuele 

leerlingbegeleiding en ouderbegeleiding. Studenten met een sociaal-agogisch, psychologisch of 

(ortho)pedagogisch diploma en praktijkleerkrachten beroepsgerichte vorming (BGV) krijgen via 

een extra opleidingsonderdeel van vier studiepunten de basis mee van didactiek en klasmanage-

ment. Zelfs als de afgestudeerden later aan de slag gaan als bijvoorbeeld logopedist en niet in 

het onderwijs terechtkomen, is de opleiding nog zinvol, omdat ze beter met de collega’s in de 

school kunnen communiceren rond ontwikkelingsdoelen of het werken met groepen. De oplei-

ding spreekt enthousiast over de verbreding van de instroom, waardoor andere dan pedagogische 

diploma’s toegelaten worden. De commissie drukt de zorg uit dat de verbreding (door de diverse 

instroom) niet ten koste zou gaan van de verdieping in de opleiding. 

De commissie stelt een grote dynamiek vast bij het opleidingsteam om het curriculum bij te 

sturen, door heroriëntering van opleidingsonderdelen en door wijziging van bepaalde accenten, 

met de bedoeling voortdurend in te spelen op de behoeften die geformuleerd worden vanuit het 

beroepenveld. Alle ingrepen aan het curriculum worden op voorhand getoetst op de opleidings-

raad en de OAR. De noden tot bijsturing worden geïnventariseerd in de wekelijkse vergaderingen 

van het opleidingsteam. Het opleidingsteam houdt bij dit alles rekening met de evaluaties van 

de opleidingsonderdelen door de studenten, zowel op papier als digitaal, als in de opleidingsraad. 

Het clusteroverleg biedt de opleidingsonderdeelverantwoordelijken kansen om curriculumwij-

zigingen voor te bereiden, en samen na te denken over mogelijke concretiseringen en gevolgen. 

Per opleidingsonderdeel wordt een opleidingsonderdeelteam (OLOD-team) gevormd, bestaande 

uit één of meer leden van het opleidingsteam (waaronder de opleidingsonderdeelverantwoor-

delijke) en uit gastsprekers (externe medewerkers). Dit team staat in voor de realisatie van het 

opleidingsonderdeel. 

De komende academiejaren wil de opleiding de competentiegerichte doelstellingen als 

bouwstenen  van de diverse opleidingsonderdelen actualiseren. In het opleidingsplan en de bij-

horende kwaliteitsplannen wordt een fasering uitgetekend voor het actualiseren van de oplei-

dingsonderdelen per leerlijn. 

Aanbevelingen ter verbetering: /



Arteveldehogeschool – Buitengewoon onderwijs 79

facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding werkt met een kleine kern van vaste personeelsleden, aangevuld met een groot aan-

tal externe medewerkers (ongeveer 150 voor de twee BNB’s samen). De studenten en de oud-stu-

denten geven aan dat de vele gastsprekers die uitgenodigd worden om een specifiek onderwerp 

nader toe te lichten, een sterk punt van hun opleiding zijn, omdat de lessen vaak heel inspirerend 

werken, bijvoorbeeld de lessen over leerstoornissen. 

De beroepspraktijk neemt in het opleidingsprogramma een centrale plaats in. Praktijk is het 

geheel van activiteiten die een student vervult binnen de context van zijn school, gericht op de 

doelen van het opleidingsonderdeel waarvoor de student is ingeschreven. De activiteiten betref-

fen het observeren, het actief participeren en het realiseren van initiatieven in de praktijk. De 

praktijkschool is ofwel de eigen school – indien de student, ingeschreven in het avondtraject, 

tewerkgesteld is in een school – ofwel is het een school waar de student als vrijwilliger praktijk 

mag lopen in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een volume van (mini-

mum) zeven uur praktijk per week op een school geldt voor alle studenten die het avondtraject 

volgen en die niet in het BuO werken, ongeacht of ze al dan niet eerder een pedagogisch diploma 

behaald hebben. De student vraagt aan de directie wie als mentor kan fungeren. Het kiezen van 

een mentor gebeurt in overleg met de student en de directie, en desgevallend de verantwoorde-

lijke voor het mentoraat in de school (soms trajectmentor genoemd). Naargelang de praktijkop-

drachten kan de student zich richten tot de verantwoordelijke voor mentoraat in de school of 

tot een andere collega, bijvoorbeeld een klasmentor, een interne en/of externe medewerker in de 

scholengemeenschap of in het CLB, die hem kan coachen bij bepaalde praktijkopdrachten. Dit 

gebeurt liefst in overleg met de directie en de trajectmentor, aan de hand van het profiel van de 

mentor (de praktijkgids bevat een bijlage rond de rol van directie en mentor in de praktijk). De 

mentor neemt de rol op van een deskundige collega die de student begeleiding en ondersteu-

ning biedt bij de realisatie van zijn leerdoelen in de praktijk. De mentor helpt een leeromgeving 

voor de opleidingsdoelen te creëren, geeft waar nodig aanvangsbegeleiding en informatie over de 

school, voorziet coaching en geeft de student de nodige (begeleidings)feedback. 

In het voltijdse traject loopt de student 2,5 dagen praktijk in een school voor buitengewoon basis - 

of secundair onderwijs die door de opleiding is geselecteerd als opleidingspartner. Het oplei-

dingsteam staat in voor de prospectie en werving van opleidingsscholen, vanuit het profiel van 

de opleidingsschool, waarvoor criteria zijn uitgeschreven. De directie van de opleidingsschool 

wijst de mentor(en) aan op basis van het profiel van de mentor en van de student in de duale 

leerroute. Deze profielen bevinden zich in de opleidingsgids. De student krijgt voor zijn praktijk 

begeleiding van een mentor in de school (met wekelijks een gesprek van één uur). De rol van de 

mentor is uitgebreider dan deze in het avondtraject: hij vervult de rol van medeopleider van de 

student op de werkplek, in het bijzonder op het vlak van (ortho)didactiek, klasmanagement en 

handelingsplanning. 
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De opleiding voorziet geen afzonderlijke stageperiode. Voor elk opleidingsonderdeel worden de 

duale principes (een combinatie van theorie en praktijk) toegepast en krijgt de student prak-

tijkopdrachten die worden uitgevoerd in de praktijkschool. De opleiding waarborgt, onder meer 

dankzij de selectie van haar opleidingsscholen, een krachtige leeromgeving van de student. De 

verschillende praktijkopdrachten zijn breed gesteld, omdat de invulling heel verschillend kan 

zijn, maar ze zijn volgens de commissie en de studenten duidelijk uitgeschreven in een praktijk-

gids. Begeleiding gebeurt door de mentor op de (praktijk)school en door een trajectcoach van de 

opleiding. Ook de verantwoordelijke voor elk opleidingsonderdeel en de supervisor ondersteunen 

de student. De opleidingsscholen en de scholen waar de praktijk plaatsvindt, kennen de beoor-

delingscriteria voor de praktijkopdrachten maar moeten zelf geen beoordeling uitspreken. De 

mate waarin de student competenties verworven heeft in de praktijk en de mate waarin hij in 

de praktijk bepaalde activiteiten gerealiseerd heeft, spelen bij de beoordeling een belangrijke rol. 

Op basis van hun praktijkervaring geven studenten elkaar feedback tijdens intervisiegesprekken. 

De student kan in de keuzesessies en de keuzeopleidingsonderdelen opteren voor onderwerpen 

die aansluiten bij zijn beroepspraktijk of kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen in het beroe-

penveld. In het opleidingsteam zit een groot aantal medewerkers die deeltijds in het werkveld 

staan. Op die manier ontstaat een expertise-inbreng in de opleiding en kan het curriculum op het 

werkveld worden afgestemd. De studenten en de oud-studenten die met de commissie in gesprek 

gingen, geven aan dat de beoordelingscriteria op competentieniveau geformuleerd worden. Ze 

vinden die duidelijk terug in de competentiegids, en beschouwen die als een uitstekend instru-

ment bij hun competentieontwikkeling tijdens hun hele studietraject. 

Het programma van de BNB is afgestemd op de internationale ontwikkelingen. Tussen 2001 en 

2004 realiseerde de opleiding twee European Intensive programs (IP’s). De inhouden van het IP 

‘Inclusive education: a long and winding road’, gericht op nieuwere rollen van onderwijsmedewerkers 

in het inclusief onderwijs, vormden een belangrijk aandachtspunt bij de curriculumontwikke-

ling in de periode 2005–2010. Onder meer de opleidingsonderdelen Leerzorg, Samenwerken met 

gezin en netwerken en Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen hebben specifiek aandacht 

voor inclusief onderwijs, en de rol die diverse onderwijsmedewerkers daarin kunnen vervullen 

ten aanzien van de leerling en zijn gezin. Gerelateerd aan de inhouden van het IP ‘Social skills’ 

gaven twee medewerkers van de opleiding jarenlang bijscholing aan een vormingsinstituut van 

de universiteit van Lyon, en in een scholengroep rond sociale en communicatievaardigheden. De 

‘axenroos’ werd zo in vele Franse scholen geïmplementeerd, en er werden trainers gevormd. De 

opleiding nam in 2004–2005 ook deel aan het Interreg-project ‘Linker’. Het project legde linken 

tussen ouders en school, en tussen school en andere welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Via 

dit project leerde de opleiding het kader van Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en Hande-

lingsgericht werken (HGW) kennen. Samen met de CLB-partners blijft de opleiding ook nu nog 

een belangrijke rol spelen in de Vlaamse netoverschrijdende stuurgroep HGD/HGW om de denk-

kaders van internationale Nederlandse experts om te zetten naar de Vlaamse onderwijssituatie. 

Sinds 2005 is de module rond Inclusive education ingebed in het programma ‘Bridges in education’, 

georganiseerd door de BNB en de initiële lerarenopleidingen van de hogeschool. De BNB BuO is 

voortdurend bezig met de implementatie van wat in Europa beweegt rond inclusie via de Europe-

se partners van dit programma. De ngo EASPD (European Association of Service providers for Persons 

with Disabilities) is in dit verband een belangrijke stakeholder.

Studenten van het voltijdse traject buitengewoon onderwijs en een medewerker van de oplei-

ding namen tussen 2008 en 2010 deel aan het IP ‘Interdisciplinary course on Intercultural Com-

petences’, waarvan de inhoud aansluit bij het opleidingsonderdeel Handelingsgericht omgaan 

met verschillen. Op het moment van de visitatie loopt een ‘Kortdurend Opleidingsinitiatief’ (KOI) 

over Quality in education. Studenten van de opleiding kregen in 2009–2010 ook de kans om deel te 

nemen  aan een Grundtvig-project ‘SWANN’ van de bachelor in het Onderwijs: Secundair onder-

wijs. Ondanks al deze voorbeelden stelt de opleiding dat het moeilijk is om studenten BNB aan 
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internationale projecten te laten deelnemen, omwille van de vaak zware combinatie van studie 

met werk en/of gezin. Het opleidingsteam wil aan studenten veel kansen geven en onderzoekt 

de mogelijkheid om Intensive programs (IP) aan te bieden. De opleiding weet dat Comenius-

projecten door de schooldirecties weinig bekend worden gemaakt aan hun medewerkers, en wil 

daar in de toekomst extra aandacht aan besteden. De commissie heeft waardering voor de inter-

nationale oriëntering van de BNB BuO, en moedigt de opleiding aan om kansen te blijven geven 

aan de mobiliteit van studenten en medewerkers. 

De opleiding neemt deel aan verschillende projecten van toegepast onderzoek, waarvan de resul-

taten ingebed werden in de inhoud van de opleidingsonderdelen uit het programma van de BNB 

BuO. De commissie heeft waardering voor de visie van de dienst Onderzoek en dienstverlening, 

waar de opleiding zich ook bij aansluit, en die ook naar de toekomst mogelijkheden biedt voor 

intense samenwerking tussen de scholen en de (initiële) lerarenopleidingen, zoals dat gebeurt 

in het project rond draagkracht. Daarnaast worden studenten aangemoedigd om zelf toegepast 

onderzoek te doen dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling in hun praktijkschool. Dit gebeurt het 

meest expliciet in het opleidingsonderdeel ‘Leerzorgtrajecten realiseren buitengewoon onder-

wijs’, waarin de student zijn bachelorproef realiseert. In dit opleidingsonderdeel van zeven stu-

diepunten krijgen studenten de kans om alle bouwstenen van de opleiding te integreren in een 

praktijkrealisatie in de school. De studenten ontwikkelen en realiseren immers een kwaliteitsvol 

leerzorgtraject voor één kind/jongere met specifieke onderwijsbehoeften, een groep kinderen/

jongeren of de school en ondersteunen daarmee extra hun verbondenheid met het werkveld. Ze 

kiezen het onderwerp van hun bachelorproef op basis van de noden van de school, liefst in sa-

menspraak met de directie. Wanneer de studenten een onderwerp indienen bij de BNB-opleiding 

wordt nagegaan of dit haalbaar is binnen de rol die de student in de school heeft. De studenten 

worden verdeeld op basis van de praktijkcontext, en de coaches worden toegewezen op basis 

van die praktijkcontext. De rol van de coach is niet zo erg gebonden aan de inhoudelijke kennis, 

maar hij heeft wel kennis over processen. De studenten ondernemen in hun praktijk doelgerichte 

acties en interventies vanuit een verruimde visie en theoretische achtergrond, zoals ze die heb-

ben opgebouwd in de eerdere opleidingsonderdelen (aangetoond in eerdere beoordelingstaken). 

Dit sluit qua concept aan bij de ideeën van een ontwikkelingsportfolio, waarin de student getuigt 

van zijn ontwikkelingsproces in het komen tot een integratie van opgedane inzichten in een 

praktijkrealisatie. Het wetenschappelijk onderbouwen vormt daarbij volgens de begeleiders van 

de bachelorproeven een uitdaging. 

Sinds 2009–2010 werd het eindwerk omgevormd naar een bachelorproef. Dat omvormingsproces 

is volgens de commissie nog niet helemaal voltooid: het niveau van de bachelorproeven kan 

nog verhogen, en onder meer de probleemstelling, de bronvermelding en de lay-out kunnen nog 

verbeterd worden. De commissie raadt de opleiding aan om het concept van de bachelorproef 

nog beter uit te schrijven. De alumni die met de commissie in gesprek gingen, benadrukken dat 

het belangrijk is dat hun bachelorproef een praktische waarde heeft en later nuttig kan gebruikt 

worden in een school. Als voorbeeld wordt het gemotiveerd verslag over de proeftuinwerking 

(tijdelijke projecten, ondersteund door de overheid, in het kader van onderwijsinnovatie) aange-

haald, die ontwikkeld werd voor het secundair onderwijs. 

Studenten die bij de instap geen lerarendiploma hebben, volgen tijdens hun hele opleiding het 

specifieke opleidingsonderdeel ‘Initiatie onderwijs’ (vier studiepunten). In dit opleidingsonder-

deel staan klasmanagement en didactiek als basiscompetenties van de leraar centraal. Het 

jargon uit de onderwijswereld wordt aangereikt, zodat alle medewerkers uit het BuO goed met 

elkaar zouden kunnen communiceren. Anders dan bij de meeste andere opleidingsonderdelen 

maakt, naast een bachelorproef en een mondelinge presentatie, ook ‘de feedback op de praktijk’ 

rechtstreeks deel uit van de beoordeling van dit opleidingsonderdeel. De lesgever die dit oplei-

dingsonderdeel verzorgt, is tevens mentor in het BuSO. 
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om het concept van de bachelorproef nog beter uit te 

schrijven . 

facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De sequentiële opbouw in de competenties, die binnen elk van de vijf leerlijnen (zoals vermeld in 

facet 2.1) wordt aangegeven, is zichtbaar in de competentiematrix en de competentiegids. Daarin 

staat voor elke competentie immers aangeduid in welke opeenvolgende opleidingsonderdelen ze 

wordt gerealiseerd, inclusief het competentieniveau waarop dit gebeurt. 

Studenten en lesgevers krijgen zo zicht op de kennis, vaardigheden en attitudes die aan het eind 

van elk opleidingsonderdeel verwacht worden. Dit geeft de samenhang aan tussen de opleidings-

onderdelen, alsook hoe opleidingsonderdelen verder bouwen op elders in het opleidingstraject 

aangeboden bouwstenen. Studenten krijgen de competentiegids tijdens de introductielessen om 

hun competenties in te schatten, en kunnen hem doorheen hun verdere traject gebruiken om stil 

te staan bij hun competentieontwikkeling. De commissie stelt vast dat de theorie en de praktijk 

voor elk opleidingsonderdeel goed met elkaar in overeenstemming zijn. 

Om de kansen op flexibilisering te optimaliseren, heeft de opleiding ervoor gekozen om slechts 

minimaal volgtijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen in te bouwen. Volgtijdelijkheid betekent 

dat een student zich pas kan inschrijven voor een opleidingsonderdeel als hij een ander oplei-

dingsonderdeel gevolgd heeft, of ervoor geslaagd is. De opleiding heeft enkel volgtijdelijkheid 

ingebouwd voor het opleidingsonderdeel ‘Leerzorgtrajecten realiseren’. De student kan zich pas 

inschrijven voor dit opleidingsonderdeel als hij ook het opleidingsonderdeel ‘Van handelings-

planning tot handelingsplan’ gevolgd heeft. Om een leerzorgtraject te kunnen realiseren in een 

bachelorproef heeft de student immers de inhouden rond planmatig werken nodig.

De commissie is van mening dat het gemeenschappelijke traject voor de studenten van beide 

leerroutes (voltijds traject en avondtraject) logisch opgebouwd is. Opleidingsonderdelen die apart 

aangeboden worden voor studenten van het voltijdse modeltraject, beogen exact dezelfde com-

petenties en doelstellingen als in het avondtraject. Ze worden door dezelfde opleidingsonder-

deelverantwoordelijke ontwikkeld en beheerd. Deze verantwoordelijken bewaken overigens de 

samenhang van het programma via het regelmatig gehouden clusteroverleg. Die opleidingson-

derdelen kennen soms een andere volgorde in de tijd in beide trajecten, omdat het om een tra-

ject over twee of over vier semesters gaat. Differentiatie in het programma gebeurt aan de hand 

van een aantal keuzemodules voor verschillende opleidingsonderdelen. Die modules kunnen per 

academiejaar aangepast worden aan de instroom, en zijn bijgevolg afgestemd op de praktijk van 

de studenten, maar de samenhang komt er niet door in het gedrang. De studenten kunnen hun 

keuze steeds met hun trajectcoach bespreken, zodat die het beste aansluit bij zijn interesses, 

praktijk of eerdere ervaringen. De studenten en de oud-studenten die met de commissie in ge-

sprek gingen, vragen dat de verschillende keuzemogelijkheden nog duidelijker worden toegelicht 

via een korte beschrijving, zodat ze nog beter hun keuze kunnen maken. Doordat studenten niet 

alleen in september maar ook bij de start van het tweede semester kunnen instappen, wordt de 

volgorde van sommige opleidingsonderdelen wel gewijzigd. 
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Specifiek voor de studenten zonder lerarendiploma heeft de opleiding een gedifferentieerd tra-

ject uitgewerkt. De studenten volgen niet alleen in semester 1 een extra opleidingsonderdeel 

‘Initiatie onderwijs’, dat hen helpt te compenseren voor het feit dat zij de basiscompetenties 

van de leraar niet hebben verworven. In de keuzesessies is er specifiek aandacht voor de eerder 

verworven competenties van deze doelgroep.

Een aantal studenten die de opleiding hebben afgerond, is geïnteresseerd om nog een tweede 

bachelor-na bachelor-in het Onderwijs te volgen. Gezien de vele gemeenschappelijke opleidings-

onderdelen met vrijstelling kunnen studenten na de BNB BuO de BNB ZRL volgen in een traject 

van twee semesters. Ook tijdens het traject is overstappen van de ene BNB naar de andere rela-

tief soepel mogelijk, zeker na semester één. Dit is vooral interessant voor studenten die tijdens 

hun traject van werk veranderen, en voor studenten die een functie uitoefenen waarvoor zij zich 

zowel willen professionaliseren voor het gewoon als het buitengewoon onderwijs, bijvoorbeeld 

GON- en ION-begeleiders.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenminste 

60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het BNB-programma omvat 60 studiepunten en wordt aangeboden in een voltijds traject over 

één academiejaar en een deeltijds traject, gespreid over twee academiejaren. De eerste schijf 

(eerste academiejaar) van het deeltijdse traject omvat 33 studiepunten; de tweede schijf (tweede 

academiejaar) omvat 27 studiepunten). De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met 

betrekking tot de minimale studieomvang van de BNB. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Sinds 2008–2009 laat de opleiding de studenten hun studielast inschatten via de onlinestudietijd-

meting. De handleiding die centraal voor de hele hogeschool opgesteld werd, laat de opleiding toe 

om de studietijdmeting zelf te organiseren, met de steun van de dienst Onderwijsontwikkeling en 
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internationalisering. In 2009–2010 werd voor alle opleidingsonderdelen een meting uitgevoerd. 

De resultaten van het eerste semester 2009–2010 werden besproken in de opleidingsraad (met de 

studenten en de lesgevers) en de opleidingsadviesraad (met studenten, lesgevers, oud-studenten, 

vertegenwoordigers van mentoren, directies en breder werkveld). In semester één was het alge-

mene besluit dat de gemeten studielast per opleidingsonderdeel ongeveer één studiepunt lager 

ligt dan de begrote studielast. In het tweede semester 2009–2010 bleek de gemeten studietijd 

voor de meeste onderdelen vrij gelijkaardig aan de begrote studielast. De opleiding geeft aan 

dat de studietijdmetingen op het ogenblik van de visitatie nog in de beginfase staan, maar toch 

werden in 2009–2010 al acties ondernomen toen bleek dat de studenten het onderscheid tus-

sen uren ‘stage’, uren ‘taken in zelfstudie’ en uren ‘zelfstudie’ moeilijk konden maken. De oplei-

ding ontwikkelde daarom een praktijkgids en praktijkopdrachten per opleidingsonderdeel om 

de verwachtingen voor de voorziene uren praktijk te verhelderen. Na de eerste meetresultaten 

gebeurden in 2010–2011 enkele bijsturingen, bijvoorbeeld een verhoging van de taken voor de 

praktijkopdrachten of een wijziging in de studiepunten. Zo werden de studiepunten voor ‘Super-

visie’ verhoogd van drie naar vijf. De commissie verneemt van de studenten dat ze er niet van op 

de hoogte zijn dat ze het jaar nadien hun tijdsbesteding voor hun studie zullen moeten opgeven. 

De commissie raadt de opleiding daarom aan om, in samenwerking met de dienst Kwaliteitszorg 

en de dienst Onderwijsontwikkeling en Internationalisering, meer transparantie bij de metingen 

te voorzien, teneinde het belang van studietijdmetingen in relatie met de studeerbaarheid van 

het programma te beklemtonen. 

Studeerbaarheid hangt echter niet alleen af van het aantal uren dat de student aan onderwijs 

en studie besteedt, maar ook van de opeenvolging van opleidingsonderdelen, het uurrooster, het 

studiemateriaal, de onderwijskwaliteit en de onderwijsorganisatie. Mogelijke studiebelemme-

rende factoren die soms zorgen voor een bijkomende studielast zijn het aantal opdrachten of 

piekmomenten door onvoldoende spreiding van de studielast. De studenten in de BNB combi-

neren studeren met werken of met een intensieve vorm van vrijwillige praktijk in een school, en 

daarnaast ook vaak met een gezin. Dat maakt het afwerken van alle lessen en beoordelingstaken 

binnen het modeltraject soms minder vanzelfsprekend. De opleiding tracht daarom de opdrach-

ten en taken voor de opleidingsonderdelen al aan de studenten te bezorgen bij de start van een 

opleidingsonderdeel, zodat zij het verwerken ervan kunnen spreiden over het semester.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan het belang van studiemetingen bij de studenten te be-

klemtonen als een van de instrumenten om de studeerbaarheid van het programma in kaart 

te brengen. 

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Zoals al in facet 1.1 vermeld, heeft de commissie vastgesteld dat het didactische concept van 

de BNB- opleiding in lijn is met de geformuleerde doelstellingen. De ontwikkeling van een com-

petentiegericht curriculum houdt volgens de opleiding ook de afstemming in van de onderwijs-
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werkvormen en de leermiddelen. De dienst Onderwijsontwikkeling en internationalisering van 

de hogeschool zorgt voor procesbegeleiding van de opleidingen en ontwikkelde het instrument 

‘CoWeB’ (Competentiegerichte onderwijswerkvormen en beoordelingsvormen), dat de opleiding 

en de lesgever kan ondersteunen bij het selecteren van de meest geschikte werkvormen en eva-

luatievormen in de context van de opleiding. 

De commissie stelt vast dat de opleiding gebruikmaakt van een uitgebreide mix van didactische 

werkvormen. Daarbij worden aspecten van interactief samenwerkend leren, kennisonderwijs, 

probleemgestuurd onderwijs, duaal onderwijs en werkplekleren gecombineerd. De BNB BuO 

wordt gekenmerkt door een sterke interactieve inslag met relatief weinig hoorcolleges. Wel wordt 

om organisatorische redenen de eerste les van elk opleidingsonderdeel aan de volledige groep 

gegeven. De opleiding maakt gebruik van verschillende groeperingsvormen, zoals leergroepen 

en supervisie- en intervisiesessies. In leergroepen reflecteren de studenten over hun leerproces 

en hun leertraject, gelinkt aan de eigen praktijk. Dit wordt gecoacht door de trajectcoach. De 

leergroepfunctie heeft tot doel:

 – de leerinhouden te verwerken, met vertaalslag naar de eigen praktijk

 – een reflectie mogelijk te maken over het persoonlijke leerproces

 – het eigen leren in handen te nemen

 – bevordering van een ‘nestgevoel’ in een herkenbare, vertrouwde groep

Leergroepen zijn soms homogeen, soms gedifferentieerd samengesteld, afhankelijk van het op-

leidingsonderdeel. Zo wordt voor ‘Handelingsgericht omgaan met verschillen in het BuO’ een 

verschillend aanbod gecreëerd, al naargelang de vooropleiding van de studenten. Supervisie- 

en intervisiesessies zijn gericht op reflectief ervaringsleren in een kleine groep met een acht-

tal studenten BNB BuO of ZRL met diverse achtergronden (lerarenopleiding Kleuter-, Lager en 

Secundair onderwijs) en van verschillend niveau, onder begeleiding van een daartoe speciaal 

opgeleide supervisor. De diversiteit van de instroom wordt maximaal benut als mogelijkheid om 

de leerkansen voor de studenten te kunnen verhogen. Door studenten samen te zetten, kunnen 

ze referentiekaders samen delen en leren ze effectief ook samenwerken. De opleiding verwoordt 

het als: ‘de kracht van structuur is groter dan de kracht van cultuur’. 

De commissie heeft vastgesteld dat supervisie en intervisie sterk uitgebouwd zijn, zeker in het 

voltijdse traject. Bovendien worden de supervisoren bijna altijd uit het werkveld zelf gerekru-

teerd: het gaat om contractuele personeelsleden met een eerder kleine opdracht in de opleiding, 

die voornamelijk in het buitengewoon onderwijs werken en de supervisorenopleiding aan de 

hogeschool hebben gevolgd. 

Er zijn weinig hoorcolleges waar de studenten uit de BNB BuO en ZRL samenzitten. Het gebeurt 

wel dat toelichting gegeven wordt over de keuzesessies bij een bepaald opleidingsonderdeel, 

maar de studenten vinden het les volgen in grote groepen niet zo goed, ook al omdat studenten 

uit de BNB ZRL de studie volgen uit eigen interesse.

De opleiding geeft de studenten onmiddellijk na hun inschrijving toegang tot de elektronische 

leeromgeving DiLeAhs (digitale leeromgeving van de Arteveldehogeschool), waar ze de overkoe-

pelende digitale cursus ‘opleidingsinformatie’ vinden. Daarin kunnen studenten onder meer hun 

praktijkgegevens aan de opleiding bezorgen, het keuzeaanbod raadplegen, keuzes doorgeven aan 

de opleiding, aankondigingen terugvinden, de lokalenplanning raadplegen, de diverse gidsen 

consulteren en formele documenten downloaden. Voor elk van de opleidingsonderdelen biedt 

de opleiding ook een digitale cursus aan. Bij het begin van het academiejaar geeft de opdracht-

houder Digitaal leren en ICT een introductie, zodat de studenten zich op alle nodige digitale 

cursussen inschrijven. Het digitale onderwijsmateriaal wordt intensief en divers gebruikt, en on-

dersteunt zowel het beperkte aantal uren contactonderwijs als het praktijkleren van de student. 

De student kan van op afstand zelf met de leerinhouden aan de slag. 
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De opleiding verkiest het gebruik van digitaal onderwijsmateriaal ook om praktische redenen. 

Cursusteksten die gedrukt dienen te worden, dienen immers maanden vooraf klaar te zijn, wan-

neer de opleiding nog geen zicht heeft op de praktijknoden van de instromende studenten en het 

specifieke engagement van de externe lesgevers. De opleiding wil alle lesgevers de kans geven 

hun studiemateriaal af te stemmen op recente ontwikkelingen. Digitaal studiemateriaal kan tot 

vlak voor de start van de lessen online geplaatst worden en ook na de lessen nog aangevuld 

worden. Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, hanteren alle opleidingsonderdeelverant-

woordelijken een eenvormige structuur in de verschillende cursussen. Elke digitale cursus bevat 

informatie over het opleidingsonderdeel (met de ECTS-fiche), het eigenlijke studiemateriaal, in-

formatie over de praktijk, alsook over de evaluatie. De commissie heeft het digitale cursusmate-

riaal kunnen raadplegen en stelt vast dat er kwaliteitsverschillen zijn voor wat de vorm van het 

studiemateriaal betreft. Soms beperkt de cursus zich tot hand-outs of slides van een PowerPoint-

presentatie. De commissie is van mening dat de cursussen inhoudelijk voldoen: ze zijn erg actu-

eel en bevatten vele verwijzingen naar relevant bronmateriaal. Tijdens de lesgeversvergaderin-

gen zorgen de opleidingsonderdeelverantwoordelijken ervoor dat de lesgevers leren werken met 

de digitale leeromgeving, eventueel met ondersteuning van de opdrachthouder Digitaal leren en 

ICT. Op die manier kan het digitaal leren geoptimaliseerd worden en kan de leeromgeving wor-

den uitgebreid. In de opleiding wordt ook een beperkt aantal handboeken gebruikt. De studenten 

vragen wel dat de handboeken vroeger op het jaar ter beschikking zouden worden gesteld. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om de handboeken vroeger op het jaar ter beschikking 

te stellen van de studenten. 

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het beoordelen van competenties bij studenten stelt nieuwe en andere eisen aan evalueren, 

namelijk minder gericht op memoriseren en reproduceren, en meer op het redeneren en het 

correcte gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes om veelzijdige en complexe problemen 

te behandelen. Het gaat bij assessment over een voortdurende dialoog tussen de lesgever en de 

student tijdens het hele leerproces, in plaats van enkel bij de uiteindelijke resultaatscontrole. In 

de wijze waarop studenten worden beoordeeld, zit een aspect van kwaliteitsborging. Die beoor-

deling gebeurt volgens de principes van het volwassenenonderwijs. Het beoordelen van de prak-

tijk gebeurt door de opleiding, niet door de mentor in kwestie. De mentor in de school waar de 

praktijk plaatsvindt, is geen beoordelaar maar een begeleider in het leerproces. De mentor dient 

wel twee keer per jaar feedback over de leerwinst van de student in, die de student digitaal aan 

de opleiding bezorgt. Voor de drie opleidingsonderdelen bij het begin van het modeltraject kiest 

de opleiding beoordelaars onder de medewerkers van het opleidingsteam of ex-medewerkers 

die het gehele opleidingsprogramma goed kennen. Ze kennen de studenten niet omdat ze noch 

lesgever, noch trajectcoach zijn. De opleiding zorgt er op die manier voor dat de beoordeling zo 

objectief mogelijk kan gebeuren. De student moet kunnen aantonen dat hij bepaalde dingen 

heeft uitgeprobeerd. Voor alle andere opleidingsonderdelen wordt een lesgever als beoordelaar 

ingeschakeld die de student kent van tijdens het leerproces.
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In de BNB-opleiding zijn er geen eigenlijke examens. Voor elk opleidingsonderdeel worden een 

beoordelingstaak en een praktijktaak voorzien. Een beoordelingstaak is een schriftelijk ingediend 

rapport waarin de student de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes en/of de bereikte com-

petenties demonstreert. Per opleidingsonderdeel (OLOD) zijn de competenties die aan bod kun-

nen komen, opgelijst. De student kan zelf kiezen aan welke competentie hij specifiek wil werken. 

Hij dient dus vaak persoonlijke leerdoelen te formuleren voor zijn verdere opleidingstraject en 

ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit een visie die aansluit bij persoonlijke ontwikkelingsplanning. 

Studenten mogen ook kleine groepen maken (leergroepen) om samen aan een project te werken. 

Op het einde van de opleiding moeten uiteraard wel alle beoogde competenties verworven zijn. 

Het opleidingsteam stelt duidelijk dat niet iedereen slaagt: de student moet namelijk voldoende 

scoren op de vijf basiscompetenties. De criteria omvatten dat de kennis niet alleen verworven 

moet zijn, maar ook effectief gebruikt wordt in de praktijkcontext. Het ‘ECTS grading system’ 

geldt als leidraad voor het beoordelen van de student en wordt omgezet in een numerieke quo-

tering op twintig. Op die manier wordt de correlatie tussen een cijfer en de beoordelingscriteria 

zichtbaar en wordt die effectief toegepast. 

De beoordelaar schrijft ten aanzien van elke student ook een individueel feedbackverslag bij de 

quotering van de praktijkopdrachten, waarin hij aangeeft waarom hij welke quotering krijgt, met 

oog voor sterktes en leerpunten. Indien de quotering en/of feedback verdere toelichting vraagt, 

richt de student zich rechtstreeks tot de opleidingsonderdeelverantwoordelijke en/of de traject-

coach.

De opleiding heeft een systeem (stappenplan) ontwikkeld om taken door verschillende mensen 

te laten beoordelen, en de gegeven quoteringen te delen met de studenten en de medebeoorde-

laars. Doorgaans gebeurt de beoordeling van een bachelorproef door drie mensen: het teamlid, 

de beoordelaar van het bachelorproef en de coach (met een adviserende stem). Het draaiboek 

‘Leerzorgtrajecten realiseren’ fungeert als bachelorproefgids, en bevat de beoordelingscriteria en 

quoteringsregels voor de bachelorproef en de presentatie ervan. De commissie heeft hier waarde-

ring voor. De commissie is van mening dat de evaluatie van taken en praktijkopdrachten degelijk 

verloopt. 

Op de vraag aan de gespreksgroep Kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling hoe de verhouding 

tussen kennis en praktijkervaring bewaakt wordt, en of dan gekozen wordt voor proces- of pro-

ductevaluatie, verneemt de commissie dat door de aanwezige mix van beoordelingsvormen de 

onderliggende kennis moet kunnen worden onderzocht, aansluitend bij het onderwijsconcept. 

Binnen de Arteveldehogeschool wordt gewerkt aan een toetsbeleid in het kader van onderwijs-

kwaliteitszorg, en in oktober 2011 wordt er zelfs een studiedag aan gewijd, waarop de rol van ken-

niselementen in het curriculum zal worden onderzocht. De beoordelingstaken worden momen-

teel gescreend. De opleiding vindt het alleszins belangrijk dat de resultaatsevaluatie doelgericht 

moet zijn en geïnterpreteerd moet worden vanuit de referentiekaders. De commissie pleit voor 

een kritische analyse en reflectie op het huidige evaluatiebeleid/toetsbeleid, en beveelt – waar 

mogelijk en wenselijk – een grotere balans tussen proces- en productevaluatie/toetsing aan, zo-

dat een grotere objectivering kan worden bekomen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt – waar mogelijk en wenselijk – een grotere balans tussen proces- en 

productevaluatie en toetsing aan, zodat een grotere objectivering kan worden gerealiseerd. 
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facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor na bachelor-

opleiding.

BNB-opleidingen zijn in de regel slechts toegankelijk voor houders van een bachelordiploma. Voor 

de BNB’s in het Onderwijs kunnen daarnaast ook alle personeelsleden in het onderwijs zich in-

schrijven, ook als zij geen eerste bachelordiploma hebben. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de 

leraars Beroepsgerichte vorming (BGV) of Technisch adviseur (TA). Om tegemoet te komen aan 

de grote vraag naar flexibilisering vanwege afgestudeerden in de gezondheidszorg (logopedisten, 

ergotherapeuten, kinesisten) en het sociaal-agogisch werk (maatschappelijk werkers, Bachelors 

en Masters in de Orthopedagogiek en Psychologie) versoepelde de Arteveldehogeschool de toela-

tingsvoorwaarden vanaf het academiejaar 2008–2009, toen dit decretaal mogelijk werd gemaakt. 

Sindsdien kan iedereen zich inschrijven die houder is van een bachelor- of masterdiploma en/of 

die ingeschreven is als personeelslid van een school (tewerkstelling bij het departement Onderwijs 

voor minstens één uur). De opleiding vindt het een meerwaarde dat sinds enkele jaren andere 

diploma’s instromen, hoewel in de scholen soms vooroordelen bestaan rond iemand die geen peda-

gogisch diploma heeft. De opleiding hoopt dat via de BNB een betere communicatie en een vlottere 

samenwerking tussen alle personeelsleden van een school kan tot stand komen. 

Studenten met een diploma van Bachelor in het Onderwijs: Kleuter-, Lager, Secundair onderwijs 

of een specifieke lerarenopleiding hebben bij hun instroom al een vereist of voldoende geacht be-

kwaamheidsbewijs om te beginnen werken als leraar algemene en sociale vorming (ASV) in het 

buitengewoon basis- en/of secundair onderwijs. Maar het diploma van de BNB wordt door veel 

schoolbesturen als een bewuste keuze voor het buitengewoon onderwijs beschouwd en als voor-

waarde tot een vaste benoeming. Voor studenten zonder lerarendiploma van een geïntegreerde of 

een specifieke lerarenopleiding wordt het diploma van de BNB in het Onderwijs gelijkgesteld met 

een bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB). Dat geeft hen na het afstuderen een voldoende ge-

acht bekwaamheidsbewijs met lesbevoegdheid in de vakken in het secundair onderwijs waarvoor 

zij de vakbekwaamheid verkrijgen via hun eerste bachelor- of masterdiploma, of via hun erkende 

nuttige ervaring. Net om die reden dienen deze studenten een extra opleidingsonderdeel ‘Initi-

atie onderwijs’ te volgen. De studenten signaleren ook dat bij inschrijving niet voldoende werd 

benadrukt dat een BNB niet volstaat voor een benoeming in het buitengewoon kleuter- of lager 

onderwijs indien de student niet beschikt over een pedagogisch bachelordiploma.Diverse initia-

tieven van de hogeschool en de opleiding hebben de bedoeling uitgebreide informatie te verschaf-

fen aan mogelijke kandidaat-studenten. Voorafgaand aan de inschrijving geeft de opleiding zowel 

via de website, via mail als persoonlijk tijdens de infodagen heel veel uitleg over de effecten van 

het diploma BNB Buitengewoon onderwijs. Voor de opleiding zijn de belangrijkste stakeholders 

voor het informeren van kandidaat-studenten die al in het onderwijs werken, de directies, men-
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toren, pedagogische begeleiders, oud-studenten en de externe lesgevers in het brede werkveld. 

Voor de kandidaat-studenten die pas afstuderen, informeren vooral de verantwoordelijken voor 

uitstroom, trajectbeheer en trajectcoaching in de initiële bacheloropleidingen hun afstuderenden 

over de mogelijkheden om verder te studeren in de BNB. De opleiding mailt al deze stakeholders 

daarom jaarlijks enkele specifieke berichten die verwijzen naar de onlinefolders op de website. Via 

de maandelijkse digitale nieuwsbrief krijgen ook meer dan 4000 van deze stakeholders informatie 

over de infodagen, nieuwe folders, nieuwe trajecten of opleidingsonderdelen.

De opleiding vindt het noodzakelijk om goed in te spelen op doelgroepen die flexibele leerwegen 

nodig hebben. Via de EVK-procedure kunnen studenten die al een bachelor- of een masterdiploma 

behaald hebben, vrijstellingen aanvragen, en zij volgen dan een geïndividualiseerd studietraject. 

Toekenning van vrijstellingen op basis van EVC/EVK gebeurt via de trajectbeheerder. De opleiding 

kent geen typevrijstellingen: elk dossier wordt afzonderlijk bekeken. Drie instromende studenten 

behaalden vrijstellingen via een EVK-aanvraag. De EVC-procedure is omslachtig en werd nog maar 

één keer doorlopen. 

In het academiejaar 2009–2010 schreven 151 studenten zich in voor de BNB BuO. Het gaat om 113 

instromers en 38 doorstromers. Veertig instromers stapten in de eerste schijf van het modeltraject 

in, 52 studenten schreven zich in voor het voltijdse traject en negentien studenten volgden een 

persoonlijk deeltraject. De grootste groep instromers heeft als vooropleiding een bachelor in het 

Onderwijs, namelijk 45 studenten. Verder valt de zeer grote groep instromers op uit de bachelor 

in de Orthopedagogie, namelijk 28 studenten. Vijf studenten hebben geen vooropleiding hoger on-

derwijs maar zijn tewerkgesteld in het BuO. Het betreft leraars die BGV geven (bakkerij, schilderen, 

groenbeheer), en de hogeschool wil ze terdege voorbereiden op werken in het BuO, door ze een tra-

ject van 64 studiepunten te laten volgen. Het BNB-traject wordt in feite opgevat als een equivalent 

voor een specifieke lerarenopleiding. Veertig van de 250 studenten uit de beide BNB-opleidingen 

zijn niet in het bezit van een lerarendiploma. De hogeschool denkt aan de invoering van een per-

formant digitaal studentvolgsysteem om gemakkelijker allerlei indicatoren te kunnen aanleveren.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan het door de hogeschool ontwikkelde digitale student-

volgsysteem zo vlug mogelijk te implementeren in de opleiding. 

oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma goed

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma goed

facet 2.4 studieomvang oké

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 masterproef niet van toepassing

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Anders dan de meeste hogescholen kent de Arteveldehogeschool geen departementen, maar is 

ze gestructureerd in opleidingen (of clusters van opleidingen) en diensten. Aan het hoofd staat 

een opleidingsdirecteur, die samen met de opleidingscoördinator het opleidingsmanagement-

team (OMT) vormt. Voor de gezamenlijke competentieontwikkeling in de beide BNB’s in het 

Onder wijs staat één opleidingsteam (OT) in, bestaande uit het onderwijzend personeel (OP) en 

het administratief-technisch personeel (ATP) van de opleiding. Een belangrijke functie van het 

OT is informatiedoorstroming, zowel voor informatie uit beleids-, participatie- en overlegorganen 

van de opleiding en de hogeschool, als voor praktische informatie met betrekking tot de oplei-

dingsorganisatie. Het opleidingsteam biedt tevens een reflectiekamer en een denktank voor het 

opleidingsbeleid. Gezien het relatief kleine OT (ongeveer tien personeelsleden), de gevarieerde 

verantwoordelijkheden van de medewerkers en de nood aan onderlinge afstemming vergadert 

het opleidingsteam wekelijks. Daarnaast werkt een ruime groep van externe medewerkers mee 

om de BNB verder vorm te geven.

Per opleidingsonderdeel wordt een opleidingsonderdeelteam (OLOD-team) gevormd, bestaande 

uit één of meer leden van het opleidingsteam en uit de hierbij betrokken gastsprekers (externe 

medewerkers). Eén van de leden functioneert als opleidingsonderdeelverantwoordelijke (OLOD-

verantwoordelijke). Dit OLOD-team staat in voor de realisatie van het opleidingsonderdeel. De 

OLOD-verantwoordelijke staat in voor de coaching en de evaluatie van de externe medewerkers. 

Het personeel van de Arteveldehogeschool wordt ondersteund via opleidingsteambijeenkom-

sten, clusteroverleg en verschillende fora, die over de opleidingen heen en in samenwerking met 

de centrale diensten tot stand komen. 

De commissie heeft waardering voor de gekozen besturingsfilosofie van de hogeschool, die ertoe 

leidt dat medewerkers zich betrokken voelen bij het beleid van de hogeschool, initiatief nemen, 

zich verantwoordelijk voelen en serieus genomen worden. De gedragen communicatie met korte 

lijnen valt op. De organisatiestructuur heeft een positieve invloed op de organisatiecultuur, die 

zorgt voor een stimulerende omgeving. In alle opleidingen van de hogeschool werd een raam-

werk met functies en takenprofielen uitgewerkt. Mensen met dezelfde functie, tewerkgesteld in 

verschillende opleidingen, overleggen op gestructureerde wijze met elkaar in diverse fora. 

Uit de gesprekken met het personeel krijgt de commissie een indruk van grote verbondenheid, 

niet alleen in de opleiding maar ook met de andere diensten en opleidingen in de hogeschool: er 

is sprake van een sterk ‘Arteveldegevoel’. De commissie heeft loyale, betrokken en deskundige 

medewerkers ontmoet, die elkaar benaderen vanuit een groot mutueel respect. Het OT luistert 

naar elkaar en naar de studenten. De BNB BuO is een zorgopleiding, en de gerichtheid naar zorg 

passen de medewerkers ook toe in hun onderlinge functioneren (teach what you preach). De BNB’s 

in het Onderwijs hebben de ambitie om iets te betekenen in het onderwijs, en ze willen werken 

vanuit de feedback van de scholen. 
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De hogeschool heeft een procedure voor werving en selectie van statutaire medewerkers op-

gesteld. Contractuele medewerkers worden op dezelfde manier geworven. Bij aanwerving van 

nieuwe medewerkers (en vervangende medewerkers) streeft de opleiding naar een complemen-

tariteit aan profielen binnen het opleidingsteam. Het is van belang dat de teamleden een achter-

grond hebben met betrekking tot gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs vanuit 

verschillende invalshoeken (functies). De commissie heeft waardering voor de manier waarop 

de hogeschool omgaat met diversiteit bij de rekrutering van haar medewerkers. Interdisciplinair 

werken is belangrijk voor de BNB’s in het Onderwijs. Mensen die aangeworven worden, kijken 

niet alleen door de bril van onderwijs maar zijn bijvoorbeeld vertrouwd met thuisbegeleiding, 

en zitten als het ware rond de onderwijsschil. De commissie vraagt wel aandacht voor meerdere 

facetten van diversiteit (naast functionele beperkingen) van de hogeschool, hetgeen tot uiting 

zou kunnen komen bij (de werving van nieuwe medewerkers en) bij de ontwikkeling van het 

programma. 

De opleiding heeft een lijst met profielkenmerken voor medewerkers vooropgesteld. Zo omvat 

het profiel voor de mentor de criteria deskundigheid, een degelijke persoonsgerichte begeleiding 

geven en brugfiguur zijn in het team om de rol van de student te kunnen duiden. Nieuwe me-

dewerkers volgen een specifiek professionaliseringstraject, georganiseerd door de hogeschool. 

Ze krijgen ook een peter of meter in de opleiding toegewezen. De hogeschool heeft ook een 

loopbaanbeleid uitgewerkt, dat waarborgt dat iedere medewerker structureel gevolgd wordt in 

zijn ontwikkelingsproces. Het functioneringsgesprek tussen medewerker en opleidingsdirecteur 

neemt een prominente plaats in de ontwikkelingscyclus in. Er is ruimte voor de medewerker om 

desiderata kenbaar te maken. De OLOD-verantwoordelijken zijn beschikbaar voor de externe 

medewerkers, omdat de opleiding de sturing van deze grote groep belangrijk vindt. Anders be-

staat het gevaar dat iedereen uitsluitend op de hogeschool komt tonen waarin hij expert is. 

De jaarlijkse evaluatie door de studenten komt als feedback ook terug naar de lesgevers. Het OP 

wordt deskundig ondersteund, bijvoorbeeld voor het maken van videofilms die tijdens de lessen 

moeten gebruikt worden. In het forum Digitaal leren zitten overigens lectoren en ATP samen, 

waardoor de dienstverlening naar het lesgeven toe optimaal vorm krijgt. Het ATP dat met de 

commissie in gesprek ging, waardeert de zelfstandigheid, de autonomie en de flexibiliteit waar-

mee het werk kan georganiseerd worden, niet alleen vanwege de opleidingsverantwoordelijken 

maar ook vanwege de centrale diensten. Er wordt zorgzaam omgesprongen met feedback door de 

opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator en de OLOD-verantwoordelijken, en het ATP heeft 

veel aan mekaar. 

Een taakinvullingsmodel zorgt ervoor dat alle opdrachten evenwichtig gespreid worden over alle 

medewerkers en volgens hun competenties, en maakt ieders engagement zichtbaar. De taakin-

vulling resulteert in een taakfiche waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden van 

de medewerkers worden opgelijst. Bij het verdelen van de taken streven de opleidingscoördina-

tor en de opleidingsdirecteur ernaar de medewerkers zo veel mogelijk in te zetten volgens hun 

kernkwaliteiten. Het takenpalet van de interne medewerkers is zeer uitgebreid: het gaat niet al-

leen om de taak als lesgever, tutor of coach, maar ook om OLOD-verantwoordelijke, beoordelaar, 

trajectcoach, supervisor, intervisor en/of opdrachthouder. De commissie stelt vast dat de taken 

duidelijk omschreven zijn, maar ze drukt haar bezorgdheid uit over de werkdruk van de interne 

medewerkers. De medewerkers beamen die hoge werkdruk, maar geven aan dat die besproken 

kan worden met het management, waardoor de last draaglijker wordt.

Participeren is geen dode letter, zelfs niet voor externe medewerkers. Op regelmatige basis zijn 

er reflectiemomenten (intervisie) waarop over de opleiding gepraat wordt: als ploeg hebben ze 

een inbreng om leraren nog professioneler te maken voor kinderen met specifieke onderwijsbe-

hoeften. Goed zorgzaam kwaliteitsvol onderwijs in elke klasgroep aanbieden, drijft de groep. In 
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de dagelijkse realiteit is een aantal externe medewerkers geconfronteerd met de praktijk van het 

BuO, en ze vinden in de BNB kracht en bemoediging om in het BuO te werken. Volgens hun eigen 

zeggen maakt dit van hen betere mensen, en dat is bevorderlijk voor de kwaliteit van de externe 

medewerkers.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de oplei-

ding en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding voert een dynamisch personeelsbeleid van gerichte diversiteit bij medewerkers, waar-

bij de expertise en ervaring actief uitgewisseld worden met het brede werkveld, zowel nationaal als 

internationaal. Die expertise situeert zich hoofdzakelijk op de volgende domeinen: expertise met 

betrekking tot de doelcompetenties en inhouden van de opleiding, met betrekking tot het opleiden 

in het kader van de BNB-opleiding, en met betrekking tot onderzoek en maatschappelijke dienst-

verlening. Behalve de opleiding en de beroepservaring van de medewerkers zijn de regelmatige pro-

fessionalisering (via literatuurstudie, deelname aan congressen en studiedagen) en de netwerking 

via deelname aan projecten onderzoek en ontwikkeling relevant. De opleiding kiest bewust voor 

een grote groep externe medewerkers (meer dan 100) die erg actief zijn in het werkveld en veel ex-

pertise binnenbrengen in de opleiding. De kosten voor die professionalisering betaalt de opleiding 

niet, want die worden betaald door de organisatie waarin de externe medewerker tewerkgesteld is. 

De expertise van al deze externe medewerkers wordt gemanaged door de opleidingsonderdeelver-

antwoordelijken, die altijd deel uitmaken van het kleine onderwijsteam. 

De interne medewerkers houden contact met het werkveld via de contacten met scholen in het 

kader van de praktijk van studenten. Naar aanleiding van de feedback die de mentoren geven 

over de leerwinst van de student voor wat de praktijk in de school betreft, is er een gesprek tus-

sen de mentor en een interne medewerker, waar de opleiding heel veel belang aan hecht. De 

medewerkers kunnen hun ervaring met betrekking tot het omgaan met specifieke onderwijsbe-

hoeften ook uitwisselen met studenten tijdens leergroepbijeenkomsten, en tijdens ‘supervisie’ en 

‘reflectief ervaringsleren’. De medewerkers zijn tevens betrokken bij de bijeenkomsten van men-

toren en bij de mentorenvorming, die niet alleen veel kans biedt tot uitwisseling van expertise, 

maar ook kwaliteitsverhogend werkt voor de begeleiding van de studenten op de school waar de 

praktijk plaatsvindt. Aan de mentoren biedt de opleiding een mentorenvorming aan, die gratis is, 

met een aanbod van begeleidings- en coachingtechnieken. De mentorenopleiding werd ontwik-

keld door de hogeschool in samenspraak met het werkveld (de begeleiders van de praktijk), en 

wordt gefinancierd door het Expertisenetwerk Lerarenopleiding van de Associatie Universiteit 

Gent (AUGent). In het voltijdse traject hebben alle mentoren deze opleiding gevolgd, en de men-

toren nemen soms de rol van coach op in het avondtraject. 

De opleiding organiseert ook een tweejarige opleiding voor supervisoren. Eigen medewerkers krij-

gen de kans om die opleiding te volgen en dus supervisor te kunnen worden. Ook via de AUGent 

is expertisedeling mogelijk. 
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De hogeschool heeft een duidelijke visie op professionalisering van het personeel, die onder-

scheiden wordt van navorming. Professionalisering blijft niet beperkt tot het volgen van vor-

ming, training en opleiding. Ook interne netwerking (clusterwerking, deelname aan werkgroe-

pen, fora en projecten, de jaarlijkse ‘Onderwijsdag’), externe netwerking, zelfstudie, e-learning, 

intervisie, coaching, schoolbezoeken en werkplekleren dragen bij tot de professionalisering van 

medewerkers. De medewerkers kunnen colloquia van directies bijwonen, georganiseerd door de 

onderwijskoepel VVKBuO. Op de campus is een schat van een mediatheek gevestigd, die ook be-

reikbaar is voor de BNB-studenten. De professionele expertise die in de hogeschool aanwezig is, 

kan op elk moment geraadpleegd worden via de cv’s van de medewerkers, die een bruikbare en 

zeer interessante database vormen, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar eigen personeelsleden die 

mogelijk in andere opleidingen kunnen worden ingezet. Sommige personeelsleden werken mee 

aan internationale projecten (stafmobiliteit), en die mobiliteit wil de opleiding nog verhogen. In 

het academiejaar 2010–2011 zijn zes lesgevers naar het buitenland geweest om er colleges te 

verzorgen. Deelname aan projecten levert overigens niet alleen professionalisering op maar ook 

waardevolle externe financiering. Het OP drukt zich lovend uit over de grote leerkansen in de 

hogeschool en over de mogelijkheid om zich te kunnen professionaliseren. 

De begeleiders van bachelorproeven komen zelf uit het werkveld. Het betreft vaak directies of 

mentoren met een aantal jaren ervaring in het buitengewoon onderwijs. Van die mensen wordt 

een natuurlijke realiteitszin verwacht, en de mogelijkheid om een brug te slaan tussen het werk-

veld en alle ideeën die er ontstaan enerzijds en de opleiding anderzijds. Teneinde bij de bachelor-

proeven de verschillende taken goed te kunnen scheiden, laten de OLOD-verantwoordelijken 

zich door deze externe begeleiders assisteren. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het team van interne medewerkers kent een mix van personeelsleden die voltijds of deeltijds 

aan de hogeschool verbonden zijn, en bestaat uit tien OP-leden (negen lectoren, één praktijk-

lector en twee ATP-leden. De ongeveer 97 externe medewerkers of gastsprekers (samen onge-

veer 1 VTE) zijn per definitie voor een beperkt volume verbonden aan de opleiding. In totaal 

gaat het om 5,10 VTE, waarvan 4,70 VTE aan OP-leden. Acht van de twaalf interne personeels-

leden zijn vrouwen. De leeftijdsgroep 50-59 jaar is het sterkst vertegenwoordigd. De opleiding 

is zich bewust van het feit dat deze medewerkers de opleiding kunnen verlaten en wil ervoor 

zorgen dat de expertise van de opleiding op peil blijft. Bij het OP is er een gelijke verdeling van 

personeelsleden met een tijdelijke aanstelling en een vaste benoeming. De student-VTE-ratio 

bedraagt 31,9.

De commissie heeft waardering voor het transparante interne allocatiemodel dat in de Artevelde-

hogeschool wordt gebruikt voor de verdeling van de VTE’s aan elke opleiding. Daarmee tracht ze 

onder meer de gevolgen van de ondermaatse basisfinanciering van de BNB’s te milderen. Volgens 

de commissie is dit de voornaamste oorzaak van de hoge werkdruk bij het personeel. De oplei-
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ding is zich terdege van de situatie bewust, maar kan daar vooralsnog geen afdoend antwoord 

op geven. De commissie raadt de opleiding aan de hoge werkdruk van het personeel te blijven 

bewaken. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan de hoge werkdruk van het personeel te blijven bewaken.

oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel goed

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid goed

facet 3.3 kwantiteit personeel voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De BNB BuO wordt georganiseerd op de campus Kattenberg, die bij de commissie studentvriende-

lijk overkomt, ook ten behoeve van de BNB-studenten, en vlot met het openbaar vervoer te berei-

ken is. Alle leslokalen zijn uitgerust met een krijt- en/of wit bord en een overheadprojector. Bijna 

alle leslokalen beschikken over een audio-installatie en grootbeeldprojectie. Op de campus zijn 

tevens twee lectorenruimten met landschapskantoren, een vergaderzaal, een studentencafetaria 

– die ook ‘s avonds geopend is – en twee overlegruimten voor gesprekken gevestigd. De opleiding 

zegt creatief te moeten zoeken naar oplossingen om de vele gesprekken tussen een medewerker 

en een student te kunnen organiseren, want er is acuut plaatsgebrek. Er zijn verder zes computer-

lokalen en een mediatheek met een uitgebreide collectie in functie van de initiële lerarenoplei-

dingen Lager en Secundair onderwijs, alsook voor de BNB’s in het Onderwijs. De commissie is 

van mening dat het aanbod aan boeken en tijdschriften kwalitatief in orde is. In samenspraak 

met de verschillende opleidingen wordt de collectie steeds verder uitgebouwd, rekening houdend 

met een verdeelsleutel voor investeringen per opleiding. Op de digitale leeromgeving kunnen de 

studenten ook suggesties doen voor aankoop van boeken. De mediatheek heeft ruime openings-

uren, ook ’s avonds, en uitzonderlijk wordt de mediatheek voor een lesgroep van de BNB na 18 uur 

opengesteld. De opleiding wil de markt volgen, en tracht digitale tijdschriften en databanken te 

verwerven, die soms gratis en soms betalend zijn. Ze worden ter beschikking gesteld van studen-

ten en personeel, die hiervoor niet ter plaatse hoeven te komen, want er is een thuisverbinding via 
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de pc mogelijk. In 2010 waren er voor de lerarenopleidingen op de campus Kattenberg meer dan 

26.000 uitleningen. Externe gebruikers betalen een bescheiden toegangssom, behalve de partners 

van de opleiding, zoals mentoren, externe medewerkers, directies en opleidingsadviesraadleden. 

Zij worden door de opleidingsdirecteur, in samenspraak met de opleiding, bepaald en kunnen de 

mediatheek gratis gebruiken. In de mediatheek kunnen de studenten gebruikmaken van 72 pc’s 

en andere voorzieningen. Voor de studenten zijn binnen en ook buiten diverse plekken voorzien 

waar ze samen kunnen zitten. Alle voorzieningen zijn getroffen om de toegang tot de campus voor 

andersvaliden mogelijk te maken. Er is zelfs een evacuatieplan voor rolstoelgebruikers uitgewerkt. 

De commissie oordeelt dat de onderwijslokalen behoorlijk uitgerust zijn, maar dat de werkom-

geving voor de medewerkers zou kunnen verbeteren. De investeringen voor ICT zijn groot en 

houden een groeiperspectief in. De Arteveldehogeschool zorgt voor centrale ondersteuning wat 

betreft ICT en digitaal leren. De medewerkers digitaal leren zijn verantwoordelijk voor de inhou-

delijke ondersteuning van de educatieve software en voor de digitale leeromgeving DiLeAhs. Zij 

organiseren regelmatig vorming en bijscholing voor de medewerkers. Voor onderwijsondersteu-

nende software (leer- en instructiepakketten) is er centrale ondersteuning vanuit de dienst On-

derwijsontwikkeling en internationalisering. De commissie is van mening dat de huidige finan-

ciering van de BNB-opleidingen in het Onderwijs het principe van de ‘redelijkheid en billijkheid’ 

tart, en in het geheel niet in overeenstemming is met het maatschappelijke en onderwijskundige 

belang van deze opleidingen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om aanpassingen te doen aan sommige werkruimten, 

met het oog op een aangename werkomgeving. 

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In de Arteveldehogeschool worden de termen ‘trajectbeheer’, ‘trajectcoaching’ en ‘zorgcoaching’ 

gehanteerd in plaats van studiebegeleiding. Gezien de grote impact op de slaagkansen van de 

studenten wordt aan deze begeleiding grote aandacht besteed. 

De trajectcoach staat in voor eerstelijnsbegeleiding van de student en is standaard voor elke 

student. Bedoeling is dat de studenten hun talenten kunnen ontwikkelen en persoonlijke groei 

kunnen realiseren. De contacten tussen trajectcoach en student worden ingebouwd in het curri-

culum en omvatten:

 – Begeleiding in trajectkeuzes;

 – Reflecteren met studenten over het leerproces en de competentieontwikkeling;

 – Ondersteuning van de verstaalslag tussen aangeboden inhouden van opleidingsonderdelen 

en de praktijk van de student. De trajectcoach zorgt voor inhoudelijke bijsturing, voorberei-

ding en/of toelichting, zodat de informatie die aangereikt wordt door (vaak) externe medewer-

kers kan omgezet worden in ‘werkbare kennis’ voor studenten;

 – Vast vertrouwenspersoon en aanspreekpunt op psychosociaal vlak.
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De trajectcoach reikt dus mogelijkheden aan om het studietraject aan te passen indien dat nodig 

is, bijvoorbeeld als het traject te zwaar blijkt te zijn om werk en privéleven met elkaar te combi-

neren. De opleiding is van mening dat zonder trajectbegeleiding deze studenten misschien zou-

den afhaken. De trajectcoach wil de student ook voortdurend de link laten leggen met de eigen 

praktijk, en zorgt dus voor de transfermogelijkheden naar hun individuele werksituatie. Traject-

coaches begeleiden verschillende studenten per academiejaar: in het voltijdse traject worden 25 

tot 30 studenten door één coach begeleid. In het avondtraject zijn de groepen groter (ongeveer 

40). Elke week is er persoonlijk contact met de student via een gesprek of via mail. Door deze 

manier van werken heeft de trajectcoach een goed overzicht over de opleiding en is hij het eerste 

aanspreekpunt voor de klasgroep. De studenten en de oud-studenten hebben ten aanzien van de 

commissie de goede en efficiënte werking van de trajectbegeleiding bevestigd. 

De student die ingeschreven is voor een persoonlijk deeltraject (PDT) kan ook contact opnemen 

met de trajectbeheerder. Die geeft ondersteuning rond de volgende items: 

 – Het samenstellen en beheren van persoonlijke deeltrajecten; de trajectbeheerder fungeert 

als contactpersoon tussen de student en het opleidingsteam in het kader van de EVK/EVC 

procedure;

 – Toepassen van het beleid en het opvolgen van vrijstellingen;

 – Samenwerking met het opleidingsteam vanuit de dossierkennis van de PDT-student;

 – Raadgeven bij de deliberatie van PDT-studenten.

De student kan ten slotte het initiatief nemen om de zorgcoach aan te spreken. Zijn taken zijn:

 – De zorgvraag van de student verkennen en de gevolgen voor de opleiding inschatten;

 – Overleggen over bijzondere statuten en aanvraag van faciliteiten;

 – De toegekende faciliteiten effectief mogelijk maken en het opleidingsteam ondersteunen rond 

redelijke aanpassingen; 

 – De student aanzetten tot verdere begeleiding indien dit noodzakelijk zou blijken.

De zorgcoach vangt dus mensen op met vragen die buiten de verantwoordelijkheid van de tra-

jectcoach liggen, zoals functiebeperkingen of een tijdelijke problematische leefsituatie. De stu-

denten kunnen faciliteiten krijgen, eventueel zelfs een trajectspreiding. Een zorgcoach is zeer 

veel beschikbaar en kan de privacy van studenten respecteren. Hij of zij is uiteraard op de hoogte 

van de mogelijke faciliteiten. Daarom is het belangrijk om over voorbeelden te beschikken. Die 

krijgt de zorgcoach aangereikt op een forum, waar collega’s van elkaar kunnen leren. 

De commissie is van mening dat de begeleiding van de studenten sterk uitgebouwd is, en dat de 

opleiding beschikt over gekwalificeerde en betrokken begeleiders. De begeleiding op het niveau 

van de BNB’s is herkenbaar ingebed in het beleid van de hogeschool. De opleiding is van mening 

dat het rendement van de studies behoorlijk is, maar dat studieadvies ook nodig is om het wel-

bevinden te bevorderen, bijvoorbeeld door studiefaciliteiten te voorzien. 

Als voorbeeld van instroombegeleiding zijn de instapcursussen en de taalcoaching vermeldens-

waard. De hogeschool wil een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van haar opleidingen door 

te zorgen voor gelijke startkansen voor alle studenten. Daartoe worden algemene en opleidings-

specifieke instapcursussen georganiseerd in de week voor het academiejaar aanvangt. Studenten 

kunnen zich hiervoor inschrijven na hun officiële inschrijving. Er wordt een beperkte financiële 

bijdrage gevraagd. Voorbeelden van instapcursussen voor de BNB-studenten zijn onder andere 

expressie, mondelinge presentatie, zakelijk schrijven, studievaardigheden en MS Windows. Jaar-

lijks worden deze instapcursussen door de deelnemers geëvalueerd en bijgestuurd. 
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Uit de ervaring van de lesgevers blijkt dat bepaalde studenten hun taalvaardigheid niet altijd 

kunnen inschatten, met name de studenten zonder voorafgaand bachelordiploma. De opleiding 

wil ervoor zorgen dat deze taalzwakke studenten optimaal en zo vroeg mogelijk tijdens hun 

leertraject gebruikmaken van taalondersteuning. De begeleidingsmogelijkheden kunnen deze 

studenten met de trajectcoach overlopen. In dit verband zal de opleiding onderzoeken of voor 

deze instromende studenten de taalscreening ‘Test je taal’ van de Arteveldehogeschool zinvol 

is. Binnen het extra opleidingsonderdeel ‘Initiatie onderwijs’ van het gedifferentieerde traject 

voor studenten zonder lerarendiploma wordt ook bekeken welk vakjargon in het onderwijs deze 

studenten soms missen.

Hogeschoolbreed zijn procedures uitgewerkt voor studenten die zich tijdens de studie wensen te 

heroriënteren. Daaronder wordt het wijzigen van het gekozen leertraject maar ook het stopzetten 

van de gekozen opleiding verstaan. Een student die een heroriëntering wenst te doen, moet altijd 

eerst een gesprek hebben met de trajectcoach. Dit gesprek kan resulteren in het wijzigen van het 

type of de inhoud van het contract: de trajectcoach stuurt de student dan door naar de trajectbe-

geleider om een nieuw leertraject uit te tekenen, dat na goedkeuring door de opleidingsdirecteur 

resulteert in een nieuw contract. De student die beslist om zijn opleiding te beëindigen, heeft een 

exitgesprek met de trajectcoach, die de trajectbeheerder en de opleidingscoördinator verwittigt. Er 

wordt ook een formulier ingevuld waarmee gepeild wordt naar de motieven om af te haken. 

BNB-studenten kunnen in de Arteveldehogeschool een beroep doen op de diensten van SOVOArte , 

maar doorgaans maken zij daar geen gebruik van. Campus Kattenberg, met 2000 studenten, 

voorziet hiervoor twee tot drie VTE’s. 

Omdat er in de BNB geen examens georganiseerd worden, is de ombudswerking voor de BNB ook 

niet intensief (één tot twee studenten per jaar). Studenten krijgen via de trajectbegeleider infor-

matie over het bestaan van de ombudsmedewerker, bij wie ze terechtkomen als ze bedenkingen, 

vragen of klachten hebben of als ze denken aan een beroepsprocedure. De ombudsmedewerker 

begeleidt de studenten in dat geval tot aan de interne beroepsprocedure inzake examencijfers. 

De ombudsmedewerkers van de hogeschool overleggen ook onderling en krijgen bijkomende vor-

ming tijdens het ‘Forum van de ombudsmedewerkers’. Tijdens dit forum worden onder meer de 

gebeurtenissen in de verschillende opleidingen tijdens de voorbije examenperiode besproken 

en wordt geanticipeerd op de volgende examenperiodes, met bijvoorbeeld informatie over het 

nieuwe studiecontract. 

Tot op heden gebeurt geen registratie van het aantal studenten dat een beroep doet op een of 

andere vorm van studiebegeleiding, maar er wordt gewerkt aan een digitaal studentvolgsysteem, 

waarmee alles in de toekomst zal kunnen geregistreerd worden. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen voldoende

facet 4.2 studiebegeleiding goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De Arteveldehogeschool heeft een intern kwaliteitszorgsysteem uitgerold, zowel in de kernpro-

cessen als in de ondersteunende processen, zowel in de centrale diensten als in de opleidingen. 

De hogeschool hanteert hiervoor het Prose/Improve-instrument, gebaseerd op het EFQM-model, 

waarbij de belanghebbenden een actieve en bijzondere plaats hebben in de uitbouw van de kwa-

liteitszorg (KZ). Het kwaliteitsmodel steunt op het uitgangspunt dat alleen excellente resultaten 

kunnen geboekt worden indien een organisatie voortreffelijk beheerd wordt. Daarvoor is sterk 

leiderschap nodig, dat het beleid en de strategie stuurt, medewerkers begeleidt, partnerschappen 

afsluit, en middelen en processen vakkundig beheert. Dit uit zich in een tastbare kwaliteitscul-

tuur en een verbeteringscyclus op alle echelons van de organisatie, de reden waarom kwali-

teitszorg structureel ingebed is in de hele organisatie. De commissie heeft kunnen vaststellen 

dat het doorlopen van de PDCA-cirkel in alle processen en op alle niveaus aanleiding geeft tot 

voortdurend verbeteren. Kwaliteitszorg wordt als één van de strategische doelen vooropgesteld, 

en de opleidingen krijgen de ruimte voor initiatief om de kwaliteitszorg zelf vorm te geven. De 

hogeschool heeft een strategisch plan opgesteld met kritische succesfactoren en streefgetallen. 

Dat proces doen starten, ging volgens de gespreksgroep Onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg 

haast zonder moeite: er dienden zich zo veel vrijwilligers aan om mee na te denken dat kandi-

daten moesten geweigerd worden. De hogeschool maakt ook een groot verschil tussen interne 

en externe KZ. Bevragingen uitvoeren is een voorbeeld van interne KZ, de accreditatiescan in 

voorbereiding van een ZER staat in functie van externe KZ.

Op basis van de beschikbare documentatie en aan de hand van de diverse gesprekken stelt de 

commissie vast dat het besturingssysteem van de hogeschool performant is, en dat vanuit het 

beleid de klemtoon gelegd wordt op zelf verantwoordelijkheid nemen en zelf kunnen organise-

ren. Diensten werken ondersteunend voor de diverse initiatieven in de opleidingen, en de betrok-

kenen ervaren dat ook zo. 

De BNB BuO sluit zich aan bij het kwaliteitsstreven van de hogeschool. De opdrachthouder KZ 

van de opleiding ontmoet de medewerkers van de dienst KZ en de opdrachthouders KZ van de 

andere opleidingen in het forum Integrale kwaliteitszorg. De bestaande structurele taakgroe-

pen staan rechtstreeks in voor de realisatie van de hen toegewezen verbeteringsdoelen. Voor 

de verbeteringsdoelen waarvoor geen taakgroep actief is, wordt een kwaliteitsverbeteringsteam 

(KVT) opgestart, dat ad hoc bestaat tot het verbeteringsdoel gerealiseerd is. De opleiding neemt 

deel aan hogeschoolbrede kwaliteitsverbeteringsteams (KVT), en is betrokken bij het overleg in 

verschillende fora waarin collega’s uit andere opleidingen en diensten samenwerken. Studenten, 

medewerkers, werkveld en afgestudeerden worden op regelmatige wijze bevraagd. De bevraging  

van deze belanghebbenden wordt gestroomlijnd, niet alleen qua organisatie, maar ook qua 

timing  en ritme van bevragen. Diverse bevragingen worden vanuit de dienst KZ georganiseerd, 

en voor de BNB worden specifieke vragenlijsten voor de stakeholders ontwikkeld. De commissie 

heeft de resultaten en de analyses van deze bevragingen kunnen inkijken, en heeft grote waar-
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dering voor het werk dat gepresteerd is en voor de wijze waarop kwaliteitszorg integrerend deel 

uitmaakt van het handelen binnen de opleiding. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Binnen de hogeschool en ook binnen de opleiding leeft een cultuur van voortdurende verbetering. 

De commissie heeft aan de hand van de beschikbare documenten vastgesteld dat de PDCA-cyclus 

spontaan wordt doorlopen. Dat kwaliteitszorg de basis vormt van het strategische en operationele 

management van de hogeschool en de opleiding, en een effectief verbeteringsbeleid op alle niveaus 

realiseert, wordt volgens de commissie aangetoond door de centrale plaats die het opleidingsplan 

en het kwaliteitsplan innemen in de dynamiek van de opleiding. Dit opleidingsplan omvat alle 

strategische beleidsdomeinen die in de opleiding aan bod komen. De langetermijndoelen zijn geor-

dend volgens het beleidsdomein. Per academiejaar zijn er twee meetmomenten (in januari en juni) 

waarop de verbeteringsacties in het opleidingsplan onder de loep genomen worden. 

Het kwaliteitsplan wordt jaarlijks opgesteld en is afgeleid uit het opleidingsplan. Het is een ver-

zamelstaat van de operationele doelen, zowel uit de top-down- als bottom-upbeweging, die in 

één academiejaar worden opgezet. Voor elk doel is de proceseigenaar een bestaande taakgroep 

of een kwaliteitsverbeteringsteam (KVT). Per verbeteringsdoel wordt tevens bepaald welk resul-

taat men beoogt tegen een bepaalde streefdatum. Het kwaliteitsplan zal digitaal ter beschikking 

gesteld worden van alle medewerkers en studenten als Sharepoint ingevoerd is. Op het einde van 

elk academiejaar worden de realisaties van het kwaliteitsplan geëvalueerd en wordt een nieuw 

kwaliteitsplan opgesteld. 

De commissie krijgt diverse kwaliteitsvolle voorbeelden van gerealiseerde verbeteringsdoelen, 

onder meer de informatieverstrekking aan kandidaat-studenten, de bijsturing van de ECTS-

fiches op basis van uitgevoerde studietijdmetingen, de inrichting van het opleidingsonderdeel 

‘Initiatie onderwijs’ als antwoord op de instroom van niet-leraren en de verschillende verbete-

ringsacties aan het curriculum van de BNB. De commissie doet de suggestie om voor SOVOArte 

en de ombudswerking indicatoren te voorzien, zodat de werking met relevant cijfermateriaal kan 

onderbouwd worden. De commissie is van mening dat de interne en de externe communicatie 

(onder meer met betrekking tot internationalisering) nog kan verbeterd worden. De studenten en 

de oud-studenten geven aan dat ze vrij laat geïnformeerd worden over internationalisering, en 

dat de communicatie vanuit de hogeschool nog zou kunnen verbeterd worden. 

Verbeteringsacties worden geïnitieerd door de opleiding; zij houdt het roer in handen en kiest 

de nieuwe accenten. Meestal zijn studenten, oud-studenten of het werkveld de aanleiding voor 

verandering. Op een forum kan de opleidingscoördinator voor de BNB-opleiding verdere onder-

steuning vragen. 

Als voorbeeld van een recent verbeteringstraject wordt het borgen van de procedures voor de 

praktijk in de school aangehaald; praktijkopdrachten worden meer in lijn gezet en op elkaar 

afgestemd.
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om voor SOVOArte en de ombudswerking indicatoren te 

voorzien, zodat de werking met relevant cijfermateriaal kan onderbouwd worden.

 – De commissie raadt de opleiding aan om de interne en de externe communicatie nog te ver-

beteren. 

facet 5.2 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Uit de gesprekken met de studenten verneemt de commissie dat zij van mening zijn dat zij een 

stem hebben in de opleiding. Er wordt naar hen geluisterd, zowel op informele wijze als op for-

mele wijze in de opleidingsraad. Ze kunnen daar bijvoorbeeld melden dat lessen soms minder 

goed lopen. Ze zien het effect, omdat wijzigingen voor een aantal opleidingsonderdelen doorge-

voerd worden. De studenten maken deel uit van de consensusgroepen bij de Prose-evaluaties 

van verschillende aandachtsgebieden. Studenten worden betrokken bij de beoordeling van hun 

mentor (die betrokken is bij de beoordeling van de praktijkcomponent) en de evaluatie van op-

leidingsonderdelen. 

De medewerkers worden sterk betrokken bij het opleidingsmanagement. De interne medewer-

kers vergaderen bijna wekelijks met de opleidingscoördinator en de opleidingsdirecteur. Mede-

werkers kunnen zelf agendapunten aanreiken, en bereiden vaak mee visieteksten of verbete-

ringsacties voor. Via de bijeenkomsten van de OLOD-teams krijgen ook externe medewerkers 

kansen om rechtstreeks feedback te geven aan de interne medewerkers. De nieuwsbrief voor 

Arteveldemedewerkers verhoogt ook het groepsgevoelen. 

Het werkveld wordt prominent betrokken bij de opleiding door het overleg met de scholen waar 

de studenten hun praktijk uitvoeren. Schooldirecties en de mentoren worden drie keer per jaar 

op de hogeschool uitgenodigd. Ze worden dan onder meer bevraagd over de haalbaarheid van 

de leerstof en de taken die de studenten krijgen. Dit is misschien de verklaring voor het feit dat 

de responsgraad op bevragingen van het werkveld eerder laag is. De vertegenwoordigers van het 

werkveld hebben in het gesprek met de commissie het grote belang onderstreept dat zij aan die 

contacten hechten. Vandaar het engagement dat ze willen tonen en het belang dat ze hechten 

om als partnerschool te mogen worden aanzien. De inbreng van het werkveld krijgt structureel 

gestalte via de opleidingsadviesraad (OAR). Het werkveld (met name de mentoren) wordt ook 

uitgenodigd op het overleg met de OLOD-teams. Anderzijds wonen de interne medewerkers van 

de opleiding de colloquia bij voor directeurs BuO. Mentoren krijgen ook een mentorenopleiding 

aangeboden, hetgeen ongeveer dertig contactmomenten met de hogeschool inhoudt. Ze worden 

begeleid in de ‘Wegwijs van de BNB’, en het begeleiden van studenten en beginnende leraren. De 

mentor verbetert zelf qua kwaliteit, waardoor de mentorenvorming ook een meerwaarde biedt 

voor de (praktijk)school en voor de student. 
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De opleiding heeft regelmatige contacten met de pedagogische begeleidingsdiensten en de centra 

voor leerlingenbegeleiding van de verschillende netten, en is ook vertegenwoordigd in de advies-

raad van het bisdom. Die begeleidingsdiensten van de verschillende netten worden ook betrokken 

bij het onderzoek en de dienstverlening, en leveren een aantal gastsprekers voor de opleiding. Vaak 

is er een probleemstelling die leeft in het werkveld, en daar speelt de opleiding graag op in. 

Een echte alumniwerking is er nog niet; de alumniwerking is pas in het academiejaar 2010–2011 

opgestart. Kleine groepjes oud-studenten werken bijvoorbeeld wel samen als lerarenopleiders 

secundair onderwijs. Enkele oud-studenten hebben ook vanuit het BuSO al mee invulling gege-

ven aan een opleidingsonderdeel van de BNB. De opleiding denkt er ook aan om oud-studenten 

van vorig jaar hun werk te laten presenteren voor een groep van oud-studenten als voorbeeld 

van navorming. Via de alumniwerking zullen de oud-studenten zich kunnen inschrijven voor 

één enkel opleidingsonderdeel (via een creditcontract), of ze zullen zich kunnen inschrijven voor 

de BNB Schoolontwikkeling, die vanaf 2011–2012 start. Ze zullen ook uitgenodigd worden op de 

mondelinge verdediging van de bachelorproeven. Alumni komen ook in contact met de opleiding 

als mentor of als gastspreker (externe medewerker). Opleiders uit het BuO krijgen soms de mo-

gelijkheid om zich te professionaliseren, en via onderzoek en dienstverlening kunnen ze hiervoor 

financiering krijgen. Op die manier wordt het werkveld betrokken bij de opleiding. Enkele alumni 

werken mee aan PWO-projecten, waarbij ze in hun eigen school onderzoek uitvoeren. Het nieuwe 

PWO-project rond het gemotiveerd verslag wekt overigens veel interesse bij het werkveld. Er is 

een nieuwsbrief voor alumni, alsook een vacaturedatabank. De commissie besluit dat er een 

begin van alumnibeleid is, dat stilaan vorm krijgt en dat gefaciliteerd wordt door de hogeschool.

De commissie is van mening dat onderzoek, opleiding en werkveld met elkaar verbonden worden 

in tijd en ruimte, en drukt hiervoor haar waardering uit. De commissie heeft uit de verschillende 

gesprekken kunnen opmaken dat de opleiding beschikt over loyale en betrokken ‘supporters’: 

studenten, oud-studenten en vertegenwoordigers van het werkveld. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten goed

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De vertegenwoordigers van het werkveld die met de commissie in gesprek gingen, drukken hun 

waardering uit voor het niveau van deze BNB BuO. De afgestudeerden halen volgens de commis-

sie de eindkwalificaties, en ze weten wat het buitengewoon onderwijs verwacht. Volgens enkele 

schooldirecties maken afgestudeerden van de BNB-opleiding in scholen soms het verschil, onder 

meer door de inbreng van reflectievaardigheden. De kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in het 

BuO kan globaal gezien in een school verhoogd worden dankzij de inbreng van inzichten van 

afgestudeerden uit deze BnB-opleiding. Ook individuele handelingsplanning en groepswerkplan-

ning blijken in het BuO heel belangrijk, en die kennis en vaardigheden hebben de studenten 

specifiek leren toepassen. Het werkveld is van mening dat elke BGV-leerkracht in het BuO de BNB 

BuO zou moeten volgen. Via Smartschool werd in één school op succesvolle wijze een leerling-

volgsysteem opgezet, met de inbreng van de studenten BNB. 

Het werkveld schetst het beeld van de Arteveldehogeschool via de contacten met de BNB-op-

leiding: een omgeving met groot engagement, gedrevenheid, motivatie en betrokkenheid. Het 

is een hogeschool ‘in beweging’ en vol dynamiek, heel open en toegankelijk. Het werkveld voelt 

zich ‘thuis’ en wil de contacten met de opleiding blijven koesteren, omdat men als mens rijker 

wordt in een warme, respectvolle en inspirerende omgeving. De BNB-opleiding is volgens het 

werkveld ook vernieuwend te noemen: bij nieuwe projecten is de opleiding bijna steeds één van 

de partners. De commissie onderschrijft volmondig de mening van de vertegenwoordigers van 

het werkveld. De commissie heeft ook grote waardering voor het opleidingsprogramma en voor 

het niveau van de beoordelingstaken, die een verwerking van de praktijk bevatten. Hoewel het 

niveau van de bachelorproeven doorgaans behoorlijk is, moedigt ze de opleiding aan om het 

concept van de bachelorproeven verder uit te schrijven, waardoor het niveau nog kan verhogen. 

De begeleiding en de beoordeling van de praktijk en de bachelorproef zijn volgens de commissie 

vermeldenswaard. 

De opleiding heeft in de loop van de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. De oplei-

ding neemt deel aan verschillende projectgroepen, is betrokken in het overleg met andere BNB-

opleidingen en is ook internationaal actief, zeker op het vlak van docentenmobiliteit en wat 

onderzoeksprojecten betreft. De BNB-opleiding staat vooraan op het vlak van handelingsgericht 

werken, en is vertegenwoordigd in ortho-werkgroepen van verschillende scholen of van scholen-

gemeenschappen. Het onderzoek en de dienstverlening verbonden met de BNB-opleiding zorgen 

voor een sterke output en een significante derde geldstroom. Door de ondermaatse financie-

ring van de BNB-opleidingen door de Vlaamse overheid is solidariteit in de hogeschool absoluut 

noodzakelijk om de BNB-opleidingen overeind te houden. De BNB-opleidingen in het Onderwijs 

werken voor projecten ook intens samen met de initiële lerarenopleidingen van de hogeschool. 
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De afgestudeerden zijn zeer tevreden over hun opleiding, zowel over het programma als over 

de lesgevers. Dit blijkt uit de gesprekken met de commissie, maar ook uit de resultaten van de 

bevragingen. De commissie verneemt in verschillende gespreksgroepen dat de combinatie van 

werken en leren heel hard is, maar dat de opleiding heel veel energie teruggeeft. In elk opleidings-

onderdeel is overleg met de medestudenten mogelijk. Intervisie en supervisie worden bijzonder 

gewaardeerd. De vele uitwisselingen van ervaringen maken de mensen rijker. De studenten geven 

aan dat internationalisering niet heel sterk aangemoedigd wordt. De commissie raadt de oplei-

ding aan om internationaliseringsmogelijkheden voor de studenten beter bekend te maken. Het 

aantal afgestudeerden van de BNB BuO is de laatste jaren sterk toegenomen. Hogeschoolbreed 

werd een quick scan uitgevoerd om te weten waar de afgestudeerden tewerkgesteld worden. Op 

het ogenblik van de visitatie is voor de BNB’s nog niet in kaart gebracht waar de afgestudeerden 

na hun studies juist terechtkomen. Wel is het zo dat ongeveer 90 procent van de studenten uit 

het voltijdse traject werkt in het BuO, terwijl dat voor het avondtraject 100 procent is. Vermits de 

meeste studenten al werkten in het onderwijs bij hun inschrijving, gaat de opleiding ervan uit 

dat de meesten in het onderwijs werken. 

De studenten en de alumni die met de commissie in gesprek gingen, geven aan dat schooldirec-

ties soms personeelsleden wat onder druk zetten om de BNB BuO te volgen, hetgeen de motivatie 

negatief kan beïnvloeden. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om internationaliseringmogelijkheden voor de studen-

ten beter bekend te maken. 

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of 

studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in verge-

lijking met relevante andere opleidingen.

De opleiding zegt – in navolging van de hogeschool – geen streefcijfers voor de BNB te formuleren, 

omdat dit weinig zinvol is. De hogeschool wil eerst een grondige doorstroomanalyse uitvoeren 

en de leerpunten die hieruit voortvloeien, omzetten in het beleid. In het licht van het Flexibilise-

ringsdecreet zal het beleid zich vooral focussen op de slaagcijfers van de eerste schijf en op de 

gemiddelde studieduur van het modeltraject. De hogeschool wil bij het definiëren van het beleid 

ook de studie-uitval als een belangrijke indicator in haar beleid opnemen. 

De slaagcijfers voor de BNB BuO zijn hoog. Van de studenten die in 2008–2009 voor meer 

dan 53 studiepunten ingeschreven zijn, slaagt 96 procent minstens voor 75 procent van de 

opgenomen  studiepunten. De uitval bedraagt ongeveer 7 procent, en is duidelijk lager dan het 

hoge schoolgemiddelde. Globaal gezien slaagt ongeveer 83 procent van de studenten voor de BNB 

BuO. Voor de meer dan 250 inschrijvingen voor beide opleidingen samen in het academiejaar 

2009–2010 werden 21 uitstroomgesprekken gevoerd met studenten die vroegtijdig wilden uit-
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schrijven; als belangrijkste reden werden gezondheid, gezinslast en heroriëntatie aangehaald. 

De commissie pleit voor het formuleren van streefcijfers, streefdoelen en het gebruikmaken van 

benchmarkgegevens. De opleiding geeft aan om in de toekomst cijfers en gegevens omtrent de 

tewerkstelling van haar afgestudeerden te verzamelen. 

In het academiejaar 2008–2009 blijkt dat 44 procent van de studenten een voltijds traject volgt 

en 41 procent slaagt binnen de vooropgestelde tijd; 56 procent volgt het deeltijdse traject en 

54  procent behaalt het diploma na twee jaar. Vijf procent heeft meer dan twee jaar nodig om het 

diploma te halen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de BNB BuO aan om streefcijfers en streefdoelen te formuleren, en ge-

bruik te maken van benchmarkgegevens. 

oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 



Arteveldehogeschool – Buitengewoon onderwijs 105

glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 – het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, de gevoerde gesprekken 

met de betrokkenen,

 – de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 – de opgevraagde documenten,

 – de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

Het ZER is zeer helder geschreven, heeft een zorgvuldige lay-out en is uitvoerig gedocumen-

teerd. Andere documentatie werd overvloedig en transparant ter beschikking gesteld tijdens de 

visitatie . 

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende

onderwerp 2 programma voldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg voldoende

onderwerp 6 resultaten voldoende

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.
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OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding v 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie G

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen G

onderwerp 2 programma v

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud G

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid G

Facet 2.3 Samenhang G

Facet 2.4 Studieomvang oké 

Facet 2.5  Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden V

onderwerp 3 inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid G

Facet 3.3 Kwantiteit personeel V

onderwerp 4 voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen V

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg v

Facet 5.1 Evaluatie resultaten G

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld G

onderwerp 6 resultaten v

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

De oordelen zijn van toepassing voor:

Ahs: Arteveldehogeschool

 – Bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.
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De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs wordt aangeboden aan de Hoge-

school West-Vlaanderen (Howest). De hogeschool biedt opleidingen aan in drie departementen: 

het departement Professionele bacheloropleidingen Howest-Brugge, het departement Profes-

sionele bacheloropleidingen Howest-Kortrijk en het departement Academische bachelor- en 

master opleidingen. De hogeschool biedt 27 bacheloropleidingen en zeven masteropleidingen aan 

op vier campussen in Brugge en Kortrijk. 

De hogeschool maakt samen met de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool 

Gent deel uit van de Associatie Universiteit Gent (AUGent).

De bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs wordt ingericht door het departement Profes-

sionele bacheloropleidingen Howest-Brugge. Dit departement heeft twee campussen ter beschik-

king. De opleiding wordt georganiseerd op de campus Sint-Jorisstraat in Brugge. Op deze campus 

worden verder ook de andere lerarenopleidingen aangeboden, alsook de bachelor Sociaal werk en 

de bachelor Toegepaste psychologie. 

Nadat in 2006 de voortgezette lerarenopleiding Lager onderwijs werd afgebouwd bij de Hoge-

school West-Vlaanderen en omgebouwd werd tot een traject dat aangeboden werd via studie-

duurverkorting, nam de hogeschool het initiatief om een nieuwe opleiding aan te bieden. De 

Hogeschool West-Vlaanderen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de zich in dezelfde 

associatie bevindende Hogeschool Gent, die haar voortgezette opleiding Buitengewoon onderwijs 

had omgevormd tot een bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs. Deze overeen-

komst bepaalde dat elke hogeschool de opleiding Buitengewoon onderwijs tweejaarlijks zou aan-

bieden. Vanaf het academiejaar 2010–2011 gaan beide hogescholen hun eigen weg. De opleiding 

Buitengewoon onderwijs van de Hogeschool West-Vlaanderen wordt nu afzonderlijk en jaarlijks 

ingericht met een volledig nieuw curriculum. 

In de opleiding Buitengewoon onderwijs zijn in het academiejaar 2010–2011 22 studenten inge-

schreven die de opleiding via een (deeltijds) modeltraject van twee jaar afwerken. 
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek inzage gekregen in de ter beschikking gestelde 

docu menten, en heeft daarbij vastgesteld dat de opleiding de decretaal vooropgestelde algemene 

en algemene beroepsgerichte competenties, samen met de beroepsspecifieke competenties ge-

integreerd heeft in een visie die die competenties waaraan een afstuderende leraar aan Howest 

moet voldoen, vooropstelt. Bovendien heeft de opleiding deze competenties op een geïntegreerde 

en samenhangende manier voorgesteld in een competentieprofiel dat gestoeld is op vier beïnvloe-

dende contexten en vijf leerlijnen, die uiteindelijk samenvloeien in het opleidingsprogramma. 

De vier contexten (1. maatschappelijke context, 2. decretale context, 3. schoolcontext en 4. per-

soonlijke context) verankeren vijf leerlijnen die zich binnen de algemene doelstellingen en de 

eindcompetenties van de opleiding vertalen. Deze leerlijnen omvatten de planlijn (handelings-

gericht werken), de leerlinggerichte lijn (diversiteit beklemtonen), de samenwerkingslijn (met 

collega’s, zorginstanties, CLB…), de teamgerichte lijn (team- en schoolgerichte houding) en de 

reflectielijn (reflectie op het eigen handelen door de student). 

Zoals de commissie heeft kunnen vaststellen, vertrekt de opleiding bij het opstellen van haar 

eindcompetenties en doelstellingen vanuit tien kerntaken (rollen) die een leraar in het werkveld 

vervult. 

De rollen van de toekomstige leraar zijn:

 – de leraar als begeleider van leeren ontwikkelingsprocessen;

 – de leraar als opvoeder;

 – de leraar als inhoudelijk expert;

 – de leraar als organisator;

 – de leraar als partner van de ouders of verzorgers;

 – de leraar als lid van een schoolteam;

 – de leraar als partner van externen;

 – de leraar als innovator, onderzoeker;

 – de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap;

 – de leraar als cultuurparticipant.
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Deze kerntaken of rollen worden op hun beurt gekoppeld aan één of meerdere competenties. De 

commissie is tevreden vast te stellen dat de opleiding haar inspiratie voor het opstellen van deze 

doelstellingen heeft gehaald bij het werkveld, dat grootschalig werd bevraagd. Uiteindelijk streeft 

de opleiding zo zeven eindcompetenties na, die op hun beurt bestaan uit 27 deelcompetenties. 

De zeven eindcompetenties waar de opleiding naartoe werkt, zijn:

 – De leraar is interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen;

 – De leraar is orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen;

 – De leraar is orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen;

 – De leraar is organisatorisch competent in de omgang met leerlingen;

 – De leraar is competent in samenwerking met collega’s;

 – De leraar is competent in samenwerking met de omgeving van de school;

 – De leraar is competent in permanent leren uit eigen en andermans ervaring via reflectie  

en ontwikkeling.

Verder vraagt de opleiding van haar studenten dat ze enkele attitudes bezitten (zoals beslis-

singsvermogen, kritische ingesteldheid, leergierigheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin, 

relationele gerichtheid, organisatievermogen en zin voor samenwerking) die aansluiten bij de 

basiscompetenties van de initiële opleidingen, maar evenzeer richtinggevend zijn in de bachelor-

na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs. 

De commissie is van mening dat de opleiding er een duidelijke en onderbouwde visie op nahoudt, 

die eveneens samenhang met de initiële opleidingen waarborgt. De opleiding heeft bij het opstel-

len van haar competentieprofiel het competentiegericht leren centraal gesteld en heeft deze 

keuze goed onderbouwd. De commissie merkt hierbij op dat de opleiding hoge eisen stelt aan 

haar studenten. Studenten worden, ongeacht hun vooropleiding, verwacht de competenties te 

bereiken op een gespecialiseerd niveau. Volgens de commissie is het vooral voor niet-onderwijs-

instromers echter niet zo eenvoudig om op dit gespecialiseerde niveau te functioneren, vooral 

wat de didactische competenties betreft. 

De commissie is van mening dat de opleiding de competenties heeft afgetoetst aan het decreet 

en dat ze ook beantwoorden aan de decretale eisen van een professionele bachelor. Bovendien 

heeft de commissie vastgesteld dat de opleiding koppelingen gemaakt heeft tussen de compe-

tenties en de rollen van een leraar, tussen de beroepsspecifieke competenties en de algemene en 

de algemeen beroepsgerichte competenties en de attitudes die een leraar dient te bezitten, en 

tussen de eindcompetenties en kerntaken die een leraar in het beroepenveld uitoefent.

Volgens de commissie heeft de opleiding het opstellen van de competentiematrix gestoeld op (in-

ter)nationale bronnen, zoals de Dublin-descriptoren, het Vlaamse kwalificatieraamwerk en het 

domeinspecifieke referentiekader van de lerarenopleidingen van de Associatie Universiteit Gent. 

In het buitenland heeft men vooral inspiratie opgedaan in Nederland (zoals onder andere het 

generieke competentieprofiel ‘Bekwaam en speciaal’ uit de speciale onderwijszorg van de Stich-

ting Beroepskwaliteit Leraren en het competentieprofiel ‘Inclusief bekwaam’ van het Landelijk 

Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) en Groot-Brittannië (functiebeschrijving en -activiteiten 

van een ‘special educational needs teacher’).

De commissie vraagt enige aandacht voor de internationale component in de doelstellingen, die 

tot op heden niet expliciet aanwezig is. Een internationale dimensie integreren in de competen-

tiematrix, waarin aandacht hebben voor diversiteit bij de leerlingen prominent aanwezig is, kan 

een meerwaarde bieden voor de hele opleiding. 
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan een internationale component in de doelstellingen te 

inte greren.

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Zoals eerder vermeld (facet 1.1), heeft de opleiding inspiratie gevonden bij bronnen in Nederland, 

Engeland en het domeinspecifieke referentiekader van de Associatie Universiteit Gent om haar 

competentieprofiel vorm te geven. Bovendien heeft de commissie vastgesteld dat de opleiding 

rekening gehouden heeft met opmerkingen uit het werkveld, omdat ze de opleidingscommissie 

(resonantiegroep) van de opleiding heeft betrokken bij het uitwerken van de opleidingsdoelstel-

lingen. Een gastdocent die bij het opstellen van het competentieprofiel was betrokken, meldde de 

commissie dat de eind- en deelcompetenties erg herkenbaar waren.

De commissie is van oordeel dat de competentiematrix van de opleiding een doordacht werkstuk 

is met eigen accenten en een duidelijke profilering, waarbij een verfrissende visie aan de basis 

ligt. Het feit dat de rollen van leraren (zie facet 1.1) ruimer zijn ingevuld dan het domeinspecifieke 

referentiekader kan bij de commissie op instemming rekenen. De commissie merkt anderzijds 

op dat ze bij het vergelijken van het competentieprofiel van de opleiding met haar eigen domein-

specifieke referentiekader ook enkele verschillen heeft opgemerkt. Zo is het onderdeel ‘een effi-

ciënte leefomgeving creëren’ in zijn uitwerking door de opleiding beperkter ingekleurd dan wat 

de commissie in haar domeinspecifieke referentiekader beschrijft. Ook het didactische aspect in 

de competenties blijft volgens de commissie in de schaduw staan. Volgens de commissie is hierin 

de relatief beperkte plaats van de stage binnen de opleiding symptomatisch. 

De commissie heeft tijdens de gesprekken met de stakeholders gemerkt dat de competentiema-

trix nog niet helemaal doorleefd is bij het werkveld, de (gast)docenten en de studenten, en daar-

door nog te weinig aanwezig is in de opleiding. Het werkveld is betrokken in het opstellen van het 

competentieprofiel, maar deze betrokkenheid beperkt zich te veel tot de opleidingscommissie, 

waarin experts vanuit de directies van scholen buitengewoon onderwijs, CLB, leerkrachten, peda-

gogische begeleidingsdiensten en lectoren (minstens de opleidingscoördinator) zitting hebben. 

Het werkveld gaf tijdens de gesprekken met de commissie aan dat het de competentiematrix 

soms ziet als een technisch instrument dat moeilijk hanteerbaar is. Stagementoren gaven in hun 

gesprek met de commissie immers aan dat zij de nood ervaren om meer uitleg te krijgen over 

de competentiematrix. De commissie is bijgevolg positief over de handleiding voor mentoren 

en gastdocenten die de opleiding uitgewerkt heeft. De opleiding vraagt haar (gast)docenten om 

bij het starten van de opleiding na te gaan welke competenties tijdens hun lessen nagestreefd 

worden. Zo zal de opleiding van elk opleidingsonderdeel een themafiche opstellen met de compe-
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tenties waaraan gewerkt wordt, zodat de competenties transparanter en toegankelijker worden 

gemaakt. De commissie hoopt dat hiermee de competentiematrix en haar plaats en gebruik bin-

nen de opleiding voor deze stakeholders duidelijker worden. 

Studenten worden vanaf het begin van de opleiding op de hoogte gebracht van de nagestreefde 

competenties door middel van de studiegids. De commissie kijkt uit naar de door de opleiding 

beoogde themafiches per opleidingsonderdeel, zodat studenten een duidelijker zicht hebben op 

de in dat opleidingsonderdeel nagestreefde competenties. Studenten krijgen vooral inzicht in 

de competentiematrix bij de bespreking van het POP (Professioneel Ontwikkelingsplan) en de 

groeiportfolio. Studenten deelden de commissie immers mee dat zij doorheen het traject van 

hun opleiding hun competentieniveau door middel van een kritische reflectie vier keer dienen te 

situeren op het ‘competentiewiel’, een instrument om hun persoonlijke ontwikkelingstraject te 

visualiseren. Hierbij geven zij de ontwikkelingspunten aan waaraan ze wensen te werken. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan de didactische component in de competentiematrix, 

die nu nog te veel in de schaduw blijft staan, te verstevigen. 

 – De commissie vraagt blijvende aandacht voor de bekendmaking van het competentieprofiel, 

in die zin dat de transparantie en de toegankelijkheid van de competentiematrix worden ver-

hoogd. 

oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie goed

facet 1.2 domeinspecifieke eisen voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

 bereiken.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het bezoek in de ter beschikking gestelde documenten het oplei-

dingsprogramma kunnen inkijken. De opleiding werkt met ‘vensters’ als naam voor de oplei-



112 Hogeschool West-Vlaanderen – Buitengewoon onderwijs

dingsonderdelen. De benaming ‘venster op…’ is afkomstig uit de initiële lerarenopleiding, waar 

met dezelfde terminologie wordt gewerkt. Elk jaar wordt de module ‘Venster op het werkveld: 

visie en referentiekader’ opgestart, waarin studenten inzage krijgen in de visie van de opleiding 

en het referentiekader waarin wordt gewerkt (onder andere maatschappelijke context, beeldvor-

ming, GON, ION en inclusie). Daarnaast krijgen studenten in het eerste opleidingsjaar opleidings-

onderdelen waarin een (ortho)pedagogisch kader wordt geschetst en waarin hen theoretische 

kaders worden meegedeeld. Verder start de opleiding met het POP, intervisie en de portfolio/

werkplek leren in het eerste jaar. In het tweede jaar volgen de studenten opleidingsonderdelen 

waarin ze efficiënt leren omgaan met sociaal-emotionele probleemsituaties en problematische 

leersituaties. Het POP, intervisie en de portfolio bouwen verder op hetgeen in het eerste jaar is 

aangebracht. Ook leveren de studenten hun afstudeeropdracht in tegen het einde van het tweede 

jaar. Twee vensters, namelijk ‘Venster op innovatie’ en ‘Venster op communicatie’ kunnen zowel 

in het eerste als in het tweede jaar worden gevolgd. 

In de ingekeken documenten kon de commissie lezen dat de vertaalslag van het competentie-

profiel naar het opleidingsprogramma gebeurt via het competentietraject, het leertraject dat de 

student volgt om het leerresultaat aan te tonen. Elke eindcompetentie is gekoppeld aan zo’n 

competentietraject, waarin beschreven staat hoe de student laat zien hoe hij een competentie 

beheerst (gedrag en vaardigheden), gebaseerd op inzichten en theorieën (cognitie), voordat hij 

deze kan toepassen in de praktijkcontext. De commissie vindt dit geheel echter niet duidelijk. 

Volgens de commissie zijn de intenties en de visie van de opleiding prima uitgewerkt, maar krij-

gen zij geen voldoende concreet uitgewerkte vertaling in het programma. In het vormgeven van 

het programma lijkt zelfs het competentiedenken kunstmatig te zijn opgesplitst in denken en 

doen. Ook de rollen van leraren die in het competentieprofiel van belang zijn, zijn niet omgezet 

in een programma. Dit bemoeilijkt de herkenbaarheid van de competenties in het aanbod. Op de 

studiefiches staan niet alleen de competenties maar ook de moduledoelstellingen vermeld. Ook 

dit belemmert de herkenbaarheid van de competenties, aangezien de moduledoelstellingen niet 

in termen van competenties zijn geformuleerd, waardoor het lijkt alsof de inhouden centraal 

staan en niet de competenties. 

De commissie heeft bij het bekijken van het programma vastgesteld dat er in het curriculum 

geen dekking dreigt te zijn van alle eindcompetenties. Zo ligt in het programma veel nadruk op 

eindcompetentie 1 (interpersoonlijke), eindcompetentie 2 (pedagogische) en eindcompetentie 7 

(reflectie), maar is er onvoldoende aandacht voor eindcompetentie 3 (didactische) en 6 (samen-

werking met omgeving en ouders). Bovendien kan eveneens meer aandacht worden geschonken 

aan eindcompetentie 4 (organisatorisch) en 5 (samenwerking met een team). Vooral het ontbre-

ken van de aandacht voor het didactische in het programma leidt er volgens de commissie toe 

dat studenten onvoldoende worden voorbereid op één van de vooropgestelde deelcompetenties, 

met name het bieden van een deskundige en evenwichtige afstemming van het onderwijsaan-

bod – inclusief de leerlijnen – op de specifieke situatie van de leerling. Volgens de commissie is de 

beeldvorming van leerlingen met hun specifieke hulpvragen en het van daaruit werken aan hun 

onderwijsnoden eerder zwak. Men blijft hangen bij het individuele ontwikkelingsplan, en trekt 

dit niet door naar het groepswerkplan en het schoolwerkplan. Verder stelt de commissie vast 

dat de opleiding moet opletten voor een overaanbod in het curriculum rond conflicthantering. 

De commissie merkte op dat taalstoornissen en rekenproblemen weinig aandacht krijgen in het 

programma. Een aantal inhouden in het programma hoort meer thuis in de initiële opleiding. 

Verder merkt de commissie op dat de opleiding principieel een brede inzetbaarheid van haar 

studenten beoogt. Zo geeft de opleiding een brede basis van het buitengewoon onderwijs mee 

aan haar studenten, maar de uitdieping blijft toch beperkt, omdat geen enkele keuzemogelijk-

heid in het programma vervat zit. De studenten hebben het moeilijk om de vertaalslag te maken 
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van wat zij aangeleerd krijgen naar hun eigen werkpraktijk. De commissie hoorde tijdens het 

gesprek met de alumni dat zij de specificiteit van bepaalde keuzeonderdelen gemist hadden in 

hun opleiding. De commissie vindt het jammer dat de opleiding er toch niet voor gekozen heeft 

een keuzetraject op te starten, hoewel deze optie werd getoetst bij het werkveld. De commissie is 

er voorstander van dat een aantal kleine keuzes die de opleiding plant te introduceren en bij de 

studenten aftoetst, effectief hun ingang vinden in het curriculum. 

Wat curriculumherziening betreft, heeft de commissie kunnen vaststellen dat dit gebeurt in 

samen spraak met het werkveld, dat vertegenwoordigd is in de opleidingscommissie. Ook heeft de 

opleiding via informeel contact (bijvoorbeeld bij intervisiemomenten en het leerjournaal) zicht 

op de wensen en noden van studenten wat het programma betreft. Recent worden studenten 

ook betrokken bij curriculumherziening door hun deelname aan een semestriële studentenpar-

ticipatiecommissie. De studenten die de commissie te woord stonden tijdens het visitatiebezoek 

bevestigden hun betrokkenheid bij de opleiding via deze participatiecommissie. 

De commissie heeft in de ter beschikking gestelde documenten het internationaliseringsbeleid 

van de Hogeschool West-Vlaanderen kunnen inkijken. De commissie betreurt het dat dit beleid 

niet schijnt te gelden voor de opleiding Buitengewoon onderwijs. De commissie erkent dat het 

voor het doelpubliek niet evident is om gedurende een lange periode buitenlandse ervaring te 

verwerven. Toch vindt de commissie dat korte internationale uitwisselingen en bezoeken op het 

programma zouden kunnen staan. De commissie kijkt uit naar het realiseren van mogelijkheden 

met de preferentiële partners in Nederland en naar mogelijke samenwerkingen met ZAMISE 

(Zambian Institute for Special Education). Studenten gaven tijdens hun gesprek met de commissie 

aan dat zij geen tegenstander zijn van buitenlandse stages. Ook is het volgens de commissie een 

meerwaarde om, zoals de opleiding van plan is, studenten internationale bronnen te laten aan-

wenden en verwerken in taken, bachelorproef en portfolio.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt uitdrukkelijke aandacht voor het vertalen van de visie en de intenties 

van de opleiding in het programma.

 – De commissie beveelt de opleiding aan een evenwichtige dekking van alle eindcompetenties 

in het programma te voorzien.

 – De opleiding kan nadenken over het nastreven van meer diepgang door het invoeren van 

keuze mogelijkheden, zodat studenten een zekere specialisatie kunnen bereiken.

facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek opgemerkt dat de opleiding haar studenten 

in contact brengt met de actuele beroepspraktijk. Dit gebeurt al impliciet doordat de meeste 
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studenten  van de opleiding zelf al werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs. In intervisie- en 

supervisiesessies kunnen de studenten met elkaar van gedachten wisselen over hun werkvel-

dervaringen. Bovendien trekt de opleiding gastprofessoren en -sprekers uit het werkveld aan. 

Het verhaal van de gastsprekers die hun ervaringen voor de studenten uiteenzetten, beleven de 

studenten als een zinvol onderdeel van de opleiding. De studenten en de alumni met wie de com-

missie sprak, lieten weten dat zij ook veel informatie haalden uit het bezoek aan scholen voor 

buitengewoon onderwijs in het kader van bijvoorbeeld handelingsgericht werken. Tijdens een 

dergelijk scholenbezoek kunnen studenten van de opleiding klassen bezoeken, met de directeur 

van de school praten en kijken hoe het schoolwerkplan eruitziet. Daarover kunnen studenten 

ook een taak maken. De studenten en alumni ervoeren dit als zeer waardevol. 

De opleiding hanteert eveneens werkplekleren om de band met de beroepspraktijk aan te scher-

pen. Volgens de commissie heeft werkplekleren een specifieke invulling, en heeft de opleiding 

de commissie niet helemaal duidelijk gemaakt dat zij deze invulling geeft aan de stage. De op-

leiding streeft ernaar haar studenten op hun stageplaats niet alleen les te laten geven, maar 

ook een concreet project te laten uitvoeren dat zo mogelijk banden heeft met de bachelorproef. 

Alle studenten voeren vier weken stage uit. De studenten die al in het buitengewoon onderwijs 

werkzaam zijn, hoeven geen participerende observatiestage uit te voeren. Studenten die werk-

zaam zijn in het gewoon onderwijs of geen onderwijsopdracht hebben, voeren wel een receptieve 

stage van twee weken uit. De commissie is verwonderd over het feit dat in de stage twee weken 

observatiestage voorafgaat aan de eigenlijke actieve stage, vooral omdat het doelpubliek voor-

namelijk bestaat uit studenten die al een lerarendiploma op zak hebben. De commissie wil het 

participerende van de stage benadrukken. Volgens de commissie moet de zinvolheid van het 

observeren onderzocht worden, aangezien het niet helemaal lijkt te kloppen binnen de visie die 

men voorstaat. De commissie is positief over het feit voor studenten die al werkzaam zijn in het 

buitengewoon onderwijs, studenten die in het gewoon onderwijs werken en voor studenten die 

nog niet actief zijn in het onderwijs een verschillend stagetraject wordt uitgetekend. Toch kan 

hier volgens de commissie nog meer nagedacht worden over het aantal weken stage dat een 

student met een afwijkende vooropleiding moet uitvoeren. Momenteel is dit voor elk traject vier 

weken (met twee weken participerende observatiestage, uitgezonderd de studenten die al in het 

buitengewoon onderwijs werken). De commissie vraagt zich af of iemand die nog geen ervaring 

heeft in het buitengewoon onderwijs niet meer stage dient uit te voeren dan iemand die deze 

ervaring wel al bezit. Volgens de commissie zijn werkplekleren en reflecterend leren vanuit de 

praktijk belangrijke hefbomen, maar deze moeten dan ook voldoende uitgebreid aanwezig zijn. 

Volgens de commissie is een uitgebreidere stage om voldoende didactische competenties te ver-

werven, aangewezen. 

Wat de begeleiding van de stage betreft, heeft de commissie kunnen vaststellen dat er een goede 

communicatie is tussen de stageplaatsen van de studenten en de opleiding. De commissie ap-

precieert dat in het kader van het nieuwe curriculum begeleiders intensief stagebezoeken uit-

voeren. Ook studenten kunnen deze inbreng van de hogeschool waarderen. Ook worden er in de 

stagescholen gericht gezocht naar mentoren die de studenten kunnen begeleiden in hun stage-

ervaring, en dit voor alle studenten, ook diegenen die stage lopen in dezelfde school als waar ze 

werkzaam zijn. De commissie is tevreden over het feit dat de opleiding voor de mentoren een 

stagehandleiding voorzien heeft en daarin de opzet en het doel van de stage heeft beschreven.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding op zich niet aan maatschappelijke dienstverlening 

of projectmatig onderzoek doet. Wel ziet de opleiding het afstudeerproject van de studenten als 

een vorm van dienstverlening naar het werkveld. De opleiding beschouwt het afstudeerproject  als 

het sluitstuk van de opleiding, waarbij studenten moeten aantonen dat zij de vooropgestelde com-

petenties beheersen. De opleiding vat deze bachelorproef op als een actieonderzoek, waarbij men 

ervan uitgaat dat studenten in hun werkplek voor een probleem worden geplaatst waarvoor zij 
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een oplossing dienen te zoeken. Ook in dit opzicht lijkt het de commissie moeilijk om een volledig 

actieonderzoek uit te voeren indien een student slechts enkele weken stage loopt. Een verschil in 

duur van de stage zou ook hier een oplossing kunnen bieden. De commissie heeft uit de gesprek-

ken afgeleid dat de begeleiding van het actieonderzoek kan verbeterd worden. De opleiding is zich 

bewust van deze noodzaak en probeert hier oplossingen voor te zoeken. Zo heeft de opleiding een 

‘Handleiding bij de bachelorproef’ voorzien voor de studenten. Bij het presenteren van de bachelor-

proef nodigt men eerstejaarsstudenten uit. Ook meent de commissie dat het een meerwaarde zou 

zijn indien de resultaten van de bachelorproef gepresenteerd voor of teruggekoppeld zouden wor-

den naar het werkveld. De commissie is positief over het aanwenden van een ‘critical friend’ (een 

collega of andere betrokkene), die feedback kan geven aan de student over zijn actieonderzoek. 

Volgens de commissie kan het initiatief van een ‘critical friend’ nog beter werken als de opzet ervan 

nog meer gecommuniceerd wordt naar studenten, en als het duidelijk wordt dat observatiemo-

menten of feedbackgesprekken van en met de ‘critical friend’ gepland worden.

Nieuwe en eventueel internationale ontwikkelingen komen het curriculum voornamelijk binnen 

via de (gast)professoren. De commissie vindt het positief dat de opleiding voor de gastdocenten 

een handleiding heeft uitgewerkt. Ook komen de studenten in contact met vakliteratuur. De 

opleiding wil het gebruik van internationale vakliteratuur integreren in de taken en in de ba-

chelorproef, wat tot nu toe geen sinecure was. Zo dienen de studenten van het tweede jaar een 

internationaal artikel te bestuderen en twee internationale bronnen in hun actieonderzoek te 

verwerken. De commissie hoopt dat deze ontwikkeling snel ingang kan vinden in de opleiding.

Verdere initiatieven om de student kennis te laten maken met en inzicht te geven in de beroeps-

praktijk, vindt men in de opleiding terug onder de portfolio, het POP en het leerjournaal. 

In het leerjournaal nemen studenten interessante boeken, tijdschriftartikelen, tv-programma’s… 

op die aansluiten bij hun eigen interessesfeer. Volgens de commissie kan de opleiding erover 

waken dat dit document geen samenraapsel wordt van artikels en dat er meer verwijzingen naar 

de cursussen in verwerkt worden. In het POP situeren de studenten zich op het competentiewiel 

(facet 1.2) en geven zij werkpunten aan. Volgens de commissie is het nog niet helemaal duidelijk 

waarop studenten zich baseren om zichzelf hier een score op te geven. Tijdens intervisiemo-

menten verkeren de studenten in de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en over hun eigen 

ervaringen te reflecteren. In het werkinstrument portfolio zitten de stage, taken en reflectiever-

slagen vervat. Volgens de commissie zijn dit op zich goede initiatieven, maar is het soms niet 

altijd duidelijk wat de onderscheidende elementen tussen deze drie werkstukken zijn. Ook kan 

een verdere motivatie waarom ze bepaalde zaken al dan niet opnemen in deze werkstukken de 

kwaliteit verbeteren.

Het studiemateriaal dat de commissie heeft ingekeken kan volgens de commissie nog meer uit-

gewerkt worden. Zo vond de commissie veel PowerPoint-presentaties terug in het cursusmateri-

aal, waarvan de commissie niet steeds de meerwaarde inzag. Ook kunnen volgens de commissie 

meer verwijzingen naar vakliteratuur opgenomen worden in de syllabi. Ook meer linken leggen 

naar andere types in het buitengewoon onderwijs dan het type waarmee de cursist werkt, zou 

volgens de commissie een meerwaarde zijn.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie verzoekt de opleiding te reflecteren over de duur van de stage en de zinvolheid 

van een participerende observatiestage. 

 – De commissie adviseert de opleiding om de cursussen en syllabi te voorzien van meer verwij-

zingen naar vakliteratuur.

 – De opleiding zou de studenten nadrukkelijker de relatie moeten aangeven tussen portfolio, 

POP en leerjournaal enerzijds en de te verwerven competenties anderzijds.
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facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft uit de gesprekken en uit de ingekeken documenten kunnen afleiden dat de 

opleiding samenhang nastreeft door te werken op micro-, meso- en macroniveau. Concreet be-

tekent dit dat de student in het eerste jaar van zijn opleiding vooral vanuit grote kaders (macro-

niveau) vertrekt om tot het mesoniveau te komen, waarin het pedagogisch-didactische handelen 

en zaken als handelingsplanning, handelingsgerichte diagnostiek en diagnostisch handelen cen-

traal staan. In het tweede jaar staat de concrete klaspraktijk (microniveau) centraal, en leren de 

studenten via praktijkgerichte voorbeelden en good practices hoe ze problemen in de klas en de 

praktijk kunnen aanpakken. In hun gesprek met de commissie bevestigden de studenten deze 

aanpak. Daartegenover staat dat de commissie hier vooral onthouden heeft dat de studenten 

het eerste jaar als theoretisch, en het tweede jaar als meer praktijkgericht en concreter ervaren. 

Volgens de commissie hoeft deze lineaire benadering van theorie naar praktijk niet voor een 

bachelor-na-bacheloropleiding. Het verweven van theorie en praktijk, en deze al in het eerste 

opleidingsjaar beter op elkaar afstemmen, kan volgens de commissie de motivatie van studenten 

maar ook de samenhang verhogen.

De commissie heeft vastgesteld dat een student ook later kan instappen in de opleiding en het 

gemiste deel op het einde kan inhalen. Zo las de commissie in de ter beschikking gestelde do-

cumenten dat twee studenten zich in het academiejaar 2009–2010 vanaf het tweede semester 

inschreven. Deze aanpak kan echter ook de samenhang binnen het programma in het gedrang 

brengen. Volgens de commissie is voorzichtigheid inzake deze materie aangewezen.

Volgens de commissie kan de grote groep (externe) lesgevers de samenhang en de betrokkenheid 

bij het programma bemoeilijken. De commissie was tevreden vast te stellen dat de opleiding dit 

tracht op te lossen doordat de opleidingscoördinator de eerste les(sen) van (nieuwe) gastdocenten 

bijwoont en hun lessen evalueert, om zo zicht te krijgen op de inhoud van hun lessenpakket. Zo kan 

de opleidingscoördinator de link tussen de verschillende docenten leggen. De gastdocenten gaven 

aan dat de opleiding hen op voorhand bevraagt om zicht te krijgen op de inhoud van hun lessen en 

zo overlap te vermijden. Ook vindt de commissie het gebruik van een handleiding voor gastdocen-

ten een positief gegeven. Gastdocenten krijgen op die manier een zicht op wat van hen verwacht 

wordt. De opleiding vraagt nu aan de gastdocenten om themafiches per module op te stellen waar-

aan ook competenties gelinkt worden om het geheel duidelijker te maken. Tijdens de gesprekken 

met de opleidingsverantwoordelijken werden nog meer oplossingen naar voren gebracht die vol-

gens de commissie een meerwaarde kunnen bieden, zoals het samenstellen van een moduleteam 

met de betrokken lesgevers of zelfs kleinere initiatieven, zoals het uitwisselen van contactgegevens, 

zodat gastdocenten (informeel) overleg zouden kunnen plegen met elkaar. De commissie wil deze 

ideeën aanmoedigen indien zij de samenhang in het programma ten goede komen.

Studenten hebben in het gesprek met de commissie laten weten dat zij weinig overlap in het 

programma ervaren. Vaak ondervinden ze dat wanneer een sessie begint, de gastdocent vraagt of 

zij bepaalde zaken al behandeld hebben; zo kan overlap vermeden worden. De alumni deelden in 

hun gesprek met de commissie mee dat zij voelden dat rekening gehouden was met hun opmer-
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kingen over overlap in het oude programma. Volgens hen heeft de opleiding inspanningen gele-

verd om gastdocenten aan te spreken van wie de inhoud aansluit bij de visie en het programma 

die de opleiding vooropstelt. De commissie heeft gemerkt dat de opleiding haar informatie over 

de samenhang in het programma vooral via een informele weg ontvangt. Het bevragen van de 

studenten over de samenhang in het programma door middel van een systematische en gefor-

maliseerde bevraging is volgens de commissie een meerwaarde.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om het theoretische kader van het eerste opleidings-

jaar meteen praktisch om te zetten. 

 – De commissie pleit ervoor om via een formele en gesystematiseerde enquête studenten te 

bevragen over de samenhang of overlap in het programma. 

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenmin-

ste 60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De bachelor-na-bacheloropleiding bestaat uit twee studiejaren van elk 30 studiepunten. In totaal 

wordt dus een opleidingsprogramma georganiseerd van 60 studiepunten. De opleiding voldoet 

hiermee aan de formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een bachelor-

na-bachelor.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Binnen de Hogeschool West-Vlaanderen wordt gewerkt met de techniek van het tijdschrijven (die 

per module om de zes jaar gebeurt) om de studielast van de opleidingen te detecteren. Hiertoe 

noteren studenten wekelijks hoeveel tijd ze spenderen aan het maken van opdrachten en het 

verwerken van de leerstof. De kleinschaligheid van de opleiding Buitengewoon onderwijs en de 

responsgraad van het tijdschrijven verhinderen daarentegen om een representatieve weergave 

van de studielast te verkrijgen. Toch wil de opleiding deze techniek voor elke module verderzet-

ten en zal ze vanaf 2010–2011 per jaar de studielast van een twee- of drietal modules meten.
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Gezien de kleinschaligheid van de opleiding opteerde deze opleiding om de studielast eveneens 

te bewaken via de methode van paarsgewijs vergelijken, waarbij opleidingsonderdelen onder-

ling met elkaar vergeleken worden wat studielast betreft. Dit ziet de opleiding als haalbaar om 

jaarlijks te herhalen. De opleiding vroeg de studenten om de modules van het eerste jaar (nieuwe 

curriculum) te rangschikken van zwaar naar licht. De resultaten hiervan waren volgens de op-

leiding niet verrassend. De commissie heeft in de ter beschikking gestelde documenten kunnen 

vaststellen dat een zevental studenten de enquête invulde. De commissie vindt dit aantal stu-

denten nog steeds niet erg representatief. Een hogere responsgraad zou de kwaliteit en de validi-

teit van deze bevragingen verhogen.

Verder worden in de semestriële studentenenquêtes om de drie jaar een aantal vragen gesteld 

over de begrote en reële studielast. Ook hier erkent de opleiding dat de responsgraad te laag 

was, omdat de enquête niet klassikaal was afgenomen. Dit wel doen, zou volgens de commissie 

tot een hogere responsgraad en bijgevolg tot een meer objectieve meting leiden. De resultaten 

geven immers aan dat de studenten te weinig studietijd investeren dan wat tegenover het aantal 

studiepunten verwacht wordt. De opleiding gaf aan dat dit niet in overeenstemming is met wat 

studenten zelf aangeven tijdens overlegmomenten. Volgens de commissie levert de opleiding 

ernstige inspanningen om zicht te krijgen op de subjectieve taakbelasting, maar blijft het ondui-

delijk hoe men effectief voldoende uren binnen de opleiding presteert, aangezien geen objectieve 

cijfers beschikbaar zijn. De commissie stelt dat de opleiding blijvende aandacht moet hebben 

voor de daadwerkelijke invulling van de decretaal vooropgestelde 1500 uren studietijd.

Daarnaast maakt de opleiding gebruik van informele contacten met de studenten en hun bij-

drage in de studentenparticipatiecommissie om informatie te bekomen over de studielast en de 

studiebevorderende en -belemmerende factoren. Zo zijn de studiebevorderende factoren onder 

andere het feit dat de lesroosters en de opdrachten tijdig aangekondigd worden, de bereikbaar-

heid van de opleidingscoördinator en het laagdrempelige contact tussen lectoren en studenten. 

De studenten en alumni met wie de commissie sprak, konden dit bevestigen. Studiebelemme-

rende factoren zijn vooral de combinatie van de studie met het werk en/of gezin en het feit dat 

de opleiding een brede basis van het buitengewoon onderwijs wil meegeven, waardoor een aantal 

sessies in het opleidingsprogramma niet altijd even relevant is voor elke student die in een speci-

fieke context is tewerkgesteld. Ook dit werd bevestigd door de studenten en alumni. 

De opleiding bespreekt de resultaten van de studietijdmetingen met de betrokken (gast)professor 

van de modules. Vervolgens worden de resultaten van de studietijdmetingen eveneens terugge-

koppeld naar de studenten via de studentenparticipatiecommissie. De commissie heeft kunnen 

vaststellen dat de opleiding oplossingen zoekt bij knelpunten. Zo was uit de studietijdmeting ge-

bleken dat een student veel tijd spendeert aan en nodig heeft voor zijn bachelorproef. Daarom is 

het accent op opdrachten in het eerste jaar gelegd, zodat de student in het tweede jaar voldoende 

ruimte en mogelijkheid heeft om zijn afstudeerwerk te realiseren. Ook de mogelijkheid om de 

opleiding te spreiden over drie jaar ervaren de studenten en alumni als positief. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan een voldoende hoge responsgraad te voorzien voor haar 

studietijdmetingen.

 – De commissie vraagt de opleiding blijvende aandacht te hebben voor de daadwerkelijke invul-

ling van de decretaal vooropgestelde 1500 uren studietijd.
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facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding stelt zich tot doel competentiegericht onderwijs aan te bieden in een krachtige leer-

omgeving voor de studenten. Het didactische concept uit zich in de volgende uitgangspunten: 

studenten zijn zelfstandig en flexibel, zijn in staat tot kritische reflectie en open communicatie, 

de student geeft zijn eigen ontwikkelingspunten aan, de student integreert alle verworven ken-

nis, attitudes en (werkplek)ervaringen, en men vertrekt in de opleiding vanuit reflecterend leren 

vanuit praktijkvoorbeelden.

Om dit concept waar te maken, heeft de opleiding voor werkvormen geopteerd die ‘interactie’, 

‘eigen visie in breder perspectief plaatsen’ en ‘leren uit eigen en andermans ervaringen’ cen-

traal stellen. Uit de ingekeken documenten heeft de commissie afgeleid dat de volgende werk-

vormen in de opleiding aan bod komen: interactieve gespreksvormen, opdrachten, rollen- en 

simulatiespel, groepswerk, zelfstudie, werkplekleren, intervisie, supervisie, coaching, groeiport-

folio, leerjournaal, POP en de bachelorproef. De commissie is tevreden over de diversiteit van 

de werkvormen in de opleiding en het feit dat klassieke hoorcolleges tot een minimum worden 

herleid, maar wijst erop dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe de werkvormen op competen-

tiegericht onderwijs zijn afgestemd. De commissie erkent dat de opleiding, zoals zij zelf aangeeft, 

nog zoekende is wat competentiegericht onderwijs betreft en wil de opleiding stimuleren haar 

werkvormen nog meer op haar didactische concept af te stemmen. De commissie vindt dat op 

dit moment de werkvormen nog meer duidelijk kunnen maken hoe studenten kansen krijgen 

om onder andere te groeien in autonomie, in verantwoordelijkheid opnemen, in het nemen van 

initiatief, in handelen in gespecialiseerde contexten en in kritisch evalueren.

De commissie is tevreden over de initiatieven die de opleiding onderneemt om de stakeholders 

op de hoogte te brengen van de keuze van de werkvormen. Zo heeft de opleiding een handleiding 

voor docenten, waarin de koppeling met het didactische concept, de doelstellingen en de eind-

competenties gemaakt wordt. De commissie wil suggereren dat de opleiding hierin ook expliciet 

de koppeling met de werkvormen maakt, teneinde de gastdocenten voldoende informatie te ge-

ven over de nieuwe visie, zodat de werkvormen kunnen groeien, evolueren en variëren. Positief 

vindt de commissie de handleiding voor de portfolio, waarin uitdrukkelijk de relatie met de com-

petentiegerichte uitgangspunten van de opleiding wordt gelegd. Studenten vinden de portfolio 

immers een belangrijke werkvorm, waarin zij hun groeipunten en de reflectie over hun eigen 

handelen kunnen aangeven. 

De commissie heeft tijdens het bezoek kunnen vaststellen dat de werkmiddelen, de opdrachten 

en de theoretische kaders van een lessessie in samenspraak met de gastdocenten vastgelegd 

worden. In hun sessies doen docenten een beroep op onder andere hand-outs (PowerPoint-pre-

sentaties), video- en filmmateriaal, oefenmateriaal, handboeken, handleidingen, kranten- en/of 

tijdschriftartikelen en websites. Het lesmateriaal is terug te vinden op het elektronische leerplat-

form Leho.
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De opleiding evalueert de werkvormen en -middelen door middel van feedback van studenten 

en zelfevaluatie door gastprofessoren en gastsprekers. De opleiding vraagt aan de studenten om 

jaarlijks voor elke module de kwaliteit van het studiemateriaal en het gebruik van de elektroni-

sche leeromgeving te evalueren. De commissie kon uit de resultaten afleiden dat de meeste stu-

denten de kwaliteit van het leermateriaal goed vinden en akkoord gaan met het nuttig gebruik 

van Leho als leerplatform. Positief is het volgens de commissie ook dat de opleidingscoördinator 

de lessen van nieuwe gastdocenten bijwoont, en feedback geeft over inhoud en werkvormen. 

Hierdoor kan het gebruik van de verschillende werkvormen bewaakt en geoptimaliseerd worden.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie stimuleert de opleiding om haar werkvormen nog beter af te stemmen op het 

didac tische concept en het competentiegericht opleiden. 

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Gezien het didactische concept van de opleiding zich richt op competentiegericht onderwijs 

maakt de opleiding eveneens werk van het uitwerken van competentiegericht evalueren. Er 

worden in de opleiding Buitengewoon onderwijs geen reguliere examens ingericht, maar men 

meet het beheersingsniveau van de te bereiken competenties via instrumenten als permanente 

evaluatie, opdrachten, engagement, groeiportfolio, POP en supervisie. Bij het inkijken van de do-

cumenten heeft de commissie gemerkt dat er sinds het schrijven van het zelfevaluatierapport 

bij de opleiding al zichtbare verbeteringen merkbaar zijn, maar dat de opleiding in het compe-

tentiegericht evalueren nog verder moet groeien. De commissie is tevreden vast te stellen dat al 

evaluatiecriteria zijn uitgeschreven voor de bachelorproef en de stage. Ook heeft de commissie 

gemerkt dat er tussentijdse kritische feedback wordt gegeven op de bachelorproef en werkstuk-

ken. Studenten gaven tijdens het gesprek met de commissie aan dat zij de evaluatiecriteria van 

bachelorproef, stage en enkele taken kenden.

Bij de meeste opleidingsonderdelen wordt onder de vorm van permanente evaluatie (taken of 

opdrachten, presentaties, praktijkgerelateerde casestudies…) getoetst of het gespecialiseerde 

niveau  van de competenties werd bereikt. Ook aanwezigheid en deelname aan oefeningen, 

groepswerk, groepsdiscussie en intervisie zijn binnen de opleiding belangrijk. Daarom stelt de 

opleiding een aanwezigheidsgraad van 75 procent voorop, een maatregel die volgens de opleiding 

door de studenten werd aangevraagd en ondersteund werd in de studentenparticipatiecommis-

sie, als voorwaarden tot slagen in een module. De commissie vindt dat er nog onduidelijkheid 

is hoe de competenties precies worden getoetst. De commissie merkt dat evalueren nog te veel 

gebeurt vanuit de beoogde kennis en vaardigheden, gekoppeld aan de leerinhouden en minder 

vanuit de te behalen competenties. Daardoor stelt de commissie vast dat de beoordeling van 

taken en opdrachten nog te weinig transparant gebeurt vanuit evaluatiecriteria of gedragsindica-

toren. Hierdoor is het voor de commissie moeilijk om te zien hoe een student het gespecialiseerde 

niveau  bereikt. De commissie kijkt dan ook uit naar de realisatie van gedragsindicatoren, waar-

van de opleiding al geopperd heeft hierin te willen investeren in de toekomst.
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De beoordeling van de stage verloopt in overleg met het werkveld, maar de opleiding blijft de 

hoofdverantwoordelijke voor de eindbeoordeling. In de stageschool volgt de stagementor het pe-

dagogisch-didactische handelen van de student. De commissie is positief over de stagebezoeken 

die de lectoren afleggen. Na elk stagebezoek bespreekt de lector de lesactiviteit die hij of zij heeft 

bijgewoond en wordt een stageverslag opgemaakt, waarin een algemene beoordeling en een eva-

luatie van de geobserveerde les wordt gegeven. Bij de uiteindelijke evaluatie zijn het eindverslag 

van de stagebegeleider, het eindverslag van de mentor en een beoordeling van de attitudes van 

de student opgenomen. Hier wordt ook aandacht besteed aan de competenties die de student 

dient na te streven. Ook de stageportfolio van de student, met onder meer verslagen van reflec-

ties, verslagen van intervisie en supervisie, en lesvoorbereidingen en begeleidend materiaal, zijn 

belangrijk bij de beoordeling. De commissie vindt het uitschrijven van een stagehandleiding door 

de opleiding een positief initiatief. Hierdoor hebben de student, de docent en de stagementor in 

de betrokken school een goede handleiding, waarin de doelstellingen, het verloop, de begeleiding 

en het assessment van het werkplekleren zijn uitgelegd.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek van de opleiding vernomen dat er nog werk aan 

de winkel is wat de competentiegerichte beoordeling van de bachelorproef betreft. Wel is de 

commissie positief over een teamoverleg binnen de opleiding waar toetsing aan bod is gekomen. 

De commissie heeft kunnen zien dat de opleiding inspanningen levert om het niveau van haar 

evaluatie te verhogen. Bij de beoordeling van de bachelorproef speelt zowel het proces als het af-

geleverde product een rol. Drie personen zijn betrokken bij het assessment van de bachelorproef: 

de promotor, een tweede lezer (een lector of een externe expert uit het werkveld) en een ‘critical 

friend’, die de studenten zelf aandragen. De commissie vindt dat het werken met drie beoorde-

laars het objectiviteitsgehalte van de evaluatie verhoogt. Aspecten die deze ‘jury’ beoordeelt, zijn 

de inhoudelijke verwerking, het praktische gedeelte (het verwerken van de competenties), het 

taalgebruik, het initiatief en de mate van zelfstandige verwerking, de lay-out en de mondelinge 

presentatie van de bachelorproef.

De studenten krijgen jaarlijks de kans om het toetsgebeuren per opleidingsonderdeel en per les-

gever te evalueren in de studentenenquête. De studenten die de commissie gehoord heeft, zijn 

over het algemeen vrij tevreden over de wijze van toetsing. De studenten geven ook aan ze vooral 

veel halen uit de tussentijdse feedbackmomenten. De commissie heeft uit de ter beschikking 

gestelde documenten afgeleid dat studenten het belangrijk vinden de juiste informatie te krijgen 

over feedback en het evaluatiegebeuren in het algemeen. De opleiding kan hier dus nog meer 

aandacht aan besteden. De commissie vernam eveneens dat de opleiding nog meer aandacht zou 

kunnen besteden aan de juiste keuze van een promotor voor de bachelorproeven.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De opleiding moet volgens de commissie werk maken van een competentiegerichte evaluatie 

die gekoppeld wordt aan gedragsindicatoren.

 – De commissie beveelt de opleiding aan blijvende aandacht te schenken aan de beoordeling 

van stage en bachelorproef. Een juiste keuze van promotor is hierbij een belangrijk aspect.

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.
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facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor-na-

bachelor opleiding.

De opleiding probeert naar eigen zeggen rekening te houden met haar instroom. Zo heeft de op-

leiding gemerkt dat in het academiejaar 2010–2011 het merendeel van haar studenten uit de ini-

tiële lerarenopleidingen instroomt, van wie bijna de helft de opleiding bachelor in het Onderwijs: 

Lager onderwijs heeft gevolgd. Tijdens datzelfde academiejaar was één student een Bachelor in 

de Orthopedagogie. Wat pedagogische competenties betreft, is deze vooropleiding geen belem-

mering om de opleiding Buitengewoon onderwijs aan te vatten. Om het tekort aan didactische 

competenties bij te spijkeren, wordt van studenten die geen lerarenopleiding genoten hebben 

en die geen ervaring hebben in het buitengewoon onderwijs vanaf het academiejaar 2010–2011 

verwacht dat zij een extra module van zes studiepunten volgen. Deze module ‘Didactische com-

petenties algemeen’, die vaak via afstandsonderwijs wordt gevolgd, wordt aangeboden in het 

CVO-IVO (in samenwerking met de specifieke lerarenopleiding in deze instelling). Het volgen 

van deze module is een voorwaarde om te kunnen starten met het werkplekleren. De commissie 

heeft tijdens het visitatiebezoek de indruk gekregen dat de opleiding zich vooral richt naar instro-

mers die uit de initiële lerarenopleidingen komen. Andere vooropleidingen lijken zo wat vergeten 

te worden, hetgeen de alumni tijdens hun gesprek met de commissie beaamden. De commis-

sie vindt het positief dat de opleiding studenten uit een andere vooropleiding een didactische 

module laat volgen, maar heeft haar bedenkingen bij het aantal studiepunten dat deze module 

behelst en of zo kan gegarandeerd worden dat deze studenten de didactische competenties dan 

ook op voldoende mate kunnen beheersen. Ook het feit dat deze module in de meeste gevallen 

via afstandsonderwijs wordt aangeleerd, roept vragen op bij de commissie. Blijvende aandacht 

voor deze problematiek is aangewezen.

Positief vindt de commissie dat de opleidingscoördinator intakegesprekken voert met studenten 

bij de inschrijving om naar hun motivatie te peilen. Bij deze intakegesprekken en infodagen zou 

de opleiding aan de studenten met een afwijkende vooropleiding kunnen meegeven dat bij het 

volgen van deze opleiding hun onderwijsbevoegdheid in de praktijk eerder beperkt zal zijn. Ook 

het uitvoeren van een langere stage zou een oplossing kunnen bieden. Volgens het onderwijzend 

personeel waarmee de commissie sprak, wordt tijdens de lessen gedifferentieerd door casussen 

uit de praktijk van de verschillende studenten te behandelen en hen daarop te laten reflecteren, 

zodat studenten met een verschillende vooropleiding van elkaar kunnen leren. Ook bij intervisie- 

en supervisiesessies komt deze studentendifferentiatie aan bod.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat het EVC- en EVK-beleid van de 

opleiding op punt staan, en dat de studenten bij inschrijving voldoende geïnformeerd worden 

over de mogelijkheid tot het aanvragen van vrijstellingen op basis van EVC of EVK. De com-
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missieleden hebben ook gezien dat in de opleiding niet veel gebruikgemaakt wordt van deze 

faciliteiten. Vrijstellingen werden in het verleden aangevraagd door een student die eerder de 

bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en remediërend leren had gevolgd. Volgens de op-

leiding worden verder niet veel vrijstellingen aangevraagd, maar willen de meeste studenten de 

volledige opleiding volgen.

De vertegenwoordigers van het werkveld zijn het met de opleiding en de commissie eens dat 

meer werk kan gemaakt worden van de aansluiting van de bachelor-na-bacheloropleiding met 

de initiële lerarenopleiding. De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs zou een 

verdieping en specialisatie moeten zijn op de kennis en competenties aangereikt in de initiële 

opleidingen, wat nu nog niet altijd het geval is. De commissie heeft vastgesteld dat een aan-

tal initiatieven al een aanzet heeft gegeven om deze samenwerking te verstevigen. Zo is er in 

de basisopleiding Secundair onderwijs de mogelijkheid om via een keuzeopleidingsonderdeel 

een module uit de bachelor-na-bacheloropleiding te volgen. Ook stelt de opleiding Buitengewoon 

onder wijs zich jaarlijks voor bij de initiële opleidingen. De opleiding geeft aan dat meer personeel 

uit de initiële opleidingen zou kunnen participeren aan de bachelor-na-bacheloropleiding.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt de opleiding om aandacht te schenken aan de problematiek die gepaard 

gaat met het volgen van de beperkte didactische module door niet-onderwijsinstromers, aan-

gezien zij het moeilijker hebben om de (vooral didactische) competenties op een gespeciali-

seerd niveau te beheersen. 

oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende 

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende 

facet 2.4 studieomvang oké 

facet 2.5 studielast voldoende 

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende 

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende 

facet 2.8 masterproef niet van toepassing 

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat de opleiding volop bezig is zich te 

heroriënteren. De opleiding houdt er een duidelijke visie op na, waarin competentiegericht leren 

centraal staat. De opleiding is nu bezig met een vertaalslag van de keuzes die ze gemaakt heeft 

naar het programma. De commissie merkt op dat niet alle keuzes die de opleiding heeft gemaakt 

al zichtbaar zijn in het programma, dat nog een stempel draagt uit het verleden, maar dat ze be-

zig is aan een vernieuwingsproces. Daardoor is het nog onduidelijk hoe alle competenties even-

wichtig in het programma aanwezig zijn. De commissie heeft echter opgemerkt dat de opleiding 
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zich bewust is van deze tekortkomingen, en inspanningen levert om structureel en planmatig 

via haar verbeteringsbeleid curriculumherziening aan te pakken. De opleidingscoördinator gaf 

tijdens de gesprekken aan de visitatie te willen gebruiken als input voor het verdere verbeterings-

beleid. De commissie is van mening dat de opleiding voldoende potentieel heeft om de geplande 

curriculumherziening tot een goed einde te brengen.

 

OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft uit het inkijken van de ter beschikking gestelde documenten kunnen afleiden 

dat het personeelsbeleid van de hogeschool goed is uitgewerkt en de opleiding daar de vruchten 

van plukt. Bij het aanwerven van nieuwe personeelsleden zijn zaken als inhoudelijke deskun-

digheid, werkveldervaring, het hebben van didactische kwaliteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, 

organisatietalent en studentgericht denken en handelen van belang. In de opdrachtomschrijving 

van het onderwijzend personeel vindt de commissie onderwijzende taken, begeleidingstaken, 

toegepast onderzoek/opdrachten, maatschappelijke dienstverlening en organisatorische/admi-

nistratieve taken terug. De opleidingscoördinator ziet erop toe dat de teamleden efficiënt worden 

ingezet en dat jaarlijks de opdrachten van de teamleden worden herbekeken.

Volgens de commissieleden verloopt de begeleiding van nieuwe personeelsleden goed. Vaste per-

soneelsleden van de hogeschool worden bij aanwerving door het departementshoofd gebrieft 

over de praktische aspecten van de job. De opleidingscoördinator heeft het met het nieuwe per-

soneelslid over de inhoudelijke en andere facetten van het functioneren in de opleiding en het 

team. Eveneens biedt de hogeschool jaarlijks en bij de start van elk semester een onthaalpro-

gramma aan, waarin toelichting wordt gegeven over de missie en de strategie van Howest, en 

over de visie op onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ook kunnen de docenten steeds op het 

intranet terecht voor verdere nuttige informatie. De commissie was tevreden over de handleiding 

voor gastdocenten die de opleiding recent heeft uitgewerkt. Op die manier krijgen ook de docen-

ten die slechts een beperkte taakinvulling hebben in de opleiding meer voeling met de opleiding, 

hun plaats in de opleiding en de plaats van de opleiding binnen de hogeschool.

De commissie is tot de vaststelling gekomen dat voor de vaste personeelsleden van de hoge-

school vanaf het academiejaar 2011–2012 een begeleidingscyclus een verplicht gegeven wordt. 

Een dergelijke begeleidingscyclus omvat een planningsgesprek, een functioneringsgesprek, een 

afrondingsgesprek en tussentijdse feedback. Ook heeft de commissie kunnen zien dat vanuit 

de hogeschool evaluatiecriteria per personeelscategorie zijn opgesteld. De commissie heeft wel 

gemerkt dat geen functioneringsgesprekken voor gastprofessoren en (eenmalige) gastsprekers 

voorzien zijn. Gezien zij de opleiding grotendeels dragen, is er volgens de commissie het gevaar 

voor minder kwaliteitsbewaking dan bij de ingeschaalde docenten van de hogeschool. De com-

missie is daarom positief over het feit dat de opleidingscoördinator zo veel mogelijk (eerste) les-
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sen van gastdocenten en -sprekers volgt, en zo voeling houdt met de kwaliteit van het aanbod 

dat wordt gegeven. De opleidingscoördinator vult ook een evaluatieformulier in over deze lessen. 

Bovendien kan door het laagdrempelige contact tussen de opleidingscoördinator en de studenten 

ook de feedback van de studenten over de didactische kwaliteiten van de (gast)docenten onmid-

dellijk meegenomen worden in de evaluatie van de docenten. Toch pleit de commissie ervoor 

deze procedure te formaliseren en ook voor externe gastdocenten een soort van ‘begeleidingscur-

sus’ met evaluatiegesprekken te voorzien. Gastsprekers en gastprofessoren die niet voldoen aan 

de beoogde kwaliteit worden niet opnieuw door de opleidingscoördinator gecontacteerd.

Wat het professionaliseringsbeleid op didactisch vlak betreft, kon de commissie zien dat de 

onder wijsondersteunende dienst van de hogeschool verschillende initiatieven aanbiedt. Zo or-

ganiseert de hogeschool jaarlijks interne studiedagen. In het academiejaar 2010–2011 werd een 

dag georganiseerd met als centrale thema ‘creativiteit’ en een dag met andere actuele onderwijs-

thema’s op het programma. Verder kunnen docenten een beroep doen op nascholing in een aan-

bod van actuele thema’s op onderwijskundig en didactisch vlak, zoals competentiegericht oplei-

den, casusgeoriënteerd werken in het kader van begeleid zelfstandig leren en portfolio-evaluatie. 

Ook kunnen de personeelsleden op het intranet aankondigingen van congressen terugvinden. 

De commissie betreurt het dat gastdocenten niet de mogelijkheid bezitten om deel te nemen 

aan dergelijke professionaliseringsactiviteiten vanuit de hogeschool. Dit zou evenwel een meer-

waarde kunnen betekenen voor de opleiding. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om het personeelsbeleid naar de gastdocenten toe te 

formaliseren.

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de oplei-

ding en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie kon in de gesprekken duidelijk horen dat gastdocenten voor de opleiding Buiten-

gewoon onderwijs worden aangetrokken omwille van hun vakinhoudelijke expertise. De gastdo-

centen en gastsprekers uit de opleiding zijn professionals die zelf ervaring hebben in het (bui-

ten)gewoon onderwijs en hun ervaringen aan de studenten willen delen. De studenten zijn dan 

ook tevreden over de mate van de professionele gerichtheid van hun lesgevers. Ook eenmalige 

gastsprekers zijn een meerwaarde en worden door de studenten geapprecieerd. Volgens de com-

missie zijn deze eenmalige gastsprekers nog te weinig geïntegreerd in de opleiding. In het kader 

van kwaliteitszorg zou meer overleg tussen gastsprekers, eventueel digitaal, wenselijk zijn. Zoals 

eerder aangehaald (zie facet 2.9), zou ook meer personeel dat al werkzaam is in de initiële leraren-

opleiding zich kunnen specialiseren en verdiepend lesgeven in de bachelor-na-bacheloropleiding 

om continuïteit te verzekeren. Wel bieden het feit dat studenten feedback kunnen geven op het 

functioneren van gastdocenten en gastsprekers, en het feit dat de opleidingscoördinator de eer-

ste les of lessen van de gastdocenten volgt en evalueert, een meerwaarde voor de opleiding. De 
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opleiding werkt eveneens aan het opstellen van een vrij stabiel team van gastdocenten, dat elk 

academiejaar zijn inbreng in de opleiding heeft. Volgens de commissie kan de opleiding daarbij 

opletten dat het aanbod dat de gastdocenten in de opleiding brengen, alle competenties dekt. 

Wat het vakinhoudelijke professionaliseringsbeleid betreft, kon de commissie uit de ingekeken 

documenten afleiden dat personeelsleden ofwel zelf op zoek kunnen gaan naar passende navor-

ming wanneer zij een lacune vaststellen in hun vakinhoudelijke expertise, ofwel gebruik kunnen 

maken van diverse navormingen die vanuit het werkveld georganiseerd worden. Ook hier geldt 

dat dit systeem niet geldt voor de gastprofessoren en de gastsprekers. De gastdocenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun professionaliseringsactiviteiten. Hier houdt de opleidingscoördinator 

tijdens het bijwonen van de lessen een oogje in het zeil en bewaakt zo de kwaliteit van de lesses-

sies. In de opleiding bestond tot nog toe geen traditie van onderzoek, maar de opleiding streeft 

ernaar om zo mogelijk gastdocenten of -sprekers aan te trekken die betrokken zijn in onder-

zoekswerk en zo hun onderzoeksexpertise met de studenten kunnen delen. In de lessen rond 

inclusie en inclusief onderwijs gebeurde dit al. Ook heeft de commissie in de handleiding kunnen 

lezen dat inbreng rond wetenschappelijk onderzoek door de gastdocenten geapprecieerd wordt. 

De opleiding zou dit aspect nog verder kunnen benadrukken. 

De opleiding heeft zelf aangegeven dat lectorenmobiliteit en de uitbouw van internationale con-

tacten belangrijke werkpunten zijn. Voor deze verbeteringsactie heeft de opleiding eveneens een 

projectfiche opgesteld. De commissie kon immers ook zien dat lectoren momenteel weinig of 

niet aan lectorenmobiliteit doen. Ervaring opdoen bij buitenlandse partners of het bijwonen van 

buitenlandse congressen zou echter een meerwaarde vormen voor de opleiding. De commissie 

hoopt dan ook dat de geplande samenwerking met de partners in Zambia vorm krijgt in een 

structureel samenwerkingsakkoord. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie stimuleert de opleiding om meer aandacht te schenken aan het beter integre-

ren van de gastsprekers binnen de opleiding.

 – De commissie raadt de opleiding aan professionalisering, lectorenmobiliteit en het uitbouwen 

van internationale contacten door gastdocenten meer te benadrukken. 

facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek inzicht gekregen in het personeelsbestand van de 

opleiding. De opleidingscoördinator is voor 80 procent als onderwijzend personeel ingeschaald in 

de hogeschool. Dertig procent daarvan gaat naar de opleiding Buitengewoon onderwijs. Dit is op 

dit ogenblik het enige lectorpersoneelslid dat aan de hogeschool is verbonden. De rest van het on-

derwijzend personeel in de opleiding bestaat uit een zestal gastdocenten en zestien gastsprekers 

met een wel erg beperkte opdracht. Ook zij werken deeltijds in de opleiding en hebben samen een 

VTE van 0,20 procent. De opleiding wordt met andere woorden gedragen door een hoeveelheid 

aan gastdocenten, gastsprekers en de opleidingscoördinator, en dit voor slechts 0,50 procent VTE 

aan onderwijzend personeel. Dit wekt bezorgdheid op bij de commissie, die zich afvraagt hoe het 
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organiseren van een opleiding met zo’n beperkt VTE nog te bolwerken valt. De commissie vraagt 

zich verder ook af of er dan wel sprake kan zijn van een team dat in gezamenlijkheid de verant-

woordelijkheid kan dragen voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding. De commissie kan zich 

dan ook vinden in de intentie van de opleiding om teamvorming te bevorderen. Zo vindt de com-

missie het positief dat er zich rond de opleidingscoördinator een viertal vaste gastdocenten heeft 

geschaard die samen het kernteam van de opleiding vormen. Wel vernam de commissie tijdens 

het visitatiebezoek dat de werkdruk voor de docenten en vooral het kernteam erg hoog ligt. Vol-

gens de commissie mag de opleiding het welzijn van haar medewerkers niet uit het oog verliezen. 

Ook de handleiding voor gastdocenten is volgens de commissie al een stap in de goede richting 

om eenduidigheid in de opleiding te handhaven. Ondanks deze inspanningen die al zijn geleverd, 

blijft het voor de commissie de vraag of het beperkte docententeam over voldoende draagkracht 

zal blijven beschikken om de kwaliteit van de opleiding blijvend te garanderen.

Voor de zes opleidingen van het departement Howest Brugge campus Sint-Jorisstraat is er 9,7 VTE 

administratieve en technische ondersteuning. De opleiding kan beroep doen op ondersteuning 

van deze personeelsleden. De leeftijdscategorieën van het ATP en de gastsprekers waren niet 

voorhanden en bijgevolg heeft de commissie geen zicht op de leeftijdscurve. 

De student-lectorratio bedraagt 44. De commissie vraagt zich af of de gastdocenten en gastspre-

kers wel voldoende bereikbaar zijn voor de studenten. Wegens het aanbieden van twee oplei-

dingsjaren is het aantal studenten licht gestegen, en ook de student-lectorratio is op een viertal 

jaar tijd van 20 naar 55 gegaan. De commissie vindt dit een alarmerende vaststelling. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vindt het wenselijk om te evolueren naar een hogere en hogeschoolgebonden 

VTE-bezetting van het onderwijzend personeel, teneinde de kwaliteit van de opleiding te be-

waken.

oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende 

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid voldoende 

facet 3.3 kwantiteit personeel onvoldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en stelt dat de opleiding voldoende potentieel  

heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De opleiding wordt gedragen door de opleidingscoördinator, een zestal gastdocenten en een aan-

tal eenmalige gastsprekers, en dit samen voor een VTE van 0,40. Daarnaast staat dat de student-

lectorratio 55 bedraagt, waardoor de commissie zich afvraagt of de docenten voldoende bereik-

baar zijn voor de studenten. Met een beperkte inzetbaarheid van docenten ligt het zwaartepunt 

van de opleiding in de handen van de gastdocenten. Deze grote groep gastdocenten meenemen 

in de opleidingsvisie, dat goed opvolgen en begeleiden noodzaakt een doorgedreven begeleidings-

opdracht die verder gaat dan er zorg voor dragen dat elke gastdocent een inhoudelijke inbreng 

heeft die een meerwaarde is voor de student. Toch kon de commissie tijdens de gesprekken met 
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de betrokkenen afleiden dat de docenten zich gedreven en enthousiast toonden, betrokken bij de 

inhoud die hij/zij wil overbrengen, met kennis van zaken wat de eigen thema’s betreft, en met 

interesse voor de ontwikkeling van de studenten. De commissie stelde ook vast dat er aanzet-

ten en bereidwilligheid zijn om gelijkgerichtheid in deze docentenploeg te bewerkstelligen. De 

opleiding heeft al inspanningen geleverd om teamwerking te verstevigen, de gastdocenten wor-

den geëvalueerd en van feedback voorzien door de opleidingscoördinator, er is een handleiding 

voor gastdocenten opgesteld enzovoort. Met de beoordeling ‘voldoende’ wil de commissie haar 

overtuiging uiten dat er al een goede aanzet is met de vernieuwde visie, maar ze verwacht dat de 

hogeschool het proces versnelt en op basis van de aanbevelingen werk maakt van het met spoed 

op poten zetten van een door alle partijen gedragen project.

OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens de rondleiding op de campus gezien dat de opleiding gehuisvest is 

in een erg sfeervol, zij het verouderd gebouw. Het gebouw werd in 1870 als Rijksnormaalschool 

gebouwd onder leiding van de toenmalige stadsarchitect van Brugge, die ook het stationsgebouw 

van Antwerpen-Centraal op zijn palmares mag schrijven. Het gebouw werd op het moment van 

het schrijven van het zelfevaluatierapport gebruikt voor een 900-tal studenten, maar die capaci-

teit kan indien nodig opgetrokken worden tot 1200 studenten. De bezettingsgraad van de lokalen 

ligt ongeveer rond 80 procent en is dus vrij hoog. Tijdens het gesprek met de studenten kwam de 

commissie te weten dat de verwarming niet altijd naar behoren werkt in het gebouw. Het ATP 

kon dit probleem erkennen. Volgens hen zijn de vragen en de noden van de studenten duidelijk 

gekend. De hogeschool bekijkt op dit moment of ze iets kunnen aanvangen met een site in de 

stationsbuurt. Het ATP gaf daarom aan dat de hogeschool op dit moment geen al te grote inves-

teringen op het vlak van verwarming en dergelijke uitvoert.

Bij het bezoek aan de lokalen heeft de commissie kunnen zien dat alle lokalen voorzien zijn van 

een pc en een internetaansluiting. In sommige lokalen is ook een smartboard aanwezig. Video-

materiaal wordt gedigitaliseerd, zodat het via een computer afspeelbaar is. Daardoor zijn er nog 

weinig videospelers te vinden op de campus. In de loop van het jaar 2010 is draadloos internet 

beschikbaar voor elke student. De campus is nog niet meegestapt in het laptopproject van de 

hogeschool, waardoor het gebruik van laptops niet verplicht is voor elke student. Studenten kun-

nen voor computergebruik terecht in het open leercentrum met 40 computers, het onthaal waar 

zestien pc’s ter beschikking staan en de mediatheek waar nogmaals zestien pc’s in gebruik zijn. 

De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs maakt zo goed als vast gebruik van 

twee lokalen in de E- en C-vleugel van het gebouw. In die lokalen zijn een beamer en pc aanwezig . 

Soms vindt een lessessie plaats in een bijzonder lokaal, zoals het lokaal voor drama of kleine 

geprekslokalen voor de supervisie. De commissie heeft vastgesteld dat in de hogeschool een lift, 

automatische deur en hellende vlakken aanwezig zijn, waar studenten met een functiebeperking 

gebruik van kunnen maken. 
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Voor de studenten zijn ruimtes voorzien, onder andere aan het onthaal. Ook de docenten en de 

gastdocenten kunnen beschikken over een werkruimte. 

De cafetaria is in eigen beheer van de hogeschool en biedt studenten dagelijks gevarieerde warme 

maaltijden aan. De commissie was onder de indruk van het initiatief (met het oog op de maat-

schappelijke opdracht van de hogeschool) om werkzoekende personen uit de horecaopleiding 

Hobo, die via de VDAB ingezet worden, in te schakelen bij het opdienen en afruimen. Studenten 

kunnen in de koffieruimte ook zelf koffie nemen indien ze dit wensen. 

De mediatheek huisvest werken van twee locaties van de hogeschool. In de mediatheek is er een 

groepswerkruimte met pc’s, waar ook infosessies worden gegeven over het leren werken met de 

catalogus en het opzoeken in Howest-databanken. De commissie is tevreden dat deze sessies ook 

worden aangeboden aan studenten van de bachelor-na-bacheloropleiding. Wel heeft de commis-

sie geconstateerd dat de hogeschool geen actieve politiek voert om de bachelor-na-bachelorstu-

denten bij de bibliotheek of bij de beschikbare digitale bronnen te brengen. Studenten van de 

opleiding maken volgens de commissie weinig tot geen gebruik van de mediatheekfaciliteiten. 

De bibliotheek is slechts geopend tot 17 uur op woensdagavond, terwijl de studenten tot 18 uur 

les krijgen. Hierdoor kunnen zij minder makkelijk gebruikmaken van de bibliotheekfaciliteiten 

dan studenten die overdag les volgen. Zij kunnen wel tijdens de normale openingsuren terecht in 

de bibliotheek. Bovendien was de collectie in de bibliotheek niet helemaal up-to-date en kan de 

opleiding hier enige aandacht aan besteden. De commissie heeft opgemerkt dat op het vlak van 

onderwijs geen internationale tijdschriften voorhanden waren in de bibliotheekcollectie. 

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat binnen de opleiding enthousiast 

gebruikt wordt gemaakt van het digitale leerplatform Leho, en kan een verdere gestructureerde 

ingebruikname van dit leerplatform alleen maar onderschrijven. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De opleiding kan erover waken dat de collectie in de bibliotheek up-to-date blijft en de studen-

ten hun weg naar de mediatheek vinden. 

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek gemerkt dat de opleiding binnen de hogeschool 

gebruik kan maken van een waaier aan begeleidingsmaatregelen in het kader van studie- en 

studentenbegeleiding. Zo kunnen studenten indien gewenst een beroep doen op de talentcoach 

van de hogeschool voor ondersteuning bij het aanvragen van bijzondere faciliteiten (bijvoorbeeld 

bij studenten met een functiebeperking of topsporters). Ook de ombuds van de hogeschool staat 

ter beschikking van de studenten, indien bij toetsen of opdrachten problemen zouden optreden. 

De commissie heeft uit de gesprekken met studenten en alumni afgeleid dat ze weinig tot geen 

gebruikmaken van deze vormen van begeleiding. 
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Initiatieven die wel gelden voor de opleiding Buitengewoon onderwijs omvatten onder meer het 

feit dat de hogeschool/opleiding aanwezig is op SID-in’s (studie-informatiedagen) in Vlaanderen en 

zo een geïnteresseerd publiek kan aantrekken. Ook bij de initiële opleidingen wordt de opleiding 

Buitengewoon onderwijs voorgesteld. Scholen voor buitengewoon onderwijs ontvangen brochures 

voor geïnteresseerde personeelsleden. In de loop van het academiejaar organiseert het departe-

ment vier infosessies waarop (potentiële) studenten terechtkunnen voor informatie, cursussen 

kunnen inkijken of een gesprek kunnen voeren met de opleidingscoördinator. Ook de studiegids is 

een mogelijke bron van informatie. De commissie heeft vastgesteld dat door de kleinschaligheid 

van de opleiding de opleidingscoördinator zeer dicht bij de studenten staat en veel van de bege-

leiding en vragen kan opvangen. De opleidingscoördinator voert meestal vóór een inschrijving een 

persoonlijk of telefonisch gesprek met de potentiële student of heeft contact via e-mail. 

Bij de start van het academiejaar organiseert de opleiding een onthaaldag, waarop studenten 

kunnen kennismaken met de opleiding (waaronder het competentieprofiel, de portfolio, het leer-

journaal, het POP en werkplekleren) en de studentenfaciliteiten. Op de onthaaldag zijn ook de 

docenten aanwezig, evenals de portfoliobegeleiders. Ook brengen de studenten een bezoek aan 

de mediatheek en het open leercentrum. De studenten gaven in hun gesprek met de commissie 

aan dat zij goed waren ontvangen bij de start van de opleiding. Ook had de opleiding hen doorver-

wezen naar de dienst Studentenvoorzieningen, indien studenten vragen hadden of meer wilden 

weten over bepaalde financiële kwesties.

Ook tijdens de opleiding kan de opleidingscoördinator van dichtbij de begeleiding van de studen-

ten opvolgen. Bij de pauzes van de lessessies kunnen studenten koffie verkrijgen en de studenten 

van het andere opleidingsjaar ontmoeten. Studenten kunnen eveneens bij de intervisiesessies 

problemen aankaarten.

Op opleidingsniveau functioneert een trajectbegeleider, die de studenten die een afwijkend tra-

ject wensen te volgen, kan begeleiden. De taken van trajectbegeleider worden in de opleiding 

Buitengewoon onderwijs opgenomen door de opleidingscoördinator. In samenwerking met de 

trajectbegeleider wordt een individueel traject voor de student bepaald dat rekening houdt met 

de volgtijdelijkheid binnen het programma. De opleidingscoördinator is eveneens het aanspreek-

punt voor feedback, administratieve vragen en werkplekleren.

Alumni van de opleiding kunnen terecht op de alumniwebsite van de hogeschool voor nieuws, 

activiteiten en vacatures. De studenten blijven via de alumniwebsite ook bereikbaar voor de op-

leiding voor bevragingen en vacatures. De hogeschool is ook vertegenwoordigd op de afstudeer-

beurs, die samen met de associatiepartners wordt georganiseerd.

De commissie heeft uit de gesprekken en de ingekeken documenten afgeleid dat de begelei-

dingsvormen uit de hogeschool aanwezig zijn in de opleiding, maar dat studenten hier – zoals 

eerder vermeld – geen vragende partij voor zijn. Daarom wil de commissie suggereren dat de 

opleiding kan investeren in andere vormen van begeleiding die meer gericht zijn op een bache-

lor-na-bacheloropleiding. De commissie denkt hierbij aan ondersteuning bij het actieonderzoek, 

ondersteuning bij verdiepend werken in de bibliotheek, ondersteuning bij het verkennen van 

internationale bronnen of ondersteuning bij de combinatie van werk/gezin/studie. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan te investeren in begeleidingsvormen die specifiek ge-

richt zijn op de bachelor-na-bacheloropleiding. 
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oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen voldoende 

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Zoals de commissie heeft kunnen afleiden uit de ingekeken documenten die tijdens het visita-

tiebezoek ter beschikking werden gesteld, wordt de kwaliteitszorg in de hogeschool aangestuurd 

door de centrale diensten. De hogeschool werkt met de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) als me-

thodiek voor kwaliteitszorg. Voor bevragingen gebruikt de hogeschool een onlinebevragingssy-

steem met een geïntegreerde rapporteringsmodule. Voor zelfevaluatie wendt de hogeschool het 

instrumentarium van PROSE (een vertaling van het EFQM-model voor hoger onderwijs) aan.

Naast een centrale voltijdse kwaliteitsmedewerker opereert op departementaal niveau een depar-

tementale kwaliteitscoördinator voor 50 procent VTE. Binnen de professioneel gerichte bachelor-

opleidingen wordt een kwaliteitszorgmedewerker aangesteld voor 10 procent VTE. In de opleiding 

Buitengewoon onderwijs wordt de taak van kwaliteitszorgmedewerker opgenomen door de oplei-

dingscoördinator. Zij neemt taken op zoals het interpreteren van meetresultaten, terug koppeling 

van deze resultaten naar het opleidingsteam of de studenten, het bewaken van de uitvoering van 

de IKZ-jaarplanning, het uitschrijven van verbeteringstrajecten en projectfiches , het bewaken van 

de realisatie van deze verbeteringstrajecten en het deelnemen aan kwaliteitszorgoverleg.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat wegens de kleinschaligheid van 

de opleiding de opleidingsverantwoordelijken vrijwel onmiddellijk zicht hebben op wat leeft bin-

nen de opleiding. Naast verschillende bevragingen zitten studenten en docenten vaak met de 

opleidingscoördinator rond de tafel, en problemen krijgen zo snel mogelijk een oplossing. Er is 

dus een goede opvolging na het melden van problemen. Toch is de systematiek met betrekking 

tot kwaliteitszorg in deze kleine opleiding niet optimaal. De commissie is van mening dat een 

verhoogde systematiek in dit handelen de interventies minder ad hoc zal maken.
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De opleiding heeft veelvuldig contact met haar stakeholders via informele gesprekken, maar ook 

via de volgende bevragingen:

 – De opleiding bevraagt de studenten aan de hand van een semestriële studentenenquête die 

minstens om de drie jaar elke module evalueert met betrekking tot het leerproces, de evalu-

atie, de stage en het eindwerk. Ook de departementale werking wordt in een tweede deel van 

deze enquête bevraagd. De commissie kon in de ingekeken documenten lezen dat de respons-

graad van bevragingen die niet klassikaal werden afgenomen, zeer laag was in vergelijking 

met enquêtes die wel klassikaal werden afgenomen. De commissie stelt dus voor de respons-

graad te verhogen door de bevragingen telkens klassikaal af te nemen, zodat de relevantie en 

de validiteit van de resultaten ook verhoogd wordt. 

 – Verder is er een drop-outenquête voor die studenten die zich tijdens hun opleiding uitschrij-

ven. Dit wordt gecombineerd met een exitgesprek met de opleidingscoördinator. Zo kan de 

opleiding zicht krijgen op de redenen van afhaken. Ook voert de opleiding een instroomon-

derzoek uit. Hier kunnen studenten aangeven hoe zij onthaald zijn, en waarom ze voor de 

opleiding en de hogeschool hebben gekozen.

 – Sinds kort kunnen studenten aan de opleiding verbeteringspunten meegeven via de studen-

tenparticipatiecommissie, waarin twee studenten van elk opleidingsjaar en de opleidingsco-

ordinator zitting hebben. Zij komen twee keer per jaar samen (zie ook facet 5.3). 

 – De opleiding bevraagt de alumni twee keer. Een eerste keer gebeurt dit door middel van een 

enquête in het eerste semester na het afstuderen. Daarin peilt de opleiding naar de alge-

mene tevredenheid van de pas afgestudeerden over de opleiding in het algemeen, waarbij 

zaken als lessessies, gastdocenten, studietijd, praktijkgerichtheid, actualiteitsgehalte en het 

programma  van de opleiding aan bod kunnen komen. De commissie heeft vastgesteld dat de 

laatste bevraging van pas afgestudeerden dateert van het academiejaar 2008–2009. Met de op-

merkingen die de alumni in deze bevraging naar voren hebben gebracht, heeft de opleiding re-

kening gehouden bij het opstellen van het nieuwe opleidingsprogramma. De commissie kijkt 

uit naar de resultaten van de volgende uitstroomenquête, die zal plaatsvinden na het eerste 

semester van het academiejaar 2011–2012. De hogeschool hanteert een alumni-enquête die 

driejaarlijks wordt afgenomen. Ook hier dateert de laatst afgenomen enquête van 2009–2010 

en is het uitkijken naar de volgende alumnibevraging, die zal plaatsvinden in het academie-

jaar 2012–2013. 

 – Het werkveld wordt in combinatie met de stage bevraagd over de tevredenheid van de stage-

plaatsen. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de vergaderingen van de werkveldcommissie (de 

resonantiegroep van deze opleiding). De commissie kon ook lezen dat de tevredenheid van de 

stageplaatsen via een korte bevraging wordt opgenomen in de handleiding voor mentoren. 

Het werkveld wordt verder via mail bevraagd. Tijdens het gesprek met de vertegenwoordigers 

van het werkveld vernam de commissie dat ook het contact tussen de opleiding en de gastdo-

centen, die vaak nog in het werkveld staan, en de feedback die uit dit contact voortvloeit, de 

kwaliteitszorg binnen de opleiding ten goede komt.Toch vindt de commissie ook het formele 

luik belangrijk, en vraagt de commissie om inspanningen te leveren om een grotere participa-

tie van studenten te verkrijgen bij de formele overlegkanalen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan te waken over de relevantie en validiteit van de resultaten  

van de bevragingen, vooral bij het bevragen van de studenten. Dit kan door meer bevragingen 

klassikaal te organiseren, zodat de responsgraad van de enquêtes verhoogt.

 – De commissie beveelt de opleiding aan de bijeenkomsten van de studentenparticipatiecom-

missie te formaliseren.
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facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft uit de ingekeken documenten afgeleid dat de opleiding een zelfevaluatie-

oefening achter de rug heeft naar aanleiding van de visitatie en het schrijven van het visitatie-

rapport. Hierbij stelde de opleiding dat zij een haalbaar en realistisch verbeteringsplan heeft 

uitgewerkt voor de komende vier jaar. Hierin staat een vijftal grote verbeteringsdoelen centraal: 

competentiegericht onderwijzen en evalueren, samenwerking met de stakeholders optimalise-

ren, structureel inbedden van internationalisering in de opleiding, een alumniwerking opzet-

ten en een vaste studietijdmeting inplannen. De commissie heeft kunnen vaststellen dat deze 

verbeteringsacties deadlines hebben waar de opleiding naartoe werkt. De commissie waardeert 

het dat verbeteringsplannen opgevolgd worden door de vaste teamvergaderingen, waarin deze 

steeds een agendapunt zijn. De opleiding heeft opgemerkt dat het inbedden van internationali-

sering, door de specificiteit van de opleiding, geen haalbare verbeteringsactie was.

Binnen de hogeschool – en ook binnen de opleiding – wordt voor het opstellen van verbeterings-

doelen gewerkt met projectfiches, die een soort van concrete operationalisering van de PDCA-

cirkel zijn. In een dergelijke projectfiche kan de opleiding immers aangeven welke acties ze zal 

ondernemen om de verbeteringspunten te remediëren en de sterke punten verder uit te bouwen. 

Ook is er ruimte in de projectfiches om over de stand van zaken en de voortgang van de acties 

te rapporteren. De commissie is onder de indruk van het feit dat elke medewerker van de hoge-

school deze fiches via het intranet kan inkijken om inspiratie op te doen en van anderen te leren.

Naast het vijftal grote verbeteringsdoelen die voor middellange tot lange termijn gelden, kun-

nen studenten, docenten en het werkveld vragen en problemen aangeven waarmee rekening 

kan worden gehouden. Deze opportuniteit krijgen ze in de studentenparticipatiecommissie, de 

werkveldcommissie en het (informele) overleg met de gastdocenten. Zo zijn in het verleden aan-

passingen gebeurd in het opleidingsprogramma en ervaart de opleiding dat gedragsindicatoren 

nodig zijn om competentiegericht te kunnen evalueren. De commissie heeft tijdens het bezoek 

gezien dat de laatste drie jaar een frisse wind is gaan waaien in de opleiding. De opleiding is 

daarom ook niet vergelijkbaar met de opleiding hoe ze twee tot drie jaar geleden was. Volgens de 

commissie is het veranderingsproces geïllustreerd. Toch merkte de commissie op dat de planma-

tige aanpak en de check van de verbeteringsacties niet altijd gesystematiseerd zijn en meer ad 

hoc gebeuren. De commissie vindt dat een planmatige en gesystematiseerde aanpak in het kader 

van kwaliteitszorg gewenst is.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt de opleiding om aandacht te hebben voor het verder systematiseren en 

het formaliseren van de aanpak van de verbeteringsacties. 
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facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat de opleiding voldoende inspan-

ningen levert om haar stakeholders te betrekken. De commissie heeft tijdens de gesprekken dan 

ook meermaals gehoord dat de stakeholders zich voldoende gehoord voelen.

De studenten gaven het sterkst aan dat de opleiding rekening houdt met wat zij als opmerkingen 

of verbeteringspunten aangeven, en dat de opleiding de resultaten van de verbeteringsacties 

snel terugkoppelt. Er is met andere woorden een sterke overlegcultuur tussen de opleiding en 

de studenten. Wegens de kleinschaligheid van de opleiding zetten de hogeschool en de oplei-

ding zelf, in vergelijking met de schriftelijke enquêtes, veel meer in op de resultaten die zij met 

de studentenparticipatiecommissie kunnen bereiken. De studenten vinden dan ook dat zij veel 

inspraak in de opleiding krijgen. Ook gaven ze aan veel belang te hechten aan intervisie- en 

supervisiegesprekken, en hebben zij daarom zelf in de participatiecommissie voorgesteld een 

aanwezigheidsgraad van 75 procent te hanteren. Tijdens het gesprek met de kwaliteitsverant-

woordelijken hoorde de commissie dat het niet gemakkelijk is om vaste vertegenwoordigers te 

vinden voor deze participatiecommissie, en dat een constant wisselende samenstelling de goede 

werking kan hinderen. Gezien de commissie een dergelijke participatiecommissie een sterk ge-

geven vindt, kan de opleiding de studenten meer motiveren om als vast lid deel uit te maken van 

de studentenparticipatiecommissie.

De gastdocenten worden bij de kwaliteitszorg van de opleiding betrokken door het nauwe en 

laagdrempelige contact met de opleidingscoördinator. Ook het feit dat de opleidingscoördinator 

bij de eerste lessen van een (nieuwe) gastdocent aanwezig is en dat de opleiding een handleiding 

aan de gastdocenten heeft verstrekt, versterkt de samenwerking. 

Het werkveld is betrokken bij de opleiding via de werkveldcommissie en de mentoren die de stu-

denten begeleiden tijdens hun werkplekleren. In de werkveldcommissie hebben de directies van 

een vijftal scholen, de pedagogische begeleidingsdienst en de Centra voor Leerlingenbegeleiding 

(CLB) zitting. De visitatiecommissie heeft uit de verslagen van de werkveldcommissie kunnen 

afleiden dat punten zoals werkplekleren, competentiegericht onderwijs, bachelorproef en derge-

lijke aan bod komen. De commissie heeft de indruk dat de werkveldcommissie nog niet zo vaak 

is samengekomen. De opleiding gaf tijdens het visitatiebezoek aan dat de contacten met de men-

toren bij het werkplekleren ook nog niet diepgaand zijn. De commissie is dan ook van mening dat 

de samenwerking met het werkveld in de werkveldcommissie en met de mentoren structureler, 

uitgebreider en diverser kan. Ook een ruimere bevraging is wenselijk om de samenwerking met 

het werkveld en de mentoren te bevorderen.

De opleiding houdt contact met de alumni via de alumni-enquête en de bevragingen bij de pas 

afgestudeerden. Een degelijke alumniwerking is er op dit moment echter nog niet. De opleiding 

werkt hiervoor wel een projectfiche uit. De opleiding wil de alumni immers inschakelen als er-
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varingsdeskundigen in de opleiding en een aanbod voor hen creëren. De commissie kan deze 

plannen ten zeerste onderschrijven. Tijdens het gesprek met de alumni heeft de commissie de 

nood aan een alumniwerking immers duidelijk gevoeld. De opleiding gaf eveneens aan dat zij 

met de studenten heeft bekeken wat voor de opleiding hun rol of bijdrage als alumnus kan zijn. 

Daaruit is gebleken dat ze graag op de hoogte worden gehouden van onderzoeken, studiedagen 

en de mogelijkheid om bachelorproeven te begeleiden, of dat ze op infodagen zelf een getuigenis 

vanuit studentenperspectief willen geven. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie spoort de opleiding aan de samenwerking met het werkveld en de mentoren uit 

te breiden en te structureren. 

 – De commissie raadt de opleiding aan werk te maken van een degelijke alumniwerking. 

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende 

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De docenten van de opleiding gaven in het gesprek met de commissie aan dat het de bedoeling 

van de opleiding is om professionelen af te leveren of om de professionaliteit van studenten die 

al werkervaring hebben, te optimaliseren. De commissie heeft uit de gesprekken die zij heeft ge-

voerd met alle betrokkenen – hoewel de delegaties studenten, afgestudeerden en werkveld met wie 

de commissie sprak, telkens vrij beperkt waren – afgeleid dat zij tevreden zijn over de opleiding. 

De studenten vonden de brede waaier van de opleiding, de getuigenissen tijdens de lessessies, de 

communicatie met de opleidingscoördinator en de grote betrokkenheid van de studenten bij de 

opleiding de sterkste punten. De commissie heeft tijdens het bezoek gezien dat de studenten een 

weg afleggen in hun opleiding. Daardoor voelden de studenten zich voldoende voorbereid voor hun 

instap in het werkveld. De studenten die geen onderwijskundige achtergrond hadden, meldden 

wel dat er wegens de beperkte stage bij hen twijfels optraden of zij wel voldoende toegerust waren 

om de instap in het onderwijsveld te maken. Hieraan kan de opleiding meer aandacht schenken. 
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De alumni waren tevreden over de opleiding die zij hadden gevolgd. In de uitstroomenquête die 

de commissie heeft kunnen inkijken, gaven de afgestudeerden aan dat de opleiding toepasbaar 

is binnen het werkveld. Zij vertelden de commissie dat ze vooral tevreden zijn over de portfolio 

en over de praktijkgerichtheid in de lessessies. 

Ook de vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie sprak, toonden hun tevre-

denheid over de afgestudeerden van de opleiding. Volgens hen staan leraren die de opleiding 

hebben gevolgd, sterker in hun schoenen dan zij die dat niet hadden gedaan. Vooral het aspect 

van handelingsplanning kan op waardering rekenen bij het werkveld. Leraren die de opleiding 

hebben gevolgd, hebben ook meer theoretische achtergrond, en kijken volgens het werkveld op 

een andere manier naar de specifieke leerlingen en hun context. 

Volgens de commissie kan de opleiding op enkele vlakken nog meer inspanningen doen om de 

kwaliteit van de eindwerken te optimaliseren. Hierbij behoren het stimuleren van de onderzoeks-

kwaliteiten van de studenten, het stimuleren van de studenten om een goede (internationale) 

bronvermelding te hanteren, en de studenten aan te sporen om in de eindwerken blijk te geven 

van een ondersteunende kennis en vraagstelling. De commissie vindt dat het zichtbaar worden 

van hoe het niveau van de opleiding gerealiseerd wordt, ook versterkt kan worden. Behalve de 

eindwerken kunnen ook andere werkvormen hiervoor worden ingezet. Volgens de commissie zijn 

het leerjournaal, de portfolio, het POP en het reflectieverslag goede pogingen om het leerproces 

van de student in kaart te brengen, maar zijn ze vaak nog te weinig transparant voor derden om 

te kunnen interpreteren. 

De commissie betreurt het dat internationalisering slechts een zeer minieme plaats inneemt in 

de opleiding. De commissie meent immers dat de studenten zouden gebaat zijn bij korte uit-

wisselingen, bezoeken aan scholen voor buitengewoon onderwijs over de landsgrenzen heen of 

andere initiatieven. Ook docentenmobiliteit is wenselijk.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan het leerproces van de studenten transparanter te maken 

voor externen. Ook de kwaliteit van de eindwerken kan verder geoptimaliseerd worden.

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of 

studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in verge-

lijking met relevante andere opleidingen.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vernomen dat de opleiding tot nog toe geen eigen 

rendementscijfers heeft geformuleerd. Op Vlaams niveau worden streefcijfers of gemiddelden in 

verband met het onderwijsrendement gedefinieerd, en de hogeschool werkt aan het formuleren 
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van streefcijfers wat slaagcijfers, gemiddelde studieduur en drop-out betreft. De opleiding kan 

dan aftoetsen hoe zij zich gedraagt conform die streefcijfers. Wel merkt de opleiding op dat de 

bachelor-na-bacheloropleiding in dit aspect een atypische opleiding is. 

De commissie heeft vastgesteld dat in de opleiding veel ingezet wordt op intervisie en supervisie. 

Via deze wegen leggen studenten een belangrijke weg af in de opleiding. De meeste studenten ha-

len net daarom de eindstreep. De opleiding investeert volgens de commissie sterk in deze sociale 

dimensie van leren en lijkt daarin ook rendement te halen. 

De opleiding voert geen formeel onderzoek uit naar redenen van afhaken en drop-out, maar 

heeft eerder informeel zicht op de redenen van afhaken via het nauwe contact met de studen-

ten, die aangeven wat de moeilijke punten zijn (combinatie gezin en studie, combinatie werk en 

studie, onderschatting van de studielast…). Ook de drop-outenquête en het exitgesprek met de 

opleidingscoördinator dragen daarin hun steentje bij. Deze enquête wordt echter enkel gekop-

peld aan een officiële uitschrijving, wat niet altijd het geval is in de opleiding. Volgens de oplei-

ding laten sommige studenten bij afhaken niets meer van zich horen. De opleidingscoördinator 

deelde de commissie mee dat zij in dat geval de student bij afhaken nog contacteert via e-mail of 

een afsluitend gesprek aanbiedt, waarop zij al dan niet kunnen ingaan. 

De gemiddelde studieduur bedraagt twee jaar, met andere woorden de voorziene studietijd van 

vier semesters. De flexibilisering in de opleiding zorgt ervoor dat studenten hun opleiding kun-

nen afleggen in minder tijd (een studente had vrijstellingen gekregen via EVC) en eventueel in 

meer tijd (vijf semesters of een tweede zit, nodig voor het afwerken van de bachelorproef of een 

andere gevolgde module).

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan snel werk te maken van het formuleren van streefcijfers . 

oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende 

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 – het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

 – de gevoerde gesprekken met de betrokkenen,

 – de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 – de opgevraagde documenten,

 – de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

Volgens de commissie was het zelfevaluatierapport een handig instrument bij het voorbereiden 

van het visitatiebezoek en de basis voor de constructieve gesprekken die de commissie heeft ge-

voerd. Hier en daar oogde het ZER slordig. Het was ook niet helemaal duidelijk of wat in het ZER 

stond, bedoeld was al wens, toekomstplan, iets dat al gerealiseerd of op gang is. Ook kon meer 

verduidelijkt worden of iets geldt voor de hogeschool, voor een aantal hogeschoolopleidingen of 

ook specifiek slaat op de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs.

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende 

onderwerp 2 programma voldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg voldoende

onderwerp 6 resultaten voldoende

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.
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OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding v

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie G 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen V 

onderwerp 2 programma v

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud O 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid V 

Facet 2.3 Samenhang V 

Facet 2.4 Studieomvang oké 

Facet 2.5 Studietijd V 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V 

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden V 

onderwerp 3: inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid V 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel O 

onderwerp 4: voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen V 

Facet 4.2 Studiebegeleiding V 

onderwerp 5: interne kwaliteitszorg v

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V 

onderwerp 6: resultaten v

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V 

Facet 6.2 Onderwijsrendement V 

De oordelen zijn van toepassing voor:

HOWEST: Hogeschool West-Vlaanderen

 – bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.
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De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs wordt aangeboden aan de Karel de 

Grote-Hogeschool. Deze hogeschool biedt opleidingen aan in zes departementen Audiovisuele en 

beeldende kunst (Sint Lucas Antwerpen), Gezondheidszorg, Handelswetenschappen en bedrijfs-

kunde, Industriële wetenschappen en technologie, Lerarenopleiding en Sociaal-agogisch werk. 

De hogeschool biedt zowel bachelor- als masteropleidingen aan. De hogeschool telt meer dan 

9000 studenten en 1000 medewerkers, en ligt verspreid over dertien campussen in Antwerpen.

De hogeschool behoort sinds 2003 tot de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen 

(AUHA).

De opleiding Buitengewoon onderwijs ontstond midden de jaren 1980 als cursus Buitengewoon 

onderwijs op initiatief van vzw’s, meestal geassocieerd met diocesane centra. Sinds de omvor-

mingen naar aanleiding van het Hogescholendecreet (1994) ontwikkelde deze cursus zich tot 

de Voortgezette Opleiding Buitengewoon Onderwijs (VOBO) aan de pas gefusioneerde Karel de 

Grote-Hogeschool. Na de hervormingen met betrekking tot de bachelor-masterstructuur werd 

de opleiding in 2007 omgedoopt tot de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs 

(BABO).

De opleiding Buitengewoon onderwijs maakt deel uit van het departement Lerarenopleiding, dat 

drie campussen ter beschikking heeft. De bachelor-na-bacheloropleiding werd op het moment 

van het visitatiebezoek ingericht op de campus Noord 1 – Pothoekstraat. Het departement biedt 

naast de bacheloropleidingen in Kleuteronderwijs, Lager onderwijs en Secundair onderwijs ook 

het postgraduaat Verantwoordelijke in de kinderopvang en het getuigschrift Mentorenvormingen 

voor leraren aan. Sinds dit jaar kunnen studenten ook de professionele bacheloropleiding Peda-

gogie van het jonge kind volgen. Verder biedt het departement de bachelor-na-bacheloropleiding 

Buitengewoon onderwijs aan, samen met haar zusteropleiding, de bachelor-na-bacheloroplei-

ding Zorgverbreding en remediërend leren (BAZO). Beide opleidingen worden vanuit een op el-

kaar afgestemd en miniem van elkaar verschillend competentieprofiel georganiseerd. 

In de opleiding Buitengewoon onderwijs zijn in 2009–2010 88 studenten aanwezig, die de oplei-

ding zowel voltijds als deeltijds kunnen volgen in een modeltraject van respectievelijk één of 

twee jaar. 
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft bij het inkijken van de ter beschikking gestelde documenten kunnen vast-

stellen dat de opleiding de decretaal vooropgestelde algemene en algemene beroepsgerichte 

competenties, samen met de beroepsspecifieke competenties vertaald heeft en op een geïnte-

greerde manier voorgesteld heeft in een competentieprofiel, dat uit vijf functionele gehelen be-

staat. Deze gehelen zijn:

1 planmatig handelen ten aanzien van specifieke onderwijsbehoeften op individueel, groeps- 

en schoolniveau, in duurzame interactie met alle betrokkenen, en daarbij zorgvragen for-

muleren en permanent bijstellen, met de nadruk op observatie, assessment en handelings-

gerichte diagnostiek;

2 positief en deskundig omgaan met elke vorm van diversiteit door het onderwijsaanbod, de 

leerlijnen en de inhouden uit de diverse leerdomeinen functioneel af te stemmen op de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen;

3 vanuit een gedeelde zorg constructief en emancipatorisch samenwerken met de leerlingen, 

de ouders/gezinnen en met alle betrokkenen in het team/de omgeving van de leerling met 

specifieke onderwijsbehoeften;

4 het proces van handelingsplanning implementeren door collegiale consultatie, coaching 

van collega’s, beleidsondersteuning en coördinatie op schoolniveau;

5 gestructureerd leren uit eigen en andermans ervaringen via een cyclisch proces, en het 

eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen.

Vanuit deze functionele gehelen stelde de opleiding een competentiematrix op met zestien be-

roepsspecifieke kerncompetenties, die een specificatie vormen van bovenstaande rollen waar-

aan een leerkracht Buitengewoon onderwijs voldoet. Bij elke competentie groepeert de opleiding 

enkele prestatie-indicatoren, die kunnen gerealiseerd worden op drie niveaus startniveau, in-

tegratieniveau en het expertniveau. De opleiding beoogt de verwerving van de competenties op 

integratieniveau. De commissie apprecieert het dat de BABO-competenties zich van een initiële 

(leraren)opleiding onderscheiden door ze in te zetten op een hoger beheersingsniveau dan de 

competenties van de initiële opleidingen en/of door verbreding of verdieping. 
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De commissie kon met tevredenheid constateren dat de opleiding bij het opstellen van haar 

competentieprofiel inspiratie heeft gehaald uit verscheidene bronnen, waaronder het decreet, 

de Dublin-descriptoren, het Vlaamse Kwalificatieraamwerk, het besluit van de Vlaamse regering 

met betrekking tot de beroepsprofielen van de leraren (B.S. 29/11/2007) en de onderwijsvisie van 

de hogeschool. De opleiding vulde deze basisbronnen aan met andere beroepsspecifieke bronnen 

en profielen, en informatie gedistilleerd uit contacten met de onderwijswereld en gelijkaardige 

opleidingen in Vlaanderen en het buitenland.

De commissie stelt dat de internationale component in de doelstellingen, die tot op heden niet 

expliciet aanwezig is, versterkt kan worden. Het over de grenzen heen kijken, is nochtans een 

belangrijk aspect in de opleiding. In de opleidingsvisie zit de uitwisseling met het buitenland 

vervat als een mogelijkheid voor de studenten en docenten om hun visie en praktijk te verrijken. 

Bovendien heeft de opleiding een ‘Internationaal programma’ als alternatief keuzetraject in het 

opleidingsprogramma verwerkt, waar de commissie waardering voor heeft. In die zin vindt de 

commissie het een meerwaarde als de opleiding deze internationale component ook expliciet in 

de doelstellingen zou vermelden.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt enige aandacht voor het versterken van de internationale component in 

de doelstellingen. 

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie is tevreden over de uitgebreide en internationale bronnenlijst die de opleiding 

hanteerde. Uit beschikbare informatie heeft de commissie namelijk vastgesteld dat de opleiding 

haar competentieprofiel schetste vanuit een competentiematrix die opgesteld werd in het ka-

der van een samenwerking van bachelor-na-bacheloropleidingen van acht Vlaamse hogescho-

len in het Expertisenetwerk (ENW) ‘School of Education Associatie KU Leuven’. Verder gebruikte 

de opleiding andere kaders en profielen als basis voor het opstellen van haar competentiema-

trix, waaronder visieteksten van vakverenigingen en het VVKSO (Vlaams Verbond van Katholiek 

Secundair Onderwijs), met een speciale focus op buitengewoon onderwijs, en het Nederlandse 

‘Beroepsprofiel en Opleidingsprofiel HBO voor Leraar Speciaal Onderwijs’. Bovendien worden de 

competenties afgestemd tijdens informele contacten en structurele vergaderingen met de lesge-

vers en het werkveld. De commissie vindt het positief dat de opleiding eveneens de pedagogische 

begeleidingsdiensten, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en vrijwilligersorganisaties betrekt 

bij het opstellen van het competentieprofiel. 
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De opleiding heeft bij de uitwerking van haar competentieprofiel meerdere stakeholders betrok-

ken. De eindverantwoordelijkheid bij het opstellen van de competentiematrix ligt bij het kern-

team van de opleiding. De lectoren met wie de commissie in gesprek ging, lieten weten dat dit 

kernteam hen had uitgenodigd om na te gaan in hoeverre het competentieprofiel terug te vinden 

is bij de studenten, en of het voldoende herkenbaar was. De docenten gaven aan dat het compe-

tentiegericht leren een grote aanpassing vroeg. Toch herkennen zij de competenties en vinden ze 

competentiegericht leren een interessant proces. Ook heeft de opleiding het competentieprofiel 

besproken met de begeleiders van de portfolio’s en de mentoren, en heeft ze de competentiema-

trix naar voor gebracht op de stuurgroep (resonantiegroep), waarin onder andere vertegenwoor-

digers van het werkveld zitting hebben. De stakeholders lieten de commissie weten tevreden te 

zijn over de mate van betrokkenheid bij het uitwerken van het competentieprofiel. Dit profiel was 

voor hen erg herkenbaar.

Bij het vergelijken van haar eigen domeinspecifieke referentiekader met dat van de opleiding, 

stelt de commissie dat het omgaan met diversiteit (in brede zin)– de eerste eindcompetentie in 

het domeinspecifieke referentiekader van de commissie – beperkt wordt ingevuld. Volgens de 

commissie is aandacht voor diversiteit geen rode draad doorheen het programma, maar zijn wel 

losstaande sporen terug te vinden. Zowel de hogeschool, het departement als de bachelor-na-

bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs belijdt de diversiteitsgedachte, doch dit is beperkt 

tot aandacht voor functiebeperkingen en tot informatie over kansarmoede, aangebracht door 

externe gespecialiseerde diensten. Nochtans zit de aandacht voor diversiteit in de competentie 

‘Planmatig samenwerken aan een duurzame interactie met de buurt en de school, en de omge-

ving’ vervat. Noch in het programma, de instroom van studenten als in de samenstelling van het 

personeelskader is sprake van diversiteit. De commissie stelt dat een uitbreiding van de uitvoe-

ring van het diversiteitsbeleid van de opleiding een meerwaarde biedt. 

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek gemerkt dat de competentiematrix bekend is bij 

het werkveld, de docenten en de studenten. De opleiding heeft de doelstellingen en competenties 

gecommuniceerd naar het werkveld via de stuurgroep. Ook hanteert de opleiding de compe-

tentiematrix als basis van de mentorenopleiding. Wanneer studenten hun stage-ervaring in het 

werkveld opdoen, gaan ook zij uit van de competentiematrix, zodat de opzet ervan nogmaals 

bekendgemaakt wordt in de betrokken school. Tweemaal per jaar geeft de opleiding infosessies 

over de competentiematrix aan de mentoren en de andere betrokkenen bij de stagebegeleiding. 

Het werkveld gaf aan dat als bezorgdheden of opmerkingen over het competentieprofiel zouden 

ontstaan, het de mogelijkheid heeft om dit naar de opleiding te communiceren via de stuurgroep. 

Ook de (gast)docenten zijn op de hoogte van de competentiematrix. Het kernteam licht de op-

leidingsdoelstellingen en de competentiematrix voor hen toe. De gastdocenten van de keuzeop-

leidingsonderdelen zijn hier volgens de opleiding eerder sporadisch bij betrokken. De commissie 

vindt dat ook zij beter op de hoogte zouden kunnen zijn van de opleidingsdoelen en competen-

tiematrix.

De competentiematrix is eveneens bekend bij de studenten. Studenten worden door de opleiding 

op de hoogte gebracht van de competentiematrix, de doelstellingen en de opleidingsvisie door 

de informatie hieromtrent aangebracht in de studiegids, die tevens online beschikbaar is. Verder 

bieden ook de digitale leeromgeving, Blackboard en de ECTS-fiches meer informatie over de doel-

stellingen. Per opleidingsonderdeel vinden de studenten de te verwerven competenties terug. 

De docenten zetten bij het begin van hun lessenpakket en tijdens de POP-sessies (Professioneel 

ontwikkelingsplan) de doelstellingen uiteen. Tijdens het gesprek met de studenten is het de com-

missie opgevallen dat zij goed op de hoogte waren van de competentiematrix, maar dat sommige 

studenten deze matrix beschreven als een complexe puzzel. De opleiding moet er dus over wa-

ken dat ze bij het opstellen van de matrix niet vervalt in ellenlange opsommingen van compe-

tenties en prestatie-indicatoren, waarbij de betrokkenen het bos door de bomen niet meer zien. 
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De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met haar zusteropleiding, de bachelor-na-ba-

chelor Zorgverbreding en remediërend leren (BAZO). De competentiematrices van BABO en BAZO 

lopen op vele punten gelijk (BABO heeft zestien kerncompetenties, BAZO heeft er zeventien). De 

commissie, net zoals de andere stakeholders, vindt het gemeenschappelijke deel van de oplei-

ding een meerwaarde omdat, kennis delen op deze manier mogelijk wordt. Toch is de profilering 

van de beide opleidingen volgens de commissie niet scherp. Ook maatschappelijke evoluties, 

zoals inclusief onderwijs, doen volgens de commissie beide programma’s en profielen steeds 

dichter naar elkaar toe groeien. De commissie vraagt zich af of de opleiding niet kan nadenken 

over het al dan niet wenselijk zijn van de inrichting van twee bachelor-na-bacheloropleidingen. 

De vertegenwoordigers van het werkveld meldden immers dat zij niet afwijzend staan tegenover 

het aanbieden van slechts één bachelor-na-bacheloropleiding, indien dit kan opgevangen worden 

door het aanbieden van keuzetrajecten met een focus op enerzijds buitengewoon onderwijs en 

anderzijds zorg. De commissie houdt een pleidooi voor het maken van een duidelijke keuze of-

wel voor de inrichting van één opleiding met een breder profiel, ofwel voor de beide opleidingen 

maar met een helder profiel en heldere doelstellingen. 

De BABO-opleiding focust zich op de doelgroepen lager onderwijs en secundair onderwijs, en niet 

zozeer op het kleuteronderwijs. Dit ervaren de studenten als een gemis. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De opleiding moet meer stakeholders meer structureel betrekken bij het overleg met betrek-

king tot het competentieprofiel.

oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie goed 

facet 1.2 domeinspecifieke eisen voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te be-

reiken.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat de opleiding zowel van de com-

petentiematrix als van de wensen van het werkveld uitgaat om haar curriculum vast te leggen. 

Volgens de commissie is kennis beperkt aanwezig in het programma. De focus ligt overwegend 

op vaardigheden en attitudes. Hierdoor komen de kennisinhouden in de verdrukking. De com-

missie vindt dat de opleiding een betere balans in de verhouding tussen kennis, vaardigheden en 

attitudes kan bewerkstelligen.

De commissie heeft de opbouw van het programma bij het inkijken van de ter beschikking ge-

stelde documenten grondig bestudeerd. De meeste opleidingsonderdelen zijn samengestelde 

opleidingsonderdelen en bestaan uit een aantal deelopleidingsonderdelen, die inhoudelijk sa-

menhangen. In de startfase van de opleiding kan de student kennismaken met basiskaders en 

-begrippen in het opleidingsonderdeel Referentiekaders. Verder maken de studenten kennis met 

enkele orthodidactische thema’s zoals Handelingsplanning, Psychodiagnostiek en Denkontwik-

kelend onderwijs. Hier merkt de commissie op dat twee opleidingsonderdelen Orthodidactische 

thema’s voorzien zijn. De opleiding zou volgens de commissie kunnen onderzoeken of de pro-

grammering van twee gelijkaardige opleidingsonderdelen een meerwaarde dan wel een belasting 

betekent voor de opleiding. 

Ook orthopedagogische thema’s komen aan bod. In het opleidingsonderdeel Communicatie leidt 

de opleiding de student op in de samenwerking en communicatie met ouders en alle betrok-

kenen in het team en/of de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Zicht 

krijgen op zijn profiel en de competenties waaraan hij beantwoordt, doet de student via het oplei-

dingsonderdeel POP (Professioneel ontwikkelingsplan). Daarvoor werkt de student een portfolio 

uit waarin hij zijn leerproces documenteert. Ten slotte doet de student aan actieonderzoek in het 

kader van zijn eindwerk. Ook hierin krijgt competentieontwikkeling een grote plaats. Vakover-

schrijdende elementen komen volgens de commissie vooral voor in de onderdelen Actieonder-

zoek en Professioneel ontwikkelingsplan door het gebruik van een portfolio. 

Er is geen afzonderlijk onderdeel Stage/werkervaring. De stage-ervaring wordt immers geïnte-

greerd opgenomen in alle opleidingsonderdelen studenten gaan met de aangeboden en gekozen 

leerstof aan de slag in hun praktijk en brengen hierover verslag uit in hun leerportfolio. De stu-

denten worden hierbij begeleid tijdens de POP-sessies.

De commissie stelt dat zij in het programma thema’s rond diversiteit mist. Volgens de commissie 

representeert noch het programma noch de samenstelling van de studenten en het personeel 

op dit moment de multiculturaliteit en de grootstedelijke context (zie ook facet 1.2). Het is de 

commissie bijvoorbeeld opgevallen dat de opleiding thema’s als kansarmoede uitbesteedt aan 

externe gespecialiseerde diensten. De commissie beveelt de opleiding aldus aan om dergelijke 

thema’s dominanter, ruimer en meer geïntegreerd in het programma op te nemen. 

In de opleiding zijn twee keuzetrajecten voorzien van elk tien studiepunten. Op basis van de ge-

sprekken met onder andere de studenten en afgestudeerden concludeert de commissie dat het 

inrichten van keuzepakketten een sterk gegeven is. Studenten kunnen namelijk, in het kader van 

flexibele leertrajecten, zelf hun eigen keuzepakket samenstellen naargelang hun vooropleiding, 

hun interesses of de noden en vragen waar ze in hun praktijk mee geconfronteerd worden. De 

studenten en alumni waren tijdens de gesprekken met de commissie vooral enthousiast over de 

brede waaier en het grote aanbod (een 50-tal keuzetrajecten) aan keuze-opleidingsonderdelen. 

De alumni vertelden de commissie dat zij informatie en leerstof uit de keuzetrajecten nog steeds 

in hun praktijk toepassen. De commissie vindt dat de opleiding bij het grote aanbod aan keuze-
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mogelijkheden de balans moet bewaken in relatie tot de doelstellingen. De opleiding moet er met 

andere woorden over waken dat het enorme aanbod aan keuzemogelijkheden niet versnipperend 

werkt, en de aandacht afleidt van de algemene en specifieke onderwijs- en opvoedingsnoden van 

alle leerlingen. Bovendien leidde de commissie uit het gesprek met de studenten af dat sommige 

keuzemogelijkheden als té specifiek op een bepaalde doelgroep/bepaald type uit het buitenge-

woon onderwijs gericht zijn en andere dan weer te algemeen gevonden worden. De opleiding 

zou de samenhang en eventuele overlap tussen de keuzemogelijkheden beter kunnen opvolgen. 

De internationale dimensie in het programma is volgens de commissie duidelijk zichtbaar. Voor-

eerst tracht de opleiding buitenlandse ervaring in de lessen te integreren door bijvoorbeeld an-

dere (buitenlandse) onderwijsmodellen en -methodieken aan te duiden. De opleiding streeft naar 

een door de departementale dienst Internationalisering vooropgestelde 10 procent docentenmo-

biliteit. Verder krijgen de studenten de kans om een alternatief internationaal keuzeprogramma 

op te stellen met een maximum van 20 studiepunten. Dit kan door middel van een lange uitwis-

seling, bijvoorbeeld via de programma’s van Erasmus, Comenius, VLIR-UOS… Ook korte verken-

ningen en uitwisselingen met een maximum van zes studiepunten per project zijn mogelijk. 

De opleiding werkt voor deze uitwisselingen het nauwst samen met de preferentiële partners 

van het departement, maar studenten kunnen zelf ook een studie- of stageplaats zoeken. De 

studenten maken naar aanleiding van hun buitenlandervaringen een aantal specifieke opdrach-

ten, en tonen in hun portfolio aan hoe ze aan hun competentieverwerving hebben gewerkt. De 

studenten met wie de commissie sprak, waren positief over deze mogelijkheid om buitenlandse 

ervaring te verwerven. De commissie merkt ook op dat de studenten voldoende op de hoogte 

zijn van de mogelijkheden tot internationalisering. Via de dienst Internationalisering worden zij 

geïnformeerd. Ook de studenten die vanuit het buitenland terugkomen en hun ervaringen delen, 

spelen een grote ambassadeursrol. Voor de deeltijdse studenten, die moeilijker tot internationale 

mobiliteit komen, zoekt de opleiding alternatieve oplossingen. De commissie onderschrijft de 

visie van de opleiding om de internationale oriëntatie verder te verdiepen, zowel voor studenten 

als docenten.

De commissie is tevreden vast te stellen dat curriculumherziening en -innovatie gebeurt op basis 

van regelmatige overlegmomenten van het kernteam en de docenten. Het kernteam, dat weke-

lijks vergadert, organiseert eveneens enkele keren per jaar een denkdag om zich te bezinnen over 

onder andere het programma. De docenten die in gesprek gingen met de commissie, deelden 

mee dat de opleiding regelmatig overleg met hen pleegt inzake het curriculum en inhoudelijke 

afstemming zoekt. De docenten hebben het gevoel dat die afstemming er wel degelijk is, en zij 

weten tot wie van het kernteam ze zich moeten richten indien ze wijzigingen aan het programma 

wensen door te voeren. Ook de studenten nemen deel aan de procedures voor curriculumin-

novatie. Via de jaarlijkse WOPST-bevragingen (Waardering Onderwijsprocessen door Studenten) 

geven zij feedback over de opleidingsonderdelen. De resultaten daarvan bespreekt de opleiding 

in focusgesprekken. In navolging daarvan kan de opleiding gerichte verbeteringsacties voorstel-

len. Studenten kunnen eveneens deel uitmaken van de stuurgroep, waarin ook de opleidingsco-

ordinator, het kernteam, docenten, pedagogische begeleiders, directies van partnerscholen en 

een CLB-begeleider functioneren en reflecteren over curriculumvernieuwing. Ten slotte bestaat 

sinds het academiejaar 2008–2009 een nauwe samenwerking met een vaste groep van partner-

scholen de POLS-werking (Professioneel Ontwikkelende Leerschool). Ook dit overleg maakt het 

mogelijk nieuwe evoluties en initiatieven in het curriculum te bespreken. De commissie vindt dit 

een positieve evolutie, en wil de opleiding aanmoedigen het werkveld en de andere stakeholders 

de kans te geven om een nog grotere invloed op het opleidingsprogramma uit te oefenen.
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om thema’s rond diversiteit dominanter, ruimer en 

meer geïntegreerd in het programma op te nemen. 

 – De opleiding moet de samenhang van de keuzemogelijkheden blijvend bewaken. 

facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft kunnen vaststellen dat de studenten vooral kennisnemen van de actuele 

beroepspraktijk door de stage die zij lopen. Voltijdse studenten gaan vier dagdelen per week 

naar een werkplek. Deeltijdse studenten werken eenzelfde aantal uren in hun eigen tewerkstel-

lingsplaats, gespreid over twee jaar. De commissie is positief over de integratie van de stage in 

alle opleidingsonderdelen, waardoor de student met de aangeboden leerstof aan de slag gaat 

in de lespraktijk of schoolcontext, en hierover verslag uitbrengt in zijn leerportfolio. Volgens de 

studenten en de afgestudeerden met wie de commissie sprak, is het een meerwaarde dat zij zelf 

hun stageplaats kunnen kiezen, afhankelijk van hun interesses of de competenties waaraan zij 

dienen te werken. Volgens de commissie kan het kiezen door studenten van hun stageplaats nog 

meer legitiem worden indien de opleiding werk maakt van de ontwikkeling van kwaliteitscriteria 

voor de stagescholen, in relatie met het opleidingsprogramma en in samenwerking met de be-

roepspraktijk. De commissie kon afleiden uit de gesprekken en de ingekeken documenten dat de 

competentiematrix het uitgangspunt vormt van de stage-ervaring. Studenten geven in het begin 

van de opleiding hun beginsituatie inzake competenties aan en duiden de competenties aan 

waaraan zij zullen werken. Op die manier verloopt hun leer- en groeiproces van praktijk, theorie 

en persoonlijke reflectie op een cyclische wijze. 

De studenten lieten de commissie weten dat zij het appreciëren dat de opleiding de stage op zich 

niet beoordeelt en zij zo ‘fouten kunnen maken’. Gezien de studenten al een diploma verworven 

hebben voor zij deze opleiding startten, heeft het werkveld ook niet de indruk dat de stage op 

zich beoordeeld moet worden. De stage vormt echter een onderdeel van het opleidingsonderdeel 

‘Professioneel ontwikkelingsplan’ (POP). Via tussentijdse evaluaties van de portfolio, het volgen 

van de POP-sessies en de regelmatige gesprekken met de leertrajectbegeleider, de mentor en de 

klasleraar werkt de student aan het updaten van zijn persoonlijke competentieprofiel. Op het 

einde van de opleiding stelt de student zijn portfolio mondeling voor aan de trajectbegeleider, 

de mentor (voor de voltijdse opleiding) en een docent. De studenten vinden de portfolio een 

goed werkinstrument. Vooral de zelfreflectie die daarbij aan bod komt, vinden de studenten een 

inspirerend gegeven. 

De commissie heeft kunnen concluderen dat de begeleiding van de stage zich voornamelijk situ-

eert bij de mentor op de werkplek, die de student via tussentijdse gesprekken en een exitgesprek 

opvolgt en bijstuurt (een mentor is enkel voorzien voor de voltijdse opleiding). De vertegenwoor-
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digers van het werkveld meldden de commissie tevreden te zijn over de (gratis) mentorenoplei-

ding die de opleiding voorziet. Ook vanuit de opleiding zelf krijgt de student (vooral de studenten 

van de deeltijdse opleiding) een degelijke begeleiding in de POP-sessies en door de trajectbegelei-

der. Tijdens het werkplekleren krijgt de student een bezoek van de trajectbegeleider. De studen-

ten en afgestudeerden kunnen deze vorm van begeleiding ten zeerste appreciëren. De commis-

sie merkte op dat de band van het onderwijzend personeel en de studenten inzake begeleiding 

gebaseerd is op vertrouwen. Beide groepen zijn hier positief over. Ook de bereikbaarheid van de 

begeleiders ervaren de studenten als een sterk punt. De commissie vraagt zich wel af of en in 

welke mate deze begeleiding eerder toevallig en informeel is. Een meer gestructureerde aanpak 

inzake begeleiding is volgens de commissie wenselijk. De commissie heeft eveneens gemerkt 

dat de opleiding verschillende manieren om studenten te begeleiden, voorziet (POP-sessies, su-

pervisiegroepen, leergroepen…). Er is een veelheid aan initiatieven waarvan de samenhang en 

de toegevoegde waarde niet altijd even duidelijk zijn voor de commissie. Deze organisatie kan 

volgens de commissie efficiënter en systematischer ingericht worden. De opleiding realiseert zich 

dat de begeleiding van de deeltijdse studenten niet eenvoudig is en een specifieke aanpak vergt, 

omdat zij al tewerkgesteld zijn. De commissie ondersteunt de intentie van de opleiding om via 

een project ‘Begeleiding van deeltijdse studenten’ zicht te krijgen op methodieken en denkpistes 

om aan dit probleem te verhelpen.

De studenten schrijven een eindwerk met als doel hun eigen ervaringen in de praktijk te koppe-

len aan de theorie (literatuur). Dit eindwerk vat de opleiding op als een actieonderzoek, waarbij 

de student uitgaat van reële noden en vragen uit zijn praktijk. Hierbij beschrijft de student een 

probleem, voert hij onderzoek uit en reflecteert hij op het eigen pedagogisch-didactisch han-

delen. Als hulp in het begeleidingsproces houden de studenten een onderzoeksdagboek bij en 

zoeken zij een ‘kritische vriend’, die hen in vertrouwen kritische reflectie en ondersteuning biedt. 

De begeleider beoordeelt het actieonderzoek via een aantal vastgelegde evaluatiecriteria en be-

oordelingsdocumenten. De student stelt zijn actieonderzoek voor aan medestudenten en de be-

geleider. De commissie is het eens met de vertegenwoordigers van het werkveld die stellen dat 

het een meerwaarde zou betekenen indien de studenten het actieonderzoek ook aan het team in 

de stageschool zouden voorstellen, en zo de resultaten kunnen terugkoppelen.

Volgens de commissie is de door de opleiding gebruikte vakliteratuur een goede mix tussen actu-

aliteit en recente literatuur, en kwalitatieve standaardliteratuur. 

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding inspanningen levert om actief deel te 

nemen aan onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Zo werkte de opleiding op vraag van 

de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven mee aan een OBPWO-project (Onderwijskundig Be-

leids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek), dat de implementatie van het zorgbeleid 

in Vlaamse gewone basis- en secundaire scholen in kaart moet brengen. Wat maatschappelijke 

dienstverlening betreft, is het mogelijk dat personen uit de partnerscholen van het POLS-kader 

mits betaling enkele keuzetrajecten kunnen volgen als bijscholing. De opleiding voorziet een 

gratis mentorenopleiding van vier dagen voor deze partnerscholen. De opleiding geeft ook aan 

dat men werkt aan het uitwerken van een concept van medewerking aan een hogeschoolbrede 

maatschappelijke dienstverlening. De commissie ondersteunt deze intentie. De commissie stelt 

wel dat de opleiding niet te veel hooi op haar vork mag nemen, en aandacht moet behouden 

voor de impact op de werking en de belasting van de opleiding. Met het oog op de efficiënte 

aanwending van tijd en personele/financiële middelen is het volgens de commissie aangewezen 

om na te gaan in hoeverre bepaalde opdrachten behoren tot de corebusiness van de opleiding/

departement/hogeschool, en of het al dan niet aangewezen is deze in samenwerking te doen met 

andere organisaties uit het werkveld, die in deze ook een opdracht hebben of de opdracht als 

corebusiness hebben. 



150 Karel de Grote-Hogeschool – Buitengewoon onderwijs

De commissie heeft geconstateerd dat de opleiding kwaliteitseisen aan de stage- en partnerscho-

len stelt. Dit vertaalt zich in een sneuveltekst over kwaliteitsstandaarden voor de POLS-part-

nerschappen. De commissie is positief over dit initiatief, maar stelt dat dit document zich nog 

in een premature fase bevindt. De uitwerking ervan moet volgens de commissie nog tot stand 

komen. De commissie hoopt dat de opleiding snel aan de slag zal gaan, en dit document tot een 

volwaardig kwaliteitsinstrument kan hanteren en implementeren. De commissie pleit in deze 

ook voor een zorgvuldige innovatie- en implementatiestrategie, die samen met alle betrokken 

actoren wordt ontwikkeld. Het POLS-project kan in deze een belangrijke rol spelen. 

De commissie merkte op dat studenten voldoende worden gestimuleerd om internationale er-

varing op te doen, middels het internationale programma dat daarvoor is uitgewerkt. Ook in-

tegreren docenten internationale methodieken en vakliteratuur in hun lessen. Wel vernam de 

commissie tijdens het visitatiebezoek dat studenten niet altijd op de hoogte zijn van beurzen 

of andere internationale uitwisselingsmogelijkheden in hun vakgebied. De communicatie die 

de opleiding met haar studenten daarrond voert, moet volgens de commissie geoptimaliseerd 

worden.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan een gestructureerde aanpak voorop te stellen wat be-

treft de organisatie van de begeleiding van de stages en actieonderzoeken.

 – De commissie vindt het een meerwaarde indien de resultaten van de actieonderzoeken van de 

studenten teruggekoppeld worden naar de stagescholen en het brede werkveld.

facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek weinig klachten gehoord van de verschillende 

stakeholders wat de samenhang van het programma betreft. De commissie heeft uit de ingeke-

ken documenten geconcludeerd dat er een logische opbouw in het programma zit. Volgens de 

commissie heeft het programma een sterke gemeenschappelijke vorming van 40 studiepunten, 

die goed wordt aangevuld met keuzetrajecten voor 20 studiepunten. De opleiding voorziet sa-

menhang in haar programma door middel van vijf principes:

1) De student moet verbonden zijn aan het onderwijs door werk of stage, en werkt met kinderen 

met specifieke noden en mogelijkheden in een pedagogisch-didactische context. Bovendien geldt 

voor alle opleidingsonderdelen het principe dat de student ingeschreven moet zijn voor het oplei-

dingsonderdeel ‘Professioneel ontwikkelingsplan’, of dat met succes afgerond heeft. Een verdie-

ping of verbreding is mogelijk door het aanbod van keuzetrajecten en door het actieonderzoek.

2) Het programma is coherent en bouwt verder op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

3) Handelingsgericht denken is het centrale uitgangspunt van de opleiding en het programma.

4) Vaardigheden en attitudes evolueren in de loop van het academiejaar. Vooral de opleidingson-

derdelen ‘Communicatie’ en ‘Professioneel ontwikkelingsplan’ richten zich op een doorgedreven 

integratie van alle competenties.

5) De nadruk ligt in het programma op het sturen naar zelfstandigheid en het inzetten van ta-

lenten. Studenten kunnen daarbij rekenen op begeleiding in de vorm van leertrajectbegeleiding, 
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(consulterende) supervisie en de portfolio. Het programma wordt daarbij gekenmerkt door een 

afwisseling van onderwijsactiviteiten en stage tijdens het academiejaar, en door de samenstel-

ling van de keuzetrajecten.

Volgens de commissie wordt de samenhang van het programma enigszins bemoeilijkt door de 

hoeveelheid van de keuzetrajecten en de uitvoering ervan, met name door het grote aantal gast-

docenten. Hoewel het binnenhalen van gastdocenten met hun expertise een sterk punt is, vraagt 

de coördinatie van het grote aantal gastdocenten een aanzienlijke tijdsinvestering van onder 

andere de opleidingscoördinator. De balans van het programma en de afstemming ervan met de 

gastdocenten bewaken, is volgens de commissie dan ook wenselijk. 

In de opleiding zijn flexibele leertrajecten en werken op maat mogelijk door de keuzetrajecten, 

het internationale programma, en de eigen accenten in het professioneel ontwikkelingsplan en 

de stage. De opleiding past het studieprogramma aan de individuele noden van de student aan. 

De commissie heeft gemerkt dat een aantal varianten mogelijk is een modeltraject, een per-

soonlijk deeltraject, deeltijds traject, diplomacontract, studenten met een bijzonder statuut, en 

(in mindere mate) met vrijstellingen op basis van EVC en EVK. Volgens de opleiding leiden het 

Flexibiliseringsdecreet en deze variatie aan leerroutes ertoe dat bijna de helft van de studenten 

een van het modeltraject afwijkend opleidingsprogramma volgt. De commissie wil de opleiding 

erop wijzen oog te hebben voor de grenzen van de flexibilisering, en na te gaan wat voor de oplei-

ding draagbaar en wenselijk is. Bij een dergelijke aanpak is de kans op versnippering van inhoud/

kennis immers groot. 

De opleiding tracht volgens de commissie eveneens de samenhang in het programma te bewa-

ken door erop te letten dat onbewuste overlap in het programma geminimaliseerd wordt. In de 

WOPST-bevraging krijgen de studenten de mogelijkheid overlap aan te geven. Ook in de evalu-

aties die de gastdocenten opvragen, geven studenten overlappingen in de keuzetrajecten aan. 

Bewuste overlap komt eveneens voor, maar dit vinden de studenten niet storend. De docenten 

gaven in het gesprek met de commissie aan dat ze graag meer overleg zouden plegen met gast-

professoren om de samenhang in het programma te bewaken. De commissie was tevreden te 

vernemen dat de opleiding een denkdag met gastprofessoren heeft opgestart om meer gemeen-

schappelijk te werken. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan de samenhang van het programma te bewaken, in het 

licht van het grote aanbod van keuzetrajecten en de afstemming met de vele gastdocenten.

 – De opleiding moet oog hebben voor de grenzen van de flexibilisering, teneinde te veel versnip-

pering te voorkomen en het geheel dragelijk te houden voor de opleiding(scoördinator). 

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenmin-

ste 60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De voltijdse bachelor-na-bacheloropleiding bestaat uit 1 studiejaar van 60 studiepunten. De 

deeltijdse opleiding bestaat uit 2 studiejaren van elk 30 studiepunten. In totaal wordt dus een 

opleidingsprogramma georganiseerd van 60 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de 

formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een bachelor-na-bachelorop-

leiding. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In het verleden waren er op hogeschoolniveau studietijdmetingen gebaseerd op de techniek van 

paarsgewijze vergelijking, maar de resultaten stonden niet in verhouding met de geleverde in-

spanningen en de doorlooptijd van dit proces. Daarom organiseert de hogeschool nu beperkte 

studietijdmetingen als onderdeel van de WOPST-bevraging. Per opleidingsonderdeel worden de 

studenten bevraagd over de bestede studietijd, het aantal toegekende studiepunten en de stu-

diebelasting. In het academiejaar 2009–2010 heeft één student van de opleiding gedurende een 

bepaalde periode via tijdschrijven verslag uitgebracht van zijn studieactiviteiten. 

Uit de ingekeken documenten heeft de commissie afgeleid dat het curriculum van de opleiding 

zo is opgebouwd dat de studielast van de normstudent op 1500 uren in 40 lesweken ligt. Dit getal 

ligt net binnen de decretaal vooropgestelde limieten (tussen 1500 en 1800 uur op jaarbasis) en is 

volgens de commissie erg voorzichtig gekozen. Verder wijst de opleiding erop dat na bevragingen 

is gebleken dat 40 procent van de studenten (vooral voltijdse studenten) aangeeft dat de bestede 

studietijd lager ligt dan de begrote studietijd. De commissie kan zich bijgevolg zeker vinden in de 

stelling van de opleiding dat gericht onderzoek naar studiebelasting nodig is. De commissie kijkt 

uit naar de concretisering en timing van dit onderzoek. 

Wat studiebelemmerende factoren betreft, heeft de opleiding hier informeel zicht op via gesprek-

ken met studenten. Deeltijdse studenten ervaren vaak wel een hoge studielast in combinatie met 

hun werk en gezin. Piekbelastingen komen voor, zoals bij het afwerken van de portfolio als de op-

tie voor bepaalde keuzetrajecten. De commissie vindt het positief dat de opleiding inspanningen 

levert om de studietijd te spreiden. Zo houdt de opleiding rekening met individuele problema-

tieken van studenten, wordt een gesprek gevoerd met de trajectbegeleider, gebruikt de opleiding 

permanente evaluatie om piekmomenten te vermijden en zoekt men naar mogelijkheden om 

de work-life balance te optimaliseren. Hierbij is het de commissie opgevallen dat de opleiding het 

idee van afstandsleren opperde. De commissie vraagt zich af of de opleiding achter het principe 

van afstandsleren staat en of dit kan samengaan met het principe van kennisdeling. Volgens de 

commissie staat de uitwerking van de ideeën die de opleiding naar voor brengt, nog in zijn kin-

derschoenen en is verder overleg hierover nodig. 
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De studenten en afgestudeerden met wie de commissie sprak, bevestigden de resultaten van de 

studietijdmetingen. Deeltijdse studenten ervaren een grotere studiebelasting in combinatie met 

werk en gezin dan voltijdse studenten. Alle studenten ervaren piekmomenten wanneer zij aan 

hun actieonderzoek moeten werken. Anderzijds hebben de meeste studenten voldoende moti-

vatie om zich in te spannen voor hun studie. Bovendien meldden zij dat het feit dat de lessen-

roosters lang op voorhand bekend zijn, een pluspunt is. Zo kunnen zij de keuzetrajecten deels 

kiezen in functie van hun beschikbaarheid. Ook de optie om de opleiding te spreiden over een 

maximum van vijf jaar vinden de studenten positief. De kwaliteitsverantwoordelijken die een 

gesprek met de commissie aangingen, meldden dat studenten de studietijd vaak onderschatten, 

omdat zij werkervaring, studiereizen… niet meerekenen. De commissie vindt het positief dat 

de communicatie daaromtrent al werd verbeterd door het invullen van de WOPST-bevragingen, 

onder toezicht van een begeleider die de student hierop wijst. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt de opleiding om gericht onderzoek te voeren naar studietijd en studie-

belasting.

 – De commissie adviseert de opleiding te onderzoeken in hoeverre afstandsleren een bijdrage 

levert aan een meer effectieve organisatie van de opleiding en in hoeverre het samengaat met 

kennisdeling. 

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding beoogt studenten af te leveren die zelfstandig problemen kunnen oplossen in hun 

werksituatie. Dit verwezenlijken de studenten via een open leerhouding, waarin ze mogelijkhe-

den leren zien, initiatieven leren bedenken en mechanismen leren onderkennen. Het didacti-

sche concept dat de opleiding daarvoor bedacht heeft, past volgens de commissie volledig in het 

volwassenenonderwijs. Hiervoor heeft de opleiding een aantal principes geformuleerd waaraan 

haar volwassenonderwijs moet voldoen:

1 een begeleidingsmodel waarbij de student leer- en werkdoelen vooropstelt die hij onder 

begeleiding en feedback realiseert;

2 een duale visie op leren waarin theorie en praktijk in een voortdurende wisselwerking staan;

3 kennisdeling lectoren en studenten delen onderling ervaringen en expertise;

4 zelfstandigheid en zelfsturing gelden voor de samenstelling van het keuzetraject, de keuze 

in het werkplekleren en de verwerking van opleidingsonderdelen.

De commissie is positief over de bovenstaande principes. Wel pleit de commissie ervoor om deze 

balans tussen zelfsturing, opleiden en begeleiding te bewaken. Ook heeft de commissie van de 

opleidingscoördinator en de studenten vernomen dat de opleiding van haar studenten zo goed 

als 100 procent aanwezigheid vereist in de lessen. De commissie vraagt de opleiding na te denken 

of en hoe dit samengaat met de principes van volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs. De 

commissie is van mening dat het didactische concept van de opleiding tot zijn recht komt door-

dat de opleiding zelfsturing kan toepassen.
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De commissie is eveneens tevreden over de variëteit aan werkvormen die de opleiding hanteert. 

Van de veertien werkvormen die op hogeschoolniveau gehanteerd worden, past de opleiding er 

twaalf toe. De opleiding legt hierbij de nadruk op vernieuwende werk- en onderwijsvormen in het 

volwassenenonderwijs. De commissie heeft vastgesteld dat bij kennisoverdracht het hoorcollege/

onderwijsleercollege de meest gebruikte werkvorm is die de opleiding hanteert. De studenten 

lieten weten dat zij veel voldoening halen uit het gebruik van de portfolio (bij werkplekleren en 

POP-sessies) en het leerlogboek (bij het opleidingsonderdeel Communicatie). Verder zijn ook de 

stage zelf, waaruit cases worden aangebracht in de opleidingsonderdelen, en het actieonderzoek 

volgens de commissie sterke werkvormen, die aansluiten bij het didactische concept en de doel-

stellingen van de opleiding. De commissie is ook positief verrast te vernemen dat voor de lectoren 

een vormingsdag werd georganiseerd, waarop ook werkvormen en hoe die aan te passen aan 

volwassenenonderwijs als thema aan bod kwamen. Volgens het onderwijzend personeel was het 

een tijd geleden sinds deze dag had plaatsgevonden. De commissie vindt dit een uiterst interes-

sant initiatief en wil de opleiding aanmoedigen verder te investeren in dergelijke initiatieven. 

Wat de werkmiddelen betreft, kon de commissie zien dat de opleiding de studeerbaarheid van 

de cursussen verhoogt door eenvormigheid in het cursusmateriaal na te streven. Hiervoor maakt 

de opleiding gebruik van een handleiding met kwaliteitscriteria voor syllabi, die ontwikkeld werd 

door de dienst Onderwijs van de hogeschool. De commissie is tevreden over de zorg voor de 

kwaliteit van de onderwijs- en leermiddelen. De opleiding wordt immers gestimuleerd om het 

kwaliteitskeurmerk voor onderwijsmiddelen te halen. 

Het cursusmateriaal is voorzien van verwijzingen naar referentieboeken, artikelen en websites 

over het desbetreffende vakgebied. De opleiding maakt er werk van om de lesgevers erop te wij-

zen ook verplichte literatuur op te nemen in de cursus en deze duidelijk te omschrijven voor de 

studenten. Over het cursusmateriaal heeft de commissie van de studenten en afgestudeerden 

geen klachten gehoord. 

Tijdens de gesprekken met de studenten en de lectoren heeft de commissie kunnen vernemen 

dat studenten na elke sessie onderworpen worden aan een korte (mondelinge) bevraging. Hier 

kunnen zij problemen met de werkvormen, leermiddelen en aanpak van de lector melden. De 

opleidingscoördinator gaat hierover in gesprek en stelt verbeteringsacties voor. Ook in de WOPST-

bevragingen kan de student zijn opinie over de werkmiddelen en -vormen aangeven. De commis-

sie kon uit de ingekeken documenten opmaken dat de opleiding werkt aan verbeteringsmaatre-

gelen inzake blended learning en het gebruik van ICT in de opleiding. De commissie onderschrijft 

de intentie van de opleiding om het gebruik van laptops in het onderwijs in het academiejaar 

2011–2012 door te voeren.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft uit de gesprekken en de ingekeken documenten kunnen afleiden dat de 

opleiding een gevarieerd toetsbeleid hanteert. Volgens de opleidingscoördinator met wie de com-

missie sprak, maakt de opleiding gebruik van tien van de dertien mogelijke evaluatievormen die 

de hogeschool vooropstelt. De opleiding zou daarbij de kwaliteit van en het evenwicht tussen de 

verschillende soorten evaluaties nog meer gestructureerd kunnen bewaken. In het kader van 

kwaliteitsbewaking is het volgens de commissie immers noodzakelijk om tot een voortdurende 

herijking te komen van de evaluatievormen die toegepast worden. 

Taken, toetsen, leerlogboek, portfolio en actieonderzoek zijn de belangrijkste toetsvormen van de 

opleiding. De opleidingsonderdelen waarin kennis vervat zit, worden meestal aan de hand van 

taken getoetst. Volgens de studenten is er niet echt sprake van reguliere examens. De commissie 

vindt het opvallend dat er weinig vormen van kennistoetsen zijn in de opleiding. Ook in de port-

folio, het belangrijkste evaluatie-instrument van de opleiding, is het kennisgedeelte eerder be-

perkt. De opleiding stelt immers persoonlijke ontwikkeling (kwaliteit en authenticiteit) centraal. 

Volgens de commissie is een balans tussen proces- en productontwikkeling eerder aangewezen. 

De commissie vernam tijdens de gesprekken wel dat de opleiding naar een ander evaluatiebeleid 

is overgestapt, nadat aan de stuurgroep de vraag was voorgelegd of kennistoetsen noodzakelijk 

waren. Het idee van de opleiding om kennis te evalueren via openboekexamens kan de commis-

sie onderschrijven. 

Het belangrijkste evaluatie-instrument van de opleiding is de portfolio, waarin theorie en prak-

tijk met elkaar worden verbonden. Studenten brengen hun leerproces in kaart via de portfolio. 

Ook de vormelijke aspecten van de portfolio worden beoordeeld. Op het einde van de opleiding 

stelt de student zijn portfolio mondeling voor met het oog op kennisdeling. Daarbij zijn de leer-

trajectbegeleider en een andere docent verbonden aan de opleiding aanwezig. Voor de voltijdse 

studenten is ook hun mentor aanwezig. Ook voor het leerlogboek heeft de opleiding evaluatie-

criteria uitgewerkt, die rekening houden met inhoudelijke en vormelijke aspecten, zoals het be-

palen van de beginsituatie van de student, de kansen die hij aangrijpt, zijn vorderingen, de mate 

van reflectie en het eindgesprek. Portfolio en leerlogboek zijn volgens de opleiding voorbeelden 

van permanente evaluatie, waarbij de opleiding de mate waarin studenten initiatieven beden-

ken, deze initiatieven opvolgen en erover reflecteren toetst. 

De studenten zijn op de hoogte van de evaluatiecriteria via een ‘Evaluatiewijzer’ die de opleiding 

uitgewerkt heeft en aan alle studenten bezorgt. Ook via de ECTS-fiches komen studenten te we-

ten wat van hen verwacht wordt. De docenten ontvangen concordantietabellen waarin per op-

leidingsonderdeel zichtbaar is welke kerncompetenties moeten getoetst worden. De commissie 

deelt de bezorgdheid van de opleiding over de vraag of het behalen van (eind)competenties vol-

doende kan getoetst worden. Positief is dat de hogeschooldienst Onderwijs de brochure ‘Oneindig 

getoetst’ heeft uitgegeven om het competentiegericht toetsen te optimaliseren. De commissie-

leden hebben tijdens het visitatiebezoek weinig negatieve opinies gehoord over de transparan-

tie van de evaluatiecriteria. De studenten vinden de portfolio een goede manier van evalueren, 

aangezien zij aangespoord worden tot reflectie over het eigen handelen. De oud-studenten waren 

vooral tevreden over het feit dat ze bij het afleveren van taken onmiddellijk feedback konden 

verwachten en niet hoefden te wachten op het proces van de portfolio. 

De commissie heeft opgemerkt dat het werkveld de handen afhoudt van evaluatie. De stage 

op zich wordt niet beoordeeld. Stage-ervaringen worden wel mee opgenomen in de portfolio. 

Het werkveld deelde de commissie mee dat het, gezien het feit dat het om een bachelor-na-ba-

cheloropleiding gaat en het erop vertrouwt dat deze studenten al stagecompetenties verworven 
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hebben, niet de indruk kreeg dat het de studenten hoefde te beoordelen. Bovendien zou dat bete-

kenen dat de studenten van de deeltijdse opleiding beoordeeld zouden worden door collega’s. De 

commissie stelt dat de opleiding mogelijke pistes om het werkveld te betrekken bij de evaluatie 

van studenten moet onderzoeken. De commissie vindt het positief dat een mentor betrokken 

wordt bij de mondelinge presentatie van de portfolio van de voltijdse studenten.

De opleiding evalueert jaarlijks de kwaliteit van het toetsgebeuren. De studenten kunnen hun 

waardering over de toetsing in hun opleiding uiten in de WOPST-bevraging. Docenten kunnen dit 

in vergaderingen met het kernteam en met het brede docentenkorps. Daaruit heeft de opleiding 

de concordantietabellen, die per opleidingsonderdeel aangeven welke competenties getoetst, 

worden gedistilleerd. In het academiejaar 2009–2010 heeft het kernteam van de opleiding het 

toetsingsbeleid via een SWOT-analyse ontleed. Aandachtspunten, zoals de eenvormigheid van 

evaluatiecriteria en het geven van een overzicht van taken, werkt de opleiding in het academie-

jaar 2011–2012 uit in verbeteringstrajecten. De commissie kon bijvoorbeeld een document inkij-

ken dat de betekenis van quoteringen vastlegt, wat de eenvormigheid van de evaluatiecriteria 

ten goede komt. De commissie kijkt uit naar een snelle uitvoering van de verbeteringstrajecten 

inzake het evaluatiebeleid.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan de balans tussen het toetsen van procesontwikkeling 

en het toetsen van productontwikkeling te bewaken.

 – De commissie adviseert de opleiding mogelijke pistes om het werkveld bij het evaluatiegebeu-

ren te betrekken, te onderzoeken.

 – De commissie vraagt de opleiding de verbeteringstrajecten inzake het evaluatiebeleid snel tot 

uitvoering te brengen. 

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor-na-ba-

cheloropleiding.

Dit betekent dat alle houders van een bachelor- of masterdiploma zich kunnen inschrijven voor 

de opleiding Buitengewoon onderwijs. Wel volgen studenten die geen initieel lerarendiploma, 

aggregaat of GPB-getuigschrift hebben een ‘Voorbereidingsprogramma BO en ZO Didactiek’. Ook 

personeelsleden die al werken in het buitengewoon onderwijs, al dan niet met een pedagogisch 

bekwaamheidsbewijs, worden toegelaten, mits voorlegging van een attest afgeleverd door de in-

stelling waar zij werken. De commissie drukt haar bezorgdheid uit over het verwerven van de 
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juiste competenties in het ‘Voorbereidingsprogramma Didactiek’, dat zes studiepunten telt. De 

vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie in gesprek ging, waren eveneens 

gereserveerd over dit voorbereidingsprogramma, en over het aannemen van studenten met een 

afwijkend instroomprofiel om voor de klas te staan. Volgens hen moeten dergelijke studenten 

deze opleiding niet volgen indien zij zich daadwerkelijk willen profileren als leerkracht, maar bij 

voorkeur een (verkorte) lerarenopleiding volgen. Volgens de commissie verdient het voorberei-

dingsprogramma van zes studiepunten dus heroverweging. Ondanks de wettelijke mogelijkheid 

daartoe is het voorbereidingsprogramma voor de opleiding en de beroepspraktijk mogelijk niet 

wenselijk. 

De commissie heeft positief gereageerd toen ze vernam dat de opleiding bij een afwijkend in-

stroomprofiel sterk investeert in een intakegesprek, waarbij de opleiding peilt naar de motivatie 

van de studenten en daarbij afwegingen maakt naar opportuniteiten van studenten. De opleiding 

raadt niet-onderwijsinstromers in sommige gevallen aan om een verkorte lerarenopleiding die 

de hogeschool recent begon aan te bieden, te volgen in plaats van het voorbereidingsprogramma 

didactiek. 

De commissie heeft uit de ingekeken documenten kunnen opmaken dat de opleiding haar stu-

denten heeft ingedeeld naar geslacht, leeftijd, diploma secundair onderwijs en diploma hoger 

onderwijs om een zicht te krijgen op de verschillende instroomprofielen. Het is de commissie 

opgevallen dat er bijna geen sprake is van socioculturele diversiteit in het studentenpubliek van 

deze opleiding allochtone en kansarme studenten stromen niet door. De opleiding merkt op dat, 

daar al weinig allochtone studenten de initiële opleiding volgen, de instroom van allochtone 

studenten in de bachelor-na-bacheloropleiding niet voor de hand ligt. De opleiding heeft al ge-

sprekken gevoerd met het onderwijsbeleid van de stad Antwerpen. De commissie hoopt dat de 

opleiding haar inspanningen verderzet om de diversiteit in het studentenpubliek te stimuleren. 

Het stimuleren van diversiteit dient volgens de commissie eveneens een hogeschoolbreed actie-

punt te zijn Ook kan de opleiding meer inspanningen doen om mannelijke studenten te rekru-

teren, aangezien zij in de absolute minderheid zijn 86 procent van de studentenpopulatie in het 

academiejaar 2009–2010 bestaat uit vrouwen. 

De commissie is tot de vaststelling gekomen dat het EVC- en EVK-beleid in de opleiding ont-

wikkeld en geïmplementeerd is. De opleiding merkt wel op dat, aangezien het EVC-beleid vrij 

omslachtig is, studenten deze procedure liever vermijden. De commissie is het eens met de stel-

ling van de opleiding dat er, in samenwerking met de hogeschool, kan gezocht worden naar een 

meer toegankelijke vrijstellingsprocedure. In samenwerking met het expertisenetwerk ‘School 

of Education Associatie KU Leuven’ heeft de opleiding het project ‘Instroombeleid vrijstellingen 

op basis van EVK in de bachelor-na-bacheloropleidingen en aanzet tot aangepaste studietra-

jecten’ uitgewerkt. Hiertoe ontwikkelde de opleiding een transparante vrijstellingenwijzer met 

vrijstellingen van bepaalde opleidingsonderdelen, afhankelijk van de instroomkarakteristieken 

van haar studenten.

Gezien de overgrote meerderheid van de instromers in de opleiding een initieel lerarendiploma 

op zak heeft, is het volgens de commissie belangrijk dat de opleiding de afstemming met de ini-

tiële lerarenopleiding blijft bewaken. Uit het gesprek met de opleidingscoördinator kon de com-

missie afleiden dat de opleiding coördinatie en aansluiting met de initiële opleidingen zoekt. De 

opleiding is van mening dat sommige denkkaders die nu in de bachelor-na-bacheloropleiding 

zitten, naar de basisopleidingen verplaatst zouden moeten worden. Dan kan de bachelor-na-

bacheloropleiding gespecialiseerder en meer verdiepend gaan werken. Volgens de opleiding is 

hetzelfde discours bezig in het Expertisenetwerk. Ook overlegt de opleidingscoördinator jaarlijks 

met de docenten die in de basisopleiding zorg opnemen in hun programma. De opleiding wil dit 
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in de toekomst als systematisch agendapunt op de departementsvergaderingen meenemen. De 

commissie onderschrijft de intentie van de opleiding om verder onderzoek te voeren naar de 

afstemming met de initiële opleidingen. 

Wat de afstemming met de instromende studenten betreft, heeft de commissie vastgesteld dat 

de studiebegeleiding van de opleiding onder andere vervat zit in het intakegesprek dat de oplei-

ding met haar startende studenten voert. Zoals vermeld peilt de opleiding naar de motivatie van 

de studenten, en stuurt ze studenten met een afwijkend instroomprofiel waar nodig door naar 

de verkorte lerarenopleiding. Ook bevindt de student zich in de mogelijkheid om, afhankelijk van 

zijn instroomprofiel en zijn specifieke noden, gedifferentieerde leertrajecten op te stellen vanuit 

zijn professioneel ontwikkelingsplan (onder begeleiding van de leertrajectbegeleider). Wanneer 

een student niet slaagt voor het programma waarvoor hij is ingeschreven of indien zich een 

onevenwichtige spreiding van zijn studie voordoet, kan hij de opleiding vervolgen via een per-

soonlijk deeltraject (PDT). Ook hierin wordt de student volgens de commissie degelijk begeleid. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan het voorbereidingsprogramma didactiek aan herover-

weging te onderwerpen.

 – De opleiding kan meer inspanningen doen om een divers en multicultureel studentenpubliek 

aan te trekken.

 – De commissie onderschrijft de intentie van de opleiding om verder onderzoek te voeren naar 

de afstemming met de initiële opleidingen.

oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma voldoende

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma voldoende 

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende 

facet 2.4 studieomvang oké 

facet 2.5 studielast voldoende 

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud: goed 

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende 

facet 2.8 masterproef niet van toepassing 

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft op basis van de gevoerde gesprekken en de ingekeken documenten kunnen 

vaststellen dat het personeelsbeleid van de hogeschool goed uitgewerkt is. Er lopen op hoge-

schoolniveau verschillende projecten van de directie HR die het wervingsbeleid ondersteunen. 

De commissie kan zich vinden in deze projecten, die met de borging van aanwervingscriteria te 

maken hebben. Zo maakte de hogeschool een competentiewoordenboek, dat dient als leidraad 

voor het bespreken, beoordelen en ontwikkelen van competenties bij het personeel. Ook is onder 

andere een project gericht op het professionaliseren van de HR-evaluatiecyclus en het voeren 

van op strategie en resultaten afgestemde functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Wat het personeelsbeleid op het niveau van de opleiding betreft, legt de opleiding bij het aan-

werven van haar personeelsleden nadruk op onderwijskundige en vakinhoudelijke expertise. 

Ook belangrijk zijn verschillende algemene attitudes en vaardigheden, zoals studentgerichtheid, 

resultaatgerichtheid, innoverend vermogen, de capaciteit om gemakkelijk bij te leren en de hou-

ding om zich permanent bij te scholen. Gespecialiseerde competenties op het vlak van commu-

nicatie, zowel vergadertechnisch als relationeel, op alle niveaus (leerlingen, leraren, directies en 

beleidsmensen) zijn essentieel. Ook moet volgens de opleiding een nieuw personeelslid aandacht 

schenken aan het lesgeven aan studenten met hoge verwachtingen tegenover hun specialisatie-

jaar, en moet hij oog hebben voor het persoonlijke leertraject van de student. Een ruime interesse 

in vakinhoudelijke materie, zoals netwerking, internationalisering, onderzoek en evoluties in het 

werkveld, de onderwijskunde en in het beleid zijn eveneens aangewezen. 

De commissie kon uit de beschikbare documenten afleiden dat de taakstelling van de perso-

neelsleden bestaat uit 85 procent onderwijsactiviteiten (voorbereiding, contacturen, vakbege-

leiding, bijscholing, vakoverleg, evaluatie- en examenactiviteiten). Tien procent van de taken 

van het kernteam (bestaande uit vier lectoren en drie ondersteuners van het ATP) gaat naar 

onderwijs- en organisatieondersteunende activiteiten, zoals deelname aan teamvergaderingen, 

de stuurgroep en aan infodagen, verzorging van contacten met de scholen, de opname van deel-

taken met betrekking tot internationalisering, ombuds en studieloopbaancoördinatie, deelname 

aan werkgroepen (zoals blended learning) enzovoort. De externe lesgevers besteden deze 10 pro-

cent van hun taakstelling aan deelname in het POLS-overleg of aan de stuurgroep. De resterende 

5 procent ten slotte is weggelegd voor persoonlijke vorming en professionalisering.

De begeleiding van de nieuwe personeelsleden verloopt volgens de commissie goed. De hoge-

school richt een ontmoetingsmoment in waarop het personeelslid geïnformeerd wordt over de 

missie, het strategisch plan, de overlegorganen en de organisatiestructuur van de hogeschool. De 

hogeschool biedt professionalisering op maat aan met afzonderlijke trajecten voor onderwijzend 

en ondersteunend personeel. De nieuwe personeelsleden ontvangen eveneens een informatie-
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map. In het departement en de opleiding maken de nieuwkomers kennis met de werkomgeving 

en de digitale leeromgeving. Zij ontvangen ook een nieuwsbrief, waarmee ze op de hoogte worden 

gesteld van de belangrijkste activiteiten van het departement. De opleidingscoördinator volgt en 

begeleidt de nieuwe personeelsleden. Het departementshoofd nodigt hen uit voor een gesprek, 

enkele weken na aanvang van het dienstverband. Coaching van de nieuwe personeelsleden ge-

beurt door de opleidingscoördinator en -ondersteuner, en de leden van het kernteam.

De commissie heeft vastgesteld dat een cyclus van functioneringsgesprekken in de opleiding 

loopt. De leden van het kernteam en het administratief-technisch personeel worden aan de hand 

van deze gesprekken geëvalueerd en bijgestuurd. Gezien het grote aantal gastdocenten en het 

kleine aantal contacturen dat elk van hen doceert in de opleiding, voert de opleiding geen gefor-

maliseerde functionerings- en evaluatiegesprekken met hen. De commissie heeft wel opgemerkt 

dat de opleidingscoördinator op regelmatige tijdstippen gesprekken voert en overleg pleegt met 

deze groep docenten. Ook worden zij aan de hand van korte studentenbevragingen geëvalueerd 

en waar nodig bijgestuurd. De commissie is positief over deze manier van werken, maar is wel 

voorstander van het formaliseren van deze procedure. De opleiding kan nadenken over een for-

mele procedure van functioneringsgesprekken, ook voor de externe gastdocenten.

De commissie beoordeelt het professionaliseringsbeleid van de opleiding als goed. Volgens de 

commissie krijgen de personeelsleden voldoende kansen om zich te vormen en bij te scholen. 

De hogeschool organiseert jaarlijks een hogeschoolcongres voor personeelsleden met betrekking 

tot een onderwerp aangaande het onderwijs. Docenten kunnen eveneens studiesessies volgen 

aan het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO), opgericht door de Associatie Universiteit en 

Hogescholen Antwerpen. Het departementsbestuur organiseert jaarlijks een departementsdag 

met opleidingsoverstijgende onderwerpen, zoals leertrajectbegeleiding, gebruik van portfolio, 

peer assessment, werken met Blackboard enzovoort. In het academiejaar 2010–2011 staat het 

thema blended learning centraal. In de opleiding nemen docenten zelf het initiatief om hun profes-

sionalisering uit te werken, onder stimulans van de opleidingscoördinator. De commissie heeft 

de cv’s van de docenten ingekeken en reageerde positief over de professionaliseringsactiviteiten 

opgenomen door de verschillende docenten. De commissie was in het bijzonder onder de indruk 

van de trainingen in coaching en supervisie die de docenten van het kernteam hadden genoten, 

waardoor de begeleiding en coaching van studenten positief beïnvloed wordt. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de oplei-

ding en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie kon tijdens het visitatiebezoek concluderen dat (gast)docenten in de opleiding 

worden gekozen omwille van hun expertise. De gastdocenten hebben ervaring in en/of zijn actief 

in het werkveld als directie, pedagogische begeleider, CLB-medewerker, zorgcoördinator, klasle-
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raar enzovoort. Deze band met de praktijk vinden de studenten en afgestudeerden eveneens 

een meerwaarde. De commissie merkt wel op dat de opleiding het personeelsbeleid inzake de 

externe gastdocenten dient te bewaken. In het kader van een kwalitatief personeelsbeleid kan 

de opleiding investeren in meer overlegmomenten tussen en een betere communicatie met de 

gastdocenten, wat de samenhang in het opleidingsprogramma ten goede kan komen. 

Wat het vakinhoudelijke professionaliseringsbeleid betreft, heeft de commissie vastgesteld dat 

de opleiding zich bewust is geworden van de noodzaak aan een degelijke nascholing en vorming 

voor haar (gast)docenten. De commissie heeft gemerkt dat een begin van systematiek in het pro-

fessionaliseringsbeleid van de opleiding is terug te vinden. Het kernteam van de opleiding geeft 

aan dat het waar mogelijk de 5 procent taakinvulling die voorzien is voor professionalisering nog 

verder aanvult. In teamvergaderingen zit bijvoorbeeld een vaste rubriek ‘professionalisering’. Het 

kernteam en het team van gastdocenten houden jaarlijks een gezamenlijke studiedag. De oplei-

dingscoördinatoren volgen af en toe ook sessies van de gastsprekers. De cv’s van de gastdocenten 

die de commissie heeft ingekeken, vertoonden een verscheidenheid aan mogelijke navormings-

workshops en -congressen. De commissie is hierover tevreden. Ook heeft de commissie gezien 

dat internationale uitwisselingen op het programma van de meeste gastdocenten stonden. Deze 

internationalisering draagt volgens de commissie bij tot de professionele gerichtheid van het 

team en de individuele docent. De gastdocenten zijn met andere woorden in staat de verbinding 

te leggen tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Bovendien was de commissie tevreden te 

lezen dat sommige externe gastdocenten in hun vakgebied onderzoek uitvoeren en de resultaten 

publiceren. 

Uit het gesprek met de leden van het administratief-technisch personeel heeft de commissie 

onthouden dat de opleiding veel ondersteuning ondervindt vanuit het ATP. Bovendien zijn het 

ATP-personeel en het kernteam zeer sterk betrokken bij het dagelijkse beleid van de opleiding. 

De commissie vindt dit een gunstige ontwikkeling en hoopt dat de opleiding deze manier van 

werken in de toekomst zal verderzetten. 

Tijdens het gesprek met het werkveld viel het de commissie op dat de mentoren enthousiast re-

ageerden indien een mogelijkheid tot gemeenschappelijke vorming (opleiding en werkveld) zou 

bestaan. Hoewel de eerste stappen al zijn gezet – vertegenwoordigers van het werkveld mogen 

vanuit de partnerscholen in het POLS-project meestappen, cursussen volgen in de opleiding en 

samen met opleiding andere scholen (bijvoorbeeld in Nederland) bezoeken – zou de commissie 

dit graag geïntensifieerd willen zien. Het verderzetten en optimaliseren van het gemeenschap-

pelijke navormingsbeleid is volgens de commissie dan ook een meerwaarde. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het (voor het grootste deel gemeenschappelijk) onderwijzend personeel van de opleidingen BABO 

en BAZO samen telt 63 leden. Vier lectoren vormen het kernteam van de beide opleidingen en 
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zijn enkel tewerkgesteld in de hogeschool. Dit kernteam wordt aangevuld door 59 lectoren, van 

wie zeven als contractueel bediende verbonden zijn aan de hogeschool, en de overige 52 als 

expert via een dienstverleningsovereenkomst of via een organisatie meewerken in de opleiding. 

Deze 59 personeelsleden bestaan uit 10 lectoren en 49 praktijklectoren, die voornamelijk les-

gevers in de keuzetrajecten zijn. Sommigen verzorgen ook mee het verplichte programma en 

kunnen onder meer supervisor zijn, lid van de stuurgroep of begeleider bij het actieonderzoek. 

Het ATP dat de opleiding ondersteunt, telt drie leden. De commissie heeft in de ter beschikking 

gestelde documenten kunnen lezen dat enkel de opleidingscoördinator voltijds is aangenomen 

op de hogeschool en alle andere personeelsleden deeltijds werken. In combinatie met het grote 

aantal gastlectoren, die elk slechts een klein aandeel onderwijsactiviteiten op zich nemen, wekt 

deze vaststelling de bezorgdheid van de commissie. Volgens de commissie is momenteel sprake 

van een scheve verhouding tussen het hogeschoolpersoneel en de gastlectoren. Deze scheve ver-

houding hypothekeert de kwaliteit en de efficiëntie van de opleiding. De commissie vindt dat de 

regie over de inhoud van het programma, alsook de kwaliteitsbewaking van beoordeling en toet-

sing op die manier gevaar kan lopen. Een piste die de commissie oppert, is een reflectie over de 

afbouw van de hoeveelheid gastdocenten in de opleiding, en de evolutie naar meer hogeschool-

gebonden en voltijdse VTE in het personeelsbestand. 

De commissie heeft de leeftijdsstructuur van het personeel kunnen inkijken. Vijf personeels-

leden vallen in de leeftijdscategorie 20-29, vijftien in de leeftijdscategorie 30-39, negentien in 

de categorie 40-49, 23 in de categorie 50-59 en drie in de leeftijdscategorie 60-69. Hierbij is het 

de commissie opgevallen dat iets meer dan 40 procent van de personeelsleden 50 jaar en meer 

is. De commissie meent dat deze scheve curve naar de toekomst toe nieuwe perspectieven kan 

openen de opleiding kan erover nadenken om jonge medewerkers aan te trekken, teneinde de 

leeftijdsstructuur alsook het statuut van het personeel in balans te brengen. 

De student-lectorratio bedraagt 25,25. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het kernteam 

en de praktijklectoren die contractueel verbonden zijn aan de hogeschool.

De commissie is van oordeel dat de taakbelasting van vooral het kernteam hoog is, gezien het 

grote aantal gastlectoren, die slechts een kleine opdracht in de opleiding verzorgen. Het kern-

team neemt bijgevolg een grote coördinatieopdracht op zich, terwijl het kernteam slechts 2,95 

VTE beslaat. De commissie heeft evenwel kunnen vaststellen dat het kernteam erg gemotiveerd 

is om opdrachten op zich te nemen, in die mate dat de opleiding haar prioritaire doelen en op-

drachten als bakens ter afweging naar voren heeft geschoven. Toch pleit de commissie voor de 

uitbouw van het kernteam, waardoor de draagkracht groter wordt. Volgens de commissie zou 

dit tot gevolg hebben dat meer kansen tot vernieuwing mogelijk worden, en de prioritaire acties 

sneller en systematischer zouden kunnen worden aangepakt. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan na te denken over de verhouding tussen het aantal gast-

docenten en het aantal hogeschooldocenten. 

 – De commissie pleit ervoor om het kernteam van de opleiding uit te breiden om de hoge taak-

belasting te spreiden.
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oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel goed 

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid goed 

facet 3.3 kwantiteit personeel voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding Buitengewoon onderwijs was tijdens het visitatiebezoek gehuisvest op de cam-

pus Noord Pothoek van de Karel de Grote-Hogeschool. De opleiding deelde deze campus met de 

professionele bacheloropleiding Secundair onderwijs en met de bachelor-na-bacheloropleiding 

Zorgverbreding en remediërend leren. Op de campus is eveneens een lagere en secundaire school 

gehuisvest. Volgens de opleiding werkt deze samenwerking goed, maar is wekelijks overleg ver-

eist. Globaal gezien is de commissie van mening dat de huidige accommodatie niet meer voldoet 

aan de moderne eisen van hoger onderwijs voor studenten anno 2011. Ondanks dit gegeven 

heeft de commissie tijdens de rondleiding in de infrastructuur gemerkt dat het departement en 

de opleiding inspanningen leveren om het verouderde gebouw toch zo functioneel en adequaat 

mogelijk te maken voor het onderwijsgebeuren. De opleiding roeit met andere woorden met de 

riemen die ze heeft. De commissie vernam dat de hogeschool plannen heeft voor een nieuwe 

campus, die vanaf het jaar 2015 zal gebruikt worden. Vanaf september 2011 tot die tijd zal de 

opleiding tijdelijk op nog een andere campus gehuisvest worden. 

De campus die de commissie bezocht, ligt op het vlak van bereikbaarheid niet ongunstig. Zo is de 

campus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Studenten en docenten die per fiets naar de 

campus komen, kunnen hun fiets gratis in de (afgesloten) stallingen plaatsen, mits betaling van 

een waarborg. Wel heeft de commissie geluiden opgevangen over een mogelijk onveiligheidsge-

voel in de buurt waar de campus gelegen is. De commissie heeft eveneens opgemerkt dat er veel 

trappen in de gebouwen zijn, wat de bereikbaarheid voor mindervalide studenten bemoeilijkt. De 

opleiding probeert deze studenten zo veel mogelijk in flexibele lokalen onder te brengen die te 

bereiken zijn via liften. De commissie hoopt dat voldoende rekening wordt gehouden met min-

dervalide studenten in de plannen van de nieuwe campus. 
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De infrastructuur van de campus Noord Pothoek waarvan de opleiding gebruikmaakt, omvat 

gewone leslokalen, een polyvalent lokaal, acht aula’s, computerlokalen en een cafetaria. De com-

missie kon tijdens het bezoek zien dat de leslokalen en aula’s voorzien zijn van televisiescher-

men, beamers, dvd-spelers en draadloos internet. Enkele lokalen, zoals de kleinere aula’s, zijn 

uitgerust met een smartboard. Sommige docenten spreken hun zorg uit over het niet aangepast 

zijn van de lokalen aan hun opdracht. De bachelor-na-bacheloropleiding heeft niet het gevoel 

dat zij een ‘eigen’ lokaal ter beschikking heeft, maar dat zij eerder meegezogen wordt in het 

‘schoolse’ van de initiële opleiding, en van de lagere en secundaire school die zich op dezelfde 

campus bevinden. 

De opleiding heeft eveneens enkele computerlokalen ter beschikking. In de gangen staan pc’s, 

waarop studenten de elektronische leeromgeving Blackboard of de uurroosters kunnen raadple-

gen. Alle gebouwen voldoen aan de veiligheidsnormen, en jaarlijks zijn er evacuatieoefeningen. 

De commissie kon wel afleiden dat deze oefeningen niet ’s avonds plaatsvinden, waardoor de 

studenten van de bachelor-na-bacheloropleiding uit de boot vallen. Externe lesgevers staan af-

wijzend tegenover evacuatieoefeningen omwille van het grote tijdsverlies.

Studenten kunnen voor het nuttigen van een maaltijd terecht in de cafetaria op de campus, waar 

ze zowel broodjes als warme snacks kunnen krijgen. De commissie betreurt het dat de cafetaria 

enkel overdag geopend is, waardoor deze openingsuren niet afgestemd zijn op de bachelor-na-

bachelorstudenten, die voornamelijk ’s avonds de lessen volgen. Voor de avondstudenten is er 

volgens de commissie slechts een minimum aan voorzieningen (microgolfoven, automaten…) 

voor eten en drinken. 

De lectoren kunnen gebruikmaken van een lectorenruimte, waar zij kunnen werken en een 

maaltijd eten. Er zijn vaste pc’s en draadloos internet voor laptops beschikbaar.

De studenten worden ’s avonds ontvangen door een onthaalmedewerker, die dan tevens de rol 

van contactpersoon voor de (gast)docenten op zich neemt. Volgens de commissie is het ’s avonds 

niet bereikbaar zijn van de dienst Studentensecretariaat een minpunt. 

De bibliotheek van het departement Lerarenopleiding ligt verspreid over twee campussen. De 

bibliotheek die de commissie bezocht, bevat vooral werken die handelen over het secundair on-

derwijs. De opleiding heeft aangegeven over een tweede bibliotheek te beschikken waar ook stan-

daardwerken voor de professionele bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs aanwezig 

zijn. Ook heeft de bibliotheek werken over orthopedagogie in haar bezit. Volgens de commissie 

draagt deze verspreiding van de bibliotheek over twee campussen niet toe tot de bereikbaarheid 

voor de studenten. De commissie heeft ook vastgesteld dat de bibliotheek dagelijks om 17 uur 

sluit. Hierdoor is de bibliotheek niet afgestemd op de studenten van de opleiding Buitengewoon 

onderwijs, die ’s avonds les volgen. Ondanks het feit dat de bibliotheek is ondergebracht in twee 

verouderde gebouwen, heeft de commissie gezien dat deze nieuwe aanwinsten herbergt en ze 

op de website van de bibliotheek aankondigt. Ook werkt de bibliotheek samen met andere hoge-

scholen en universiteiten, waardoor uitwisseling mogelijk is en een ruimer aanbod voorhanden 

is voor de student. Niettegenstaande staan volgens de commissie ook een pak verouderde en 

dus achterhaalde werken in de bibliotheek. Deze dienen geactualiseerd te worden. De commissie 

miste ook enkele pedagogische tijdschriften in het bibliotheekmateriaal.

Dit alles doet de commissie besluiten dat de plannen die de hogeschool heeft voor een nieuwe 

campus uitermate wenselijk zijn. In de nieuwe campusplanning zullen de initiële opleidingen en 

de bachelor-na-bacheloropleidingen samen met de opleidingen van Gezondheidszorg en Sociaal-

agogisch werk worden ingericht. Dit kan volgens de commissie de afstemming van de opleiding 
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Buitengewoon onderwijs met de initiële lerarenopleidingen en andere opleidingen bevorderen. 

Ook met betrekking tot de tussentijdse fase tussen 2011 en de nieuwe campus in 2015 dienen 

maatregelen getroffen te worden om de beoogde afstemming tussen de initiële opleidingen en de 

bachelor-na-bacheloropleiding te garanderen. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan aandacht te hebben voor het actualiseren van mate-

riaal in de bibliotheek. 

 – De commissie onderschrijft de intentie van de opleiding om met het departementsbestuur 

mogelijkheden te onderzoeken om de bibliotheek, de cafetaria en het studentensecretariaat 

ook ’s avonds voor de bachelor-na-bachelorstudenten open te houden. 

 – De commissie vraagt de opleiding maatregelen te treffen om, met het oog op de vernieuwde 

campus en de tussentijdse fase tussen 2011 en 2015, de beoogde afstemming tussen de initiële 

lerarenopleidingen en de bachelor-na-bacheloropleiding blijvend te garanderen.

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek opgemerkt dat binnen de Karel de Grote-Hoge-

school een groot aantal faciliteiten in verband met studiebegeleiding aanwezig zijn. Deze fa-

ciliteiten staan volgens de commissie op punt en zijn toegankelijk voor de studenten van de 

bachelor-na-bacheloropleiding. Op hogeschoolniveau staat STUVO-KdG in voor studentenvoor-

zieningen en psychosociale studentenbegeleiding. Tijdens de gesprekken met de stakeholders is 

het de commissie opgevallen dat studenten, wegens een zeer degelijke individuele (leertraject)

begeleiding vanuit de opleiding, nauwelijks of niet een beroep doen op de begeleidingsvoorzie-

ningen van de hogeschool. Wel doet de opleiding een beroep op de sociale diensten van de ho-

geschool voor die studenten die om psychosociale begeleiding verzoeken. De hogeschooldienst 

koppelt daarover terug naar de opleiding. De commissie was bovendien erg tevreden over de 

sterke website, die de student van informatie voorziet in verband met de instroom- en door-

stroombegeleiding. 

De opleiding peilt naar de motivatie van inkomende studenten via e-mailverkeer en een persoon-

lijk gesprek. Bij niet-onderwijsinstromers kan de opleiding hen alsnog aanraden eerst een ver-

korte lerarenopleiding te volgen. De startende studenten worden verder op de hoogte gebracht 

van de begeleidingsmogelijkheden via infosessies in het begin van het academiejaar. Indien een 

student afwijkt van een modeltraject ontvangt hij studietrajectbegeleiding bij het uiteenzetten 

van zijn studietraject. 

Tijdens de opleiding zelf is de begeleiding van de student vooral de verantwoordelijkheid van 

de leertrajectbegeleider tijdens de POP-sessies (facet 2.2) en van de individuele docenten van de 

afzonderlijke opleidingsonderdelen. De leertrajectbegeleider coacht de student individueel en in 

groep, helpt hem bij het maken van keuzes in de opleidingsonderdelen en volgt hem doorheen 
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zijn hele studietraject op. De begeleiders krijgen tijdens de POP-sessies informeel zicht op de 

reden van afhaken en uitstelgedrag. Deze vorm van begeleiding is volgens de commissie doeltref-

fend. De studenten waarderen de hechte band die zij met hun leertrajectbegeleiders opbouwen. 

De opleiding zou het onderzoek naar uitstelgedrag en afhakers volgens de commissie kunnen 

systematiseren. 

Op hogeschoolniveau is een ombudsdienst aanwezig, maar de studenten maken nauwelijks ge-

bruik van deze dienst. De commissie heeft tijdens het bezoek opgevangen dat docenten uit het 

kernteam ook ombudsfuncties opnemen. Volgens de commissie heeft dit ogenschijnlijk positief 

gegeven gevolgen voor de taakbelasting van de docenten, alsook voor het onafhankelijk optreden 

vereist voor een ombudsman. Volgens de commissie dient zowel de taakbelasting als het onaf-

hankelijk optreden te worden gewaarborgd. Een deontologische code kan in deze houvast bieden. 

Studenten die overwegen om in het buitenland te studeren of in het buitenland stage te lopen, 

worden daarover geïnformeerd via informatieavonden. De departementale dienst Internationa-

lisering zorgt voor de registratie van de student in de partnerinstelling. Het anker Internationa-

lisering kijkt na of de voorbereiding van de reis goed verloopt en onderhoudt de contacten met 

de partnerinstelling. Een student die in het buitenland verblijft, kan voor begeleiding terecht bij 

zijn leertrajectbegeleider. De studenten nemen hun ervaringen in het buitenland ook op in hun 

portfolio. Ook op de bestemming is er een contactpersoon die begeleiding en opvolging kan bie-

den. Nu en dan reist een docent uit de opleiding naar de partnerinstelling in het buitenland om 

de kwaliteit van de studeer- en/of stageplaatsen na te gaan. 

Ook voor inkomende studenten worden soortgelijke regelingen getroffen. De hogeschool werkt 

samen met de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, en 

brengt onder andere informatiebrochures voor inkomende buitenlandse studenten uit. De com-

missie hoorde dat de opleiding de laatste jaren geen buitenlandse studenten had ontvangen en 

hoopt dat daar de komende jaren verandering in kan komen. De hogeschool gaf aan pistes te 

onderzoeken met betrekking tot het uitwerken van een programma in het Engels, al dan niet in 

samenwerking met buitenlandse instellingen. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen onvoldoende

facet 4.2 studiebegeleiding goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en stelt dat de opleiding voldoende potenti-

eel heeft om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De commissie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen voor het onderwerp ‘voorzieningen’ zich 

voornamelijk situeren in het feit dat de opleiding op het moment van de visitatie georganiseerd 

werd op een campus die niet meer voldeed aan de moderne eisen van het hoger onderwijs en 

studenten anno 2011. Verder zijn het actualiseren van het materiaal in de bibliotheek en de ope-
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ningsuren van de bibliotheek, cafetaria en studentensecretariaat voor de bachelor-na-bachelor-

studenten aandachtspunten. De commissie heeft tijdens het bezoek vernomen dat de opleiding 

vanaf het academiejaar 2011–2012 zou verhuizen en dat de hogeschool plannen heeft voor een 

nieuwe campus, die vanaf het jaar 2015 zal gebruikt worden. Indien de opleiding maatregelen 

kan treffen om de afstemming tussen de initiële lerarenopleiding en de bachelor-na-bachelor-

opleiding blijvend te garanderen, uit de commissie haar vertrouwen dat de opleiding de vastge-

stelde tekortkomingen zal wegwerken.

 

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft vastgesteld dat het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool transparant 

is en doelmatig is georganiseerd. De hogeschooldienst Kwaliteitszorg bereidt het beleid voor, en 

bepaalt speerpunten en meetinstrumenten die in het kwaliteitszorgsysteem worden aangewend. 

Bovendien is deze hogeschooldienst verantwoordelijk voor een aantal metingen op hogeschool-

niveau, met name een driejaarlijkse studententevredenheidsenquête, een personeelstevreden-

heidsenquête en instroom- en uitstroombevragingen. De commissie heeft tijdens het bezoek 

vastgesteld dat hogeschoolbreed kwaliteitszorgprojecten worden uitgeschreven. Deze tekenen 

een kader uit waarbinnen de departementen volgens de commissie voldoende autonomie krij-

gen om een eigen concretisering uit te werken. Zo heeft de opleiding Buitengewoon onderwijs de 

autonomie gekregen om binnen het thema ‘internationalisering’ zelf het beleid uit te werken. In 

de verschillende departementen opereert een coördinator Kwaliteitszorg, die het kwaliteitszorg-

systeem en haar processen en instrumenten communiceert naar de opleidingen. 

Op opleidingsniveau neemt een ankerpersoon Kwaliteitszorg (in de opleiding Buitengewoon on-

derwijs is dit dezelfde persoon als de opleidingscoördinator) deel aan het departementale over-

leg inzake kwaliteitszorg. De ankerpersoon Kwaliteitszorg volgt de projecten op, organiseert me-

tingen en bespreekt de opvolging van verbeteringstrajecten met het kernteam. Dit kernteam 

vergadert wekelijks; in elke vergadering wordt een hoofdthema uitgewerkt. In die zin zorgt het 

kernteam voor permanente kwaliteitsbewaking binnen de opleiding. De leden van het kernteam 

zijn jaarlijks aanwezig op twee ‘denkdagen’ rond een bepaald thema, waaruit een actieplan ont-

staat. In 2009 voerde het kernteam een volledige SWOT-analyse uit over de opleiding, om tot een 

sterkte-zwakteanalyse te komen. De opleiding heeft hierna verbeteringstrajecten uitgestippeld 

(zie facet 5.2).

De commissie heeft uit de gesprekken en de ingekeken documenten vastgesteld dat de opleiding 

haar stakeholders bevraagt om de kwaliteit van de opleiding te meten. 

Studenten worden bevraagd over de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen in een 

WOPST-bevraging (Waardering Onderwijsprocessen door Studenten). Deze studentenbevraging 

loopt volgens een driejarige cyclus. Inhoud, leermiddelen, begeleiding en toetsing zijn facetten 

die in deze bevraging geënquêteerd worden. Ook kunnen studenten hun mening geven over de 
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studielast, en krijgen ze de kans een sterk punt en een verbeteringspunt voor de opleiding aan 

te geven. De commissie is positief over het feit dat de opleiding ondersteund wordt door een be-

geleider van op hogeschoolniveau, die naast algemene vragen, ook opleidingsspecifieke vragen 

in de metingen voorziet. Verder was de commissie tevreden over de inspanningen die de oplei-

ding geleverd heeft om de responsgraad van de studentenbevragingen te verhogen. Waar vroeger 

de enquête digitaal via het elektronische leerplatform werd afgenomen, neemt de opleiding de 

WOPST-bevraging nu in een laatste les van een opleidingsonderdeel schriftelijk af en verwerkt 

deze via de software QMP (QuestionMark Perception). 

Studenten geven ook feedback over de opleidingsonderdelen die gastdocenten doceren. Hierna 

kan een gastdocent zijn of haar cursus aanpassen aan de opmerkingen die de studenten aanle-

verden. De commissie heeft vastgesteld dat zowel de gastdocenten zelf als de studenten tevreden 

zijn over deze manier van werken. 

In het jaar 2010 werd hogeschoolbreed een enquête ‘Barometer’ van de studenten afgenomen. 

Deze bevraging richtte zich op vragen over de opleidingen, de hogeschooldiensten en de studen-

tenvoorzieningen. Achteraf werden via een focusgesprek met studenten de resultaten en de ver-

beteringstrajecten besproken. De commissie heeft kunnen lezen dat de responsgraad van deze 

bevraging slechts 19 procent bedroeg. Volgens de commissie zou de opleiding meer inspanningen 

kunnen leveren om de studenten te stimuleren aan deze bevraging deel te nemen.

Het personeel wordt bevraagd via een hogeschoolbrede personeelstevredenheidsenquête ‘Werk 

en welbevinden’. Zoals de commissie heeft kunnen lezen, kunnen de personeelsleden over een 

tiental facetten (onder andere werkdruk, taakinhoud, professionalisering en betrokkenheid bij 

het beleid) hun mening aanduiden. 

De opleiding heeft de afgestudeerden in 2009 bevraagd over de opleiding als geheel, het cur-

riculum, de competenties, stagemogelijkheden en alumniwerking. Het is de commissie tijdens 

het visitatiebezoek niet geheel duidelijk geworden wat de opleiding met de resultaten van deze 

bevraging heeft aangevangen. De commissie vraagt dan ook aandacht voor het verwerken van 

deze informatie met het oog op verbeteringstrajecten.

De opleiding bezorgt de leden van het werkveld, en dan met name de directies van het buitenge-

woon onderwijs, een aangepaste enquête met vragen over de personeelsleden – afgestudeerden 

van de opleiding – die de directieleden in dienst hebben. Ook de competenties en hun belang in 

de opleiding worden bevraagd. De commissie betreurt het dat bij het inkijken van de bevraging 

bleek dat maar zeven personen de enquête hadden ingevuld. Ook hier kan de opleiding een 

tandje bijsteken om de responsgraad te verhogen.

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding inspanningen te leveren om een valide responsgraad bij 

haar bevragingen te realiseren.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie vastgesteld dat de opleiding veel verbeterings-

trajecten geformuleerd heeft. De commissie stelt dat de opleiding veel ‘WOPST’ (met andere 
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woorden veel bevragingen) inricht en dat uit deze bevragingen veel cijfermateriaal naar voren 

komt, maar dat het niet altijd even duidelijk is hoe deze resultaten precies worden vertaald naar 

verbeteringsacties. De commissie vraagt aandacht voor het inventariseren en analyseren van 

de resultaten van de bevragingen met het oog op het opzetten van verbeteringsprojecten. Met 

andere woorden, de commissie vindt dat de verbeteringsacties beter gestoeld kunnen worden op 

kritisch geanalyseerd cijfermateriaal.

Verbeteringsacties worden geconcretiseerd door het gebruik van PDCA-formulieren. De commis-

sie onderschrijft de dynamiek die in deze werkwijze wordt gevolgd. Wel vraagt de commissie erop 

te letten dat het gebruik van de PDCA-cyclus niet te beperkt blijft. De commissie stelt vast dat 

er sprake is van het inzetten van verbeteringsprojecten, maar pleit toch voor een duidelijke pri-

oritering van de verbeteringsprojecten en het afwerken van de PDCA-cyclus, zodat de resultaten 

beter geïnterpreteerd kunnen worden.

De verbeteringsacties die de opleiding momenteel vooropgesteld heeft, betreffen zaken als het 

explicieter communiceren van lesmomenten, de afstemming met de initiële opleidingen, de 

transparantie van de evaluatie van enkele opleidingsonderdelen, de optimalisatie van de ope-

ningsuren van de cafetaria en bibliotheek enzovoort. Enkele maatregelen (work-life balance, af-

standsleren…) zijn prioritair behandeld. In opvolging van de SWOT-analyse die het kernteam op 

een denkdag maakte (facet 5.1), bracht de opleiding vijf strategische vragen naar voor, waarvan 

drie vragen (in verband met de interne en externe positionering, de rode draad in het opleidings-

programma en de transparantie van het opleidingsprofiel) als prioritaire verbeteringstrajecten 

gemarkeerd worden. De commissie vraagt de opleiding erover te waken dat ze dit ambitieuze 

project voldoende kan bolwerken en de verbeteringsprojecten kan verankeren. 

De commissie voelt aldus een duidelijke nood aan prioritering en matiging van de verbeterings-

projecten. Er lopen namelijk op diverse niveaus (hogeschool, departement, opleiding) gelijktijdig 

verschillende verbeteringsacties, die volgens de commissie onvoldoende in een gestructureerd 

en getimed geheel zijn geplaatst. Bij sommige verbeteringsacties heerst immers onduidelijkheid 

over de wijze waarop ze worden aangepakt. De commissie is van oordeel dat het efficiënter en 

effectiever is zich te beperken tot slechts enkele projecten, en pas na afwerking nieuwe projecten 

aan te vatten. Ook de operationalisering en integratie van hogeschoolbrede verbeteringstrajecten 

vragen aandacht. De commissie merkte in de gesprekken die zij voerde met de opleidingscoör-

dinatoren op dat de stand van zaken en de resultaten van het in de hogeschool aangewende 

managementinstrument Balanced Scorecard (BSC) te weinig gekend is bij de bachelor-na-bachelor-

opleiding. De commissie vraagt zich bijgevolg af of de hogeschoolbrede vernieuwingen op die 

manier niet te veel top-down verlopen. Het veralgemeende gebruik van de Balanced Scorecard kan 

volgens de commissie voor de opleiding van belang zijn voor de structurele inbedding van ver-

nieuwingen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De opleiding moet erover waken het gebruik van de PDCA-cyclus bij het opstellen van haar 

verbeteringsacties te verhogen.

 – De commissie beveelt de opleiding aan om een prioritering en matiging van de verbeterings-

projecten voorop te stellen, zodat de effecten van de verbeteringsacties duidelijk zichtbaar 

worden. 

 – De commissie vraagt de opleiding de inventaris en de kritische analyse van de resultaten van 

de bevragingen te gebruiken voor het opzetten en het uitvoeren van verbeteringsprojecten. 
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facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie is van oordeel dat de opleiding meerdere initiatieven heeft genomen om haar sta-

keholders te betrekken bij de opleiding en de kwaliteitszorg ervan. Zo kon de commissie vaststel-

len dat de studenten, naast het geven van feedback en het invullen van enquêtes, bij de opleiding 

worden betrokken doordat zij deel kunnen uitmaken van de stuurgroep van de opleiding. Ook 

kunnen zij betrokken worden in verschillende ad-hocwerkgroepen en focusgesprekken. Voor hun 

deelname en inbreng kunnen zij twee studiepunten verdienen (de opleiding brengt dit in als keu-

zetraject). De opleiding dient erover te waken dat deze deelname niet enkel gebeurt op basis van 

de te verdienen studiepunten, maar dat studenten ook geëngageerd zijn. De commissie betreurt 

het te vernemen dat studenten wegens hun statuut als bachelor-na-bachelor niet deelnemen 

aan de departementale (studenten)raad. De commissie beschouwt het als een meerwaarde in-

dien dit wel het geval zou zijn.

De commissie heeft uit de gesprekken met de docenten kunnen afleiden dat (gast)docenten zich 

betrokken voelen bij de opleiding en zich eveneens zelf voor de opleiding engageren. Zij ervaren vol-

doende openheid om te kunnen communiceren met het kernteam en de opleidingscoördinator. Zij 

hebben volgens de commissie voldoende mogelijkheden om verbeteringspunten aan te geven. Ook 

nemen de docenten deel aan verschillende departementale en opleidingsgebonden werkgroepen. 

De opleiding betrekt het werkveld in de stuurgroep. De commissie heeft uit de gesprekken ont-

houden dat de opleiding het belang inziet van het betrekken van het advies van het werkveld in 

haar werking. Volgens de opleiding waren de contacten met de stuurgroep en de frequentie van 

de contactmomenten intensief. De commissie merkt op dat de opleiding inspanningen kan leve-

ren om de vertegenwoordiging van het werkveld in de stuurgroep te optimaliseren. Naast studen-

ten, directies van afnemende scholen, personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

en pedagogische begeleiders zouden volgens de commissie ook andere externe hulpverleners, 

ouderverenigingen, zelfhulpgroepen en oud-studenten zitting kunnen hebben in de stuurgroep. 

De commissie vraagt op die manier aandacht voor het betrekken van verschillende (onderwijs)

netten waarin de (oud-)studenten tewerkgesteld zijn of een stageplaats vinden.

Het werkveld ervaart eveneens een sterke betrokkenheid in de opleiding via de mentorenop-

leiding en het POLS-overleg (Professioneel Ontwikkelende Leerschool). Dit regelmatige overleg 

maakt het mogelijk dat de opleiding het werkveld op de hoogte houdt van recente evoluties 

in onder andere het programma en het beleid van de opleiding. Het werkveld kan eveneens 

zijn noden, vragen en adviezen aan de opleiding doorgeven. De commissie is tevreden over de 

POLS-werking. De vertegenwoordigers van het werkveld voelen zich gehoord in de opleiding. In 

de enquête gericht aan de directies van de scholen waar afgestudeerden tewerkgesteld zijn, las 

de commissie dat zij de nood voelen om dicht bij de opleiding betrokken te zijn, en dan vooral 

in de vorm van lidmaatschap in de stuurgroep of POLS-overleg. De commissie wil de opleiding 

aanmoedigen een voldoende representatieve groep zitting te laten hebben in de beide overleg-

organen. 
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De commissie heeft uit het gesprek met de afgestudeerden kunnen afleiden dat de opleiding 

weinig of niet in een alumniwerking investeert. De commissie betreurt het dat afgestudeerden 

na hun afstuderen de binding met de opleiding verliezen. De afgestudeerden gaven tijdens hun 

gesprek van de commissie aan dat zij het eveneens een spijtige zaak vinden dat er geen alumni-

vereniging en dus geen verdere betrokkenheid bij de opleiding is. Het is ook niet vanzelfsprekend 

om op die manier terugkoppeling te krijgen van de resultaten van de alumni-enquêtes die de 

opleiding uitstuurt. Volgens de commissie zouden afgestudeerden een plaats moeten krijgen in 

de stuurgroep van de opleiding. Ook de responsgraad van de digitale bevragingen zou verhoogd 

kunnen worden. 

De commissie stelt vast dat de terugkoppeling van verbeteringsacties naar de stakeholders voor 

verbetering vatbaar is. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan de samenstelling van de stuurgroep te verbreden. 

 – De commissie adviseert de opleiding een alumninetwerk uit te bouwen en na te denken over 

initiatieven die de blijvende betrokkenheid van de afgestudeerden bij de opleiding garanderen. 

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende 

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In de ter beschikking staande documenten heeft de commissie kunnen lezen dat de opleiding 

zich tot doel stelt ruim inzetbare en gespecialiseerde leerkrachten te vormen. De commissie 

meent dat dit een contradictio in terminis is. 

De commissie heeft uit de reacties van studenten en afgestudeerden met wie zij gesprekken 

voerde, kunnen afleiden dat onder deze stakeholders een vrij grote mate van tevredenheid heerst 
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over de kwaliteit van de opleiding. Beide groepen vinden dat de opleiding een verdieping vormt 

op wat zij al kenden uit hun initiële opleidingen. Een van de grootste troeven van de opleiding 

is volgens de alumni dat zij de kans krijgen hun eigen leertraject en leerproces in handen te 

houden. De afgestudeerden gaven verder aan dat zij zaken die de opleiding hun bijbracht, mee-

namen naar en nog steeds toepassen in hun beroepspraktijk. Vooral het bewuster worden van 

zichzelf, de reflectie over problematieken die zij in de praktijk ervaren en de praktijkervaring die 

men opbouwt tijdens de stage, zijn volgens hen sterke punten van de opleiding. Ook de studenten 

vinden het een pluspunt om tot zelfreflectie uitgedaagd te worden. De meeste afgestudeerden 

vinden een job die aansluit bij het opleidingsprofiel. 

De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie sprak, delen vrijwel dezelfde 

mening. Ook zij zijn positief over de kwaliteit van de studenten die de opleiding aflevert. De 

opleiding levert volgens het werkveld mensen af die aansluiten bij wat het werkveld verwacht. 

Bovendien nemen leden van directies liever mensen die de opleiding gevolgd hebben, aan voor 

bepaalde functies. Ook voor benoeming is het volgen van de opleiding vaak een vereiste. De 

sterke punten van de opleiding zijn volgens het werkveld het feit dat (oud-)studenten profes-

sioneel en didactisch steviger in hun schoenen staan, en dat ze handelingsgericht werken beter 

kunnen aanpakken. Ook de koppeling van de opleidingsonderdelen en het actieonderzoek met 

de competentiematrix vindt het werkveld positief. 

Bij het lezen van de actieonderzoeken heeft de commissie haar bedenkingen in verband met de 

wisselende kwaliteit ervan geformuleerd. De commissie kon zien dat sommige actieonderzoeken 

wel degelijk gestoeld zijn op en vertrekken vanuit de competentiematrix, maar dat was niet bij 

alle actieonderzoeken die de commissie heeft ingekeken, het geval. De commissie vraagt verder 

met betrekking tot het actieonderzoek meer aandacht voor het evenwicht tussen het product en 

het proces. Zo moet er volgens de commissie in de actieonderzoeken meer aandacht zijn voor 

een degelijke theoretische onderbouwing. Ook de portfolio’s zijn volgens de commissie van wis-

selende kwaliteit, doordat elke student op zijn eigen manier zijn persoonlijke groei aanduidt. 

Volgens de commissie kan het werken met transparante en eenduidige criteria de kwaliteit van 

de portfolio’s verbeteren. 

De commissie heeft tijdens het bezoek vernomen dat de opleiding dit jaar gestart is met sta-

gebezoeken. Dit initiatief beoordeelt de commissie als positief. Volgens de commissie leidt het 

gebrek aan evaluatie van de stage en het gebrek aan transparante evaluatiecriteria evenwel tot 

onduidelijkheid over hoe de stagekwaliteit bewaakt en begeleid wordt.

Wat internationalisering betreft, heeft de commissie uit de ingekeken documenten kunnen ver-

nemen dat studenten vooral korte stages/workshops doen in het buitenland, zoals een twee-

daagse uitwisseling in Nederland. Slechts een klein aantal studenten gaat op uitwisseling of 

stage voor langere tijd. Hierbij is het de commissie opgevallen dat het vooral om studenten van 

de voltijdse opleiding gaat. Voor studenten van de deeltijdse opleiding die in hun praktijk werken, 

is het immers niet vanzelfsprekend om zich voor langere tijd naar het buitenland te begeven. 

Zowel de commissie als de opleiding zelf stelt dat internationale ervaring blijvend gestimuleerd 

moeten worden bij de studenten. 

Wat docentenmobiliteit betreft, heeft de opleiding streefdoelen geformuleerd, maar dit slechts 

op 3 VTE (het kernteam). De commissie vraagt zich af of dit streefdoel wel representatief is. Men 

kan zich afvragen hoe de gastdocenten opgevolgd en gestimuleerd worden om deel te nemen aan 

internationale uitwisselingen of workshops.
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan aandacht te schenken aan het evenwicht tussen het 

proces en het product, wat de afwerking van de actieonderzoeken en de portfolio betreft.

 – De opleiding moet er volgens de commissie over waken dat gastdocenten en deeltijdse stu-

denten voldoende worden gestimuleerd voor internationale mobiliteit.

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of 

studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in verge-

lijking met relevante andere opleidingen.

De opleiding heeft in het kader van kwaliteitszorg verschillende metingen en bevragingen bij 

haar stakeholders georganiseerd. Het resulterende cijfermateriaal en de analyse ervan veron-

derstellen het formuleren van streefcijfers. De commissie is tijdens het visitatiebezoek echter tot 

de vaststelling gekomen dat de opleiding geen systematisch onderzoek naar het onderwijsren-

dement voert, en ook geen streefcijfers inzake het rendement formuleert. De opleiding meldde 

dat op departementsniveau benchmarkgegevens inzake de slaagpercentages van de studenten 

voorhanden waren. De opleiding heeft deze cijfers echter nog niet aangewend of besproken. Ten 

aanzien van het rendement pleit de commissie voor het formuleren van streefdoelen en streef-

cijfers, en voor het gebruikmaken van de benchmarkgegevens.

De commissie kon uit de gelezen documenten opmaken dat de opleiding het belang van con-

tacten met andere opleidingen inziet om het beleid inzake onderwijsrendement uit te stippelen. 

Hiervoor werd al nagedacht over een mogelijkheid tot samenwerking met het Expertisenetwerk 

School of Education, om met verschillende opleidingen een meetinstrument te ontwikkelen en een 

gemeenschappelijke databank op te richten om het uitstroomprofiel van de studenten in kaart 

te brengen. De commissie onderschrijft de intentie van de opleiding om op eigen houtje en met 

eigen middelen – het projectvoorstel werd immers verworpen – oplossingen te zoeken voor deze 

problematiek. 

Het slaagpercentage van de opleiding ligt vrij hoog. In het academiejaar 2009–2010 slaagde 95 

procent van het studentenpubliek erin het volledige deeltraject af te werken. De gemiddelde 

studieduur van de opleiding beslaat één jaar en vijf maanden, wat volgens de opleiding volledig 

in lijn van haar verwachtingen ligt. Studenten die twee academiejaren of meer nodig hebben, 

volgen het deeltijdse traject of een flexibel studietraject.

De opleiding voert geen formeel onderzoek uit naar niet-slagen of drop-out in de opleiding. Wel 

heeft de opleiding hier informeel zicht op. Studenten worden immers uitgenodigd tot een exit-

gesprek met de leertrajectbegeleider. De meest voorkomende redenen voor studie-uitval zijn 

onderschatting van de studielast, en de combinatie van het aanvatten van de studie met werk 
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en gezin. Bij het exitgesprek probeert de opleiding indien nodig het leertraject van de student 

in de mate van het mogelijke aan te passen, om alsnog de opleiding te kunnen verderzetten. 

De commissie waardeert het dat een student die afhaakt, persoonlijk wordt benaderd via deze 

werkwijze. Bovendien geeft het exitgesprek ook nuttige informatie, zodat verbeteringstrajecten 

kunnen worden opgesteld. De rapporten van de gesprekken worden na het gesprek ook door-

gestuurd naar de studieloopbaancoördinator en ombudspersoon van de lerarenopleiding en de 

hogeschool. De commissie kon echter niet vaststellen of deze personen ook met deze informatie 

nog aan de slag gaan.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vindt het wenselijk dat de opleiding streefcijfers voor het rendement ontwikkelt.

 – De commissie beveelt de opleiding aan formeel onderzoek naar afhaken, drop-out en niet-

slagen te voeren.

oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende 

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 – het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

 – de gevoerde gesprekken met de betrokkenen,

 – de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 – de opgevraagde documenten,

 – de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

De commissie beoordeelt het ZER van de opleiding als een lijvig en verzorgd document, dat pro-

fessioneel oogt en vlot leesbaar is. De kritische reflecties bij elk onderdeel bezorgden de commis-

sie stof tot discussie. Wel kwamen vage en algemene beschrijvingen soms voor, waardoor het 

voor de commissie niet altijd duidelijk was of de beschreven feiten golden voor de hogeschool in 

haar geheel of de bachelor-na-bacheloropleiding in het bijzonder. 

Na het bezoek rapporteerde de opleiding volgende verbeteracties reeds te hebben ondernomen:

Graag willen volgende elementen toevoegen aan deze opmerking:

 – Tot academiejaar 11–12 legden we vanuit de keuzetrajecten internationalisering de link met 

de competentiematrix. Vanaf academiejaar 12–13 worden de internationaliseringscompeten-

ties, bepaald door de hogeschool, geïntegreerd in de ECTS-fiches voor 10 procent van het cur-

riculum. 

 – Tot op heden heeft de Expertisenetwerkgroep die bestaat uit een samenwerking van 

8 bachelor - na-bacheloropleidingen binnen de School of Education van de associatie 

KU Leuven  er bewust voor gekozen om de expliciete verwijzing naar ‘internationalisering’ 

niet op te nemen in de competentiematrix. De aanbeveling om dit expliciet op te nemen bij 

functioneel geheel 5.1. (‘bereid zijn zich voortdurend informeren en bij te scholen mbt het 

begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsnoden’) zal aan de ENW-werkgroep dan 

ook worden voorgelegd.

 – Bij aanvang van het academiejaar 2011–2012 zijn alle lesgevers van alle vakken uitgenodigd 

op een informatieve startvergadering waarbij alle aspecten, in het bijzonder de doelstellingen 

van de opleiding, expliciet werden toegelicht. Dit initiatief zal jaarlijks hernomen worden.

 – In academiejaar 12–13 wordt vanuit de kwaliteitsstandaarden een gevalideerde vragenlijst 

ontwikkeld i.s.m. de UA. Het POLS-project zal hierin inderdaad een belangrijke rol spelen.

 – Sinds het academiejaar 11–12 werd van start gegaan met een competentiegroei-verslaggeving 

die in trialoog met de praktijk, de student en de leertrajectbegeleider tot stand komt en voort-

durend wordt opgevolgd en bijgestuurd.

 – De opleiding heeft in het academiejaar 2012–2013 als prioritair actiepunten een kritische her-

ziening van het evaluatiebeleid.

 – Het nieuwe infrastructuurplan komt tegemoet aan de vragen van de commissie 1 bibliotheek 

en een verruiming van de openingsuren. In afwachting daarvan is sinds maart 2012 gratis in-

terbibliothecair verkeer op aanvraag van de studenten. De digitale catalogus geeft studenten 

de kans om vanop afstand werken te bestellen.

 – Binnen de hogeschool wordt hier een project rond opgezet in het kader van instroom-, door-

stroom- en uitstroombeleid.

 – De responsgraad van de wopsten (waardering onderwijsprocessen door studenten) is sinds 

2010–2011 maximaal (98 procent) gezien deze worden voorgelegd aan de studenten op het 

einde van de laatste les van een opleidingsonderdeel.

 – Vanaf het academiejaar 12–13 is de alumniwerking een prioritair actiepunt van de hogeschool.

 – De hogeschool heeft in het academiejaar 11–12 het project streefcijfers voorbereid door de 

diensten onderwijs en kwaliteitszorg. Vanaf 12–13 wordt dit project uitgerold binnen de op-

leidingen. 



176 Karel de Grote-Hogeschool – Buitengewoon onderwijs

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende 

onderwerp 2 programma voldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg voldoende

onderwerp 6 resultaten voldoende

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.
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OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding v

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie G 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen V 

onderwerp 2 programma v

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud V 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid V 

Facet 2.3 Samenhang V 

Facet 2.4 Studieomvang oké 

Facet 2.5 Studietijd V 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V 

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden V 

onderwerp 3 inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid G 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel V 

onderwerp 4 voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen O 

Facet 4.2 Studiebegeleiding G 

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg v

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V 

onderwerp 6 resultaten v

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V 

Facet 6.2 Onderwijsrendement V 

De oordelen zijn van toepassing voor:

KdG: Karel de Grote-Hogeschool 

 – Bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.
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De KHLeuven is in 1995 ontstaan uit een fusie van zes hogescholen uit de regio Leuven-Diest en 

heeft vier departementen: 

 – departement Lerarenopleiding (DLO);

 – departement Economisch hoger onderwijs (ECHO);

 – departement Gezondheid en technologie;

 – departement Sociale school Heverlee.

De hogeschool organiseert professionele bacheloropleidingen in de studiegebieden Onder-

wijs, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen 

en technologie  en Sociaal-agogisch werk. Daarnaast organiseert de KHLeuven bachelor-na-

bachelor opleidingen (BNB’s), postgraduaten en permanente vorming. Als kennisinstelling doet 

de hogeschool ook aan onderzoek en dienstverlening. Sinds 2002 maakt de KHLeuven deel uit 

van de Associatie KU Leuven.

Het departement Lerarenopleiding (DLO) ontstond bij de oprichting van de KHLeuven uit een 

fusie van twee normaalscholen met een lange traditie: het Pedagogisch Hoger Onderwijs van 

het Heilig Hartinstituut Heverlee en de Zusters van de Voorzienigheid Diest. Het DLO telt twee 

vestigingsplaatsen: Diest en Heverlee. In Diest worden twee professionele bacheloropleidingen 

aangeboden, namelijk Bachelor in het Onderwijs: Lager onderwijs en Bachelor in het Onder-

wijs: Kleuteronderwijs. In Heverlee wordt dit aanbod aangevuld met de opleiding Bachelor in het 

Onder wijs: Secundair onderwijs en Bachelor in het Onderwijs: Buitengewoon onderwijs (BaBU). 

Het DLO richt ook twee postgraduaatsopleidingen in: ‘Mentor in aanvangs- en stagebegeleiding’ 

en ‘School voor allen’. Dit laatste postgraduaat wil een antwoord bieden op de vraag naar verdere 

professionalisering bij leerzorg en diversiteit in het lager en secundair onderwijs. Dit postgradu-

aat ontstond in het BaBU-team, en de activiteiten worden vooral door de lectoren van het BaBU-

team verzorgd. 

In 1995 startte de KHLeuven met de ‘Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon Onderwijs’ 

(VOBO). In Vlaanderen bestonden wel al cursussen Bijzonder onderwijs, die door allerhande in-

stanties werden ingericht. In Vlaams-Brabant werd deze cursus ingericht door de vakbond COV 

(Christelijk Onderwijzersverbond). Dit initiatief was al een drietal jaar uitgedoofd toen de KHLeu-

ven, na de fusie van de toenmalige lerarenopleidingen van Diest en Heverlee, van start ging met 

de VOBO. Aanvankelijk was dit enkel als deeltijdse opleiding bedoeld voor mensen die werkten in 

het buitengewoon onderwijs. Externe lesgevers verzorgden de sessies, en het geheel werd gecoör-

dineerd door een halftijdse opleidingscoördinator. De opleiding zou oorspronkelijk tweejaarlijks 
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georganiseerd worden, maar door de grote vraag vanuit het werkveld werd van bij de start de 

opleiding jaarlijks ingericht. Er was ook een groeiende interesse bij de studenten van de initiële 

lerarenopleiding in deze opleiding. Vanaf 1997–1998 wordt ook een voltijds opleidingsprogramma 

aangeboden. Er studeerden in dat academiejaar 37 studenten af in het voltijdse programma en 

negentien in het deeltijdse. Sindsdien kent vooral het voltijdse programma een gestaag groeiend 

studentenaantal. In 2005 werd de VOBO omgevormd tot een professionele bachelor-na-bachelor-

opleiding Bachelor in het Onderwijs: Buitengewoon onderwijs (BaBU). In 2010–2011 volgen 

173 studenten deze BaBU: 109 in het voltijdse programma en 64 in het deeltijdse programma. 

In 2011 telt de hogeschool 7500 studenten en 700 personeelsleden. Het departement DLO telt 

ongeveer 2300 studenten, van wie 425 in Diest en ongeveer 1850 in Heverlee. Sedert 2006 is het 

DLO lid van het Expertisenetwerk ‘School of Education’ (SoE) van de Associatie KU Leuven, dat 

22 leden telt. Het departementshoofd van het departement DLO uit de KHLeuven is voorzitter 

van dit expertisenetwerk. Binnen SoE is een werkgroep rond de BNB in het Onderwijs (zowel 

Buiten gewoon onderwijs, Zorg en remediërend leren en Intercultureel onderwijs) actief.
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: excellent

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De BaBU is een specialisatie die verdieping van de competenties, verworven in de bacheloroplei-

ding, mogelijk maakt, specifiek in het domein van het buitengewoon onderwijs. De opleidingen 

waaruit de BaBU hoofdzakelijk rekruteert, zijn Bachelor in het Onderwijs (leraar lager onderwijs, 

secundair onderwijs en kleuteronderwijs), Bachelor in het Sociaal werk, en bacheloropleidingen 

van paramedische aard (Logopedie, Kinesitherapie) en van sociaal-agogische aard (Orthopedago-

gie). De opleiding BABU biedt een sterke verdieping in kennis en vaardigheden en de integratie 

hiervan in de praktijk van het werkveld van het buitengewoon onderwijs. 

De BaBU wil zich als een competentiegerichte opleiding profileren. Al vanaf de start in 1995 stond 

in de toenmalige VOBO een competentiegerichte benadering centraal. In 2005 werden binnen 

de VLHORA door alle BNB-opleidingen in het studiegebied Onderwijs vijf functionele gehelen 

geformuleerd die bepalend zijn voor de programma’s van de betrokken opleidingen. Deze zijn:

 – planmatig begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsnoden: handelen ten aanzien 

van specifieke onderwijsbehoeften op individueel, groeps- en schoolniveau, in duurzame in-

teractie met alle betrokkenen. Daarbij worden zorgvragen geformuleerd en permanent bijge-

steld, met nadruk op observatie en handelingsgerichte diagnostiek;

 – vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, re-

kening houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen: positief en deskundig 

omgaan met elke vorm van diversiteit; 

 – partner van ouders, leerlingen en een ruim team van betrokkenen uit de omgeving van de 

leerling met specifieke onderwijsnoden, vanuit een maatschappelijke verbondenheid: vanuit 

een gedeelde zorg constructief en emancipatorisch samenwerken;

 – coach van collega’s en coördinator van beleidsondersteunende maatregelen bij de implemen-

tatie van het planmatig handelen op klas- en schoolniveau: collegiale consultatie, coaching 

van collega’s, beleidsondersteuning en coördinatie op schoolniveau;

 – een zichzelf sturende en geëngageerde persoon die voortdurend leert uit eigen en andermans 

ervaringen, en uit meerdere bronnen: gestructureerd leren uit eigen en andermans ervaringen 

via een cyclisch proces, en het eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen. 
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Deze functionele gehelen of rollen zijn afgeleid van de eerder bepaalde competenties voor de 

‘Voortgezette Opleidingen Buitengewoon Onderwijs en Zorg’ (VOBO-VOZO). Om het competentie-

ontwikkelend opleiden in de hogeschool te implementeren, ontwikkelden alle opleidingen vanaf 

2005–2006 een competentiematrix in het kader van een hogeschoolbreed PWO-project. In deze 

competentiematrix worden de opleidingscompetenties (ook kerncompetenties genoemd) gecon-

cretiseerd in indicatoren, die in drie beheersingsniveaus worden ondergebracht. Het startniveau 

veronderstelt dat basisnoties van de competenties aanwezig zijn. Er wordt van uitgegaan dat 

dit niveau bij alle studenten al verworven is bij de start van de opleiding. Het integratieniveau 

veronderstelt voldoende beheersing van de competenties in een vertrouwde praktijkcontext. In 

het expertniveau geeft de student blijk van een uitstekende, professionele beheersing van de 

competenties in uiteenlopende contexten. Dit is het niveau dat men bereikt na jarenlange pro-

fessionalisering in het werkveld, en is dus een resultaat van levenslang leren.

Deze matrix werd verder geoptimaliseerd in 2007–2008 in het kader van een project van het Ex-

pertisenetwerk ‘School of Education’ (SoE) van de associatie KU Leuven, met als partner de meeste 

voortgezette opleidingen voor Buitengewoon onderwijs, Zorg en Intercultureel onderwijs (ICO), 

die samenwerken in het kader van het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO). 

De BaBU van KHLeuven was initiatiefnemer, penhouder en projectleider van dit project. In de 

competentiematrix worden de opleidingscompetenties uitgewerkt tot een begrijpelijk instru-

ment, dat als basis dient voor de opbouw van het opleidingsprogramma, de inhoud van de op-

leidingsonderdelen en het formuleren van evaluatiecriteria. Sinds het academiejaar 2008–2009 

bestaat het opleidingsprofiel van de BaBU uit zestien kerncompetenties, die ressorteren onder 

de vijf voornoemde functionele gehelen. Deze kerncompetenties van de BaBU bouwen verder op 

de algemene, algemeen beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties die de studenten 

in hun vooropleiding (bacheloropleiding) hebben verworven. De commissie is van mening dat 

zij voldoen aan de beoordelingscriteria. De competentiematrix expliciteert de relatie tussen de 

opleidingscompetenties en de beroepspraktijk waarin deze competenties moeten worden gerea-

liseerd. Het instrument is volgens de opleiding dan ook geen statisch gegeven, maar is net zoals 

de beroepspraktijk dynamisch. Uit de verschillende gesprekken die de commissie gevoerd heeft, 

komt ze tot de conclusie dat de competentiematrix als het ware de ruggengraat van de oplei-

ding vormt, bij alle stakeholders goed bekend is, erg nuttig wordt geacht en ook effectief wordt 

gebruikt. 

De BaBU ontwikkelde een eigen visie op de opleiding, die aansluit bij de onderwijsvisie van 

KHLeuven en tegemoetkomt aan de specifieke kenmerken van de opleiding. Kernbegrippen 

hierbij zijn: autonomie, verbondenheid en competentie. De opleidingsbehoeften van de student 

staan centraal: de opleidingsbehoeften die voortkomen uit de praktijkervaringen van de studen-

ten, vormen de basis van hun keuzetraject binnen de opleiding. De BaBU hanteert een ontwik-

kelingsvisie, en daarbij wordt het VN-verdrag als toetssteen genomen: de context waarin een 

kind mag leren en leven, is belangrijk. De participatie-idee van elk kind staat hierbij centraal: het 

apart nemen van een kind moet bijgevolg zo veel mogelijk vermeden worden. Omdat de context 

bij elk ecosysteem belangrijk is, spreekt de BaBU van een ecologische opleidingsvisie, die breder 

gaat dan de holistische visie. Het sterke geloof in het positief groeien van elk kind op alle vlak-

ken zorgt voor een bijzonder krachtige benadering, die haaks staat op het defect-model, dat in 

het werkveld nog vaak als visie op handicap wordt gehanteerd. In een ecologische visie vertrekt 

men van de kansen en mogelijkheden die een rijke context te bieden heeft. In die zin wil de BaBU 

nieuwe inzichten introduceren bij opleiders voor het buitengewoon onderwijs. Handelingsgericht 

werken en inclusie zijn bepalend voor de competenties van de opleiding. De kraanvogelsymbo-

liek die het DLO in het logo van het departement hanteert, wil overigens uitdrukking geven aan 

dynamiek, kwaliteit, en de kans op ‘uitvliegen’ en ruimte geven. 

Het departementshoofd en de opleidingsverantwoordelijke zien de BaBU als een opportuniteit 

om onderzoek en onderwijs te combineren, en op die manier de onderwijspraktijk te verbeteren. 
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De competenties van de opleiding zijn deels het resultaat van praktijkgericht onderzoek. In een 

context waarin reflecteren over schoolontwikkeling voortdurend aan de orde is, kan de integratie 

van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening een extra stimulans betekenen 

voor studenten die kiezen voor deze BNB in het Onderwijs, en die vaak al een groot maatschap-

pelijk engagement vertonen om zich voor jongeren in te zetten. 

De commissie heeft grote waardering voor de consistente beleidsvoering van de hogeschool, die 

waarneembaar is via de rationaliteit van het beleid inzake de keuze voor kwaliteit van de op-

leiding onder het motto: niet het vele is goed, maar het goede is veel. Van hoog tot laag in de 

organisatie is het beleid waarneembaar, gebaseerd op de kernbegrippen autonomie, verbonden-

heid en competentie. Op basis van de gesprekken en van de vele documenten die de commis-

sie kon raadplegen, komt de commissie tot het besluit dat de BaBU niet alleen erg goed weet 

waarvoor ze staat en dat ook duidelijk verwoordt naar alle stakeholders, maar in Vlaanderen 

werkelijk toonaangevend is en met overtuiging de innovatieve ideeën uitdraagt. De voortrek-

kersrol van de KHLeuven in de School of Education is duidelijk zichtbaar. De partners in SoE zijn 

niet alleen de bacheloropleidingen Buitengewoon onderwijs, maar ook de bacheloropleidingen 

Zorg en remediërend  leren en Intercultureel onderwijs. De competenties beperken zich niet tot 

de leraren buitengewoon onderwijs, maar zijn ook in het gewoon onderwijs van toepassing. De 

opleiding stelt dat, onafhankelijk van de onderwijscontext waarin een leerling met specifieke 

zorgvragen zich bevindt, hij een leerkracht nodig heeft die deze competenties bezit. Die benade-

ring is volgens de commissie zeker nog niet overal in het werkveld doorgedrongen, en in die zin 

werkt de BaBU vernieuwend. De opleiding wordt door het Vlaamse onderwijsbeleid regelmatig 

geconsulteerd en krijgt specifieke onderzoeksopdrachten in het kader van het onderwijskundig 

beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO), bedoeld voor de voorbereiding, 

uitvoering, evaluatie en bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Volgens de BaBU zijn de opleidingscompetenties niet alleen representatief voor het werkveld 

waartoe wordt opgeleid; ze zijn ook conform de eisen die zowel in binnen- als buitenland aan 

een professionele bacheloropleiding worden gesteld. De opleidingscompetenties sluiten aan bij 

de onderwijsvisie van de KHLeuven en het wettelijke kader, zoals dat in het Structuurdecreet van 

2003 door de Vlaamse overheid is uitgetekend. Ze stroken eveneens met de indicatoren van ni-

veau 6 van het Europees Kwalificatiekader. De commissie beaamt de conclusies die de opleiding 

trekt, en is daarom van mening dat de opleidingsdoelstellingen voldoen aan het bachelorniveau. 

De commissie stelt vast dat de opleiding de concordanties met het Europees Kwalificatiekader, 
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de onderwijsvisie van de hogeschool en het Structuurdecreet gevisualiseerd heeft in een heldere 

tabel. De BaBU heeft dankzij de expertise die al door de opleiding ontwikkeld was, bijgedragen 

tot het formuleren van de competenties die alle opleidingen in Vlaanderen nu als uitgangspunt 

nemen. 

De BaBU gebruikt de competentiematrix om de competenties te operationaliseren, zodat ze han-

teerbaar worden in een opleidingscontext. De competentiematrix wordt gebruikt als ankerpunt 

om de verschillende taken, het actieonderzoek, het groeiboek en de stages aan op te hangen. De 

indicatoren zijn in een groeilijn geordend, wat het instrument bijvoorbeeld geschikt maakt als 

reflectie- en begeleidingsinstrument. De competentiematrix van de BaBU wordt jaarlijks herzien, 

omdat de opleiding wil inspelen op veranderingen die zich in het werkveld voordoen. Daarbij 

is de houdbaarheidsdatum van de zestien competenties langer dan die van de indicatoren per 

beheersingsniveau. Zowel de studenten als het opleidingsteam worden bij dit herzieningsproces 

betrokken. Een aanzet hiervoor gebeurt tijdens de tweedaagse van het BaBU-team. Die aanzet 

wordt vervolgens in de adviesraad bij vertegenwoordigers van studenten en werkveld getoetst. 

De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken actoren, namelijk werkveld, 

studenten, het lectorenteam, de initiële lerarenopleidingen, collega-opleidingen, de KU Leuven, 

pedagogische begeleiding en het COV (als vroegere inrichter van de opleiding). 

De commissie stelt vast dat de indicatoren jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig aan-

gepast in functie van de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De praktijkcomponent 

van de opleiding wordt sterk uitgewerkt met de scholen (dus het werkveld), en kan bijgevolg be-

schouwd worden als een vorm van werkplekleren. De commissie besluit dat de scholen werkelijk 

partner zijn in het opleidingsproces, onder meer voor wat de afstemming van de doelstellingen 

op het relevante beroepenveld betreft. 

De BaBU streeft ernaar haar opleidingsdoelstellingen ook in een ruimer internationaal kader 

te verankeren. Sedert 2008 onderhoudt de opleiding nauwe contacten met de Nederlandse ho-

geschool Windesheim, die een masteropleiding Special educational needs (SEN) organiseert. Beide 

opleidingen organiseren regelmatig gemeenschappelijke studiedagen waar over de opleidings-

doelstellingen en de concretisering ervan in het opleidingsprogramma wordt gereflecteerd. Het 

opleidingsprofiel van de BaBU was eveneens een inspiratiebron voor het Landelijk Expertisecen-

trum Onderwijs en Zorg, dat in Nederland opleidingsprofielen heeft uitgeschreven voor master-

opleidingen SEN.

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie excellent

facet 1.2 domeinspecifieke eisen goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te be-

reiken.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De BaBU streeft ernaar haar opleidingsvisie in een consistent programma gestalte te geven. Dit 

betekent dat de krachtlijnen van deze visie ook de pijlers zijn waarop het opleidingsprogramma 

rust, namelijk:

 – Autonomie: de studenten worden geschoold in de eigen werk- of stagesituatie. De vragen en 

behoeften die in deze praktijk ontstaan, vertalen zich in verschillende keuzemogelijkheden 

in het programma. Resultaat hiervan is een ‘in service’-programma met een ruim aanbod aan 

keuzemogelijkheden (persoonlijk leertraject). De studenten worden immers als volwassenen 

beschouwd. 

 – Competentie: de wisselwerking tussen theorie en praktijk wordt in de samenhang van het 

programma geconcretiseerd door de koppeling van praktijkopdrachten aan iedere module. 

Deze opdrachten dienen zowel om de hoor- en werkcolleges voor te bereiden, als om de leerin-

houden in de praktijk van het onderwijs effectief toe te passen. Alle studenten, ongeacht hun 

vooropleiding of hun (beoogde) werksituatie, moeten zich kunnen waarmaken door te werken 

aan hun competenties. 

 – Verbondenheid: studenten diepen zowel onderling als met lectoren (leer)ervaringen uit. De 

BaBU wil zich als opleiding verbonden weten met kinderen in het buitengewoon onderwijs 

(BuO) en met de studenten, vandaar dat zij oplegt dat de studenten effectief aanwezig dienen 

te zijn. 

De opleiding wordt aangeboden in een voltijds en in een deeltijds traject. Het voltijdse program-

ma wordt als een eenjarige dagopleiding georganiseerd, het deeltijdse traject als een tweejarige 

weekendopleiding. Altijd krijgt de student een gepersonaliseerd leertraject aangeboden, geba-

seerd op zijn persoonlijke interesse (voltijds traject VT) of de context waarin hij werkt (deeltijds 

traject DT), dankzij een uitgebreide reeks keuzeopleidingsonderdelen. Het VT richt zich vooral tot 

pas afgestudeerde bachelors zonder ervaring in het werkveld SEN. De voltijdse studenten starten 

elke week met twee dagen stage, gevolgd door twee dagen waarop de verschillende opleidings-

onderdelen worden aangebracht in de hogeschool zelf. Vrijdag is voorbehouden voor zelfstudie, 

taken en actieonderzoek. In het voltijdse programma omvat stage een derde van het totale aantal 

studiepunten. De studenten worden betrokken bij de keuze van de school, het type buitengewoon 

onderwijs en het niveau van onderwijs waar de stage plaatsvindt. 

Het DT richt zich in de eerste plaats tot studenten die al in het werkveld SEN actief zijn. Zij kun-

nen de leerinhouden, vaardigheden en attitudes voortdurend en onmiddellijk uitproberen, oefe-

nen en kritisch toetsen in de werkelijkheid van hun klas- en schoolomgeving. Zij leren effectief 

op hun werkplek. In het deeltijdse programma is dit werkplekleren dan ook geïntegreerd in de 
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opleidingsonderdelen. Deze kandidaten, die meestal ouder zijn dan de kandidaten van het vol-

tijdse programma, hebben ervaring in een welbepaald segment van het buitengewoon onderwijs 

(bijvoorbeeld leerlingen met autismespectrumstoornissen in het buitengewoon basisonderwijs), 

van waaruit ze de lessen met hun inbreng verrijken. Zij focussen zich op leereffecten die onmid-

dellijk zichtbaar zijn in hun praktijk. Zij bevinden zich in een drukke fase van hun persoonlijke 

ontwikkeling: beginnende leerkrachten, jonge gezinnen, gezinsuitbreiding… Daarom willen ze 

het maximale rendement halen uit de tijdsinvestering van deze studie. De opleiding probeert 

hieraan tegemoet te komen door een specifieke jaarplanning met lessen in het weekend en op 

woensdagnamiddag. 

Beide programma’s bestaan uit verplichte, gemeenschappelijke opleidingsonderdelen en een 

waaier aan keuzemogelijkheden. De gemeenschappelijke opleidingsonderdelen zijn ‘Visie en 

netwerken’, ‘Handelingsplanning’, ‘Teamwerking buitengewoon onderwijs’, ‘Reflecterend leren’ 

en ‘Actieonderzoek’. Zij vormen de hoekstenen van het programma. De opleiding is concentrisch 

en niet modulair: in elk opleidingsonderdeel worden verschillende competenties verworven en 

gaandeweg verdiept. Dit is duidelijk te zien in de concordantiematrix, die geldt voor zowel het 

VT als het DT. Deze matrix geeft aan welke competenties in welke opleidingsonderdelen worden 

gerealiseerd. Op deze wijze kan op opleidingsniveau bewaakt worden of alle competenties vol-

doende aan bod komen. De concordantiematrix is een dynamisch document dat mee evolueert 

met de klemtoonverschuivingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van ontwikkelingen in het werk-

veld) in de competenties. 

De opleiding denkt eraan om in de toekomst de lessentabel van VT en DT omwille van flexibiliteit 

meer op elkaar af te stemmen. In de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen worden visies en 

methodieken verworven die in de keuzeopleidingsonderdelen naar specifieke doelgroepen en/

of interessegebieden zijn geconcretiseerd. Drie elementen van de opleiding leggen expliciet de 

nadruk op het geïntegreerd verwerven en inzetten van alle opleidingscompetenties, namelijk: 

 – de stages, waarin de verworven kennis en inzichten in de praktijk toegepast worden;

 – het actieonderzoek, met als rode draad het handelingsgericht werken, waarvan duidelijk moet 

aangetoond worden dat het cyclische proces is doorlopen;

 – supervisie, intervisie en portfolio.

Zowel in het VT als in het DT krijgen studenten verschillende keuzemogelijkheden, zodat ze een 

traject kunnen samenstellen, waarin hun leerlingen met wie zij werken of willen werken, gron-

dig bestudeerd worden. VT-studenten zijn nog niet aan het werk in een specifiek segment van 

het werkveld SEN, maar hebben meestal een vrij brede interesse. DT-studenten weten aan welke 

leerlingen zij onderwijzen, en willen meestal zo snel mogelijk het onderwijs bestuderen dat zij 

in hun beroepsleven aan hun doelpubliek geven. Alle studenten kunnen daarom in hun traject 

verschillende keren een keuze maken voor een bepaald doelpubliek, gebaseerd op het cognitieve 

niveau van de leerlingen en de leeftijd van de doelgroep. De studenten moeten een major en een 

minor kiezen (de keuze van de major bepaalt de tweede stage in het VT), alsook een verdiepende 

module of thema. Voor elk van deze drie opleidingsonderdelen worden minstens vijf keuzemo-

gelijkheden geboden. Sommige keuzeopleidingsonderdelen zullen volgens de opleidingsverant-

woordelijken misschien in de toekomst verplichte onderdelen worden, zoals Autismespectrum-

stoornissen (ASS) en Gedragsproblematiek, omdat alle studenten er uiteindelijk mee te maken 

krijgen. De commissie heeft uit de gesprekken met studenten, oud-studenten en het werkveld 

kunnen opmaken dat de opleiding voor wat het programma aangaat, sterk de vinger aan de 

pols houdt. De commissie suggereert de opleiding om nog verder te reflecteren over de balans 

tussen opleidingsverantwoordelijkheid (visie en sturing van het programma) en de persoonlijke 

leerbehoeften van studenten. De commissie beseft dat het een moeilijke oefening is, want zowel 

studenten als oud-studenten geven aan dat zij ervaren: ‘kiezen is verliezen’. 



Katholieke Hogeschool Leuven – Buitengewoon onderwijs 187

Voor elk opleidingsonderdeel bestaan ECTS-fiches, die de leerdoelen, gedragsindicatoren, de op-

dracht en evaluatie duidelijk weergeven. De ECTS Award die KHLeuven in het najaar van 2011 in 

de wacht gesleept heeft, is volgens de commissie het bewijs voor de uitstekende kwaliteit van de 

ECTS-fiches in alle opleidingen, dus ook in de BaBU, en is een gevolg van het sterke onderwijsbe-

leid dat in de hele hogeschool gestalte krijgt. 

De commissie beoordeelt het programma van de opleiding als consistent en doordacht. Ze heeft 

waardering voor de wijze waarop het VT en het DT georganiseerd worden. Het programma wordt 

jaarlijks systematisch geactualiseerd met alle betrokkenen. De commissie is van mening dat de 

metafoor van de symboliek van de kraanvogel die in het logo van het departement voorkomt, 

werkelijk van toepassing is op de BaBU, en dat de doelstellingen op uitstekende wijze in het pro-

gramma worden vertaald. De internationale dimensie in het programma is duidelijk aanwezig, 

zowel voor onderzoek als via intense samenwerking met de Nederlandse hogeschool Windes-

heim, voor wat het delen van expertise en het uitwisselen van docenten betreft. 

Wat de studentenmobiliteit betreft, maken BaBU-studenten geen gebruik van de mogelijkheid 

om lange internationale ervaringen op te doen. Dit heeft te maken met het specifieke profiel 

van de studenten, maar ook met het feit dat één jaar hiervoor weinig ruimte biedt. De opleiding 

zoekt daarentegen naar mogelijkheden om korte internationale ervaringen in de BaBU vorm te 

geven. In het kader van SoE werd iemand uitgenodigd die bij Europese projecten betrokken is. 

Studenten worden ook uitgedaagd om in de verdiepingsmoduele een internationale ervaring op 

te doen. Zij kunnen daarbij kiezen uit twee opties: ‘GON en inclusie’ waarbij zij een good practice 

uit het buitenland moeten voorstellen of ‘Internationalisering’ waarbij studenten een specifiek 

thema rond SEN met buitenlandse studenten behandelen. Nagenoeg alle studenten kozen in het 

verleden voor de internationale uitwisselingsoptie. 

Op regelmatige basis worden de moduleboeken en de verschillende activiteiten inhoudelijk ver-

nieuwd. Vertrekpunt van alle herzieningen blijft het beleidsplan van de opleiding. Tijdens de 

jaarlijkse tweedaagse van het volledige opleidingsteam wordt het beleidsplan van de opleiding 

grondig getoetst, en worden voorstellen rond vernieuwing of curriculumherziening besproken. 

Kwaliteitsonderzoeken en projectaanvragen hebben eveneens tot doel om op basis van evalu-

atie- en onderzoeksgegevens de inhoud van opleidingsonderdelen te actualiseren en te optima-

liseren. Op opleidingsniveau bewaakt de adviesraad de kwaliteit van de opleiding. De adviesraad 

bestaat uit de lectoren, uitgebreid met externen en studenten. De opleiding anticipeert hierbij 

voortdurend op tendensen die vanuit actuele wetenschappelijke inzichten, de samenleving, het 

werkveld, de hogeschool en het onderwijsbeleid op de opleiding inwerken. 

De externe lesgevers worden op de hoogte gebracht van deze veranderingen in een gemeen-

schappelijke vergadering, in de brochure voor externe lesgevers en bij de voorbereiding van hun 

bijdrage. Ook voor mentoren en directies van de stagescholen worden overlegvergaderingen ge-

organiseerd. Zij krijgen de informatie ook in allerhande formulieren en in het stagemoduleboek. 

De commissie heeft verschillende voorbeelden van recente curriculumherzieningen gekregen, 

onder meer de vervanging van de portfolio door het groeiboek in het VT.

Aanbevelingen ter verbetering: /
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facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In de opleiding worden theoretische achtergronden, denkkaders en methodieken aangereikt. 

Deze verschillende inhouden zijn per opleidingsonderdeel weergegeven in de moduleboeken. Er 

wordt van de studenten verwacht dat zij de kennis uit de contactmomenten verder aanvullen 

met zelfstudie, en vanuit hun praktijkervaring hierover kritisch reflecteren. Voor de uitdieping 

van deze inhouden worden allerhande taken aangeboden. Bij de uitwerking van deze taken wor-

den de studenten begeleid door de lectoren. De lectoren moedigen de studenten ook aan om 

daarbij gebruik te maken van het studielandschap, met inbegrip van een e-bibliotheek. 

Daarnaast heeft de opleiding ook aandacht voor vaardigheden die het maatschappelijk func-

tioneren ondersteunen. Teamwerk in een professionele context en communicatie zijn uiterst 

belangrijk, en komen in verschillende opleidingsonderdelen aan bod. Respect voor teamleden, 

ouders en leerlingen loopt als een rode draad door het hele programma.

De opleiding houdt de praktijk als het ware een spiegel voor en vice versa, en dat wordt over-

vloedig geïllustreerd met voorbeelden. Door te vertrekken vanuit de leervragen van de studenten 

staan meteen ook de leerbehoeften van het werkveld centraal in de opleiding. De opleiding pro-

beert hierop een praktijkgeoriënteerd en wetenschappelijk onderbouwd antwoord te bieden op 

basis van literatuur, onderzoek en (inter)nationale contacten. De opleiding kiest er expliciet voor 

om veel belang te hechten aan coaching in de eigen werk- of stagesituatie. De opleiding gebeurt 

dus ‘in service’. In het voltijdse programma betekent dit concreet dat twee dagen per week uitge-

trokken worden voor stage en twee dagen per week voor contactmomenten. Op die manier wor-

den theorie en praktijk met elkaar verbonden. De vijfde dag is voorzien voor taken en evaluatie. 

De scholen worden beschouwd als partner in het groeiproces dat studenten doormaken; tussen 

opleiding, student en school wordt een ‘trialoog’ opgezet. De opleiding heeft documenten ont-

wikkeld, gebaseerd op de competentiematrix, als ondersteuning voor de regelmatige gesprekken 

tussen de mentor in de school en de student. VT-studenten hebben twee verschillende stageperi-

oden in het buitengewoon onderwijs, in een inclusieve context of ter ondersteuning van een zorg-

school. Indien de studenten geen inclusieproject ondersteunen tijdens één van de twee stagepe-

riodes, lopen ze vier dagen observatiestage bij een GON-leerkracht. In het voltijdse programma 

brengen de studenten ook een week door in een instelling of centrum waar personen met een 

functiebeperking verblijven of werken (inleefweek). Zo krijgen ze ook een beeld van de leefwereld 

van deze personen buiten en/of na het onderwijs. De commissie suggereert om te onderzoeken 

of een student zowel in het buitengewoon onderwijs (BuO) als in het gewoon onderwijs (zorg of 

ION) stage zou kunnen lopen, en de keuze voor twee verschillende stageplaatsen dus niet hele-

maal vrij te laten. De opleiding investeert zowel in de eigen begeleiding van de studenten (die 

nog door de lectoren op stage worden bezocht) als in de ondersteuning van het werkveld in hun 

begeleidingsopdracht met behulp van de mentorenvormingen. De opleiding ziet de stagebezoe-

ken overigens als een bijkomende mogelijkheid tot afstemming tussen de BaBU en het werkveld. 
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In het deeltijdse programma zijn studenten ofwel aan het werk in het buitengewoon onderwijs, 

ofwel lopen ze er zeven uur per week stage. Het uitgangspunt voor zowel het voltijdse als het 

deeltijdse programma is het bewerkstelligen van een constante wisselwerking tussen theorie en 

praktijk. Professionals passen hun beroepsvaardigheden immers toe vanuit theoretische kaders 

en inzichten, die hen in staat stellen te reflecteren en zich professioneel te ontwikkelen. De com-

missie vraagt de opleiding om in het kader van een meer onafhankelijke oordeelsvorming te 

overwegen of voor DT-studenten een andere werkplek dan de eigen school ook kan overwogen 

worden tijdens de stage. Dit is misschien mogelijk via een uitwisseling met een medestudent. 

Zowel voor VT als voor DT is de evaluatie sterk verankerd in de beroepspraktijk in de vorm van 

authentieke (stage)opdrachten, waarvan de thema’s uit het werkveld afkomstig zijn en die ook in 

het werkveld moeten gerealiseerd worden. De commissie heeft vele voorbeelden van stageversla-

gen ingekeken, en heeft waardering voor het concept en de begeleiding van de stages.

De opleiding zoekt aansluiting bij de recente ontwikkelingen in het vakgebied en de beroeps-

praktijk. Het werkveld SEN is voortdurend in beweging, en de opleiding beschouwt het als haar 

opdracht om zo adequaat mogelijk op deze dynamiek in te spelen en er waar mogelijk op te an-

ticiperen. In de eerste plaats heeft de opleiding geopteerd voor een duidelijke programmastruc-

tuur. Het programma vertrekt in de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen van visieontwik-

keling en werkwijze (handelingsplanning), die daarna in de keuzeopleidingsonderdelen worden 

toegespitst op doelgroepen. In het actieonderzoek (dat als een eindproef kan worden beschouwd) 

brengen de studenten dan terug de volledige cyclus van handelingsplanning in de praktijk. De 

uitgangspunten autonomie, competentie en verbondenheid moeten in het actieonderzoek aan 

bod komen. De opleiding ziet als valkuil van het concept de druk vanuit de praktijk om rond één 

kind te werken. Ze vraagt dat handelingsplanning ingebed is in een klasgebeuren. De commissie 

onderschrijft deze bezorgdheid en heeft waardering voor de manier waarop de opleiding daar 

een antwoord op geeft. De commissie is van mening dat het concept van het actieonderzoek de 

onderzoekshouding van de studenten stimuleert. 

De opleiding vindt het belangrijk dat de communicatie binnen het team ook zichtbaar moet zijn 

voor wat het actieonderzoek betreft, en daarom werden controleformulieren ontworpen. 

De samenwerking met het werkveld is ook intens, omdat de BaBU met de hulp van het Pedago-

gisch Didactisch Centrum Leuven (PDCL) vele nascholingen voor het werkveld organiseert, en 

verschillende lectoren van de opleiding als expert gevraagd worden in scholen, pedagogische 

begeleidingsdiensten en zorgcentra. Het lectorenteam volgt overigens in 2011–2012 meer dan 

70 inclusiekinderen (ION) en GON-kinderen in het gewoon onderwijs op, en geeft op die manier 

bijkomende ondersteuning bovenop of naast de zorg die op school wordt voorzien. Vanuit de 

maatschappelijke context beveelt de commissie aan om de relatie tussen de initiële lerarenop-

leidingen en de BaBU te versterken, en nieuwe inhoudelijke impulsen te geven.

De commissie heeft vele voorbeelden gekregen van de integratie van het toegepast wetenschap-

pelijk onderzoek en de dienstverlening in het onderwijsprogramma. Een lector van de opleiding 

neemt op vraag van het departement Onderwijs sedert 2009 deel aan een Europees project, waar-

in onderzocht wordt welke competenties essentieel zijn in de opleiding van alle leraren om hen 

voor te bereiden op inclusief onderwijs. De onderzoeken over inclusief onderwijs waar de BaBU 

bij betrokken was en de ervaringen in het werkveld, bevestigen het feit dat het onderwijsmodel 

van de scholen voor buitengewoon onderwijs niet zomaar kan getransfereerd worden naar scho-

len voor gewoon onderwijs, en de BaBU wil daar rekening mee houden. Inclusie vereist ‘anders 

denken’ over de ontwikkeling van leerlingen. Door het onderzoek rond inclusie werkt de oplei-

ding aan een effectieve maatschappelijke nood van leerlingen, leerkrachten, scholen en ouders. 

Inclusief onderwijs vergt ondersteuning, die op dit ogenblik te weinig geboden wordt. De BaBU wil 

hier verandering in brengen door de toekomstige opleiders in het buitengewoon onderwijs maar 

ook in het gewoon onderwijs deze nieuwe inzichten bij te brengen. De commissie heeft vastge-

steld dat die inzichten rond inclusie effectief in het programma geïntegreerd zijn. 
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In het academiejaar 2011–2012 investeert het DLO fors in haar praktijkcomponent. 

De opleiding is betrokken bij drie projecten, gefinancierd met het innovatiefonds en defiscalise-

ringsmiddelen, en die een kwalitatieve uitbouw van de praktijkcomponent als centraal thema 

beogen. Het betreft:

 – ‘Innovatie Stage’ (SIS): wil het Stage Informatiesysteem, dat momenteel slechts door enkele 

opleidingen wordt gebruikt als digitaal stageorganisatiesysteem, verder ontwikkelen tot een 

instrument op maat van de verschillende opleidingen en met een meerwaarde voor het werk-

veld, de lectoren, de studenten, de opleiding en het departement. Dit moet leiden tot heldere 

aanvraagprocedures, een betere communicatie met het werkveld en een digitaal documen-

tenbeheer. 

 – Vervolgproject: Zelfevaluatietool voor Stagescholen (ZETSS). Het ZETSS-project is een School of 

Education-project dat momenteel aan de opleiding Bachelor in het Onderwijs: Lager onderwijs 

van de KHLeuven wordt gerealiseerd. Het project werkt aan een vernieuwde relatie met de 

stagescholen, waarbij de wederzijdse bevruchting centraal staat. Dit vervolgproject wil de in-

zichten en resultaten van dit project in alle opleidingen van het departement implementeren. 

 – Optimaliseren van het stageconcept en de stagebegeleiding binnen het spanningsveld van 

stage en flexibilisering. Dit project wil via vergelijkend onderzoek de huidige stageopbouw en 

efficiëntie van de stagebegeleiding kritisch belichten, en eventuele alternatieven op maat van 

de DLO-opleidingen uitwerken. 

De resultaten van die projecten worden in de tweede helft van het academiejaar 2011–2012 ver-

wacht en zullen later in de opleiding geïmplementeerd worden. De opleiding geeft aan dat de 

studenten BaBU tot nog toe onvoldoende deelnemen aan onderzoeksprojecten, en zoekt naar 

mogelijkheden om hieraan te remediëren. De commissie moedigt de opleiding aan hiermee door 

te gaan.

De opleiding wil een evenwicht zoeken tussen verschillende visies omtrent de huidige en toe-

komstige praktijk van het buitengewoon onderwijs, om zo haar studenten beter voor te bereiden 

op de mogelijke ‘praktijkschok’, waarin ook verschillende meningen naast elkaar bestaan. Vanuit 

diverse contacten wordt vastgesteld dat er soms een spanningsveld bestaat tussen de opleidings-

visie (die sterk de klemtoon legt op ontwikkeling) en de visie binnen bepaalde segmenten van het 

werkveld (defectvisie). Dit daagt de opleiding uit om te blijven investeren in een constructieve 

dialoog met het werkveld. Het werkveld is méér dan scholen; ook begeleidende, therapeutische, 

socioculturele en maatschappelijke settings krijgen aandacht. Tijdens de opleiding wordt de stu-

denten op het hart gedrukt dat ze zelfs met heel kleine veranderingen iets kunnen realiseren 

tijdens hun inclusiestage of later in hun beroepsleven. Belangrijk is dat de studenten doordron-

gen zijn van de visie op handicap, waarbij leerlingen zeer goed in de klas worden ondersteund. 

Voor studenten zonder pedagogisch diploma wordt een module voor niet-leraars voorzien (vijf 

studiepunten), die de studenten extra moeten opnemen. De commissie waardeert dit initiatief, 

maar vraagt de opleiding op basis van de gesprekken met studenten en oud-studenten om vol-

doende aandacht voor didactiek in die module te ontwikkelen. Een herbezinning over de module 

naar inhoud en naar studiepunten behoort volgens de commissie tot de mogelijkheden.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om een student zowel in het buitengewoon onderwijs 

(BuO) als in het gewoon onderwijs (zorg of ION) stage te laten lopen, en de keuze dus niet 

helemaal vrij te laten. 

 – De commissie vraagt de opleiding om voldoende aandacht aan didactiek in de module voor 

niet-leraars te besteden. 
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facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De competenties worden in de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor het eerst verkend 

en dan verder uitgediept in de keuzeopleidingsonderdelen met een major/minorconcept. Zoals 

vermeld in facet 2.1 is het studieprogramma concentrisch opgebouwd, wat betekent dat in ieder 

opleidingsonderdeel aan meerdere competenties wordt gewerkt. Ondanks de ruime waaier aan 

keuzemogelijkheden biedt de BaBU volgens de commissie een programmatorisch coherent en 

inhoudelijk consistent programma aan, zowel voor het VT als voor het DT. Dit wordt gegaran-

deerd doordat de visie op handicap en het handelingsgericht werken de rode draad is in alle 

opleidingsonderdelen. De commissie waardeert de transparante visuele voorstelling van het 

programma-aanbod, dat de studenten in staat moet stellen om hun persoonlijke leertraject uit 

te tekenen. Het opleidingsteam geeft in de gesprekken met de commissie aan dat het verschil in 

studiepunten voor enkele gemeenschappelijke opleidingsonderdelen uit het VT en het DT terug 

zal bekeken worden, in het licht van voldoende flexibilisering en de mogelijke overgang van de 

ene naar de andere route. 

In de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen worden de visie op functiebeperking en de hulp-

vraag, de cyclus van het handelingsgericht werken, teamwerking en het reflecterend leren be-

handeld. Deze aspecten worden verder toegespitst naar de doelgroep en/of het interessegebied 

in de keuzeopleidingsonderdelen. Voor wat de keuzeopleidingsonderdelen betreft, vormen de 

professionele context waarin de student actief is (vooral in het deeltijdse programma) en/of de 

stageplaats waarvoor de student zelf kiest (vooral in het voltijdse programma) de uitgangspun-

ten bij het keuzeproces. Uit de concordantiematrix blijkt dat de beoogde competenties via elk 

gekozen traject aan bod komen. De student kan zelf zijn persoonlijke leertraject samenstellen, 

waarbij een doorgaande lijn vertrekt van de theorie naar de eigen praktijk via keuzeopleidingson-

derdelen, opdrachten, stage en onderwerp voor het actieonderzoek. Dit gebeurt steeds in samen-

spraak met de supervisor die de student van bij de aanvang en tijdens de opleiding in dit proces 

zal begeleiden. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze binnen deze oplei-

dingsonderdelen maken. Omdat de laatste jaren bijna alle studenten kiezen voor ‘autisme’ en 

‘gedragsproblemen’ vraagt het opleidingsteam zich af of het nog opportuun is om deze thema’s 

als keuzeoptie te blijven aanbieden, en of ze niet beter als gemeenschappelijke opleidingsonder-

delen kunnen worden geprogrammeerd. 

De commissie is van mening dat de samenhang van het programma rechtdoet aan de uitgangs-

punten van het onderwijsconcept, dat gebaseerd is op autonomie, competentie en verbonden-

heid. De commissie heeft kunnen ondervinden dat het onderwijsconcept niet zomaar een woord 

is, maar een doorleefde werkelijkheid in de hele opleiding en zelfs in het departement. De lecto-

ren nemen de gemeenschappelijke onderwijsvisie in elk opleidingsonderdeel op. 

Aanbevelingen ter verbetering: /
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facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenminste 

60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De bachelor-na-bacheloropleiding telt 60 studiepunten en wordt aangeboden in een voltijds tra-

ject over één academiejaar en een deeltijds traject, gespreid over twee academiejaren. De oplei-

ding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van 

een bachelor-na-bacheloropleiding.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De hogeschool heeft in 2005 een visie op studeerbaarheid uitgetekend. Volgens deze visie maken 

studietijdmetingen slechts een onderdeel uit van een cyclisch proces dat de studeerbaarheid van 

de opleidingen moet garanderen. Iedere lector bekijkt binnen zijn/haar opleidingsonderdeel de 

gevraagde studiebelasting in verhouding tot de studiepunten. Jaarlijks schatten de lectoren bij 

het opmaken van de ECTS-fiches van hun opleidingsonderdeel de studiebelasting van de stu-

denten in. Op basis hiervan krijgen de contacturen en taken concreet gestalte. De bedoeling is 

om binnen de begrote studietijd het opleidingsprofiel zo kwalitatief mogelijk te realiseren. De 

jaarlijkse studentenevaluaties van de opleidingsonderdelen verschaffen de lectoren informatie 

om hun praktijk aan te passen in functie van een zo optimaal mogelijke afstemming tussen de 

begrote en bestede studietijd. Om de bestede studietijd te achterhalen, werd in 2006–2007 in de 

BaBU een studietijdmeting opgezet. Deze meting werd voor het voltijdse en het deeltijdse pro-

gramma anders aangepakt. 

Studenten uit het voltijdse programma vullen studietijdgegevens in met schatting achteraf. Het 

resultaat van de studietijdmeting in 2006–2007 toont aan dat voor bijna alle opleidingsonderde-

len de bestede studietijd ver beneden de begrote studietijd ligt, namelijk tussen tien en achttien 

uren per studiepunt. De stage en het actieonderzoek vormden een uitzondering. De opleiding 

kent geen examens, en dus gaat de meeste studietijd van de studenten naar de contactmomen-

ten, die 67 procent van de studietijd uitmaken. Aan de opdrachten buiten de contacttijd wordt 

25 procent van de studietijd besteed, en 8 procent van de studietijd gaat naar het zelf verwerken 
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van de leerstof. De commissie heeft de analyse van de resultaten van de studietijdmeting kunnen 

inkijken, alsook de aanbevelingen die werden geformuleerd om de begrote en de bestede studie-

tijd beter op elkaar af te stemmen. De resultaten van deze studietijdmeting werden in 2009–2010 

genuanceerd via focusgesprekken. Uit die gesprekken blijkt dat de studenten de opleiding ar-

beidsintensief vinden, maar dat de inspanningen goed gespreid zijn over het academiejaar. Om-

dat de studenten ook vrij veel verplichte opdrachten dienen af te werken buiten de contacttijd, 

heeft een werkgroep de verschillende taken onder de loep genomen en werden die onderling 

afgestemd. De commissie vindt de oprichting van die werkgroep rond taken lovenswaardig, en ze 

hoopt dat de doelstelling om regie te voeren over het takenpakket kan gerealiseerd worden. De 

commissie raadt de opleiding ook aan te onderzoeken op welke wijze aan de vormgeving van de 

taken kan worden gesleuteld, door bijvoorbeeld minder papierwerk te vragen. 

Deeltijdse studenten werken een deel van hun opleiding af tijdens hun job, zodat de methode 

van het schatten achteraf moeilijk toe te passen is. In het kwaliteitsonderzoek naar studietijd 

wordt daarom gepeild naar hun subjectieve aanvoelen van de studielast en naar de factoren die 

daar een studiebelemmerende of -bevorderende rol in spelen. De resultaten van de bevraging 

zijn in tegenspraak met de resultaten van het onderzoek bij de studenten van het voltijdse pro-

gramma; voor de meeste opleidingsonderdelen hebben de studenten de indruk dat ze meer tijd 

besteden dan begroot was. Wellicht spelen de subjectieve beleving, de motivatie en de vaak zware 

combinatie van de studie met werk en gezin hier een grote rol. De studenten vinden dat ze veel 

taken moeten maken. Een duidelijke planning of aankondiging van de taken bij het begin van een 

opleidingsonderdeel kan al een goede hulp zijn. Taken maken tijdens de lessen kan de werkdruk 

al verlichten, alsook het contact met medestudenten bevorderen. De commissie beveelt aan om 

de studietijd en studiebelasting voor studenten nader te onderzoeken, zodat de begrote en de be-

stede studietijd beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Met name voor de deeltijdse studen-

ten kan mogelijk gezocht worden naar creatieve organisatorische oplossingen die een bijdrage 

kunnen leveren aan de kwaliteit van de opleiding.

De studenten van het voltijdse programma geven aan dat de studietijd aanvaardbaar is. De stu-

denten van het voltijdse programma ervaren de opleiding als tijdsintensief, maar bemerken dat 

de inspanningen meer gespreid zijn dan in de initiële opleidingen, waardoor er minder piekbelas-

ting is. De studenten van het deeltijdse programma percipiëren de opleiding door de combinatie 

met arbeid en/of gezin wel als belastend. De opleiding is zich hiervan bewust, en zoekt constant 

naar een evenwicht tussen vernieuwing en wat haalbaar is. De opleiding staat regelmatig stil 

bij de wijze waarop de dingen worden aangepakt. Er wordt dan bijgestuurd doordat sommige 

taken worden geschrapt, of doordat taken evenwichtiger worden verdeeld over de verschillende 

opleidingsonderdelen. 

Studenten zonder pedagogisch diploma dienen bovenop het programma voor de BaBU een pak-

ket voor niet-leraars van vijf studiepunten op te nemen. De commissie verneemt uit het gesprek 

met de oud-studenten dat zij de vele tips en het rollenspel in dit pakket waarderen, maar dat ze 

vragende partij zijn voor meer didactiek. De commissie is van mening dat dit pakket kwantitatief 

nog verder uitgebouwd kan worden. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan te onderzoeken op welke wijze aan de vormgeving van 

de verschillende taken kan worden gesleuteld, door bijvoorbeeld minder papierwerk te vragen. 

 – De commissie beveelt aan om de studietijd en studiebelasting voor studenten nader te onder-

zoeken, zodat de begrote en de bestede studietijd beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

 – De commissie raadt de opleiding aan om het pakket voor niet-leraars (vijf studiepunten) nog 

verder uit te bouwen. 
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facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In de BaBU wordt een breed gamma van werkvormen ingezet, waarbij de klemtoon ligt op dyna-

mische, interactieve en praktijkgebaseerde werkvormen. De werkvormen hebben als kenmerk 

dat ze tegemoetkomen aan een aantal principes die voor de opleiding erg belangrijk zijn: leren 

aan en van elkaar, ervaringsgerichte activiteiten, praktijkgebonden, sterke begeleiding in de groei 

in de competenties en coaching. De werkvormen passen bijgevolg bij de onderwijsvisie, waarvan 

de pijlers autonomie, verbondenheid en competentie zijn. De werkvorm supervisie is – naast in-

tervisie, groepswerken, discussiefora en presentaties – tekenend voor een grote interactie onder 

studenten en lectoren. In de meeste opleidingsonderdelen komen mensen getuigen die deel uit-

maken van het team rond de betrokken leerling, zoals ouders en leerkrachten. Om de studenten 

nog beter te kunnen begeleiden in hun groei, is in het voltijdse programma sinds het academie-

jaar 2010–2011 de portfolio omgevormd tot een groeiboek ‘coachingvaardigheden’. Er loopt een 

pilootproject in het deeltijdse traject om ook daar een groeiboek in te voeren. Op het moment van 

de visitatie krijgt het deeltijdse programma enkel een inhoudelijke input. Het praktijkgedeelte 

hierbij wordt nog onderzocht. 

Bij het actieonderzoek en voor sommige taken kunnen studenten terecht bij supervisoren. Stu-

denten voelen zich op deze manier competent om de opdrachten van de opleiding uit te voeren, 

en de succeservaring doet hun motivatie toenemen.

De opleiding wil de wisselwerking tussen voltijdse en deeltijdse studenten, en tussen studenten 

van verschillende opleidingen nog stimuleren door heterogene studentengroepen samen te stel-

len. Ze wil dat realiseren door bijvoorbeeld haar contacten met binnen- of buitenlandse oplei-

dingen verder uit te bouwen. De opleiding wil de klemtoon leggen op het formatieve karakter 

en het begeleidend werken. Bedoeling is dat de studenten als persoon kunnen groeien, zodat de 

instroom in het BuO goed is. 

Voor elk opleidingsonderdeel bestaat een syllabus of moduleboek. Jaarlijks worden de module-

boeken bijgewerkt. Alle moduleboeken worden opgesteld volgens een vooraf afgesproken sja-

bloon, en dat zorgt voor transparantie bij de studenten. Ook de verschillende taken die studenten 

moeten inleveren, zijn gestandaardiseerd qua lay-out. De commissie heeft grote waardering voor 

de kwaliteit van de moduleboeken, en voor de wijze waarop die kwaliteit blijvend wordt bewaakt. 

De commissie verneemt dat in de opleiding nagedacht wordt over het al dan niet digitaliseren 

van de moduleboeken (handvat voor studenten met een functiebeperking, beschermen van de 

inhouden…). 

De studenten appreciëren zeer sterk de actieve contactmomenten in de BaBU. De opleiding is 

ervan overtuigd dat die contactmomenten het leerproces van de studenten sterk ondersteunen. 

De investeringen die het departement de voorbije jaren heeft gedaan in ICT en nieuwe media, 

hebben ertoe geleid dat de inzet van multimedia bij de lesgevers sterk is toegenomen. Vooral Po-

werPoint, dvd en het elektronische leerplatform Toledo zijn veel gebruikte leermiddelen. Momen-

teel gebruikt de opleiding het elektronische leerplatform nog hoofdzakelijk als informatiekanaal 
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(aanleveren van teksten en PowerPoint-presentaties), als middel om de zelfwerkzaamheidstaken 

digitaal in te leveren en als discussieforum. Voor het effectief onderwijzen (e-leren) wordt Toledo 

vooralsnog niet ingezet. De deeltijdse studenten geven aan wat meer last te hebben met het 

raadplegen van Toledo. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Omdat competentiegericht leren een nieuwe manier van toetsen vraagt, ontwikkelt een hoge-

schoolbrede werkgroep Toetsbeleid een visie op toetsen en beoordelen, conform de KHLeuven-

onderwijsvisie. Om de kwaliteit van de toetsing te garanderen, ontwikkelt elke opleiding van de 

KHLeuven een toetsbeleid en een toetsplan. In de BaBU geeft de werkgroep Taken en toetsen, 

in nauwe samenspraak met de lectoren, het toetsbeleid concreet gestalte. In haar opleidings-

visie hecht de BaBU veel belang aan de autonomie van de student. Dit wordt vertaald in een 

erg persoonlijke aanpak van de evaluatie, met een grote nadruk op permanente evaluatie en 

de praktijkopdracht. De opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door middel van authentieke 

taken die de studenten in de praktijk (stage en/of werkplek) moeten realiseren. Dit zijn praktijk-

verslagen, papers, reflecties, het brengen van een presentatie of het realiseren van een project. 

Vele taken zijn niet enkel bedoeld als evaluatie (summatief toetsen), maar vormen een essenti-

eel deel van het leerproces (formatief toetsen). Het evaluatiebeleid ondersteunt in elk geval het 

praktijkgerichte karakter van de opleiding. Vanuit de stage brengen de studenten veel ervaring 

mee die ze kunnen gebruiken om hun taken goed uit te voeren. Doordat de taken gericht zijn op 

de problemen die de studenten zelf ondervinden, verhoogt dit in grote mate de herkenbaarheid.

 

De evaluatie van de opleidingsonderdelen situeert zich volledig binnen het kader van de perma-

nente evaluatie. Er zijn dus geen echte examens. In de groeitaken krijgen de studenten de kans 

om te groeien tijdens het maken van de taken. Dit betekent concreet dat een student taken in 

verschillende fases maakt, waarop telkens feedback volgt om het leerproces bij te sturen. Deze 

groeitaken bieden het grote voordeel dat ze maximaal inspelen op de verschillen in beginsituatie 

van de studenten. Zo kunnen feedback en begeleiding afgestemd worden op het individuele ni-

veau van de student. Tijdens de gesprekken verneemt de commissie dat de opleiding onderzoekt 

of voor sommige opleidingsonderdelen geen kennistoetsen nodig zijn, omdat kennis van de re-

ferentiekaders absoluut noodzakelijk wordt geacht. De commissie moedigt de opleiding aan om 

dit initiatief verder uit te werken. 

De verantwoordelijke lector of het betrokken team van lectoren bepaalt in de eerste plaats de 

evaluatievorm. De lectoren bepalen duidelijke evaluatiecriteria, en expliciteren die in de mo-

duleboeken en in de ECTS-fiches. Regelmatig worden taken gelijktijdig door twee lectoren ver-

beterd, om de betrouwbaarheid te doen toenemen. Bij de keuze van de evaluatievorm houden 

de lectoren rekening met de te bereiken competenties, de onderwijsvorm, de studiebelasting, 

zinvolheid in de werksituatie (werkstudenten) en de werkbelasting voor de lectoren. De cesuren 
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zijn volgens de commissie duidelijk vastgelegd, en er worden correctiesleutels ingebouwd om te 

verzekeren dat lectoren op een gelijkaardige wijze evalueren. Voor de beoordeling van de stage is 

een leidraad ontwikkeld, die de lectoren volgen. Zowel de verschillende opleidingscompetenties 

als de groei van de student worden hierbij onder de loep genomen. Om het concrete gedrag van 

de student op stage kwalitatief in te schatten, inspireren de evaluatoren (lector, mentor maar ook 

de student zelf) zich op de gedragsindicatoren van de competentiematrix. Dit formulier wordt 

door de student en door de mentor ingevuld en vormt de basis van een evaluatiegesprek tussen 

student en mentor, en tussen student en stagebegeleider (vanuit de opleiding).

Zelden wijkt het cijfer dat een student zichzelf toekent, sterk af van de quotering die het op-

leidingsteam geeft. Voor de evaluatie van het actieonderzoek zijn eveneens duidelijke criteria 

uitgeschreven.

Het resultaat van de permanente evaluatie is niet alleen een cijfer, maar zeker ook de monde-

linge feedback van de lector naar de student. Ook peer-evaluatie door medestudenten via zelf 

gekozen ‘kritische vrienden’ maakt deel uit van het evaluatieproces. Ten slotte maken de studen-

ten een portfolio of een groeiboek waarin ze de werkpunten en hun evolutie duidelijk laten zien 

(zelfevaluatie). De studenten die met de commissie in gesprek gingen, vragen hierop een snellere 

en sterkere feedback. 

De commissie heeft vastgesteld op basis van de documenten die ter beschikking werden gesteld, 

dat in de BaBU een goede aanzet bestaat tot competentiegericht evalueren van de taken, waarbij 

de competentiematrix daadwerkelijk wordt gehanteerd, zowel voor het voltijdse als het deel-

tijdse programma. Wel stelt de commissie vast dat er veel schrijfwerk bij de verschillende taken 

en opdrachten komt kijken. De opleiding voorziet al wel dat het groeiboek mag ingevuld worden 

zoals de student dit verkiest: het mag bijvoorbeeld een kunstwerk zijn in plaats van een uitge-

schreven paper. De studenten met wie de commissie in gesprek ging, stellen voor dat sommige 

taken vervangen zouden worden door een casus die ze dienen te bespreken. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om te onderzoeken voor welke opleidingsonderdelen 

 kennistoetsen zinvol kunnen zijn, bijvoorbeeld als toetsing van noodzakelijke referentiekaders. 

 – De commissie beveelt de opleiding aan om de suggestie van de studenten te onderzoeken, 

waarbij sommige taken vervangen zouden worden door de bespreking van een casus. 

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor/master-

opleiding.

De opleiding richt zich tot twee grote doelgroepen: studenten die al werkzaam zijn in het werk-

veld SEN en studenten die voltijds studeren. De studenten die al professioneel actief zijn in het 

werkveld, volgen het deeltijdse programma; de andere studenten kiezen voor het voltijdse of 

deeltijdse traject, waarin stage is opgenomen. De contactmomenten tussen de lector en studen-

ten van het DT vinden plaats op momenten waarop werkende studenten beschikbaar zijn, voor-

namelijk tijdens het weekend en op woensdagnamiddagen. Het voltijdse programma richt zich 

tot studenten die de opleiding tijdens weekdagen willen volgen. In het academiejaar 2010–2011 

telt de opleiding 175 studenten. 64 studenten (38 procent) volgen het deeltijdse programma, en 

109 studenten (62 procent) volgen het voltijdse programma. Tachtig procent van de studenten is 

een vrouw. 

Het programma houdt rekening met de diversiteit van de instroom, niet alleen doordat twee ver-

schillende trajecten of leerroutes worden aangeboden, maar ook doordat een gepersonaliseerd 

studietraject kan worden samengesteld via een groot aanbod aan keuzeopleidingsonderdelen. 

De opleidingsverantwoordelijken stellen dat het programma steeds flexibel wordt aangepast 

in functie van wijzigingen in de instroomkarakteristieken. De commissie onderschrijft die uit-

spraak. 

De BaBU kent ruime toelatingsvoorwaarden. Het voltijdse programma richt zich naar kandidaat-

studenten die al een bachelordiploma hebben behaald en nog niet werkzaam zijn in het werk-

veld SEN. Traditioneel beschikken deze studenten over een diploma van leraar kleuter-, lager of 

secundair onderwijs, en starten ze de opleiding kort na het beëindigen van hun vooropleiding. Ze 

zijn daarom doorgaans jonger dan de studenten van het deeltijdse programma, die meestal al 

enkele jaren ervaring in het werkveld hebben opgedaan. De samenstelling van deze doelgroep is 

de voorbije jaren echter significant gewijzigd. Het aandeel studenten met een lerarendiploma als 

vooropleiding (kleuter, lager of secundair) neemt gestaag af (van bijna 90 procent in 2004–2005 

naar 70 procent in 2009–2010). De groep studenten zonder lerarendiploma (voornamelijk ergo-

therapeuten, logopedisten, sociaal werkers en orthopedagogen) daarentegen vormt een groeiend 

aandeel in de instroom van het voltijdse programma. Ook bij de instroom van het deeltijdse 

programma is deze recente evolutie merkbaar. Het relatieve aandeel studenten in het deeltijdse 

programma dat niet tewerkgesteld is in het werkveld SEN neemt toe. Meestal zijn deze studenten 

tewerkgesteld in aanverwante sectoren, zoals dagopvang of gewoon onderwijs. 

De opleiding heeft een antwoord geboden op de wijzigende instroom met niet-pedagogische 

vooropleidingen, door een module voor niet-leraars (vijf studiepunten) te voorzien, die deze stu-

denten verplicht dienen te volgen bovenop hun BNB-opleiding van 60 studiepunten. 

Samenhangend met de veranderende instroom stijgt het aantal kandidaat-studenten dat een 

EVC/EVK-procedure doorloopt. Vooral de kandidaten die voor het deeltijdse programma kiezen, 

hebben – gezien het feit dat ze al werkzaam zijn in het werkveld SEN – vaak waardevolle erva-

ringsdeskundigheid opgebouwd, die ze via een EVC/EVK-procedure kunnen omzetten in vrijstel-

lingen. Het beleid rond het toekennen van vrijstellingen is voor alle hogescholen van de As-

sociatie KU Leuven. Op die manier ontstaat geen ongewilde competitie tussen de verschillende 

hogescholen, en wordt het eventuele shopgedrag van studenten ontmoedigd. De EVC/EVK-pro-

cedure wordt volgens de opleidingsverantwoordelijken voortdurend bijgestuurd. De commissie 

heeft aan de hand van documenten kunnen vaststellen dat de EVC/EVK-procedure transparant 

en consistent wordt toegepast. 
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De diversiteit van de instroom is voor de BaBU verrijkend: in de supervisie wordt die diversiteit 

benut, omdat de studenten vanuit verschillende hoeken kunnen kijken naar de feiten. Wel is 

het zo dat in de KHLeuven heel weinig allochtone studenten ingeschreven zijn. Nochtans levert 

de BaBU inspanningen om in de communicatie naar abituriënten ook die groep aan te spreken.

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende
Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma goed

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma goed

facet 2.4 studieomvang oké

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing goed

facet 2.8 masterproef niet van toepassing 

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: excellent

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
KHLeuven hanteert een ontwikkelingsgericht en competentiegericht personeelsbeleid. De aan-

wezige, gewenste en te ontwikkelen competenties van de medewerkers zijn de bakens waarop 

dit beleid zich richt. In 2007 werd een competentiewoordenboek ontwikkeld. Hierin staan de 

voor de KHLeuven relevante en kritische competenties beschreven voor de personeelsleden, 

met voor elke competentie gedragsindicatoren op drie niveaus. Het competentiewoordenboek 

en de bijhorende gedragsindicatoren werden begin 2010 geactualiseerd, rekening houdend met 

de KHLeuven-beleidsplannen, de strategische doelstellingen en de externe evoluties binnen het 

onderwijslandschap (bijvoorbeeld internationalisering). Dit competentiewoordenboek is een ba-

sisinstrument bij werving en selectie, bij de loopbaanbegeleiding van de medewerkers (functio-

nerings- en evaluatiegesprekken), bij de professionalisering en het toewijzen van opdrachten. Op 
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basis van het competentiewoordenboek werden competentieprofielen opgesteld voor het onder-

wijzend personeel (2007) en de leidinggevenden van de KHLeuven (2010). 

De hogeschool voert een waarderend personeelsbeleid, bijvoorbeeld doordat succesvolle acties 

die lectoren in het werkveld realiseren of die in onderzoek en innovatie aan bod komen, ook be-

kend gemaakt worden in de hogeschool. De hogeschool wil bewust zorgen voor een aantrekkelijk 

werkklimaat, en streeft ernaar om de goede mensen aan te trekken en te behouden. Daarbij 

worden personeelsleden gestimuleerd om zich bij te scholen. Het waarderende personeelsbeleid 

in de BaBU is volgens de commissie in lijn met de visie en de missie van de hogeschool. Er werd 

een begeleidingsprogramma voor startende lectoren uitgewerkt, en er is grote aandacht voor de 

professionalisering van het opleidingsteam en van het ATP. De permanente professionalisering 

van haar personeel beschouwt de hogeschool als een recht en een plicht. De commissie heeft 

vastgesteld dat een krachtig professionaliseringsbeleid ontwikkeld werd, met een groot accent 

voor het DLO. Navorming en professionalisering zijn volgens de commissie sterk uitgebouwd, en 

vormen een voorwaarde om aan de opleiding verbonden te blijven. Het benoemingsbeleid werd 

recent aangepast na een geslaagd overleg met de personeelsorganisaties: niet alleen de anciënni-

teit maar ook kwalitatieve criteria spelen een rol. Nieuwe medewerkers krijgen eerst een contract 

van bepaalde duur en na twee jaar een contract van onbepaalde duur. Bij aanwerving wordt een 

drietal afspraken met de medewerker gemaakt waarop het personeelslid later zal beoordeeld 

worden, bijvoorbeeld de deelname aan een project. Eén criterium wordt gekozen worden door de 

hogeschool, de twee andere kiest het personeelslid zelf. Het voldoen aan die drie criteria is een 

voorwaarde om voor benoeming in aanmerking te komen. 

De commissie heeft vastgesteld dat een brede expertise aanwezig is in het team, bestaande uit 

meestal universitair geschoolde lectoren met een grote praktijkervaring. Het bezit van een pe-

dagogisch bekwaamheidsbewijs is in het DLO, waartoe ook de BaBU behoort, een strikte vereis-

te. Niet alleen waarborgt het een minimale didactische kwaliteit, maar vaak geeft het ook een 

indicatie van een positieve keuze voor een loopbaan in het onderwijs, zowel het buitengewoon 

als het gewoon onderwijs. Onderwijs-, werkveld- of onderzoekservaring zijn eveneens belang-

rijke pluspunten aangerekend, omdat zij een bredere inzetbaarheid laten verhopen. De publi-

catielijst van het OP is volgens de commissie indrukwekkend te noemen. De verbondenheid, 

het onderlinge respect en de mutuele bemoediging van de personeelsleden is bij de commissie 

als werkelijk hartverwarmend overgekomen. De commissie heeft een hoog welbevinden bij het 

OP en het ATP aangevoeld, en heeft een opleidingsteam met grote authenticiteit ontmoet, dat 

doordrongen is van zijn voorbeeldfunctie (teach what you preach). De begeestering van de op-

leidingsverantwoordelijken werkt aanstekelijk. De open houding van het personeel tijdens de 

visitatie naar de commissie toe werkte bijzonder productief: op alle vragen werd onmiddellijk 

en uitvoerig geantwoord, voor zover de overvloedige documentatie tijdens de visitatie al geen 

uitsluitsel bood. Op basis van alle gevoerde gesprekken komt de commissie tot de vaststelling 

dat het OP uitstekend ondersteund wordt door het ATP. Het opleidingssecretariaat en ICT staan 

volgens de commissie heel dicht bij de BaBU, waardoor zij in hoge mate zorg voor de opleiding 

kunnen tonen. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding beschikt over zeer betrokken, loyale en deskun-

dige OP- en ATP-medewerkers, die een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun werkdruk te 

bewaken, en voor wie zelfreflectie een vanzelfsprekende houding geworden is. Iedereen wordt 

bij de opleiding betrokken; zelfs gastdocenten hebben een inbreng bij curriculumherzieningen. 

De commissie heeft waardering voor de inspanningen die de opleiding ondernomen heeft om de 

diversiteit in het korps daadwerkelijk en zichtbaar gestalte te geven. De commissie suggereert 

om de diversiteit binnen het korps nog meer uit te breiden, onder meer via de aandacht voor het 

verschil in socioculturele achtergrond. De commissie apprecieert de consistente beleidsvoering 

van de hogeschool, die waarneembaar is in de wijze waarop de relatie centraal-decentraal gere-
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aliseerd wordt. De faciliterende rol van de centrale diensten, maar ook de bezieling en de gedre-

venheid van sommige leidinggevenden uit de diensten en het departement naar de BaBU toe, zijn 

de commissie niet ontgaan. Het BaBU-team komt bij de commissie als uiterst professioneel over. 

Het personeel werkt aan multi-inzetbaarheid: verschillende lectoren zijn verantwoordelijk voor 

een opleidingsonderdeel. Ze delen ook informatie met elkaar, bijvoorbeeld hun visie op handicap. 

Via de groeiboeken van de studenten kunnen de docenten ook zien wat in andere opleidings-

onderdelen aan bod komt, en bijgevolg hebben ze een duidelijk zicht op de BaBU. De lectoren 

nemen verschillende taken op; niemand doet alleen stagebegeleiding of supervisie. Ze krijgen 

ook de kans om zich te professionaliseren. De toewijzing van de taken gebeurt door het departe-

mentshoofd, maar voorafgaand is er onderling overleg tijdens de jaarlijkse tweedaagse voor het 

opleidingsteam. 

Omdat veel lectoren ook in een initiële lerarenopleiding werken, is de verbinding tussen de BaBU 

en deze lerarenopleidingen enigszins verankerd. De commissie heeft waardering voor de wijze 

waarop de internationale ambitie van de hogeschool en meer bepaald van de BaBU bewaakt 

wordt in het personeelsbeleid. Het streefcijfer voor mobiliteit van personeel is dat elk perso-

neelslid één internationale ervaring opdoet. Het is één van de criteria in het benoemingsbeleid. 

Nieuwe lectoren moeten binnen vijf jaar een internationale ervaring opgedaan hebben. De staf 

van het DLO heeft ook om de twee jaar gezamenlijk een internationale ervaring.

De studenten en de oud-studenten die met de commissie in gesprek gingen, laten zich lovend 

uit over het laagdrempelige contact tussen cursisten en personeel. De cursisten worden niet als 

studenten beschouwd maar eerder als partners in het leerproces. 

Uit de vele documenten die de commissie kon inkijken en uit de gesprekken met het werkveld, 

komt de commissie tot het besluit dat de BaBU, dankzij het sterke opleidingsteam, een voortrek-

kersfunctie heeft verworven in Vlaanderen voor wat de BNB’s in het Onderwijs betreft, die alge-

meen erkend wordt.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de oplei-

ding en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: excellent

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Bij de uitbouw van het opleidingsteam werd gekozen voor een relatief uitgebreid vast team, 

waarbij het aantal externe lesgevers beperkt is. Hiermee kent de BaBU van de KHLeuven in ver-

gelijking met collega-opleidingen in Vlaanderen, die meer op externe lesgevers steunen, een eer-

der aparte structuur. De inbreng van externe lesgevers (gastdocenten) is in de opleiding eerder 

aanvullend bij de expertise van het vaste team. Voorwaarde hiervoor is dat het vaste team over 

de nodige expertise beschikt om de opleiding kwalitatief te verzorgen, en een zo breed mogelijk 

deel van het spectrum van leerlingen met specifieke noden te bestrijken. De commissie is van 

oordeel dat aan deze voorwaarde in elk geval voldaan is. Het profiel van de lectoren is gestoeld 

op de drie principes uit de opleidingsvisie van de BaBU, namelijk competentie, verbondenheid en 
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autonomie. De lectoren van het opleidingsteam hebben zelf ruime expertise in het werkveld, en/

of werken nog steeds met leerlingen met beperkingen. Ze hebben een grondige kennis van het 

buitengewoon onderwijs en van de zorgvragen in het gewoon onderwijs, en gebruiken die prak-

tijkervaring in hun lessen. De teamleden dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun professio-

nele ontwikkeling (nascholing, levenslang leren) en formuleren persoonlijke doelen. De commis-

sie heeft vastgesteld dat elk personeelslid gemiddeld zes nascholingsactiviteiten per jaar volgt. 

Het professionaliseringstraject maakt integrerend deel uit van de taakinvulling van de lector; 7 

procent van het takenpakket is bestemd voor professionalisering. Het personeelslid houdt zelf 

de professionaliseringsactiviteiten bij en bezorgt dat overzicht aan het departementshoofd. Het 

departement investeert bewust om een ploeg medewerkers te behouden die beslagen zijn in het 

domein van SEN. De goede relaties met het werkveld worden sterk onderhouden; de lectoren van 

het opleidingsteam verzorgen vele nascholingen aan leraren, verzorgen pedagogische studieda-

gen, coachen scholen, participeren aan multidisciplinair overleg (MDO), begeleiden leerlingen en 

ouders, geven navorming aan busbegeleiders en buschauffeurs die werken met kinderen met be-

perkingen, en maken deel uit van verschillende netwerken die actief zijn in de wereld van SEN. Ze 

bieden ook nascholing aan in stagescholen, als dank voor het partnerschap dat die scholen met 

de BaBU aangaan in het leertraject van de studenten. Tegelijkertijd krijgen de eigen medewerkers 

de kans om uit te vliegen, en zodoende wordt het symbool van de kraanvogel ook daadwerkelijk 

gerealiseerd. 

De commissie heeft vastgesteld dat de BaBU een toonaangevende rol speelt als opleidingscen-

trum en dat de opleiders in het werkveld gekend zijn als auteur, onderzoeker, spreker, navormer, 

expert (op uitnodiging van het departement Onderwijs) en op internationale fora. De BaBU heeft 

diverse PWO-projecten binnengehaald, en werkt zelfs mee aan onderwijsbeleidsmatig en pro-

jectmatig wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) dat in opdracht van het departement Onder-

wijs wordt uitgevoerd. De BaBU werkt verder ook samen met de KU Leuven voor wat onderzoek 

aangaat. De meerwaarde van de associatie zit hem in de verbinding van het fundamentele en 

toegepaste onderzoek, respectievelijk aan de universiteit en de hogeschool.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In de opleiding werken in het academiejaar 2009–2010 dertien personeelsleden, van wie twee 

mannen en elf vrouwen. Twaalf lectoren werken in het statuut van onderwijzend personeel, en 

er is één deeltijdse administratieve ondersteuning als contractueel bediende in een ATP-statuut. 

In totaal gaat het om 8,5 VTE. De meeste OP-leden werken deeltijds (de grootste groep heeft een 

opdrachtpercentage tussen 41 en 60 procent). Ze combineren hun opdracht in de BaBU met een 

opdracht in een andere opleiding van het departement of in het werkveld, of ze hebben een eigen 

praktijk. Van de twaalf OP-leden zijn er vier tijdelijke en acht vast benoemde personeelsleden. 

Het aantal VTE’s is in vergelijking met 2009 afgenomen, hoewel het aantal studenten nu terug 

ongeveer hetzelfde is. Het is een bewuste keuze van de opleiding om dat vaste opleidingsteam 

aan te vullen met een 50-tal gastlectoren, die samen 291 lesuren verzorgen. Gastlectoren worden 
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aangetrokken omwille van hun competenties en hun prestaties in het werkveld van SEN. Veelal 

zijn ze gespecialiseerd in een heel specifiek element (bijvoorbeeld leerlingen met een cochleaire 

implantatie, creatieve vorming bij leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking, begeleid 

wonen…). Vaak zijn de gastlectoren ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld oud-leerlingen of ou-

ders. Zij komen getuigen over hun ervaringen en zorgen voor een groter inlevingsvermogen bij de 

studenten. Om de inbreng van de externe lesgevers zo veel mogelijk in de opleiding te integreren, 

voorziet de opleiding een jaarlijkse afstemmingsvergadering voor alle externe lesgevers, en ver-

zorgt het vaste teamlid dat verantwoordelijk is voor het opleidingsonderdeel waarin de externe 

lesgever gaat functioneren, de communicatie met de gastlector. 

Een relatief groot deel lectoren is jonger dan 40 jaar, maar daar staat tegenover dat die groep een 

beperkt opdrachtvolume opneemt in de BaBU. Dit betekent dat de opleiding zich op middellange 

termijn geconfronteerd ziet met een aanzienlijke uitstroom van lectoren. Om dit te ondervangen, 

werkt de opleiding systematisch aan de multi-inzetbaarheid en maximale expertisedeling van 

haar medewerkers. 

In vergelijking met de professionele bacheloropleidingen wordt een BNB slechts voor 50 procent 

gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het is dus duidelijk dat zonder de solidariteit van andere 

opleidingen in de hogeschool deze opleiding onmogelijk kan ingericht en bestaft worden zoals 

momenteel gebeurt. De ondermaatse financiering van de BNB’s in het Onderwijs is volgens de 

commissie een bijzondere beïnvloedende factor voor de werkdruk van het OP. De bevlogenheid 

en betrokkenheid van het OP zijn volgens de commissie lovenswaardig maar zorgen eveneens 

voor een hoge werkdruk, die op termijn mogelijk een gezondheidsrisico kan inhouden. 

De BaBU heeft een overeenkomst met het nascholingscentrum van de KHLeuven, waarbij 15 pro-

cent VTE terugvloeit naar het departement als compensatie voor alle bijscholingen die de leden 

van het OP-team van deze BNB organiseren. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel excellent

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid excellent

facet 3.3 kwantiteit personeel goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De overgang naar een meer competentiegerichte opleiding, de uitbouw van een studielandschap, 

en de toenemende inzet van ICT en multimedia stellen de opleiding op het gebied van infrastruc-

tuur voor nieuwe uitdagingen, die haar eigen slagkracht ver te boven gaan. Het infrastructurele 

beleid is dan ook in de eerste plaats een departementale aangelegenheid. Het departement Lera-

renopleiding tracht deze uitdagingen zo adequaat mogelijk aan te gaan, rekening houdend met 

de financiële en praktische randvoorwaarden. Samen met het beheer van de gebouwen vormen 

de bibliotheek en de ICT-voorzieningen de speerpunten van het beleid inzake infrastructuur. 

Het zwaartepunt van de activiteiten van de BaBU situeert zich op de campus Hertogstraat, die 

transparant en studentvriendelijk overkomt. De campus is vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Dit gebouw werd in 2007 in gebruik genomen en is aangebouwd aan de bestaande gebou-

wen van het departement ECHO. De campus is een onderdeel van de Heilig-Hartcampus waartoe 

behalve het departement ECHO ook een sporthal, een basisschool, een secundaire school, een in-

ternaat en een kloostergemeenschap behoren. In de nieuwbouw van de campus Hertogstraat zijn 

het onthaal van de lerarenopleiding gevestigd, vier leslokalen, een opsplitsbaar auditorium (265 

plaatsen), verschillende vergaderruimtes en het BaBU-lokaal. De commissie trof tijdens haar be-

zoek behoorlijk uitgeruste klaslokalen aan met een pc, beamer en een video-dvd-installatie. Ook 

de praktijklokalen, en met name de verschillende sportzalen, vormen een troef van de campus. 

Het BaBU-lokaal is de centrale ruimte voor zowel studenten als lectoren. Lectoren hebben er hun 

werkruimte (zeven werkplaatsen met pc’s voor negen lectoren) en vergaderruimte. De opleiding 

hecht veel belang aan een opendeurbeleid; het BaBU-lokaal is altijd toegankelijk voor de studen-

ten om lectoren aan te spreken, informatie te vragen, of gewoon even stoom af te laten. Voor het 

deeltijdse programma bevinden de leslokalen zich hoofdzakelijk in hetzelfde gebouwencomplex. 

Hellende vlakken in plaats van trappen, ruime liften, aangepaste toiletten en automatische 

deuren faciliteren een vlotte toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking. In het 

academiejaar 2009–2010 was er één student met motorische beperkingen en één student met 

een sensorische beperking. Eén lector heeft een fysieke functiebeperking. De commissie heeft 

vastgesteld dat de evacuatiemogelijkheid voor rolstoelgebruikers op de benedenverdieping van 

de bibliotheek nog niet adequaat voorzien is. 

Het nieuwe studielandschap is gevestigd in de campus Hertogstraat en beslaat 1500m2, verspreid 

over drie verdiepingen. Dit studielandschap is in de eerste plaats bedoeld voor studenten van de 

departementen Lerarenopleiding (DLO) en ECHO, al kunnen alle studenten en lectoren van de 

KHLeuven er terecht. De KHLeuven-bibliotheken staan ook open voor alumni en mentoren van 

de stagescholen. Het departement investeert al geruime tijd in de uitbouw van een gevarieerde, 

kwalitatieve en actuele collectie ten behoeve van haar studenten. Behalve de eigenlijke biblio-

theek met een uitgebreide collectie aan boeken, tijdschriften en elektronische databanken, zijn 
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er enkele werkruimten voor studenten ingericht, alsook zalen voor audiovisueel werk. De biblio-

theek heeft ruime openingsuren en kent een verlengde opening op woensdag ten behoeve van 

de BaBU-studenten. De commissie is van mening dat de collectie boeken en digitale informatie 

kwalitatief hoogstaand is. 

Sinds 2007 zijn vrijwel het hele ICT-beleid, de planning, uitvoering, systeembeheer, gebruikers-

ondersteuning en applicatieontwikkeling gecentraliseerd op KHLeuven-niveau. Dit is een logisch 

gevolg van de keuze voor een centraal netwerkbeheer. De nieuwbouw van de campus Hertog-

straat, waar de studenten hoofdzakelijk lessen volgen, beschikt over 72 computers, die de stu-

denten vrij kunnen gebruiken. Het departement heeft een lector in dienst (30 procent VTE) die 

verantwoordelijk is voor de pedagogisch-didactische ondersteuning van ICT. Zo ondersteunt deze 

medewerker lectoren in het gebruik van Toledo. In de KHLeuven worden geregeld nascholingen 

georganiseerd om lectoren in het gebruik van Toledo en andere digitale ondersteuningsmiddelen 

te professionaliseren. Tijdens de gesprekken verneemt de commissie dat het ICT-beleid rond de 

virtuele pc, waarbij de opleiding de software voorziet op de eigen laptop van studenten, verder 

vorm geeft. De hogeschool wil een doordachte ICT-visie op lange termijn ontwikkelen en zal de 

komende jaren fors investeren in het serverpark. 

Het departement beschikt over een eigen cafetaria waar broodjes, soep, drank en kleine snacks 

verkocht worden. Voor studenten en lectoren is dat aan een voordeeltarief. De vzw Studentenser-

vice past het verschil bij. Sinds 2006–2007 beschikt de KHLeuven over een eigen sporthal, die ook 

op de Heilig-Hartcampus ligt. Studenten en personeelsleden kunnen er aan voordelige tarieven 

sporten, mits de aankoop van een sportkaart. 

Uit de tevredenheidsenquêtes blijkt dat meer dan 75 procent van de studenten zich doorgaans 

heel tevreden toont over de infrastructuur, zijnde het studielandschap, de sportmogelijkheden, 

de mediatheek en de computerfaciliteiten. De studenten van het deeltijdse programma zijn 

evenwel ontevreden over de dienstverlening in de cafetaria’s. Dat komt omdat zij bijvoorbeeld 

op zaterdag aanwezig zijn, wanneer de dienstverlening in de cafetaria minder uitgebreid is dan 

tijdens de weekdagen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om de evacuatiemogelijkheid voor rolstoelgebruikers op 

de benedenverdieping van de bibliotheek te voorzien. 

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Een adequate studentenbegeleiding is volgens de opleiding onontbeerlijk om de opleidingscom-

petenties en opleidingsvisie te realiseren. Een opleiding voor iets oudere mensen die persoonlijke 

leertrajecten kiezen, vraagt een laagdrempelige en persoonlijke aanpak, en begeleiding op maat. 

De BaBU past dit toe van bij de eerste informatie aan de studenten tot het afstuderen. De huidige 

studenten benadrukken dat vooral de mond-tot-mondreclame van (oud-)studenten en het werk-



Katholieke Hogeschool Leuven – Buitengewoon onderwijs 205

veld een grote rol speelt bij de rekrutering van de BNB-studenten. De opleiding boort verschil-

lende kanalen aan om zich bij potentiële kandidaat-studenten kenbaar te maken. 

Voor de student begint de opleiding met een intakegesprek met een lector. Door zicht te krijgen 

op de verwachtingen, interesses, vaardigheden en/of professionele behoeften kan een persoonlijk 

leertraject opgesteld worden, en worden de mogelijkheden voor een eventuele stage bekeken. De 

commissie verneemt van de studenten en de oud-studenten dat zij de persoonlijke aanpak in 

de relatie tussen student en lector sterk waarderen, en dat zij de intakegesprekken (bijvoorbeeld 

met het oog op de keuze van de stageplaats) heel belangrijk achten en ook sterk uitgebouwd vin-

den. De commissie waardeert deze persoonlijke en laagdrempelige aanpak zeer.

Om de laagdrempeligheid en het persoonlijke karakter van de studentenondersteuning te bena-

drukken, voert de opleiding een opendeurbeleid. De studenten kunnen altijd in het BaBU-lokaal 

terecht voor informatie en/of ondersteuning bij één van de lectoren. Deze vlotte bereikbaarheid 

laat toe om zo kort mogelijk op bal te spelen. Individuele begeleiding bij taken, actieonderzoek 

en stagebegeleiding kunnen door zowel persoonlijk contact als via het elektronische leerplatform 

TOLEDO verlopen, alhoewel vooral de studenten van het deeltijdse programma tegenover dit 

laatste vaak weigerachtig staan. De BaBU heeft aandacht voor de specifieke problematiek van 

de studenten die ingeschreven zijn voor het DT. De commissie raadt de opleiding aan te onder-

zoeken op welke wijze het onderwijs- en examenreglement toegankelijker kan gemaakt worden 

voor DT-studenten. Sinds het academiejaar 2009–2010 wordt de studiegids enkel online ter be-

schikking gesteld van de studenten. De commissie heeft waardering voor de sterk uitgebouwde 

trajectbegeleiding, waarbij supervisie en de begeleiding van studenten met problemen vanuit 

een gevoelen van respect belangrijke facetten zijn. 

Omdat het departement Lerarenopleiding vasthoudt aan de gelijkwaardigheid van elke student, 

genieten de BaBU-studenten van dezelfde sociale voorzieningen als de andere studenten. Ove-

rigens worden alle studenten ook centraal ondersteund in complementariteit met de departe-

mentale acties.

Vanuit haar onderwijsvisie vindt de BaBU het belangrijk dat de studenten zelf kunnen kiezen 

waarvoor ze ondersteund willen worden. KHLeuven wil de studentenbegeleiding sterk afstem-

men op de juiste doelgroep, die voor de BaBU het volwassenenonderwijs is. Kijken naar specifieke 

noden gebeurt sterk vanuit verbondenheid, vandaar dat empowerment van de (volwassen) me-

destudenten belangrijk is. De opleiding wil model staan voor de manier waarop ze zelf omgaat 

met diversiteit. De studentenbegeleiding vormt dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen 

studenten en opleiding. Voor studenten uit het DT is de combinatie werk/gezin soms heel moei-

lijk, en de opleiding wil daar rekening mee houden. De opleiding denkt momenteel na over de 

verplichte vier vijfde aanwezigheid op de contactmomenten. Recent is de hogeschool gestart met 

een werkgroep Werkstudenten, omdat vanuit die groep een verhoogde instroom waargenomen 

wordt. Studenten en alumni denken daarin mee. Er stellen zich voor de BaBU-studenten wel 

omkaderingsproblemen (bijvoorbeeld ondersteuning door de dienst Sociale voorzieningen), om-

dat deze studenten niet in aanmerking komen voor het statuut als werkstudent (in de decretale 

betekenis).

Aanbevelingen ter verbetering: /
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oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: excellent

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vanaf 2000 werd de kwaliteitszorg van de BaBU ingepast in de algemene structuur van kwali-

teitszorg, zoals die door de KHLeuven en het departement Lerarenopleiding werd uitgebouwd. 

Doorheen de jaren is kwaliteitszorg uitgegroeid tot een attitude van alle lectoren. Kwaliteits-

zorg in de opleiding is gebaseerd op een voortdurende bevraging van de studenten en het werk-

veld, met het oog op de optimalisering van de opleiding. De opleiding ziet zich hier ook steeds 

toe genoodzaakt door de snelle veranderingen in het werkveld en het zich wijzigende profiel 

van haar doelpubliek. 

De commissie heeft kennisgemaakt met de duidelijke structuur van het hogeschoolbrede sy-

steem voor KZ, gebaseerd op European Foundation Quality Management (EFQM), dat volledig aan-

sluit bij het onderwijs. Kwaliteitszorg vereist een systematiek. KHLeuven gebruikt daarvoor de 

Plan Do Check Act-cyclus (PDCA). Deze cyclus wordt voor alle domeinen, voor alle opleidingen 

en op alle niveaus van de instellingen gebruikt. 

Bij de KHLeuven staat de interne kwaliteitszorg centraal en wordt kwaliteitszorg niet beperkt 

tot die elementen die voor externe kwaliteitszorg, zoals de visitaties, belangrijk zijn. Er is een 

systeem voor periodieke bevragingen uitgewerkt, en de opleiding volgt dat. Er worden syste-

matisch en op regelmatige basis bevragingen uitgevoerd bij studenten en personeel (algemene 

tevredenheidsmeting), bij de pas afgestudeerden, bij de langer afgestudeerden (bevraging over 

opleiding en loopbaan) en bij studenten (studietijdmetingen en evaluatie van opleidingsonder-

delen). Focusgroepen met studenten moeten deze bevragingen aanvullen of vervangen. Vanuit 

de databanken voor personeel en studenten kunnen resultaten geanalyseerd worden en wor-

den numerieke gegevens aangeleverd, die nuttig zijn bij trendanalyses. Op het moment van de 

visitatie wordt gewerkt aan sleutelindicatoren voor strategische prioriteiten en streefcijfers. 

Momenteel beschikt de KHLeuven al over een aantal kwaliteitslabels, die haar door externe 

instanties zijn toegekend. Relevant voor het departement Lerarenopleiding zijn:

 –  De KHLeuven nam deel aan de pilot ‘instellingsaudit’, en kreeg als enige in Vlaanderen het 

vertrouwen tijdens deze pilot (2008).
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 –  De KHLeuven haalde in november 2009 het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds 

(ESF Agentschap Vlaanderen vzw). De KHLeuven is daarmee de eerste instelling voor hoger 

onderwijs in Vlaanderen die het label behaalt.

 –  Er werd een AISHE-meting (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) uitge-

voerd door Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO), een door de NVAO erkend auditbureau. 

KHLeuven was de eerste hogeschool in Vlaanderen om dit label te behalen.

 –  De ECTS Award die de hogeschool KHLeuven in november 2011 toegekend kreeg, impliceert 

dat de ECTS-fiches van de BaBU aan de hoogste kwaliteitsstandaard beantwoorden. 

De commissie heeft grote waardering voor de wijze waarop de kwaliteitszorg in de hogeschool 

en in de opleiding consistent uitgebouwd is, en ze wil dit als mooi voorbeeld onder de aandacht 

brengen. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Centraal in het vastleggen van de streefdoelen en het formuleren van verbeteringsacties is het 

beleidsplan van de BaBU, dat geënt is op de departementale beleidsprioriteiten en de actielijnen 

van het onderwijsontwikkelingsplan van de hogeschool. Tijdens de jaarlijkse tweedaagse van het 

BaBU-team worden alle elementen van de opleiding grondig doorgelicht; het beleidsplan van het 

vorige academiejaar wordt geëvalueerd, en er wordt een nieuw beleidsplan voor het volgende 

academiejaar opgesteld. Volgens de BaBU zijn vanaf 2006 de accreditatiecriteria richtinggevend 

voor het opstellen van het beleidsplan. De formulering van de doelstellingen en acties gebeurt 

via een PDCA-cyclus, waarbij ook de verantwoordelijkheden voor de opvolging zijn afgebakend. 

De prioriteiten van het beleidsplan komen tot stand door de resultaten van intern kwaliteitson-

derzoek, de behoeften van het werkveld (die onder meer in de adviesraad en het directieoverleg 

tot uiting komen), het hogeschoolbeleid en de zich steeds wijzigende instroomkarakteristieken. 

Bovendien moet de opleiding ook inspelen op het zich snel evoluerende hogeschoollandschap: 

evoluties in het hoger onderwijs in Vlaanderen en de Associatie KU Leuven, die vaak repercussies 

hebben op de werking van de opleiding. 

De commissie stelt vast aan de hand van de gesprekken en de documenten die de opleiding ter 

beschikking stelde tijdens de visitatie, dat in de BaBU een open en zoekende houding en de reflex 

tot verbeteren structureel in de opleiding aanwezig zijn. De PDCA-cyclus is kennelijk gaandeweg 

tot de cultuur van de opleiding, het departement en de hogeschool gaan behoren. De commissie 

heeft ook grote waardering voor de consistente beleidsvoering van de hogeschool, die waarneem-

baar is in de balans tussen top-down- en bottom-upbeleidsontwikkeling.

De commissie heeft de resultaten van een aantal verbeteringsacties kunnen vaststellen; zo wa-

ren de lectoren niet zo tevreden over de output van de actieonderzoeken. Het invoeren van ‘kriti-

sche vrienden’ is in dit verband een verbeteringsactie geweest. Het moduleboek voor het actieon-

derzoek werd ook herwerkt en bevat nu een handige handleiding. Studenten moeten niet alleen 



208 Katholieke Hogeschool Leuven – Buitengewoon onderwijs

een kind begeleiden, maar ze moeten ook laten zien hoe ze de klasgroep hebben aangepakt en op 

welke wijze ze de ouders bij dat proces hebben betrokken. De cesuren (evaluatiecriteria) zijn ook 

scherper gesteld. Aan de mentoren wordt gevraagd om het actieonderzoek te ondertekenen. De 

richtingdocumenten die ontworpen worden voor de stage en die mentoren dienen in te vullen, 

zijn ook het gevolg van volgehouden verbeteringsacties.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De BaBU voert een participatief beleid, waarin een actieve rol en betrokkenheid van studenten, 

personeel, alumni en werkveld centraal staan. Deze actoren worden betrokken bij het bespreken 

en interpreteren van de verzamelde gegevens in verschillende raden en werkgroepen, en bij het 

uitwerken en opvolgen van de plannen. De commissie stelt vast dat de participatie van de ver-

schillende stakeholders ingebakken zit in de cultuur van de BaBU. De studenten worden bij het 

opleidingsbeleid betrokken door het studentenoverleg. Op dit overleg komt de werking van de op-

leiding ter sprake en krijgen de studenten de gelegenheid om feedback, adviezen en/of kritiek te 

formuleren, die door de opleiding mee worden opgenomen in haar kwaliteitswerking. De studen-

ten zijn betrokken bij een aantal kwaliteitsonderzoeken, maar veel feedback van de studenten 

komt ook op een eerder informele wijze tot bij de lectoren en het opleidingshoofd. De studenten 

worden immers als partner in het leerproces beschouwd. De betrokkenheid van de alumni als 

groep is volgens de commissie niet sterk of diepgaand, wellicht omdat de opleidingsduur te kort 

is. De opleiding ontmoet evenwel vele alumni als gastprofessor of als stagementor. 

De adviesraad speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de opleiding. Hiervan maken 

naast de OP-leden en studenten ook vertegenwoordigers van het werkveld deel uit. Het betreft 

directies, mentoren en experts. De adviesraad garandeert de aansluiting van de opleiding bij 

de ontwikkeling in het werkveld SEN, en functioneert eveneens als een kritisch klankbord voor 

de interne werking. In de adviesraad wordt nagegaan of de diverse elementen van vernieuwing 

of van curriculumherziening stroken met de behoeften en verwachtingen van het werkveld en 

studenten. Op die manier wordt het werkveld op structurele wijze betrokken bij de besluitvor-

ming, en wordt de verbondenheid met de opleiding nog versterkt. De commissie stelt vast dat de 

adviesraad effectief veel inbreng gehad heeft en heeft daar waardering voor. 

Ook via de stages zijn de contacten tussen de opleiding en het werkveld intens. Jaarlijks wordt 

ook een overleg tussen schooldirecties en de opleiding georganiseerd. De commissie heeft van de 

vertegenwoordigers van het werkveld vernomen dat zij ten zeerste de contacten met de opleiding 

waarderen, bijvoorbeeld als lid van de adviesraad. Directies en mentoren van stagescholen wor-

den uitgenodigd op het jaarlijkse overleg met de opleiding. Aan het werkveld wordt gevraagd om 

feedback te geven over de inhoud van het curriculum. De vertegenwoordigers van het werkveld 

zijn van mening dat de BaBU terdege rekening houdt met de adviezen die vanuit de beroepsprak-

tijk worden geformuleerd. 
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In de kwaliteitszorg is wat het curriculum betreft de belangrijkste rol weggelegd voor het BaBU-

team als het op ontwikkeling, sturing en evaluatie aankomt. Op de teamtweedaagse wordt de op-

leiding grondig doorgelicht, worden aandachtspunten geformuleerd en verantwoordelijkheden 

toegewezen. Om dit op een kwaliteitsvolle wijze te realiseren, is input nodig van de verschillende 

actoren die bij de opleiding betrokken zijn. Tot slot zijn ook de functioneringsgesprekken een 

belangrijk element in de kwaliteitsbewaking. 

De teamleden werden in de voorbije vijf jaar betrokken bij de tevredenheidsbevragingen van het 

personeel, het onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de taken, en de jaarlijkse 

intervisie op de BaBU-tweedaagse. Op basis van de gesprekken met diverse gespreksgroepen be-

sluit de commissie dat de betrokkenheid van het opleidingsteam zeer groot is. De attitude van 

de lectoren uit het opleidingsteam is erop gericht om de kwaliteit van de opleidingsonderdelen 

voortdurend kritisch bij elkaar en bij studenten te bevragen. 

De samenwerking inzake kwaliteitszorg op opleidingsniveau en de ondersteuning van de alge-

mene diensten maken het volgens de opleiding mogelijk om betrouwbaar en kwaliteitsvol maat-

werk te leveren. De commissie heeft waardering voor de consistente beleidsvoering van de ho-

geschool, die ook waarneembaar is in de interdepartementale (inhoudelijke) samenwerking via 

diverse werkgroepen en die de betrokkenheid en het welbevinden van het personeel duidelijk ten 

goede komt.

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten excellent

facet 5.2 maatregelen tot verbetering goed

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding heeft haar programma ontwikkeld met het oog op een maximale realisatie van haar 

doelstellingen. Dit is dan ook de essentiële toetssteen waaraan de opleiding haar kwaliteit wil 
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spiegelen: in welke mate slaagt de opleiding erin de doelstellingen, die ze zelf heeft geformuleerd, 

bij haar studenten te realiseren? De mate van realisatie van de doelstellingen werd en wordt bij 

verschillende betrokkenen bevraagd: de directies van het werkveld, de studenten en de afgestu-

deerden. De studenten waarderen voor het programma de ruime inhoudelijke input met de vele 

keuzemogelijkheden. Ze zijn van mening dat ze geholpen worden bij hun problemen zonder dat 

ze een recept voor de oplossing krijgen. Ze kunnen zeer veel leren uit dat proces. Ook de afge-

studeerden vinden de opleiding erg bruikbaar, en ze zijn er bijgevolg enthousiast over. Studenten 

en oud-studenten zijn erg tevreden en tonen zich loyale supporters van de opleiding. Volgens 

de commissie zijn er zeker kansen voor een ‘opbrengstgericht’ alumnibeleid: een intensieve(re) 

betrokkenheid van alumni bij de curriculumontwikkeling is effectief voor de kwaliteit van het 

curriculum, en voor de tevredenheid van cursisten en werkveld. Er is duidelijk een wisselwerking 

tussen de opleiding en de scholen: beide kunnen veel van elkaar leren. De alumni die met de 

commissie in gesprek gingen, geven aan dat ze destijds met overtuiging gekozen hebben voor de 

KHLeuven. Hun verwachtingen zijn uitgekomen. Vooral de handelingsplanning was interessant 

en leerrijk. Het opleidingsteam en de gastsprekers tonen volgens de alumni een grote authen-

tieke expertise. De studenten waarderen de wijze waarop de stage kan worden ingevuld, rekening 

houdend met hun interesse. De lectoren komen heel dichtbij en begeleiden de studenten op een 

persoonlijke wijze. De opleiding heeft de oud-studenten ook als persoon veranderd. Dat bestem-

pelen de oud-studenten als het belangrijkste effect van hun opleiding. 

De commissie heeft uit het gesprek met de vertegenwoordigers van het werkveld de grote tevre-

denheid over de BaBU vernomen. Het feit dat het kind met een zorgvraag centraal staat en dat dit 

in een brede context kan bekeken worden, zijn volgens het werkveld sterke punten van de oplei-

ding. De beroepsbekwaamheid van medewerkers is volgens de directies van scholen toegenomen 

nadat ze deze opleiding gevolgd hadden. De studenten en de afgestudeerden zijn sterk doordat 

ze niet alleen theoretische kaders aangereikt kregen, maar die ook konden verbinden met de 

beroepspraktijk. Vaak groeit uit de inzichten die studenten of afgestudeerden meebrengen naar 

een school de professionaliteit van het eigen korps. 

De waardering van het werkveld voor de opleiding betreft echter niet alleen het inhoudelijke 

aspect, maar ook de kwaliteit van de samenwerking. Wederzijds maken ze gebruik van elkaars 

expertise en inspiratie, en dat zorgt voor een win-winsituatie voor de beide partijen. De laatste 

jaren is de samenwerking tussen het werkveld en BaBU intenser geworden; de scholen kunnen 

bij de opleiding terecht voor dringende vervangingen en voor het aanvragen van stagestudenten. 

De opleiding gaat wel na of de beoogde stage voldoet aan de doelstelling die ze voor een stage 

heeft geformuleerd. Studenten worden ingeschakeld op alle niveaus, bijvoorbeeld ook voor spel-

begeleiding. Volgens de vertegenwoordigers van het werkveld hebben de stagiairs heel vaak de 

juiste houding en pikken ze heel veel op. Ze kunnen soms bepaalde veranderingen in de school 

in gang zetten. In het geval van problemen grijpt de opleiding snel en afdoend in. Het werkveld 

ziet zeker nog kansen om de inhoudelijke samenwerking te verdiepen en uit te breiden, en wil 

hier aan meewerken. 

De commissie heeft duidelijk de voortrekkersrol van de BaBU uit de KHLeuven in de betrokken 

werkgroep van de School of Education (SoE) kunnen zien. Het hanteren van de competentiema-

trix, de grote nadruk op handelingsplanning en de aangepaste EVC/EVK-procedures zijn hier 

componenten van. De commissie is onder de indruk van de vele realisaties op het vlak van in-

ternationalisering, met name de lectorenmobiliteit. Het team wordt vaak gevraagd op nationale 

en internationale congressen en studiedagen. Ook het toegepast onderzoek is sterk uitgebouwd, 

getuige de vele publicaties van leden van het opleidingsteam en de concrete samenwerking met 

de KU Leuven, zelfs aan doctoraten. Verschillende teamleden zijn gekend als auteur van boeken 

en artikels over opvoeding en onderwijs in het werkveld SEN. De commissie waardeert de hoge 

kwaliteit van de stages en het actieonderzoek, die ze kan afleiden uit de documenten die ze heeft 
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kunnen raadplegen. In de actieonderzoeken wordt duidelijk aandacht gegeven aan de theoreti-

sche referentiekaders. De theorie en de praktijk worden met elkaar verweven, en er wordt regel-

matig verwezen naar de competentiematrix. De commissie is overtuigd van de hoge kwaliteit 

van de BaBU, die in elk geval het niveau van een bacheloropleiding bereikt. De opleiding is erg 

actief op het vlak van onderzoek en innovatie. Van vier projecten was het team initiatiefnemer 

en/of projectleider. De kwaliteit van het opleidingsteam staat volgens de commissie garant voor 

de continuering van de kwaliteit van de BaBU. 

Wat de instroom betreft, merkt de opleiding een toenemende diversiteit, maar in de BaBU komen 

heel weinig allochtone studenten voor. De opleiding ziet een toename van studenten met special 

needs. Sommige studenten zijn zelf zoekende naar inzichten over hun eventuele eigen noden. 

De tewerkstellingsgraad van de opleiding werd onderzocht in 2006–2007 en in 2009. In het on-

derzoek van 2006–2007 werd de beroepssituatie van de studenten die tussen 2002 en 2006 af-

studeerden, bevraagd. Hieruit blijkt dat de tewerkstellingsgraad van de afgestudeerden erg hoog 

is. Nagenoeg alle afgestudeerden hadden binnen de zes maanden na hun afstuderen een baan. 

Van deze afgestudeerden was iedereen werkzaam in het onderwijs. 29,7 procent was werkzaam 

in het gewoon onderwijs en 70,3 procent werkte in het buitengewoon onderwijs. Deze cijfers 

werden in de bevraging bij de pas afgestudeerden (2009) voor de afstudeerjaren 2007 en 2008 

bevestigd. Hiervan was de tewerkstellingsgraad op zes maanden na hun afstuderen in de beide 

jaren 100 procent. Niet alleen is de tewerkstellingsgraad van de afgestudeerden hoog, de meeste 

afgestudeerden komen ook in een loopbaan terecht die aansluit bij hun opleiding. De bevraging 

van de afgestudeerden van 2006–2007 peilde nog naar de types buitengewoon onderwijs waarin 

de afgestudeerden werkzaam waren. De meeste afgestudeerden die in het buitengewoon onder-

wijs tewerkgesteld zijn, zijn werkzaam in type 1 en type 8. De aansluiting tussen de opleiding en 

de latere beroepssituatie wordt voor de uitgangsjaren 2007 en 2008 bevestigd door de bevraging 

van de pas afgestudeerden in 2009. Hieruit blijkt dat voor 92,7 procent (2007) en 94,1 procent 

(2008) van de afgestudeerden de functie die ze uitoefenen, overeenstemt met de inhoud van de 

opleiding. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of 

studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in verge-

lijking met relevante andere opleidingen.

Tot dusver werden in de KHLeuven nog geen streefcijfers voor het gewenste onderwijsrendement 

bepaald. De opleiding kiest voor studie- en studentenbegeleiding, en persoonlijke leertrajecten 

als dé weg om de slaagkansen van studenten te vergroten. De opleiding wil dit pad verder blijven 

volgen en zelfs versterken. De commissie raadt de opleiding aan om streefcijfers te formuleren.
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In 2007–2008 waren in het voltijdse programma 108 studenten ingeschreven. Van hen waren er 

vijf die minder dan 53 studiepunten opnamen, en 103 die meer dan 53 studiepunten opgenomen 

hebben (van de 60 studiepunten in totaal). De vijf studenten die minder dan 53 SP opgenomen 

hebben, haalden die credits allemaal. Van de studenten die meer dan 53 SP opgenomen hebben, 

haalde er één tussen 0 en 25 procent van de credits, één tussen 50 en 75 procent van de credits 

en drie tussen 75 en 100 procent. 98 studenten behaalden alle opgenomen credits. In het totaal 

is de succesratio voor het voltijdse programma in 2007–2008 95 procent, met andere woorden: 95 

procent van de studenten behaalt alle opgenomen credits. 

In het deeltijdse programma lijkt de succesratio iets lager, maar elk jaar wordt die beter: in 2009 

slaagde 93 procent van de deeltijdse studenten voor alle opgenomen credits. De commissie vindt 

deze slaagcijfers behoorlijk. 

De opleiding voert exitgesprekken met studenten die in de loop van het academiejaar hun stu-

die afbreken. In 2009–2010 waren er drie studenten die de opleiding vroegtijdig stopzetten. De 

redenen waren psychosociale problemen en het feit dat de opleiding niet beantwoordde aan 

de verwachtingen. Volgens de opleiding haakt over de voorbije jaren ten hoogste 10 procent af 

in het eerste semester. Bijna altijd wordt de verkeerde studiekeuze als motief voor het afhaken 

aangehaald. De opleiding werkt ook zeer sterk op potentiële afhakers: studenten die niet naar 

de les komen, worden snel aangesproken, zodat kan achterhaald worden wat de problemen zijn. 

De gemiddelde studieduur van de studenten van de BaBU blijft al sinds 2005–2006 heel constant. 

In de lijn met de slaagcijfers bedraagt de gemiddelde studieduur voor de voorbije vijf academie-

jaren één jaar voor het voltijdse en twee jaar voor het deeltijdse programma. Dit valt samen met 

de voorziene duur. De flexibilisering heeft niet tot een studieduurverlenging bij de studenten 

geleid. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om streefcijfers te formuleren. 

oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 – het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, de gevoerde gesprekken 

met de betrokkenen,

 – de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 – de opgevraagde documenten,

 – de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

Het ZER is zeer helder geschreven, heeft een zorgvuldige lay-out en is uitvoerig gedocumenteerd. 

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende

onderwerp 2 programma voldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg voldoende

onderwerp 6 resultaten voldoende

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.
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bijzOnDer kwaliteitskenmerk: innOvatie

facet 1 differentiatie en profilering

Beoordelingscriteria:

 – Het kenmerk levert een betekenisvolle bijdrage aan de differentiatie en profilering in het hoger onderwijs.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De Bachelor in het onderwijs Buitengewoon onderwijs BaBU profileert zich als een innovatief 

gerichte opleiding. Het opleidingsteam vindt het belangrijk om aan de ontwikkelingen met be-

trekking tot SEN bij te dragen. Vanuit dat perspectief verricht de opleiding wetenschappelijk on-

derzoek, implementeert ze de resultaten daarvan in het werkveld en in de opleiding, en draagt 

ze deze ook uit naar de bredere samenleving. Op deze wijze vervult de opleiding een essentiële 

rol in de innovatieketen met betrekking tot SEN. De opleiding onderscheidt zich inzake innovatie 

van aanverwante opleidingen door de aard, de verscheidenheid, de kwantiteit en kwaliteit van 

de initiatieven die het hele team onderneemt om zowel praktijkgericht onderzoek uit te voeren 

als de resultaten ervan te implementeren. Het praktijkgerichte onderzoek zelf gebeurt meestal 

in projectmatig verband, al is een aantal lectoren ook op individuele basis met onderzoek bezig. 

De implementatie van de onderzoeksresultaten gebeurt via nascholingen, consulting, het for-

muleren van beleidsadvies, publicaties en deelname aan wetenschappelijke congressen. Door 

deze kennistransfer draagt de opleiding bij tot vernieuwingen in het werkveld en/of de bredere 

samenleving. Het praktijkgerichte onderzoek van de BaBU behelst hoofdzakelijk de thema’s han-

delingsplanning, inclusie, opleidingsontwikkeling en onderwijs aan leerlingen met specifieke 

hulpvragen (SEN). De opleiding wil duidelijk een initiator van vernieuwing zijn. Met het vijfde 

functionele geheel: ‘gestructureerd leren uit eigen en andermans ervaringen via een cyclisch 

proces, en het eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen’, dat in facet 1.1 beschreven is 

als één van de doelstellingen van de BaBU, gaat de opleiding voor de eigen personeelsleden niet 

vrijblijvend om; de persoonlijke toekomstplanning (PTP) van het opleidingsteam moet namelijk 

leiden tot ontwikkelend onderwijs. 

De opleiding heeft zich, net als andere BNB-opleidingen in het onderwijs, toegelegd op de transfer 

van de kennis in verband met handelingsgericht werken naar de praktijk van het gewone en bui-

tengewone onderwijs. Via prioritaire navormingsprojecten vanuit SoE slaagde de BaBU erin om 

handelingsplanning effectief in het werkveld te implementeren. Momenteel is handelingsplan-

ning een methodiek die veelvuldig door het werkveld wordt toegepast. 

De commissie heeft diverse voorbeelden gezien die illustreren dat de expertise van de BaBU 

inzake inclusief onderwijs door de overheid, het werkveld en de wetenschappelijke wereld (met 

name de KU Leuven) naar waarde wordt geschat. Er wordt door deze actoren veelvuldig een be-

roep gedaan op de deskundigheid die de BaBU te bieden heeft. Om die expertise in het werkveld 

en de samenleving te implementeren, zijn de lectoren erg actief op het vlak van nascholingen, 

publicaties, (internationale) wetenschappelijke congressen en dienstverlening. De lectoren van 

BaBU nemen deel aan de MDO’s van inclusieleerlingen. Ze zorgen mee voor de opvolging en co-

herentie van de ondersteuning, die vaak op lange termijn door opeenvolgende studenten uit de 

BaBU geboden wordt aan de klasleerkrachten, de school en de leerling. Minstens 55 studenten 

BaBU hebben in 2011–2012 gekozen voor een inclusiestage. Het gaat daarbij om kleuterleidsters, 

leerkrachten lager en middelbaar onderwijs, leerkrachten lichamelijke opvoeding, maar ook er-

gotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen en sociaal werkers. De commissie heeft verschil-

lende voorbeelden gekregen waarbij de opleiding als consultant geraadpleegd wordt door de 
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scholen en de ouders. De postgraduaatsopleiding ‘School voor allen’ is volgens de commissie in 

dit verband vermeldenswaard. Dit postgraduaat wil een antwoord bieden op de vraag naar verde-

re professionalisering ten aanzien van deze onderwijsvernieuwing. De opleiding steunt daarvoor 

op het internationaal gerenommeerd schoolontwikkelingsinstrument ‘Index voor inclusie’, dat 

in de opleiding een centrale plaats inneemt. ‘School voor allen’ richt zich op interne en externe 

schoolteammedewerkers die vaak met veel ervaring bijdragen aan de dagelijkse praktijk van zorg 

en inclusie. De BaBU betreurt het wel dat de brede maatschappelijke discussie over het leerzorg-

kader wat stilgevallen is. Ook binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs staan de meningen 

en inzichten niet op één lijn. 

De BaBU vindt het ook belangrijk de eigen onderwijsontwikkeling onderzoeksmatig te benaderen 

met het oog op kwaliteitsverbetering. De opleiding was initiatiefnemer en penhouder van twee 

projecten van de SoE, waarvan de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek belangrijke mijl-

palen vormden in de ontwikkeling van zowel de eigen opleiding als die van collega-instellingen in 

Vlaanderen. Voor de vernieuwing van de BaBU naar competentiegericht onderwijs gebeurde een 

afstemming met het leerzorgkader. 

De commissie heeft vastgesteld dat de BaBU haar expertise niet alleen aan het onderwijsveld 

ter beschikking stelt. Ook andere maatschappelijke groepen die in contact komen met leerlingen 

buitengewoon onderwijs of met mensen met een fysieke beperking, doen een beroep op de BaBU. 

Ten slotte is de publicatielijst van de opleiding volgens de commissie opvallend, zowel wat om-

vang als wat variatie betreft. 

De commissie herkent en erkent de voortrekkersrol van de opleiding in het landschap van de 

opleidingen bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs, en dit zowel in de Vlaamse als in een 

internationale context. De verbinding tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de 

KU Leuven en praktijkonderzoek aan de KHLeuven, is volgens de commissie waardevol en levert 

een belangrijke bijdrage aan de (kennis)attitude van alle betrokkenen. In het team is volgens de 

commissie een sterke gedragenheid van eenzelfde visie op handicap waar te nemen. Het oplei-

dingsteam wil het inclusiedebat innovatief opnemen, hoewel er ook intern wel kritische vragen 

over (mogen) gesteld worden. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2 Kwaliteit

Beoordelingscriteria

 – Het kenmerk draagt bij tot de kwaliteit van de opleiding.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Door praktijkgericht onderzoek houdt de BaBU de vinger aan de pols van wat in het werkveld 

gebeurt, zodat ze proactief kan inspelen op bepaalde evoluties. Innovatie en kwaliteitszorg zijn 

volgens de BaBU onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door onderzoek, het expliciteren van de 

kennis van de lectoren in een brede maatschappelijke context, en door samen te werken met 

andere opleidingen en kenniscentra houdt men zichzelf een spiegel voor, wat leidt tot kritische 

reflectie, veranderingen initieert en uiteindelijk de kwaliteit van de opleiding ten goede komt. 

De invloed van de prioritaire nascholingsprojecten over handelingsplanning zijn duidelijk in het 

werkveld herkenbaar. Studenten die werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs herkennen 

de methodiek zoals ze in opleiding gegeven wordt in hun eigen werkcontext. Toen de prioritaire 
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nascholingsprojecten rond brede leerzorg voorbij waren, bleek het succes van deze vormingen 

uit de grote vraag naar meer individu- en schoolteamgerichte nascholingen in scholen die deel-

genomen hadden aan deze projecten, en uit de vraag van andere scholen die van het nut van 

deze vormingen hadden gehoord. De commissie heeft grote waardering voor deze initiatieven, 

maar durft de vraag te stellen hoever de draagkracht van de BaBU kan gaan en of externe bege-

leidingsdiensten hierrond ook geen taak dienen op te nemen. 

Ook rond het thema leerzorg, dat recent een ruimer maatschappelijk debat werd door de initia-

tieven van voormalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke, speelt de opleiding een voortrek-

kersrol; in die mate zelfs dat niet het hele werkveld de visie van de opleiding inzake leerzorg 

deelt. De visie van de BaBU op inclusie is zo vooruitstrevend dat de afgestudeerden die niet altijd 

kunnen toepassen in de school waar ze tewerkgesteld zijn. 

De opleiding rekent het dan ook tot haar taak om de visie die ze aan haar studenten probeert 

mee te geven, ook in het werkveld zelf ingang te doen vinden. Het innovatieve karakter van de 

opleiding blijkt verder uit de waardering van het werkveld voor de expertise die in de BaBU wordt 

ontwikkeld inzake inclusie. Zo staan de lectoren de stagescholen persoonlijk bij bij het uitbou-

wen van hun inclusiepraktijk. Jaarlijks blijken de aanvragen vanuit het werkveld hiervoor groter 

dan wat de opleiding als dienstverlening kan realiseren. Dit wijst op een grote vraag vanuit het 

werkveld, maar is ook een uiting van grote tevredenheid over de expertise en ondersteuning van 

de BaBU. 

Naast het werkveld en de samenleving komt de innovatiegerichtheid van de opleiding in eerste 

instantie de opleiding zelf en de studenten ten goede. Nascholing geven in het werkveld bewijst 

de professionaliteit van de lectoren en komt de BaBU ten goede. Het werkveld verwacht een 

meerwaarde van deze nascholingen en blijkt deze, gezien het grote succes van de nascholings-

initiatieven, ook te vinden bij het team. Het team zelf moet steeds alert blijven om up-to-date in-

formatie te bieden in deze sessies, en om op een aangepaste manier de schoolteams te coachen. 

Dit intensieve nauwe contact met het werkveld bevordert dan weer de professionele gerichtheid 

van de lectoren zelf. De commissie is van mening dat de expertise en de gedrevenheid van het 

opleidingsteam vermeldenswaard te noemen zijn. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 3 Concretisering

Beoordelingscriteria

 – De gevolgen van het kenmerk voor de kwaliteit van het onderwijs (instroom, onderwijsprogramma, onderwijs-

proces, output, voorzieningen, kwaliteit staf) zijn geoperationaliseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding stelt dat de innovatieve gerichtheid van de opleiding duidelijk aantoonbaar is in de 

doelstellingen van de opleiding, het programma en het personeelsbeleid. De commissie treedt de 

opleiding hierin volmondig bij. 

Zowel het handelingsgericht werken als inclusie is bepalend voor de competenties van de op-

leiding. De basisstructuur van de competentiematrix steunt op principes van handelingsgericht 

werken, en dat komt tot uiting in het individueel handelingsplan, klas- en schoolwerkplannen, de 

samenwerking met participanten (bijvoorbeeld ouders) bij het planmatig werken en in de reflec-

tie op het eigen aandeel in het planmatig handelen. In het SoE-project ‘Afstemming van de ba-
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naba-opleidingen op de implementatie van het leerzorgkader’ werden de bestaande opleidings-

competenties en competentiematrix verder uitgewerkt in partnerschap met collega-opleidingen 

BNB Buitengewoon onderwijs en Zorg en remediërend leren. De competenties beperken zich dus 

niet tot leraren buitengewoon onderwijs, maar zijn ook in het gewoon onderwijs van toepassing. 

In het programma zijn de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek te zien in verschillende 

opleidingsonderdelen. Handelingsplanning neemt in de eigen opleiding een centrale plaats in. 

Op die manier sluit de door de BaBU geïnitieerde vernieuwing van het werkveld naadloos aan 

bij de klemtonen die de opleiding in haar programma legt. Door van handelingsplanning een 

rode draad in het programma te maken, levert de opleiding aan het werkveld jaarlijks afgestu-

deerden die vanuit die visie het werkveld blijven bevruchten. Dit wordt ondersteund door de 

nascholingsinitiatieven die de opleiding hierover blijft verzorgen. De BaBU beschikt ook over heel 

wat expertise inzake inclusief onderwijs, die de kwaliteit van de opleiding ten goede komt. In de 

opleidingsonderdelen ‘Visie en netwerken’ en verdieping ‘GON en inclusie’ komt de expertise 

rond inclusie expliciet aan bod. Via de stages wordt deze expertise door de studenten naar het 

werkveld gebracht. Studenten krijgen de mogelijkheid om één van hun stages in te vullen binnen 

het gewone basis- of secundair onderwijs. Zij ondersteunen daarbij de klasleerkracht in een klas-

context waarin één of meerdere leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag zitten. Stu-

denten nemen hierbij de rol op van co-teacher, waarbij zij een actieve bijdrage nastreven in het 

klasgebeuren, gekoppeld aan een degelijke inschatting en voorbereiding van de participatiemo-

gelijkheden van de betrokken leerlingen. Hun taak strekt zich ook verder uit naar de hele onder-

steuningscontext (bijvoorbeeld begeleiding bij overstap naar het hoger onderwijs, vrijetijdsbeste-

ding of huiswerkbegeleiding aan huis). De aanvraag hiertoe wordt initieel door de ouders gedaan, 

vaak in samenspraak met de school. Het accent in deze stages ligt op curriculumdifferentiatie 

en ondersteuningsplanning. Meer dan 50 scholen, verspreid over bijna alle Vlaamse provincies, 

schakelen een BNB BuO-student in gedurende één dag per week in het ondersteuningsteam van 

de school. De commissie is overtuigd van de impact die de BaBU heeft op het onderwijs aan kin-

deren met specifieke hulpvragen (SEN), zowel voor wat ION als voor het BuO betreft. 

Alle BaBU-leden zijn betrokken bij initiatieven die de innovatieve gerichtheid van de opleiding 

ondersteunen, zoals het praktijkgerichte onderzoek, nascholing of het verzorgen van publicaties. 

Momenteel vormen de onderzoeksprojecten een groot deel van de omkadering van de BaBU. 

Voor het academiejaar 2009–2010 bedraagt het totale volume dat besteed wordt aan onderzoek 

bijna 15 procent van het totale opdrachtenvolume. Voor een professionele bacheloropleiding, die 

niet over een regulier financieringscircuit voor onderzoek beschikt maar afhankelijk is van ex-

terne opdrachtgevers, is dat erg veel. Deze nauwe verwevenheid tussen onderzoeksopdrachten, 

het verzorgen van nascholingsinitiatieven en de onderwijsopdracht draagt bij tot een verdere 

professionalisering van het BaBU-team. Het leidt tot een uitgebreid professioneel netwerk met 

leerkrachten, stagescholen, de KU Leuven en andere instanties, zoals begeleidingsdiensten en 

nascholingscentra. Bovendien houdt het team heel sterk de vinger aan de pols van het werkveld 

en kan het proactief inspelen op behoeften en/of vragen die in het werkveld leven.

Volgens de commissie biedt het kwaliteitskenmerk ‘innovatie’ de opleiding en ook de hogeschool 

vele kansen in het kader van dienstverlening en onderzoek ten behoeve van de beroepspraktijk. 

Het DLO investeert in het academiejaar 2010–2011 overigens fors in innovatie. De klemtoon ligt 

vooral op de verbetering van de praktijkcomponent in de opleiding. Aan de opleiding werd nog 

10 procent VTE extra ter beschikking gesteld om een grondige curriculumvernieuwing te ontwer-

pen. Het ontwerp van deze vernieuwing heeft als voornaamste focus het herdenken en herteke-

nen van de programmatorische keuzemogelijkheden, en het uitwerken van een benadering die 

meer afstand neemt van het doelgroepdenken. 

Aanbevelingen ter verbetering: /
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OOrDeel Over het bijzOnDere kwaliteitskenmerk: innOvatie 

Op basis van de oordelen over:

Facet 1 Differentiatie en profilering goed

Facet 2 Kwaliteit goed

Facet 3 Concretisering goed

kent de commissie het bijzonder kwaliteitskenmerk innovatie toe aan de opleiding.
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OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding v

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie E

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen G

onderwerp 2 programma v

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud G

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid G

Facet 2.3 Samenhang G

Facet 2.4 Studieomvang oké

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing G

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden G

onderwerp 3 inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel E

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid E

Facet 3.3 Kwantiteit personeel G

onderwerp 4 voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg v

Facet 5.1 Evaluatie resultaten E

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld G

onderwerp 6 resultaten v

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

bijzondere kwaliteitskenmerken

Facet 1 Differentiatie en profilering G 

Facet 2 Kwaliteit G

Facet 3 Concretisering G

De oordelen zijn van toepassing voor:

KHLeuven: Katholieke Hogeschool Leuven

 – Bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.





kathOlieke hOgesChOOl limburg
Algemene toelichting bij de bachelor- 
na-bacheloropleiding Onderwijs:  
buitengewoon onderwijs 

Katholieke Hogeschool Limburg – Buitengewoon onderwijs 221

De bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs wordt aangeboden aan de 

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). Deze hogeschool biedt opleidingen aan in zes depar-

tementen: Gezondheidszorg, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Industriële wetenschap-

pen en technologie, Lerarenopleiding, Audiovisuele en beeldende kunsten, en Sociaal agogisch 

werk. De hogeschool biedt zowel bachelor- als masteropleidingen aan, en dit in meer dan 70  af-

studeerrichtingen. De hogeschool telt meer dan 6500 studenten en 800 medewerkers, en ligt 

verspreid over vijf campussen.

De hogeschool behoort sinds 2002 tot de Associatie Katholieke Universiteit Leuven (AKUL).

De opleiding Buitengewoon onderwijs maakt deel uit van het departement Lerarenopleiding. Het 

departement heeft twee campussen ter beschikking. De meeste studenten van het departement, 

ook die van de bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs, volgen les op de campus Hemel-

rijk in Hasselt. De studenten van de initiële lerarenopleiding Secundair onderwijs zijn gevestigd 

op de campus in Diepenbeek. In het departement Lerarenopleiding van de campus Hemelrijk 

worden onder andere de bachelor Kleuteronderwijs, de bachelor Lager onderwijs, de bijzondere 

trajecten voor kleuter-, lager en secundair onderwijs onder de koepel van het avondonderwijs, 

en ten slotte de bachelor-na-bacheloropleidingen Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding en 

remediërend leren georganiseerd. 

De opleiding Buitengewoon onderwijs was al vanaf 1924 aanwezig in Limburg, en kwam in 1994 

als officieel erkende opleiding Voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs (VOBO) onder de 

vlag van de in hetzelfde jaar gekoepelde Katholieke Hogeschool Limburg. Na de hervormingen 

met betrekking tot de bachelor-masterstructuur werd de opleiding in 2006 omgedoopt tot de 

bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs (BABO).

Het departement Lerarenopleiding biedt de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onder-

wijs aan samen met haar zusteropleiding, de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en 

remediërend leren (BAZO). Beide opleidingen worden ingericht vanuit een zeer miniem van elkaar  

verschillend competentieprofiel, en studenten uit beide opleidingen krijgen voor 28 studie punten 

een gemeenschappelijk programma aangereikt. 

In de opleiding Buitengewoon onderwijs is een 170-tal studenten aanwezig, die de opleiding vol-

tijds of deeltijds kunnen volgen in één, twee of drie jaar.
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De focus van de opleiding Buitengewoon onderwijs ligt op het opleiden van haar studenten voor 

een functie van leraar in het buitengewoon onderwijs. Naar aanleiding van de hervormingen met 

betrekking tot de bachelor-masterstructuur is de focus verschoven van het werken met individu-

ele kinderen met speciale noden in de specifieke context van het buitengewoon onderwijs naar 

het geïntegreerd kunnen functioneren met alle betrokkenen die schoolbreed, ook in het gewone 

onderwijs, een kwaliteitsvolle aanpak in een zorgbrede school vooropstellen. De opleiding stelt 

zich met andere woorden tot doel om haar studenten tot leraren op te leiden die op zowel kindni-

veau als op klasniveau kunnen werken, en geeft ook een aanzet tot het werken op schoolniveau.

Om deze visie vorm te geven, hanteert de opleiding het PAUZE-model dat het departement 

Leraren opleiding van de hogeschool als kwaliteitskader aanvaardt. Dit PAUZE-model staat voor 

Persoonsgericht en gepersonaliseerd leren, voor AUthentiek leren dat gericht is op het verwerven 

van steeds meer Zelfstandigheid en Emancipatie. Met andere woorden, gebruikmakend van dit 

PAUZE-model leert de student zich bewust worden van zijn eigen waarden en normen, en de 

eventuele verschillen van zijn eigen referentiekader met dat van de opleiding, krijgt de student 

de mogelijkheid een eigen leertraject uit te werken en krijgt hij de kans om de te verwerven com-

petenties te oefenen in authentieke leersituaties. Bovendien richt de begeleiding van de opleiding 

zich op het ontwikkelen van de eigen professionaliteit van de student. De student leert verder 

kritisch te reflecteren op het eigen handelen en bouwt een instelling tot levenslang leren op. Uit 

de gesprekken met de studenten kon de commissie afleiden dat studenten dit PAUZE-model (her)

kennen en waarderen. Ook de commissie heeft waardering voor het PAUZE-model en beoordeelt 

het als een sterk gegeven dat de professionaliteit van de studenten bevordert. 

De opleiding geeft haar visie verder vorm in een opleidingsprofiel dat uitgaat van vijf functionele 

gehelen of rollen die aan een leerkracht buitengewoon onderwijs worden toegeschreven. Deze 

functionele gehelen zijn:

1 planmatig handelen ten aanzien van specifieke onderwijsbehoeften op individueel, groeps- 

en schoolniveau, in duurzame interactie met alle betrokkenen, en daarbij zorgvragen 

formuleren  en permanent bijstellen met nadruk op observatie, assessment en handelings-

gerichte diagnostiek;
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2 positief en deskundig omgaan met elke vorm van diversiteit door het onderwijsaanbod, de 

leerlijnen en de inhouden uit de diverse leerdomeinen functioneel af te stemmen op de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen;

3 vanuit een gedeelde zorg constructief en emancipatorisch samenwerken met de leerlingen, 

de ouders/gezinnen en met alle betrokkenen in het team/de omgeving van de leerling met 

specifieke onderwijsbehoeften;

4 het proces van handelingsplanning implementeren door collegiale consultatie, coaching 

van collega’s, beleidsondersteuning en coördinatie op schoolniveau;

5 gestructureerd leren uit eigen en andermans ervaringen via aan cyclisch proces, en het 

eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen. 

Vanuit deze functionele gehelen stelde de opleiding een competentiematrix op met zestien be-

roepsspecifieke kerncompetenties, die een specificatie zijn van de bovenstaande rollen waaraan 

een leerkracht buitengewoon onderwijs moet voldoen.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de algemene en algemene beroepsgerichte 

competenties van de professioneel gerichte bachelor, die decretaal vooropgesteld zijn, heeft 

gecombineerd  met deze functionele gehelen en dus ook de beroepsspecifieke competenties, en 

ze heeft geïntegreerd in de competentiematrix. De algemene competenties en algemene beroeps-

gerichte competenties van de opleiding omvatten de volgende: verwerven en verwerken van 

informatie, denk- en redeneervaardigheid, oplossingsgericht kunnen werken, creativiteit, ver-

mogen tot communicatie van ideeën, problemen en oplossingen, besef van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht en planmatig werken, het 

kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, vermogen tot kritische reflectie en een 

ingesteldheid tot levenslang leren. Bij het kennisnemen van de BABO-competentiematrix viel het 

de commissie op dat het PAUZE-model de integratie van de algemene, algemene beroepsgerichte 

en beroepsspecifieke competenties in het opleidingsprofiel versterkt. De competentiematrix die 

de opleiding hanteert, is met andere woorden volledig verzoend met het PAUZE-model. 

De commissie heeft vastgesteld dat de BABO-competenties geen andere basiscompetenties van 

een leraar omvatten dan diegene die de initiële bacheloropleidingen poneren, maar dat het in 

deze bachelor-na-bacheloropleiding om een niveauverschil gaat. De opleiding kiest voor een 

gradatie in drie niveaus: ten eerste een startniveau of instapniveau, dat een basisnotie van de 

competenties vereist. Deze basisnotie werd al verworven in de bacheloropleiding. Ten tweede 

een integratieniveau, waarop beheersing van de competenties in een vertrouwde praktijkcontext 

plaatsvindt. Ten derde staat een uitstekende, professionele beheersing van de competenties in 

meerdere contexten centraal op het expertniveau. De opleiding verwacht van haar studenten dat 

zij de competenties kunnen beheersen op integratieniveau. In een bijkomend jaar Meesterschap 

in leerzorg hebben de studenten de mogelijkheid om zich de bachelor-na-bachelorcompetenties 

op expertniveau eigen te maken.

De commissie stelt vast dat de BABO-competenties zich van een initiële lerarenopleiding onder-

scheiden door ze in te zetten op een hoger beheersingsniveau dan de competenties van de initiële 

opleidingen en/of door verbreding of verdieping. Voor de instroomgroep van niet-leerkrachten 

heeft de opleiding haar opleidingsdoelen verruimd met de decretale basiscompetenties op start-

niveau voor leerkrachten.

De commissie vraagt enige aandacht voor het versterken van de internationale component in de 

doelstellingen, die tot op heden niet expliciet aanwezig is. Zo worden studenten bij het inzetten 

van de doelstellingen en de competenties in de praktijk gestimuleerd om onder andere creatief 

op zoek te gaan naar informatie die de basis vormt voor beeldvorming over een leerling, op zoek 

te gaan naar communicatiemiddelen en kennis te hebben van meerdere referentiekaders rond 
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de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De commissie stelt dat een 

internationale dimensie in deze doelstellingen een meerwaarde kan vormen voor de opleiding 

in haar geheel.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vindt het versterken van de internationale component in de doelstellingen 

wenselijk.

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Uit beschikbare informatie heeft de commissie vastgesteld dat de opleiding haar competentie-

profiel schetste vanuit een competentiematrix die in samenwerking met andere bachelor-na-ba-

cheloropleidingen in Vlaanderen opgesteld werd in het kader van een Expertisenetwerk School of 

Education-project (ENW) uit 2007. Voor het tot stand komen van haar visie en de competentiematrix 

verwijst de opleiding naar het competentieprofiel dat al door de Katholieke Hogeschool Leuven 

werd toegepast en werd afgetoetst bij het werkveld. Ook geeft de opleiding aan contacten te hebben 

gelegd met de Fontys Hogescholen uit Nederland, om na te gaan op welke manier zij gestalte gaven 

aan de visie op zorg in het buitengewoon onderwijs. Het is voor de commissie nog niet helemaal 

duidelijk op welke manier dit competentieprofiel afgetoetst werd bij het werkveld. Op basis van het 

gesprek met het werkveld stelt de commissie dat meer aandacht voor het meer en systematischer 

betrekken van het werkveld bij het opstellen van de doelstellingen raadzaam is. De commissie 

vindt het wenselijk dat meer verbanden met beroepsprofielen en kaders uit het beroepenveld ge-

legd worden. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden op de momenten waarop het werkveld en de oplei-

dingsverantwoordelijken samen in de resonantiegroep over de opleiding reflecteren. 

In de ter beschikking gestelde documenten duidt de opleiding aan dat haar competenties overeen-

stemmen met die van een leraar ‘special needs’, zoals gekend in het buitenland. Het is de commis-

sie tijdens het visitatiebezoek niet helemaal duidelijk geworden waarop deze uitspraak gebaseerd 

is. De commissie is dan ook van mening dat een nog extensievere vergelijking van het eigen com-

petentiekader met dat van buitenlandse instellingen en vakgenoten het domeinspecifieke karakter 

van het competentieprofiel van de opleiding kan versterken. 

De commissie beoordeelt de wijze van bekendmaking van de doelstellingen bij studenten en het 

werkveld als positief. Studenten worden door de opleiding op de hoogte gebracht van de competen-

tiematrix, de doelstellingen en de opleidingsvisie door de informatie hieromtrent aangebracht in de 

studiegids, die tevens online beschikbaar is. Verdere inlichtingen vinden de studenten terug in het 

cursusmateriaal en op de digitale leeromgeving, Toledo. Op de ECTS-fiches worden de competen-

ties vermeld die per opleidingsonderdeel nagestreefd worden en de manier waarop deze compe-

tenties getoetst worden. De commissie heeft tijdens de gesprekken vernomen dat ook bij aanvang 
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van elk opleidingsonderdeel de doelstellingen worden gecommuniceerd naar de studenten . De 

competentiematrix wordt eveneens met de studenten besproken tijdens de WAP-sessies (Werken 

Aan Professionalisering) van de opleiding.

De vertegenwoordigers van het werkveld gaven tijdens het gesprek met de commissie te kennen 

dat zij door de opleiding op de hoogte worden gebracht van de competenties die een student geacht 

wordt te verwerven. Dit geschiedt enerzijds via een werkplekbrochure die de opleiding ontworpen 

heeft, en anderzijds tijdens info- en feedbackmomenten waarop de opleiding mentoren uit het 

werkveld uitnodigt om ervaringen uit te wisselen. Het werkveld en de commissie appreciëren de 

bereidwilligheid van de opleiding om het onderwijskundige jargon van de matrix tijdens deze in-

fomomenten te expliciteren. Het werkveld liet verder aan de commissie weten dat het tevreden is 

over het actualiteitsgehalte van de doelstellingen en dat de doelstellingen stroken met de noden 

van het werkveld. De commissie steunt de intentie van de opleiding om het werkveld in de toe-

komst meer bij het bepalen en actualiseren van de domeinspecifieke doelstellingen te betrekken, 

door de samenwerkingsverbanden te verstevigen die zijn aangegaan met het beroepenveld in de 

resonantiegroep BABO.

Er zijn bij de commissieleden enkele vragen gerezen over de profilering van de opleiding Buiten-

gewoon onderwijs ten opzichte van haar zusteropleiding, de bachelor-na-bacheloropleiding 

Zorgverbreding en remediërend leren (BAZO). De bewuste keuze van de opleidingen om met een 

minimaal van elkaar verschillende competentiematrix te werken en voor 28 studiepunten gemeen-

schappelijke opleidingsonderdelen aan te bieden, maakt het mogelijk om de verschillen tussen de 

twee opleidingen te verkleinen, waardoor de studenten ervaren dat er een nauwe samenhang, 

samenwerking en afstemming is tussen het buitengewoon en het gewoon onderwijs. Een overstap 

tussen beide opleidingen kan hierdoor eveneens gefaciliteerd worden. Deze coöperatie wordt door 

de commissie ondersteund. Met betrekking tot de profilering van beide opleidingen verwees de 

opleiding in een gesprek met de commissie naar de plaats van tewerkstelling van haar afgestu-

deerden (BABO-alumni in het buitengewoon onderwijs, BAZO-alumni in het gewoon onderwijs). 

De commissie merkt echter op dat deze profilering niet voldoende uitgesproken is. In haar dome-

inspecifieke referentiekader verwijst de commissie naar de gewenste gemeenschappelijkheid van 

de competentieprofielen van beide opleidingen, maar benadrukt ze dat de toepassingscomponent 

van de doelstellingen in beide opleidingen verschillend dient te zijn. De commissie vindt het be-

langrijk dat, wanneer twee opleidingen ingericht worden, elk van deze opleidingen een eigen profiel 

behoudt, waarbij beide opleidingen elkaar kunnen versterken en inspireren. Een verheldering van 

de profilering van beide opleidingen ten opzichte van elkaar, waarbij de synergie tussen BABO en 

BAZO evenwel behouden blijft, is volgens de commissie wenselijk. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt aan het werkveld systematischer te betrekken bij het opstellen en het 

actualiseren van de opleidingsdoelstellingen. 

 – De commissie acht een extensievere (internationale) benchmarking wenselijk.

 – De commissie raadt aan de profilering van de BABO-en BAZO-opleidingen te verduidelijken, 

rekening houdend met de synergie tussen beide zusteropleidingen.

oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie goed

facet 1.2 domeinspecifieke eisen voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

 bereiken.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het programma van de opleiding is voornamelijk gebaseerd op recente hervormingen en belang-

rijke onderwijskundige ontwikkelingen, zoals persoonsgericht en competentiegericht leren. Deze 

nieuwe visie op leren is in de opleiding gerealiseerd in het PAUZE-model, dat ook richting heeft 

gegeven bij de invulling van de programma-inhouden. De opleiding heeft bij het hervormen en 

opstellen van het huidige curriculum dan ook vooral rekening gehouden met persoonsgericht, 

gepersonaliseerd en authentiek leren. De competenties die de studenten dienen te verwerven, 

nemen hierbij de belangrijkste plaats in en vormen het uitgangspunt van het hele curriculum. De 

commissie is tevreden met de concentrische of cyclische opbouw van het opleidingsprogramma, 

die de integratie van de opleidingsdoelen in het programma bevestigt. Het is op die manier moge-

lijk dat binnen verschillende opleidingsonderdelen cumulatief gewerkt wordt aan het verwerven 

van de competenties, doordat onderwerpen en begrippen op een steeds hoger beheersingsniveau 

terugkeren. De commissie is bovendien van mening dat de doelstellingen op een evenwichtige 

manier aan bod komen in de verschillende opleidingsonderdelen en dat het programma de stu-

denten in staat stelt om de beoogde eindcompetenties te realiseren. 

Bij het inrichten van het opleidingsprogramma heeft de BABO-opleiding ervoor gekozen om een 

basismodule aan te reiken in gemeenschappelijkheid met de BAZO-opleiding. Deze basismodule 

is erop gericht de studenten te brengen tot algemene inzichten in verband met het brede onder-

wijsveld en tot een verdieping in diagnostiek van de leerlingen. Ook de opleidingsonderdelen 

Orthodidactiek en Handelingsplanning, waarin studenten inzicht krijgen in respectievelijk ont-

wikkelingsdomeinen van het kind en het algemene kader van handelsgericht werken, worden 

gezamenlijk met de BAZO-opleiding georganiseerd. De studenten lieten aan de commissie weten 

dat zij deze gemeenschappelijkheid van beide opleidingen in het programma kunnen waarderen . 

Hierdoor is het immers mogelijk ook opleidingsoverschrijdend van elkaar te leren en om te gaan 

met diversiteit. Ook de commissie vindt het aanbieden van enkele gemeenschappelijke oplei-

dingsonderdelen in de beide opleidingen een meerwaarde bij het competentiegericht leren.

De spil van het programma is het geheel van werkplekleren, de portfolio die de student opmaakt 

om zijn leerproces in kaart te brengen, de leergroepen en -sessies waarin de opleiding het werk-

plekleren begeleidt en het projectwerk (enkel in de voltijdse opleiding) onder de noemer WAP 

(Werken Aan Professionalisering). Studenten, docenten, alumni en opleidingsverantwoordelijken 

halen dit gegeven aan als de sterkte van de opleiding. De commissie beoordeelt het opleidings-

onderdeel WAP ook als een goede vertaling van een geïntegreerd geheel van doelstellingen waarin  

vakoverschrijdend en zelfs niveauoverschrijdend gewerkt wordt.
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Het opleidingsprogramma voorziet ook een ruim aanbod aan keuzepakketten, die eveneens ge-

meenschappelijk worden georganiseerd met de BAZO-opleiding. De opleiding duidt aan dat deze 

keuzepakketten zo gekozen zijn dat ze goed aansluiten bij de te verwerven competenties. Op basis 

van de gesprekken met onder andere de studenten en afgestudeerden concludeert de commis-

sie dat het inrichten van keuzepakketten een sterk gegeven is. Studenten kunnen namelijk, in 

het kader van flexibele leertrajecten, zelf hun eigen keuzepakket samenstellen naargelang hun 

vooropleiding, hun interesses of de noden en vragen waar ze bij het werkplekleren (voltijdse oplei-

ding) of in hun eigen werkpraktijk (deeltijdse opleiding) mee geconfronteerd worden. Dit vormt een 

grote meerwaarde voor de eigen professionalisering van de student als leerkracht buitengewoon 

onderwijs. Ook waardeert de commissie de mogelijkheid tot keuze voor een traject met een focus 

op autisme. 

In de BABO-opleiding zijn vier verschillende modeltrajecten mogelijk. Drie daarvan zijn afhanke-

lijk van de vooropleiding van de student. Bij het vierde traject kan de student zich, nadat hij een 

aantal jaar ervaring in het werken met kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis heeft 

verworven, ontpoppen tot een specialist in autisme. Modeltraject 1 wordt ingericht voor studenten 

die al een lerarendiploma in het kleuter-, lager of secundair onderwijs behaald hebben. Traject 2 is 

gericht op studenten die met een diploma Logopedie, Orthopedagogie of Ergotherapie instromen. 

Modeltraject 3 wordt gevolgd door studenten met een andere vooropleiding of door deeltijdse stu-

denten Beroepsgerichte vorming (BGV). 

Voor de studenten die zonder lerarendiploma instromen (in traject 2 en 3 en eventueel traject 4), 

wordt een pedagogische module van twaalf studiepunten ingericht, die vervat zit binnen het re-

guliere opleidingsprogramma van 60 studiepunten. Zij krijgen hiervoor enkele vrijstellingen en/of 

volgen iets minder keuzeopleidingsonderdelen. Deze module bevat een theoretisch en praktisch 

luik, en richt zich op het verwerven van de decretale basiscompetenties voor leerkrachten. Uit de 

gesprekken met het werkveld en de opleidingsverantwoordelijken kon de commissie afleiden dat 

een module van twaalf studiepunten om deze basiscompetenties te verwerven, evenwel niet in 

verhouding staat tot het programma van de initiële opleiding. De commissie is in het kader van 

kwaliteitseisen enigszins bezorgd over het behalen van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en 

het verwerven van lesbevoegdheid binnen een beperkt aantal studiepunten. De commissie vindt 

het wenselijk dat de opleiding deze pedagogische module kritisch onderzoekt en stuurt aan op het 

voorzien van expliciete oplossingen voor deze problematiek.

 

De internationale dimensie in het programma vindt de commissie terug in het feit dat de oplei-

ding een inspanning doet om haar studenten de mogelijkheid te bieden om binnen een uitwisse-

lingsproject ‘Teachwise – Teacher Education for Working with Inclusive Education in School’ internationale  

ervaring op te doen met betrekking tot inclusief onderwijs. De studenten die hieraan hadden deel-

genomen, lieten aan de commissieleden weten dat ook zij dit een goed initiatief vinden. Daarnaast 

biedt de opleiding in een keuzepakket een bezoek aan een Nederlandse school voor buitengewoon 

onderwijs aan. 

Binnen het departement Lerarenopleiding is sinds 2005 een domeinverantwoordelijke Internatio-

nalisering aangesteld, die verantwoordelijk is voor het verankeren van het internationaliserings-

beleid in de verschillende opleidingen. De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs 

betreurt het dat zij niet werd meegenomen in het gevoerde beleid, en dit tot het academiejaar 

2009–2010. De commissie steunt de intentie van de opleiding om, nu de organisatie van het depar-

tement hertekend is en de bachelor-na-bachelorbelangen inzake internationalisering wel behartigd 

worden, nieuwe initiatieven uit te werken om uitwisselingscontacten met andere internationale 

scholen aan te gaan. Ook de uitdaging die de opleiding wil aangaan om enkele opleidingsonder-

delen in het Engels aan te bieden voor anderstalige studenten vindt de commissie bemoedigend.

De commissie is tevreden vast te stellen dat curriculumherziening en -innovatie gebeurt op basis 

van evaluaties met studenten en docenten, zowel binnen de WAP-leergroepen als via jaarlijkse 
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enquêtes. Beide groepen worden bevraagd over de inhoud en aanpak van het programma, en 

het studiemateriaal dat aangewend wordt. De bemerkingen die uit deze evaluaties voortvloeien, 

worden in het kernteam van de opleiding besproken, en op basis daarvan worden wijzigingen in 

het programma geïmplementeerd. Studenten gaven tijdens het gesprek met de commissie aan 

dat met hun bemerkingen rekening wordt gehouden wanneer het programma bijgestuurd wordt. 

Zo werd beslist van start te gaan met gemengde WAP-groepen (zowel met een focus op kleuter-

lager-secundair onderwijs als met studenten uit de BABO- en BAZO-opleidingen) om het leren 

van elkaar te stimuleren en maximaliseren, en kwam er meer inhoudelijke afstemming tussen 

de voltijdse en deeltijdse opleiding. De commissie vindt dit een goede procedure van curricu-

lumherziening en hoopt dat het kernteam de adequate vertaling van de doelstellingen naar het 

programma nog verder systematisch zal screenen.

De vertegenwoordigers van het werkveld zien de resonantiegroep BABO, die in het academiejaar 

2008–2009 in het leven werd geroepen, als een sterk instrument wat de wisselwerking tussen de 

actuele tendensen in het werkveld en de afstemming daarvan in de opleiding betreft. De commis-

sie onderschrijft de praktijk van de resonantiegroep, die vier keer per academiejaar samenkomt 

en het werkveld de mogelijkheid biedt om inspraak te verwerven over het opleidingsprogramma.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan de waarde van de pedagogische module kritisch te 

onder zoeken.

facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Uit de gesprekken met de studenten en de afgestudeerden heeft de commissie geconstateerd dat 

de studenten al van in het begin van hun opleiding geconfronteerd worden met de actuele beroeps-

praktijk. De meeste docenten, in het bijzonder de lesgevers van de keuzepakketten, staan immers 

zelf ook (deeltijds) in het (buitengewoon) onderwijs, en nemen die ervaring mee bij het onderwijzen 

en begeleiden van studenten in de opleiding. Studenten geven aan tevreden te zijn met de actuali-

teit van de informatie die hen op deze manier aangereikt wordt. Ook docenten vinden het positief 

dat ze op die manier accenten kunnen leggen in de opleiding. De commissie is tevreden over de 

wijze waarop deze manier van werken de professionele gerichtheid van het programma bevordert. 

De commissie heeft het studiemateriaal en de vakliteratuur ingekeken, en is van mening dat 

deze up-to-date zijn en worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen. Voor cursusmateriaal zijn 

de docenten van de desbetreffende opleidingsonderdelen verantwoordelijk. De kwaliteit van het 

cursusmateriaal wordt jaarlijks bevraagd in een enquête die studenten invullen. Studenten en 

alumni gaven ook aan tevreden te zijn over de inhoud van de vakliteratuur, zelfs in die mate 

dat alumni na hun afstuderen nog steeds een beroep doen op het materiaal in de mediatheek. 

Bovendien vinden studenten in het cursusmateriaal verwijzingen terug naar wetenschappelijke 
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artikelen over de beroepspraktijk. De opleiding werkt eveneens met gastsprekers die vanuit het 

eigen wetenschappelijk onderzoek inhoud aanbieden.

De nieuwe visie op competentiegericht leren binnen de opleiding heeft ervoor gezorgd dat de op-

leiding is gaan nadenken over het transferprobleem van theoretische kennis naar de praktijk van 

de student. De opleiding investeert daarom in een concept van werkplekleren, waarbij theorie en 

ervaringsgericht leren als het ware parallel met elkaar verbonden zijn. De commissie heeft uit de 

gesprekken de indruk gekregen dat studenten snel en veel verbanden leren leggen tussen theorie 

en beroepspraktijk, maar dat omgekeerd ook ervaringen uit de praktijk meegenomen worden en 

besproken worden in verschillende opleidingsonderdelen. Voor de voltijdse studenten geldt dat 

zij twee dagen per week naar hun werkplek gaan. Studenten van de deeltijdse opleiding werken 

in hun eigen beroepspraktijk een equivalent aantal uren aan zorg in het buitengewoon onderwijs 

en/of aan leerkracht zijn in het buitengewoon onderwijs. In hun gesprek met de commissie rea-

geerden de voltijdse studenten positief over het werkplekleren dat, weliswaar in twee periodes, 

gespreid is over het hele academiejaar. Zij gaven zelfs aan dat ze ervoor zouden opteren om vier 

halve dagen per week naar hun werkplek te gaan, zodat ze belangrijke leermomenten en infor-

matie, bijvoorbeeld uit klassenraden, niet zouden missen. 

De voltijdse student wordt op de werkplek begeleid door een mentor, die via informatiebijeen-

komsten, infomomenten, een werkplekbrochure en een mentorenopleiding door de opleiding 

op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van het werkplekleren en de competenties die de 

student daar dient te verwerven. De opleiding vraagt niet expliciet mentoren voor de studenten 

van de deeltijdse opleiding, maar merkt dat ook deze studenten zich vaak laten begeleiden door 

een collega. De mentoren en studenten vullen op het einde van elke werkplekperiode een feed-

backformulier in dat onderling besproken wordt, en waarvan de student daarna de bevindingen 

daaruit terugkoppelt naar zijn WAP-begeleider tijdens een individueel gesprek. Na het einde van 

de tweede werkplekperiode gaat de WAP-begeleider bij de voltijdse studenten op werkplekbezoek 

en vraagt hij/zij om feedback van de mentoren. Tijdens de WAP-sessies zelf gebeurt ook verdere 

begeleiding en coaching, zowel door de begeleiders als door de medestudenten. Deze WAP-sessies 

zijn themagecentreerd, en geven de studenten de mogelijkheid de ervaringen uit te wisselen over 

hun werkplekleren en om de kaders die ze in de WAP-sessies aangereikt krijgen, ook terug mee te 

nemen naar de praktijk. Na elke WAP-sessie schrijven de studenten leerverslagen.

Van de studenten wordt niet verwacht dat zij een eindwerk afleveren. Wel maken de studenten 

in het kader van hun werkplekleren een portfolio, waarmee de studenten aan de hand van de 

competentiematrix hun beginsituatie, hun leervragen en individuele leertrajecten in kaart bren-

gen. Deze portfolio bevat bewijsstukken over de professionalisering van de student, bijvoorbeeld 

evaluatieopdrachten van de verschillende opleidingsonderdelen, leerverslagen en synthesever-

slagen met reflectie op het eigen leerproces, projectwerk, intervisieverslagen en een verslag over 

de tussentijdse balans van het werkplekleren. Op het einde van de opleiding wordt de studenten 

gevraagd dat zij hun portfolio mondeling toelichten. De commissie is van mening dat het maken 

van een portfolio in plaats van een eindwerk goed aansluit bij het concept dat de opleiding koos 

voor haar programma. 

De opleiding is in het academiejaar 2010–2011 begonnen met het implementeren van project-

werk binnen het werkplekleren (tot nog toe enkel in de voltijdse opleiding). Op die manier leert de 

student de BABO-competenties in een authentieke context nog verder versterken en verankeren, 

en wordt de samenwerking van de opleiding met het buitengewoon onderwijs verstevigd. De 

commissie moedigt deze keuze van het projectwerk aan en steunt de intentie van de opleiding 

om het projectwerk uit te breiden naar de deeltijdse opleiding. 
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De commissie heeft van alle actoren positieve geluiden gehoord over het concept van en de 

begeleiding tijdens het werkplekleren, de portfolio en de WAP-sessies. De studenten zijn erg te-

vreden over het WAP-concept, en halen de manier waarop ze aan zelfreflectie kunnen doen en 

de vertrouwensband die ze opbouwen met hun WAP-begeleider als sterktes van de opleiding 

aan. Alumni nemen datgene wat ze geleerd en ervaren hebben uit de leerverslagen nog steeds 

mee naar hun eigen praktijk. De commissie kon dus met voldoening vaststellen dat het volledige 

WAP-concept, inclusief werkplekleren, projectwerk en portfolio, daadwerkelijk goed functioneert, 

en een sterke werkvorm is om zowel vraag- als aanbodgestuurd de doelstellingen te bereiken en 

de transfer naar de beroepspraktijk te bevorderen.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het programma is cyclisch of concentrisch geconstrueerd, uitgaande van de competenties die 

een BABO-student dient te verwerven. Onderwerpen en begrippen komen op die manier op ver-

schillende hogere niveaus terug. Uit de ter beschikking gestelde documenten heeft de commissie 

afgeleid dat het programma zo is opgebouwd dat de verschillende opleidingsonderdelen elkaar 

logisch opvolgen, en dit op vier niveaus. Zo komen de basismodule en het onderdeel Orthodidac-

tiek op het niveau van kennisverwerving en het niveau van inzicht terug. Het opleidingsonder-

deel Handelingsplanning vereist een niveau van toepassing. In de keuzepakketten worden deze 

drie niveaus gecombineerd. Het werkplekleren en het opleidingsonderdeel WAP komen dan ten 

slotte op een integratieniveau terug. Het concentrische programma heeft tot gevolg dat de stu-

denten bewuste overlap van enkele onderwerpen of begrippen ervaren in verschillende oplei-

dingsonderdelen. Zo gaven de deeltijdse studenten en alumni aan dat ze inhouden uit het oplei-

dingsonderdeel Handelingsplanning wel vaak zien terugkomen. Dit hangt echter ook samen met 

hun vooropleiding en het feit dat ze op het moment dat ze de opleiding volgen, meestal al enige 

tijd in de praktijk gewerkt hebben. De commissie steunt de opleiding in haar keuze van cyclisch 

leren en de concentrische opbouw van het programma, maar acht het wenselijk dat deze keuze 

en de gevolgen ervan geëxpliciteerd worden naar de studenten. 

De opleidingsverantwoordelijken gaven in hun gesprek met de commissieleden aan dat het de 

verantwoordelijkheid van docenten is om in hun sessies binnen een bepaalde module een logi-

sche volgorde te respecteren. Tijdens de gesprekken met de studenten kon de commissie ook ver-

nemen dat zich soms onbewuste overlap van inhouden in enkele opleidingsonderdelen voordoet. 

Deze overlap ontstaat vooral in de keuzepakketten. De commissie stelt vast dat gastdocenten 

soms onvoldoende zicht hebben op de cursusinhouden van hun collega’s, waardoor deze overlap 

ontstaat. De commissie raadt de opleiding aan na te denken over de wijze waarop de onbewuste 

overlap in het programma kan worden geminimaliseerd. Een opname van de cursusinhouden in 

het takenpakket van de gastdocenten en het verspreiden van deze informatie in een systema-

tisch overleg met de gastdocenten kan volgens de commissie een oplossing zijn. 

Om de samenhang en de volgtijdelijkheid in het programma te optimaliseren en te bewaken, 

maakt de opleiding gebruik van de resultaten van de studentenbevragingen na elk opleidings-
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onderdeel en na het afwerken van de opleiding in haar geheel. De alumni gaven tijdens hun 

gesprek met de commissieleden aan dat zij zich hierbij voldoende gehoord voelen en dat zij de 

indruk kregen dat de opleiding met hun opmerkingen rekening houdt. De opleiding bespreekt de 

resultaten van de studentenbevraging ook met een focusgroep van de alumni. 

Studenten die bepaalde opleidingsonderdelen volgen met een creditcontract moeten het volgtij-

delijkheidsprincipe zeker in acht nemen. Zij kunnen in bepaalde gevallen geen credit verwerven 

voor een bepaald onderdeel zonder eerst een credit te hebben behaald voor een ander onderdeel. 

De commissie kon evenwel vaststellen dat een student flexibele en gedifferentieerde leerwegen 

kan bewandelen door keuzepakketten en de spreiding van de opleiding van twee tot maximaal 

vijf jaar bij deeltijdse studenten. Het invullen van een individueel opleidingsprogramma wordt 

begeleid door de opleidingscoördinator en/of de WAP-begeleider. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om haar keuze voor een concentrisch opgebouwd pro-

gramma te expliciteren naar studenten wanneer bewuste overlap optreedt.

 – De commissie vraagt de opleiding om erover te waken dat onbewuste overlap geminimaliseerd 

wordt. Dit kan door systematisch overleg over de cursusinhouden met de (gast)docenten. 

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenmin-

ste 60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs bestaat uit 1 studiejaar van 60 studie-

punten, of bij deeltijdse studenten uit meerdere jaren die samen 60 studiepunten behelzen. De 

opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang 

van een bachelor-na-bachelor. 

 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Bij de bevraging van de studenten en alumni van de opleiding tijdens de gesprekken kon de 

commissie vaststellen dat zij over het algemeen niet ontevreden zijn over de studielast van de 
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opleiding . De opleiding heeft volgens hen inspanningen geleverd om piekbelastingen te minima-

liseren. Gezien de grote praktijkgerichtheid van de opleiding blijft het programma zeker studeer-

baar voor de student. De voltijdse studenten ervaren vooral het eerste semester als intensief. 

Wanneer in het tweede semester de keuzepakketten starten, ondervinden de studenten soms 

ook een grotere belasting en hadden zij graag meer spreiding gezien. Veel studietijd besteden 

ze ook aan het maken van taken waarvan de efficiëntie niet altijd wordt ervaren. Bij deeltijdse 

studenten speelt de combinatie van werk, gezin en studie een grote rol in het ervaren van de 

studielast. De studenten ervaren bovendien ook verschillen in studielast met betrekking tot de 

keuzepakketten van kleuter-, lager en secundair onderwijs in de opleiding.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding geen systematische kwantitatieve studielast- en 

studietijdmetingen verricht. Aangezien deeltijdse studenten hun opdrachten tijdens de werk-

uren uitvoeren, is het voor deze studenten moeilijk om een exacte studiebelasting of studietijd-

meting te registreren. Wel bevraagt de opleiding de studenten over de ervaren studiebelasting in 

studentenevaluaties na elk opleidingsonderdeel. De opleiding heeft verder zicht op de studielast 

van haar studenten door informele gesprekken met de studenten in de WAP-sessies en gesprek-

ken met de focusgroep van afgestudeerden. De commissie is tevreden over de geluiden die ze 

over deze werkwijze hoort bij de studenten en alumni. Zij merken op dat met hun opmerkingen 

rekening wordt gehouden en dat de opleiding inspanningen doet om de studielast te verminde-

ren. Toch vindt de commissie het wenselijk dat zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen 

van studietijd en studielast op een systematische en geformaliseerde manier plaatsvinden. 

Ook op het vlak van studiebelemmerende en -bevorderende factoren geschiedt geen onderzoek 

door de opleiding. De opleiding heeft wel enigszins zicht op deze factoren via de informele bege-

leidingsgesprekken met studenten van de leergroepen in het opleidingsonderdeel WAP. Om stu-

diebelemmerende factoren weg te werken, heeft de opleiding de spreiding van het programma 

over verschillende academiejaren voor de deeltijdse studenten mogelijk gemaakt. Bovendien is 

volgens de studenten het zelf kunnen samenstellen en plannen van de keuzepakketten een sterk 

punt van de opleiding. De student ontvangt bij de aanvang van het academiejaar ook een over-

zichtelijke jaarplanning, zodat hij op voorhand heel wat kan inplannen. Ook hier onderschrijft 

de commissie deze werkwijze, maar vindt ze dat een systematisch onderzoek naar studiebelem-

merende en -bevorderende factoren wenselijk en noodzakelijk is in het kader van kwaliteitszorg. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan werk te maken van systematische en formele studietijd- 

en studielastmetingen.

 – De commissie vraagt de opleiding om eveneens systematisch onderzoek naar studiebevorde-

rende en -belemmerende factoren te voeren.

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Gekoppeld aan de vernieuwde visie op competentiegericht leren, en in het bijzonder het PAUZE 

-model van het departement, heeft de opleiding volgens de commissie goede inspanningen 
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geleverd  om een vrij uitgebreid aanbod aan werkvormen te ontwikkelen die aansluiten bij het 

didactische concept. De opleiding wil haar studenten een krachtige leeromgeving bieden waar-

binnen zij zich kunnen ontplooien tot professionals die op het einde van de opleiding de compe-

tenties van een leerkracht buitengewoon onderwijs verworven hebben. De commissie heeft uit 

de beschikbare documenten kunnen vaststellen dat de opleiding enkele belangrijke voorwaarden 

vooropstelt om haar didactische concept te verwezenlijken en daar ook gepaste werkvormen aan 

koppelt. Zo wil de opleiding rekening houden met de voorkennis en het peil van praktijkervaring 

van de student. Hiertoe werkt de opleiding met casussen, projectwerk en praktijkopdrachten, 

geeft ze feedback op leerverslagen en voert ze individuele coachinggesprekken. Om de studenten 

te stimuleren zelf actief bezig te zijn met de aangereikte thema’s en inhouden voorziet de oplei-

ding groepsbesprekingen, leerverslagen, intervisiemomenten, reflectie- en praktijkopdrachten . 

De praktijk wordt nog verder in de opleiding binnengebracht door het werken met casus materiaal 

en uiteraard het werkplekleren. De opleiding biedt de student de mogelijkheid om zelf initiatief 

te nemen en keuzes te maken door het aanbieden van keuzepakketten en het werken met prak-

tijkopdrachten, projectwerk en portfolio. Ten slotte wil de opleiding de aandacht vestigen op het 

welbevinden van de persoon en relaties binnen de groep. Tijdens de WAP-sessies wordt daarom 

naast het thema of de inhoud van de sessie voldoende aandacht besteed aan de persoon en zijn 

interactie met anderen. Groepswerken, partnerwerk en kringgesprekken versterken verder deze 

interactie tussen de soms heterogene groep van studenten. Hoorcolleges zijn beperkt in deze op-

leiding, maar dit ervaren de studenten en alumni niet als een gemis. De commissie apprecieert 

het, net zoals studenten en alumni, dat de onderwijsvisie als een rode draad doorheen het hele 

onderwijsgebeuren loopt en is tevreden over de variëteit in werkvormen. De commissie evalueert 

het didactische concept van de opleiding als sterk, omdat het aanzet tot actief werken, zelfstu-

ring en coaching. Het wordt volgens de commissie consistent toegepast van de opleidingscoör-

dinatoren naar de docenten, onder de docenten en WAP-begeleiders onderling, en van docenten 

en begeleiders naar studenten. 

De commissie kon waardering van alle actoren vaststellen wat het hele WAP-gebeuren en de 

werkvormen die erin vervat zitten, betreft. De opleiding hecht duidelijk veel belang aan het werk-

plekleren, wat de studenten, alumni en het werkveld eveneens als een positief gegeven aandui-

den. WAP is zo als het ware de basis van de hele opleiding. De commissie is van oordeel dat WAP 

in zijn geheel een sterke en uitdagende werkvorm voor studenten is. De commissie hoopt dat 

de opleiding kan waken over de kwaliteit van het WAP-gebeuren in het kader van het groeiende 

aantal studenten en dus ook de grootte van de leergroepen binnen de WAP-sessies. Bovendien 

hangt het succes van het werkplekleren volgens de commissie deels af van de beschikbaarheid 

en kwaliteit van de mentoren in het werkveld en van de WAP-begeleiders. Bijgevolg dient er vol-

doende aandacht te blijven voor de professionele ondersteuning voor de mentoren. 

Om het leerproces van de studenten te optimaliseren binnen een beperkt aantal contacturen 

zoekt de opleiding naar de juiste leermiddelen die aansluiten bij het didactische concept en de 

te verwerven competenties. Binnen de verschillende sessies wordt vooral gewerkt met zo veel 

moge lijk authentiek materiaal, zoals het uitwisselen van eigen ervaringen uit de praktijk, door 

onder andere te werken met gastdocenten en gastsprekers, casusbeschrijvingen van kinderen, 

videocasussen uit de praktijk en materialen uit scholen. Ook worden vakliteratuur, basishand-

boeken uit het beroepenveld en nuttige internetadressen gehanteerd. Docenten zijn verantwoor-

delijk voor het uitwerken van hun eigen cursusmateriaal. Cursusmateriaal dat niet in de sessies 

wordt gebruikt, kan de student ter informatie op het digitale leerplatform Toledo vinden. 

Naar de kwaliteit van het cursusmateriaal wordt gepeild in studentenbevragingen. Het kernteam 

van de opleiding bewaakt in overleg de kwaliteit van enkele leidraden (jaarplanning, studiegids, 

WAP-bundel, werkplekbrochure, leidraad voor projectwerking…). De kwaliteitscriteria daarvoor 

omvatten onder andere het actualiteitsgehalte, de inzetbaarheid voor alle betrokkenen, de vorm-
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geving, de inhoud en de relevantie voor volwassenenonderwijs. Indien dergelijke kwaliteitscri-

teria zouden ontbreken, wordt het (cursus)materiaal herwerkt. De commissie kan deze aanpak 

waarderen. De opleiding gaat ook gesprekken aan met de docenten na het afwerken van een 

opleidingsonderdeel om de inhoud en de werkvormen na te kijken. Wanneer er te veel overlap 

zou zijn, geven studenten dit aan.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De concentrisch opgebouwde opleiding werkt met kerncompetenties, die in elkaar opvolgen-

de beheersingsniveaus verworven worden. Dit systeem is ook de basis van het toetsingsbeleid 

van de opleiding Buitengewoon onderwijs. Bij de evaluatie richt de opleiding zich op het toetsen 

van competenties op integratieniveau, maar ook op inzichts- en toepassingsniveau. Voor elk be-

heersingsniveau werkte de opleiding haar toetsvormen uit. Zo wordt gebruikgemaakt van een 

schriftelijk openboekexamen en een geïntegreerde opdracht op inzichtsniveau. Het uitwerken 

van een casus op papier (met schriftelijke en mondeling toelichting) en het maken van een leer-

verslag toetsen de competenties op toepassingsniveau. Ten slotte toetsen de bewijsstukken in de 

portfolio  en de presentatie ervan, samen met het werkplekleren op zich (dit laatste enkel voor 

voltijdse studenten), de kerncompetenties op integratieniveau. Na elk opleidingsonderdeel volgt 

in principe een toetsingsmoment, om na te gaan of de student de vooropgestelde doelen heeft 

behaald. De commissie vindt dat deze permanente evaluatie goed aansluit bij de visie van de 

opleiding en het studentenpubliek. Wel vindt de commissie dat de opleiding meer aandacht zou 

mogen besteden aan het behouden van een goede balans tussen product- en procesevaluatie. 

De student wordt op de hoogte gebracht van het evaluatiebeleid van de opleiding via de studie-

gids en de ECTS-fiches. Voor elk opleidingsonderdeel wordt beschreven wat getoetst wordt en hoe 

dat zal gebeuren. De commissie waardeert deze transparante en gedetailleerde evaluatiecriteria. 

Bij de start van elk opleidingsonderdeel brengt de opleiding de studenten van de beoordelings-

criteria op de hoogte. De gesprekken met de studenten en alumni toonden de commissie dat zij 

tevreden waren over de wijze waarop de opleiding deze criteria aan hen bekendmaakt. 

De opleiding heeft sinds het academiejaar 2009–2010 geïnvesteerd in het vastleggen van kwa-

liteitscriteria en krachtlijnen voor goed evalueren. Deze kwaliteitscriteria worden besproken 

tijdens overlegmomenten en staan ter beschikking van alle docenten in een afzonderlijk docu-

ment. Tijdens haar gesprek met de alumni vernam de commissie dat niet iedere docent het 

systeem  van permanente evaluatie en de daaraan gekoppelde feedback respecteerde. De com-

missie moedigt de opleiding aan om hierin verder te investeren en een krachtig kwaliteitsbeleid 

uit te bouwen, dat door het hele docententeam wordt gedragen. De commissie kijkt hierbij uit 

naar de implementatie van een recent hogeschoolbreed toetsbeleidsplan. Dit plan wordt bewaakt 

door een toetscommissie, die de kwaliteit van de toetsen en de professionaliteit van docenten in 

deze zal bewaken. De studenten en alumni appreciëren het systeem van permanente evaluatie 
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en feedback. De commissie betreurt het dat de opleiding over de mogelijkheid tot feedback niet 

altijd even duidelijk gecommuniceerd heeft, zodat sommige studenten er niet altijd van op de 

hoogte waren dat ze feedback over en reflectie op hun resultaten konden krijgen. Dit punt haalt 

de opleiding zelf als aandachtspunt aan. De commissie vindt het wenselijk dat de opleiding hier-

over verder overleg pleegt en een verbeteringstraject uitwerkt. De opleiding probeert de kwaliteit 

van de toetsing ook te waarborgen door waar mogelijk te werken met meerdere beoordelaars. Dit 

is door het praktische aspect niet aan de orde voor alle afzonderlijke praktijkopdrachten, maar 

waar mogelijk wordt dit opgevangen door de beoordeling en de toepassing van de evaluatiecrite-

ria in groep te bespreken. De opleiding werkt bij het praktijkonderdeel van de pedagogische mo-

dule wel met meerdere beoordelaars. Ook betrekt de opleiding studenten bij het toetsgebeuren 

door het organiseren van peer feedback. 

De beoordeling van het werkplekleren zit vervat in het opleidingsonderdeel Werken aan profes-

sionalisering (WAP). Voltijdse studenten krijgen een mentor toegewezen, die een begeleidende 

rol heeft en gevraagd wordt een feedbackformulier in te vullen (maar geen verantwoordelijkheid 

heeft in de eindbeoordeling). Deeltijdse studenten worden vaak ook door een mentor/collega 

begeleid. Het cijfer dat de student krijgt, is gebaseerd op verschillende bewijsmaterialen, zoals de 

portfolio, leerverslagen, intervisieverslagen, het feedbackformulier van de werkplek, projectwerk 

en de presentatie van de portfolio. Bovendien drukt dit cijfer uit in hoeverre de student de voor-

opgestelde competenties beheerst. De commissie is dan ook van mening dat ook het onderdeel 

WAP over duidelijk geformuleerde en transparante evaluatiecriteria beschikt.

Wanneer een student problemen ervaart bij het afleggen van examens is op het niveau van de 

hogeschool een ombudsdienst aanwezig waarbij klachten terechtkomen, en die kan optreden als 

bemiddelaar tussen student en docent. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie dringt eropaan een krachtig evaluatiebeleid uit te bouwen, dat door het hele 

docententeam gedragen wordt. 

 – De commissie ondersteunt de intentie van de opleiding om het verbeteringstraject inzake 

evaluatie en feedback uit te voeren.

 – De commissie raadt de opleiding aan aandacht te hebben voor een goede balans tussen pro-

duct- en procesevaluatie.

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor-na- 

bacheloropleiding.
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Dit betekent dat niet enkel studenten met een bachelordiploma van leerkracht kunnen instro-

men, maar ook studenten die een ander bachelor- of masterdiploma bezitten. Ongeveer 69 pro-

cent van de studenten stroomt in met een leerkrachtendiploma. De overige studenten komen 

vooral uit de richtingen Pedagogische wetenschappen, Logopedie en Audiologie, Motorische re-

validatie en Kinesitherapie, Ergotherapie, Orthopedagogie en Sociaal/Maatschappelijk werk. De 

opleiding doet volgens de commissie voldoende inspanningen om deze diverse instroom op te 

vangen, onder meer door het voorzien van een aantal aangepaste modeltrajecten naargelang 

de vooropleiding (zie facet 2.1). Sommige opleidingsonderdelen zijn gemeenschappelijk voor alle 

instromers. De commissie waardeert het dat studenten hierdoor leren omgaan met diversiteit 

en van elkaar kunnen leren. Ook de keuzetrajecten en de begeleiding daarin maken volgens de 

commissie de afstemming op het instroomprofiel mogelijk. De commissie heeft gemerkt dat de 

keuzetrajecten de studenten zelfs aantrekken om precies voor deze opleiding te kiezen. Wel is 

het de commissie tijdens de gesprekken met de studenten en afgestudeerden ter ore gekomen 

dat studenten die instromen vanuit een andere instelling dan de Katholieke Hogeschool Limburg 

soms de specifieke KHLim-accenten missen. De commissie raadt de opleiding aan om meer aan-

dacht te schenken aan de aansluiting van niet-KHLimstudenten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

door het organiseren van een informatiebijeenkomst om de studenten wegwijs te maken in de 

werking van de hogeschool en de specifieke kenmerken van de lerarenopleiding aan de KHLim, 

bijvoorbeeld het ervaringsgericht leren.

Zoals de opleiding zelf aangeeft, hebben ook studenten met een andere vooropleiding dan die van 

leerkrachten het soms moeilijk om de juiste aansluiting te vinden met de opleiding Buitengewoon 

onderwijs. De commissie hoorde deze geluiden ook in het gesprek met de studenten en alumni. 

Om de niet-leerkrachten de kans te geven hun hiaat met betrekking tot startcompetenties van een 

beginnende leerkracht weg te werken, volgen zij verplicht het opleidingsonderdeel Pedagogische 

module van 12 studiepunten, dat vervat zit in het reguliere studieprogramma van 60 studiepunten. 

Zij verkrijgen na afloop van deze module lesbevoegdheid in het secundair onderwijs. De commis-

sie heeft van verschillende stakeholders, zoals het werkveld en de hoge schooldirectie, bedenkin-

gen gehoord in verband met de meerwaarde van deze beperkte module . Het werkveld staat soms 

huiverig tegenover het aannemen van niet-leerkrachten die deze bachelor -na-bacheloropleiding 

gevolgd hebben. Ook vraagt men zich af of een programma van 12 studiepunten voldoende is om 

dezelfde competenties te bereiken dan dewelke een leerkracht na een programma van drie jaar 

dient te verwerven. De commissie is het eens met deze bezwaren, en vraagt de opleiding na te den-

ken over de plaats en de meerwaarde van de pedagogische module binnen de opleiding. 

Uit de gesprekken met docenten en het werkveld heeft de commissie kunnen afleiden dat er ver-

der nood is aan verduidelijking wat betreft de afstemming van de eindcompetenties uit de initiële 

leraren opleiding met de startcompetenties van de bachelor-na-bacheloropleiding. De opleiding 

heeft hiertoe al een eerste aanzet gegeven doordat enkele docenten zowel in de initiële leraren-

opleiding als in de bachelor-na-bacheloropleiding lesgeven, en zij zicht hebben op de kennis en 

competenties die studenten in de initiële opleiding en de bachelor-na-bacheloropleiding dienen te 

verwerven. Het intensifiëren van de zoektocht naar opportuniteiten om aansluiting te vinden met 

de kennis die al in de initiële opleiding aanwezig is en verdiepend te werken, kan volgens de com-

missie ongetwijfeld een meerwaarde bieden. 

Studenten die binnen de KHLim al de BAZO-opleiding volgden en de BABO-opleiding aanvatten, 

kunnen via het EVK-beleid vrijstelling krijgen voor het gemeenschappelijke programma van beide 

opleidingen, oftewel 28 studiepunten. Ook houders van andere diploma’s kunnen via EVK bepaalde 

vrijstellingen verkrijgen. De opleidingsverantwoordelijken gaven in het gesprek met de commissie 

aan er in de toekomst de voorkeur aan te geven te werken met vrijstellingen op basis van eerder 

verworven competenties (EVC). De commissie kan deze wens stellig onderschrijven en hoopt dat 
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de bachelor-na-bacheloropleidingen snel zullen instappen in het al bestaande EVC-beleid dat uit-

gewerkt is op het niveau van de hogeschool en het departement. Tot op heden is dit immers nog 

niet het geval.

De commissie heeft vastgesteld dat het diversiteitsbeleid van de opleiding nog niet op hetzelfde 

niveau staat als dat van de initiële opleidingen binnen het departement. De opleiding wijst erop 

dat zij weinig of niet met mensen met een functiebeperking, kansarmen of anderstaligen in aan-

raking komt. Ook allochtonen stromen te weinig door naar de bachelor-na-bacheloropleiding. De 

commissie apprecieert het dat de opleiding inspanningen wil doen om ook een dergelijk divers 

studentenpubliek aan te trekken. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – Aandacht schenken aan de aansluiting van instromers vanuit een andere instelling is volgens 

de commissie wenselijk.

 – De commissie vraagt de opleiding om ook blijvend met de initiële opleidingen in overleg te 

gaan om tot een betere afstemming van de start- op de eindcompetenties te komen.

 – De commissie vraagt de opleiding om zich te bezinnen over bijkomende toelatingsvoorwaar-

den met betrekking tot de instroom van andere bachelors of masters dan die van leerkrach-

ten, en daarbij het EVC-beleid niet uit het oog te verliezen.

 – De commissie onderschrijft de intentie van de opleiding om het departementale diversiteits-

beleid te vertalen naar de bachelor-na-bacheloropleiding.

oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma goed

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang oké

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 masterproef niet van toepassing

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek op basis van de gesprekken en de ingekeken do-

cumenten kunnen vaststellen dat de rekrutering van nieuwe medewerkers gebeurt door een pro-

cedure waarbij het departementshoofd en de opleidingscoördinator betrokken zijn. De opleiding 

houdt bij het aanwerven van haar medewerkers onder andere rekening met vakdeskundigheid, 

teamwerk, passie voor het leerproces van kinderen met specifieke onderwijsnoden en -behoef-

ten, bereidheid tot het ontwikkelen van een eigen ‘leerkracht’, flexibiliteit en inzetbaarheid bin-

nen verschillende domeinen van de lerarenopleiding. In de taakfiche van de personeelsleden 

staan rubrieken als WAP-begeleider, docent/leerprocesbegeleider, taken zoals verantwoordelijke 

werkplekleren of verantwoordelijke keuzepakketten, professionalisering en coördinatietaken.

Volgens de commissie telt de opleiding een enthousiast personeelsteam, dat de vooropgestelde 

flexibiliteit en passie voor het vak zeker bezit. De opleiding beschikt over docenten die voldoende 

ruimte krijgen om een eigen invulling te geven aan de opleidingsonderdelen waarvoor zij verant-

woordelijk zijn, en de onderwijsvisie van de opleiding onderschrijven en uitdragen. De commissie 

is positief over hoe deze manier van werken – het consistent en consequent doortrekken van de 

rode draad van de opleiding – implementatie en integratie van deze visie in het dagelijks handelen 

garandeert. De studenten spreken dan ook lovende woorden over hun docenten, die bereikbaar zijn 

– zelfs nog steeds voor afgestudeerden – en rekening houden met het welbevinden van de student. 

Op basis van de gesprekken die zij gevoerd heeft tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie ge-

constateerd dat het beleid van de opleiding inzake functionerings- en evaluatiegesprekken nadruk-

kelijke verbetering behoeft. Hoewel op hogeschoolniveau een beleid is uitgewerkt met betrekking 

tot functioneringsgesprekken en evaluatie van docenten met een SWOP-procedure (Systeem voor 

Waardering en Ontwikkeling van Personeel), is dit beleid nog niet tot op het niveau van de bachelor-

na-bacheloropleiding doorgedrongen. Pas vanaf het academiejaar 2010–2011 werd beslist om de 

SWOP-procedure op alle medewerkers (uitgezonderd de gastsprekers) toe te passen, in plaats van 

enkel op de statutaire medewerkers. Op het moment van de visitatie was er voor de medewerkers 

van de opleiding Buitengewoon onderwijs slechts één cyclus van functioneringsgesprekken ge-

weest onder leiding van de opleidingscoördinatoren, die daar op dat moment niet de bevoegdheid 

voor hadden. Er was evaluatie van docenten door studenten, maar formele evaluatiegesprekken 

gebeurden niet. De commissie hoopt dan ook stellig dat de SWOP-procedure in de toekomst syste-

matisch zal worden toegepast binnen de opleiding Buitengewoon onderwijs. 

De begeleiding van nieuwe medewerkers verloopt volgens de commissie goed. Nieuwe personeels-

leden worden op de hoogte gebracht van de werking van de verschillende hogeschooldiensten via 

twee infomomenten. In de opleiding zelf krijgen zij een onthaalgesprek met het departements-

hoofd en de opleidingscoördinatoren. Een collega begeleidt hen in de ingroeifase. 

De medewerkers van de opleiding ervaren een aanzienlijke nood aan professionalisering. Hoewel 

10 procent van de taakbelasting van een medewerker voorzien is voor professionaliseringsactivi-

teiten is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Volgens de commissie worden personeelsleden tot 

op heden onvoldoende gestimuleerd om aan professionaliseringsactiviteiten deel te nemen. Zo 

lieten de medewerkers van het administratief-technisch personeel aan de commissie weten dat 

leidinggevenden die deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten de informatie die ze daar 

verkrijgen, doorgeven aan hen maar dat zij zelf weinig of niet participeren aan nascholingsacti-

viteiten. Op het vlak van didactiek is bijscholing door het onderwijzend personeel geen evidentie, 

gezien geen geëigende vorming voor onderwijsgevenden beschikbaar is, hoewel de opleiding de 

overlegmomenten tussen de docenten ook als een onderwijsvernieuwende professionaliserings-

activiteit beschouwt. De commissie is van oordeel dat een voldoende structureel professiona-
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liseringsbeleid een voorwaarde is voor het in stand houden van een kwalitatieve opleiding. De 

commissie spreekt wel haar waardering uit over de professionalisering van de begeleiders van 

het opleidingsonderdeel Werken aan professionalisering (WAP). Aan hen worden immers hoge 

eisen gesteld. Zij genieten volgens de commissie voldoende bijscholing (bijvoorbeeld over thema-

gecentreerde interactie) met betrekking tot de begeleiding binnen deze leergroepen en hebben 

hierbij zelf externe begeleiding genoten. Bovendien slagen zij er eveneens in hun professionaliteit 

op dit vlak door te geven in het docententeam door het werken met een structureel systeem van 

intervisie, teamgesprekken en het schrijven van eigen leerverslagen. De commissie hoopt dan 

ook dat in het takenpakket van de WAP-begeleiders voldoende ruimte overblijft voor hun verdere 

professionalisering met betrekking tot studiebegeleiding. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie dringt aan op een systematisch en structureel professionaliseringsbeleid voor 

het onderwijskundig en administratief-technisch personeel.

 – De commissie pleit voor een effectieve bewaking en de implementatie in de organisatie van de 

afspraken die gemaakt worden tijdens de functionerings- en evaluatiegesprekken.

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de oplei-

ding en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek geconstateerd dat de medewerkers die in de op-

leiding het onderwijs verzorgen, steevast de verbinding leggen met de beroepspraktijk in hun 

sessies door het systematische gebruik van casussen en voorbeelden uit de praktijk. Bovendien 

zorgt de opleiding ervoor dat haar personeel bovenop de pedagogisch-didactische bekwaamheid 

ook vakexpertise op verschillende relevante domeinen in huis heeft. De opleiding streeft daar-

voor naar een samenstelling van een team van medewerkers dat binnen eenzelfde basisdiploma 

verschillende specialisaties heeft ontwikkeld. De opleiding kan dan ook beschikken over een 

tiental gastdocenten en een groot aantal externe gastsprekers, die hun onderwijsopdracht in de 

opleiding combineren met een opdracht in het beroepenveld als leerkracht, directie of zorgcoör-

dinator, en zo voeling behouden met de actuele noden en tendensen in het werkveld. De com-

missie waardeert het feit dat, naast de docenten verbonden aan de KHLim, externe gastdocenten 

en -sprekers worden aangetrokken, die specifieke inhoudelijke inbreng en praktijkgerichtheid in 

de opleiding brengen. Bovendien zijn ook de studenten en afgestudeerden zeer tevreden over de 

inhoudelijke expertise van hun (gast)docenten. 

Wat docentenuitwisseling en -mobiliteit betreft, kon de commissie uit de ingekeken documenten 

afleiden dat de opleiding goede inspanningen levert om bezoeken in andere scholen, docenten-

uitwisseling, en deelname aan internationale seminaries en conferenties mogelijk te maken. De 

commissie moedigt de opleiding aan om deze (internationale) activiteiten verder te zetten en uit 

te breiden. Niettemin lieten de docenten aan de commissie weten dat er enige nood is aan lang-

durige professionele trajecten in het kader van hun vakinhoudelijke professionalisering. De pro-
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fessionalisering die ze op dit moment ervaren, gebeurt vooral door de combinatie van de onder-

wijsopdracht binnen de opleiding en de andere job die ze in het beroepenveld uitoefenen. Volgens 

hen erkent de opleiding wel deze noodzaak aan een uitgewerkt professionaliseringsbeleid. 

De commissie had opnieuw veel waardering voor het feit dat enkele gastdocenten die deeltijds 

actief in het beroepenveld werken, eveneens WAP-begeleider in de opleiding zijn. Op die manier 

slagen zij erin om de actuele noden en evoluties van het werkveld te vertalen in hun begeleiding 

naar de studenten. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie bepleit een versterking van het vakinhoudelijke professionaliseringsbeleid. 

facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het onderwijzend personeelsbestand van de opleiding, zowel de docenten verbonden aan de 

hogeschool als de gastdocenten, telt 33 leden. Zij worden bijgestaan door tien leden die deel 

uitmaken van het administratief-technisch personeel. Ook is in de opleiding een groot aantal 

gastsprekers ingeschakeld. 

De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs beschikt over 11 VTE. Eenentwintig 

van de 33 docenten van de opleiding Buitengewoon onderwijs zijn tussen 40 en 65 jaar oud. De 

commissie is het eens met de stelling van de opleiding dat, gezien er veertien docenten tussen 

50 en 65 jaar zijn, er in de toekomst de mogelijkheid moet zijn om jonge nieuwe medewerkers 

aan te trekken. 

In het academiejaar 2010–2011 is slechts één personeelslid van de 33 leden van het onderwijzend 

personeel (lectoren, praktijklectoren en gastprofessoren) voltijds. De overige docenten zijn be-

trokken in andere opleidingen binnen en buiten de KHLim. Ook bij het administratief-technisch 

personeel is één medewerker voltijds. Daarnaast is er een groot aantal gastsprekers die elk een 

klein aandeel lesbevoegdheid in de opleiding hebben.

De student-lectorratio bedraagt 22,64. De personeelsleden zijn gedreven en enthousiast, op zo’n 

manier dat de commissie tijdens het visitatiebezoek weinig tot geen klachten heeft gehoord over 

een al te belastende werkdruk. Niettemin wijst de commissie erop dat de opleiding erover dient 

te waken dat in het kader van de verhogende studentenaantallen de taakbelasting ook niet te 

gevoelig toeneemt en draaglijk blijft voor alle personeelsleden. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan waakzaam te blijven wat de werkdruk van de perso-

neelsleden betreft.
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oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid goed

facet 3.3 kwantiteit personeel goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding Buitengewoon onderwijs wordt samen met haar zusteropleiding Zorgverbreding en 

remediërend leren ingericht op de campus Hemelrijk in het centrum van Hasselt. Deze campus  

omvat vier gebouwen of blokken, die gegroepeerd zijn rond een gemeenschappelijke ‘speel-

plaats’. De commissie werd rondgeleid in elk van deze gebouwen. Globaal genomen is de com-

missie, net zoals de opleiding en al haar stakeholders, van mening dat de huidige campus van de 

lerarenopleiding niet aan de hedendaagse verwachtingen ten aanzien van het hoger onderwijs 

beantwoordt. De meeste gebouwen op de campus zijn verouderd en soms zelfs in slechte staat. 

De opleiding roeit met andere woorden met de riemen die zij heeft om met de beperkte materiële 

infrastructuur haar onderwijs vorm te geven. De hogeschool heeft plannen voor een grondige 

hervorming van de campus, die evenwel pas ten vroegste vanaf 2015 van start kan gaan. De 

commissie hoopt dat bij de realisatie van een nieuwe campus voor de lerarenopleiding rekening 

wordt gehouden met de specifieke noden van de bachelor-na-bacheloropleidingen.

De huidige campus beschikt over 46 werkruimtes voor onderwijsactiviteiten. In blok A kan de 

opleiding gebruikmaken van enkele polyvalente leslokalen, drie auditoria (twee auditoria met 

plaats voor een honderdtal studenten en een groter auditorium met ruimte voor 180 studenten) 

en enkele vaklokalen. Deze lokalen zijn onder andere voorzien van een beamer, en andere tech-

nologische en digitale hulpmiddelen. Ook in blok D beschikt de opleiding over enkele leslokalen, 

waaronder een expressielokaal dat wordt gebruikt voor onder andere expressievakken en rollen-

spellen, en een teamlokaal waar leergroepen vaak samen les krijgen. Ook de kapel op de campus 

wordt gebruikt als expressieruimte. De lokalen in blok A en D worden vaak ’s avonds in gebruik 

genomen. Deze blokken zijn gemakkelijk toegankelijk, ook voor studenten met een lichamelijke 

functiebeperking, via liften en hellende vlakken. 

In blok C wordt een studentencafetaria gehuisvest. Deze is volgens de commissie vrij klein. De 

commissie betreurt het ook dat de cafetaria niet geopend is in de avonduren, zodat een groot 

deel van de studenten van de opleiding die ’s avonds les volgen, de maaltijden die hier worden 

aangeboden niet kan nuttigen.
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In blok D bevinden zich naast een computerlokaal voor docenten eveneens een tweetal com-

puterlokalen met elk 20 pc’s, die ter beschikking staan van de studenten. Er is permanent 

een personeelslid aanwezig wanneer het lokaal vrij is, zodat studenten ononderbroken in het 

computer lokaal kunnen werken. Wanneer een computerlokaal bezet is voor ICT-lessen of andere 

opleidingsonderdelen wordt dit op voorhand gemeld. Met gebruik van de studenten- of docenten-

kaart kan gebruikgemaakt worden van negen copier-printers. 

Er zijn voor de opleiding ook enkele docenten- en studentenruimtes ter beschikking. In één 

docentenruimte kan gewerkt worden en studenten kunnen hier ’s avonds eveneens terecht in 

bepaalde sessies. In een andere docentenruimte hebben de docenten de mogelijkheid om een 

maaltijd te nuttigen. In de studentenruimte krijgen de studenten informatie over examens en 

internationalisering via uithangborden. De studentenruimte is bovendien ook ’s avonds geopend, 

zodat ook de studenten van de avondopleidingen hier terechtkunnen.

De commissie heeft enkele positieve geluiden gehoord over de in blok A ondergebrachte media-

theek. De studenten en afgestudeerden lieten in hun gesprek met de commissieleden lovende 

woorden vallen over de voorzieningen in de mediatheek. Dat de alumni blijvend gebruikmaken 

van de bibliotheek is volgens de commissie illustratief voor de kwalitatieve werking ervan. De 

studenten en vooral de docenten hebben inspraak in de nieuwe aankopen voor de mediatheek. 

Bovendien worden studenten op verschillende manieren wegwijs gemaakt in de mediatheek: de 

mediatheek heeft een Facebookpagina met een nieuwsgids en heeft ook een eigen webstek, die 

regelmatig geüpdatet wordt wanneer nieuwe werken beschikbaar zijn. De student heeft via de 

digitale leeromgeving Toledo ook toegang tot een bibliotheektab, waarop studenten en personeel 

de communicatie van de mediatheek kunnen raadplegen en opvolgen. Tijdens de gesprekken 

met de studenten heeft de commissie vernomen dat een rondleiding in de mediatheek in het be-

gin van het academiejaar wel voor de studenten van de initiële opleiding georganiseerd wordt en 

voor de voltijdse studenten van de bachelor-na-bacheloropleidingen, maar niet voor de deeltijdse 

studenten. Dit ervaren de deeltijdse studenten als een gemis. De commissie pleit er dan ook voor 

om ook voor deze studenten een rondleiding in de mediatheek te voorzien. De commissie waar-

deert het wel dat de mediatheek één avond per week langer open blijft. Ook wordt soms op vraag 

een extra avondsessie ingelast om de studenten van de bachelor-na-bacheloropleidingen de kans 

te geven de mediatheek te bezoeken. 

Zoals eerder aangehaald, geven de studenten en vooral het personeel aan dat er dringend nood 

is aan vernieuwingen wat betreft de gebouwen en de ICT-mogelijkheden op de campus. De com-

missie neemt kennis van de frustraties van het campuspersoneel op dit vlak, en kijkt samen met 

de opleiding uit naar de snelle realisatie en ingebruikname van een vernieuwde campus. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om rondleidingen in de mediatheek te voorzien voor 

haar studenten, ook de deeltijdse.

 – De commissie onderschrijft de plannen van de hogeschool en de opleiding om een vernieuwde  

campus te realiseren en in gebruik te nemen. 

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoortgang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de communicatie naar studenten met 

betrekking tot de studiebegeleiding vlot en duidelijk verloopt. Potentiële studenten worden aan-

getrokken door vier infodagen tussen februari en september van het departement, een voorstel-

ling al van de bachelor-na-bacheloropleiding in de initiële lerarenopleiding van de hogeschool, 

een vertegenwoordiging op een jobinspiratiebeurs voor afstuderende studenten van het departe-

ment, en door de hogeschool gevoerde campagnes op de website en in de media. 

De opleiding voorziet ook instroombegeleiding, en dan vooral wanneer studenten twijfelen of 

zij de opleiding Buitengewoon onderwijs dan wel de opleiding Zorgverbreding en remediërend 

leren zullen volgen. Vooraleer een student zich inschrijft, vindt een intakegesprek plaats, waarin 

gepeild wordt naar de vooropleiding, de motivatie en verwachtingen van de student in kwestie. 

Ook bij de keuze van de keuzepakketten wordt begeleiding voorzien voor de student. 

De vakgeïntegreerde studiebegeleiding tijdens de opleiding wordt deels door de docenten van de 

afzonderlijke opleidingsonderdelen op zich genomen, maar situeert zich hoofdzakelijk binnen 

de WAP-groepen. De commissie kon nogmaals vaststellen dat het WAP-concept zich goed leent 

tot de inbedding van een structurele studiebegeleiding en de opvolging van het leerproces van de 

student. De studenten haalden tijdens het visitatiebezoek de inhoudelijke begeleiding en sterke 

vertrouwensband met hun WAP-begeleider eveneens meermaals aan als sterk punt. Studenten 

zetten in de opleiding hun eigen leersporen uit, en de WAP-begeleiders volgen deze op een bevre-

digende manier op, rekening houdend met de vooropleiding en de interesses van de individuele 

student. Studiebegeleiding is binnen de opleiding op die manier sterk persoonlijk gericht. De 

commissie merkt daarbij op dat een goede communicatie van deze manier van werken (met 

name procesbegeleiding) naar potentiële studenten aan te raden is, omdat wellicht niet iedereen 

hiermee vertrouwd is. De commissie wil hierbij nogmaals haar appreciatie voor de inzet van de 

WAP-begeleiders beklemtonen, en stelt voor dat de opleiding erop toeziet dat studiebegeleiding 

expliciet wordt opgenomen in het takenpakket van de WAP-begeleiders. 

De commissie stelt vast dat de begeleiding binnen de WAP-groepen, zoals vermeld, zeer persoon-

lijk en diepgaand is. Wanneer de WAP-begeleiders gewaarworden dat intensief en gespecialiseerd 

therapeutisch werken nodig is, sturen zij de studenten door naar de sociale dienst van het depar-

tement/de hogeschool of verwijzen ze naar externe diensten. De sociale dienst kan psychosociale 

begeleiding bieden, maar vangt ook studenten op in andere probleemsituaties (zoals financiële 

problemen). 

De commissie bracht tijdens het visitatiebezoek eveneens een bezoek aan het lokaal waar mede-

werkers die verantwoordelijk zijn voor de dienst Internationalisering van het departement wer-

ken. Hier hoorde de commissie dat internationale studenten die het departement binnenkomen 

of studenten van de hogeschool die naar het buitenland vertrekken, bij hen kunnen langsgaan 

indien zich problemen voordoen. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om de hoeveelheid en de efficiënte aanwending van de 

tijdsbesteding van het opleidingsteam te bewaken.
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oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen onvoldoende

facet 4.2 studiebegeleiding goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De commissie heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de voorzieningen op de campus Hemelrijk 

soms ontoereikend zijn, en niet meer beantwoorden aan de hedendaagse verwachtingen ten 

aanzien van het hoger onderwijs. Wel kon de commissie afleiden dat de opleiding met een be-

perkte materiële structuur haar onderwijs zo goed mogelijk vorm probeert te geven. De commis-

sie neemt nota van de plannen van de hogeschool om de campus te hervormen vanaf 2015. Een 

hervormde campus zal volgens de commissie de tekortkomingen verhelpen. De commissie hoopt 

dat bij de realisatie van een nieuwe campus voor de lerarenopleiding rekening wordt gehouden 

met de specifieke noden van de bachelor-na-bacheloropleidingen.

 

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Uit de beschikbare documenten en de gevoerde gesprekken heeft de commissie kunnen afleiden 

dat binnen de hogeschool een beleidsvisie kwaliteitszorg is ontwikkeld die toelaat enkele uit-

gangspunten voor het beleid inzake kwaliteitszorg te formuleren. Door middel van een matrix-

structuur waarin alle departementen vertegenwoordigd zijn, verankert de hogeschool deze visie 

in haar organisatie. De commissie merkte tijdens de gesprekken op dat de bachelor-na-bachelor-

opleidingen Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding en remediërend leren tot voor het aca-

demiejaar 2010–2011 niet waren opgenomen in deze matrixstructuur, zodat zij geen structurele 

plaats hadden binnen het departementale beleid. Hierdoor hebben zij tot nu toe een informeel, 

zij het niet systematisch kwaliteitsbeleid kunnen voeren. Toch wil de opleiding vertrekken van-

uit de visie op kwaliteitszorg op centraal niveau en wil ze haar eigen kwaliteitsbeleid daaraan 

linken. Met de opname in de kwaliteitszorgmatrix van de hogeschool heeft het departement 

Lerarenopleiding een anker Kwaliteitszorg gekregen dat informatie uitwisselt, advies verleent en 

fungeert als klankbord voor initiatieven. De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding, en dan 

met name het kernteam dat kwaliteitszorg waarborgt in de opleiding, hiermee haar ideeën en 

ambities naar het centrale beleid kan stuwen. De opleiding haalde deze nood aan betrokkenheid 

bij het centrale beleid zelf als aandachtspunt aan. De commissie hoopt dat met de toevoeging 

van de bachelor-na-bacheloropleidingen in de centrale matrixstructuur de opleiding een balans 

vindt tussen de top-down- en bottom-upuitwerking van hun kwaliteitsbeleid. 
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De hogeschool heeft binnen haar kwaliteitszorgsysteem een instrumentarium uitgebouwd, waar 

ook de opleiding gebruikt van maakt om haar kwaliteitsbeleid te realiseren. Zo heeft de opleiding 

PDCA-sjablonen (Plan-Do-Check-Act) ter beschikking bij de uitwerking van haar verbeteringstra-

jecten, alsook kwaliteitspagina’s binnen het intranet en voorbeelden van bevragingen. Het kern-

team van de opleiding, bestaande uit een zevental personen, werkt aan het planmatig uitbouwen 

van kwaliteitszorg door het opstellen van PRIAC’s (prioritaire actieplannen) aan de hand van de 

PDCA-cyclus. Zij vergaderen maandelijks en zetten kwaliteitszorg bij deze teambijeenkomsten 

op de agenda. Verder bevraagt de opleiding systematisch een aantal doelgroepen. 

 – De belangrijkste bevragingen worden gericht aan de studenten. Zij worden bevraagd via een 

elektronische enquête na afloop van elk opleidingsonderdeel. Daarbij kunnen de studenten 

hun globale waardering per opleidingsonderdeel geven, en aangeven wat behouden dient te 

worden en wat voor verbetering vatbaar is. Volgens de opleiding is dit een vrijblijvende stu-

dentenmeting, zij het dat het belang ervan voor de studenten duidelijk is. De resultaten van 

deze onlinebevraging worden verwerkt door de centrale diensten; de synthese ervan wordt ter 

beschikking gesteld van de opleidingscoördinator. De commissie heeft tijdens het visitatiebe-

zoek echter geen zicht gekregen op de responsgraad van deze bevraging. Zij stelt de opleiding 

voor na te denken over de manier waarop een valide responsgraad gewaarborgd kan worden. 

 – De studenten worden over de opleiding in haar geheel bevraagd tijdens de WAP-sessies door 

middel van een methodiek van zelfevaluatie. Op de gesprekken die de WAP-begeleiders met de 

studenten voeren, worden systematische SWOT-analyses uitgevoerd. De opleiding geeft zelf 

aan dat de studentenbevragingen nog te weinig zijn afgestemd op de visie.

 – Naar aanleiding van het schrijven van het zelfevaluatierapport heeft de opleiding een alumni-

bevraging en een interview met een focusgroep van alumni georganiseerd. Voordien werd een 

dergelijke bevraging niet structureel uitgevoerd binnen de opleiding. De commissie vindt het 

positief dat alumnibevraging al een standaardprocedure was binnen de hogeschool, en dat de 

opleiding dankzij haar recent verworven plaats binnen het departement een alumnibevraging 

nu ook tot de norm zal maken. 

 – Het werkveld wordt bevraagd op het moment dat docenten op werkplekbezoek gaan. Mentoren , 

die vaak ook oud-studenten van de opleiding zijn, geven feedback over de opleiding. De com-

missie heeft vastgesteld dat de opleiding de nood voelde om een formeel communicatieforum 

op te richten met het werkveld. Vanaf het academiejaar 2008–2009 werd de resonantiegroep 

BABO geïnstalleerd. De commissie vindt dit een positief initiatief. 

Verder kon de commissie uit de ingekeken documenten en de gesprekken afleiden dat de oplei-

ding, naast het bevragen van haar stakeholders, ook zelfevaluaties realiseert. Dit gebeurt bijvoor-

beeld voor de WAP-werking door het WAP-team en voor het traject ‘Autisme’ door de betrokken 

docenten. Ook gebeuren in de opleiding een zelfevaluatie en kritische reflectie aan de hand van 

een ontwikkelde veranderingstool binnen het ENW-project (expertisenetwerk). Verder wordt di-

versiteit binnen de opleiding in kaart gebracht via een extern ontwikkeld diversiteitskader en 

werd een quick scan in 2010 uitgevoerd naar aanleiding van het zelfevaluatierapport. Ten slotte 

levert een meta-evaluatie van de examenresultaten de opleiding ook een kritische kijk op haar 

functioneren op. Vanaf het academiejaar 2010–2011 zal deze meta-analyse van toetsresultaten 

ook op centraal niveau van de hogeschool aangestuurd worden. De commissie onderschrijft deze 

metingen, maar merkt op dat veel metingen en bevragingen georganiseerd werden in de voorbe-

reidende fase van het schrijven van het zelfevaluatierapport. De commissie stelt de opleiding dan 

ook voor om erop toe te zien deze bevragingen en metingen te continueren met het zicht op een 

naar de toekomst gericht kwaliteitszorgbeleid. 

 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De opleiding moet erover waken dat een voldoende en valide responsgraad gegarandeerd is 

wanneer zij haar stakeholders bevraagt.

 – De commissie stelt de opleiding voor bevragingen naar haar stakeholders systematisch en 

formeel uit te voeren.
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facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft uit de ingekeken documenten kunnen afleiden dat de opleiding in het verleden  

uit de evaluaties van verschillende stakeholders gegevens heeft gebruikt om verbeteringsacties 

met betrekking tot kwaliteitszorg te realiseren. De terreinen waarop deze acties betrekking had-

den, waren onder andere de concentrische opbouw van het curriculum, de vormgeving van het 

WAP-concept, de overschakeling naar competentiegericht leren, de invoer van projectwerking, 

het werken met gemengde leergroepen, een meer evenwichtige spreiding van de taakbelasting 

van studenten, de oprichting van een resonantiegroep van het werkveld, en het streven naar een 

krachtige samenwerking met de opleiding Zorgverbreding en remediërend leren. 

De opleiding heeft ook enkele verbeteringstrajecten voor de toekomst geformuleerd, waaraan ze 

prioritair wil werken. Deze betreffen voornamelijk de efficiënte organisatie van kernteamverga-

deringen, het versterken van de samenwerking met het werkveld en de initiële lerarenopleidin-

gen, de opvolging en beoordeling van het werkplekleren, de ontwikkeling van de elektronische 

leeromgeving en de uitbouw van de internationale dimensie in de opleiding. Vanuit het KHLim-

beleid werkt men met prioritaire actieplannen (PRIAC’s), die concrete acties formuleren bij een 

verbeteringstraject. De commissie vindt het positief dat de opleiding aangaf met deze PRIAC’s te 

willen werken. Het anker IKZ zal op een kernteamvergadering van de opleiding het werken met 

PRIAC’s toelichten en de opleiding ondersteunen om de gewenste verbeteringstrajecten in de 

vorm van een PRIAC te gieten. De commissie onderschrijft deze consolidatie van de verbeterings-

trajecten. Momenteel heeft de opleiding plannen voor verbeteringsacties, maar de commissie 

heeft nog vragen in verband met de realiseerbaarheid van deze acties, rekening houdend met de 

werkdruk. Ook vraagt de commissie zich af of prioritering en voortgang binnen de verbeterings-

projecten zichtbaar is, en of binnen het kernteam van de opleiding eensgezindheid heerst over 

de voorrang en de timing van aanpak. Deze informatie heeft de commissie uit de gesprekken en 

de ingekeken documenten niet kunnen destilleren. Bovendien merkt de commissie, net zoals de 

opleiding zelf, op dat de verbeteringstrajecten vaak in de do-fase van de PDCA-cyclus blijven ste-

ken. De commissie heeft begrip voor het feit dat het kwaliteitszorgbeleid van de hogeschool volop 

in ontwikkeling is, en dat de opleiding bijgevolg in een lopend proces is terechtgekomen dat het 

formuleren van klare PRIAC’s bemoeilijkt. De commissie stuurt aan op een duidelijke opvolging 

van de verbeteringstrajecten. De commissie heeft wel gemerkt dat de opleiding een gedreven-

heid en bereidheid vertoont om haar verbeteringstrajecten snel en formeel uit te voeren. Het 

formaliseren van kwaliteitszorg is volgens de commissie nodig, maar mag niet remmend werken 

op de gedrevenheid en betrokkenheid van de opleidingscoördinatoren. De commissie stelt dat 

blijvende aandacht voor de balans tussen een top-downkwaliteitsbeleid en de gedragenheid van 

dit beleid door het volledige kernteam wenselijk is.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie stimuleert de opleiding de opgestarte werking met PRIAC’s bij het opstellen van 

verbeteringstrajecten systematisch te continueren en uit te breiden.
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 – De commissie adviseert de opleiding blijvende aandacht te schenken aan de realiseerbaarheid 

en de prioritering van haar verbeteringsacties.

 – De commissie beveelt de opleiding aan aandacht te hebben voor de balans tussen het top-

down- en bottom-upbeleid inzake kwaliteitszorg.

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek geconstateerd dat de opleiding alle doelgroepen – 

docenten, studenten, alumni en het werkveld – bevraagt en betrekt bij de kwaliteitszorg binnen 

de opleiding. 

Docenten gaven tijdens de gesprekken met de commissie aan in open dialoog te kunnen treden 

met het kernteam van de opleiding. Zo krijgen ze de kans om eigen accenten in de opleiding te 

leggen. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd door de docenten. Wat de commissie wel meermaals 

heeft gehoord tijdens het gesprek met de docenten is dat het onderwijzend personeel niet het 

gevoel krijgt dat de bachelor-na-bacheloropleiding wordt gehoord in de gehele organisatiestruc-

tuur van de hogeschool. De bachelor-na-bacheloropleidingen van het departement Lerarenop-

leiding werden niet structureel bij het hogeschoolbeleid betrokken. De commissie meent dat 

het opnemen van de bachelor-na-bacheloropleidingen in het departementale beleid sinds het 

academiejaar 2010–2011 al een eerste aanzet heeft gegeven om dit probleem van erkenning op 

te lossen. De commissie waardeert het dat het de opleiding zelf is die hierop aangedrongen heeft.

Studenten worden bevraagd na elk opleidingsonderdeel en over de opleiding in het algemeen 

tijdens de WAP-sessies. Vanaf dit jaar krijgen studenten ook de mogelijkheid om op hogeschool-

niveau inspraak te verwerven in het beleid via een formele afvaardiging in de departementale 

studentenraad. De commissie heeft niet kunnen achterhalen of studenten uit de opleiding Bui-

tengewoon onderwijs in het bijzonder gedelegeerd zijn in deze studentenraad. Volgens de oplei-

ding werkt deze raad wel goed en willen studenten op die manier ook ingeschakeld worden in 

thema’s als onderwijsontwikkeling. De commissie moedigt de opleiding aan om haar studenten 

blijvend te motiveren om zitting te hebben in deze pas gevormde departementale raad.

Het werkveld en in het bijzonder de mentoren worden op een vrij informele manier betrokken bij 

de opleiding tijdens het werkplekbezoek van de opleiding in het kader van de beoordeling van het 

opleidingsonderdeel WAP. De commissie betreurt het dat deze betrokkenheid niet geformaliseerd 

wordt met bijvoorbeeld feedbackformulieren of vragenlijsten. Wel stemt de commissie in met 

de formele betrokkenheid van het werkveld in de opleiding door middel van de resonantiegroep 

BABO, die enkele keren per jaar vergadert. De commissie stelt vast dat de samenstelling van de 

resonantiegroep nog verbreed kan worden.

Het administratief-technisch personeel meldde de commissie dat naar hun mening werd gevraagd, 

maar dat zij niet actief betrokken worden wat beleidsbeslissingen betreft. Volgens de commissie 

overkomt het beleid hen. De commissie stelt de opleiding voor om ook rekening te houden met de 

noden en wensen van het administratief-technisch personeel inzake verbeteringstrajecten.
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De oud-studenten van de opleiding worden sinds kort in een alumnibevraging betrokken bij de 

opleiding. Hiervoor was dit niet het geval. Zoals eerder vermeld, zal een alumnibevraging vanaf 

nu wel standaard gebeuren op aansturen van het hogeschoolbeleid. De afgestudeerden ontvan-

gen nog regelmatig informatie- en promotiemateriaal over de hogeschool of de opleiding. Ook 

als ze vragen hebben, weten ze nog steeds de opleidingscoördinatoren te bereiken. De alumni 

haalden tijdens het gesprek met de commissie aan dat zij het jammer vinden dat ze niet meer 

formeel bij de opleiding worden betrokken eens zij afgestudeerd zijn. De commissie heeft met 

andere woorden tijdens de gesprekken de nood aan een alumniwerking duidelijk gevoeld. Door 

een alumnibeleid uit te bouwen, zouden de contacten met de oud-studenten volgens de com-

missie zeker kunnen verbeteren en zou de opleiding kunnen putten uit de kennis, ervaring en 

ambitie van de alumni als ambassadeurs van de opleiding. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om de alumniwerking verder uit te bouwen om op de 

hoogte te blijven van de noden en realisaties van alumni. 

 – De commissie beveelt een vertegenwoordiging van studenten van de opleiding in de departe-

mentale studentenraad aan. 

 – De commissie raadt de opleiding aan de samenstelling van haar resonantiegroep te verbreden.

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie spreekt zich net zoals de andere stakeholders over het algemeen positief uit over 

het niveau van de opleiding. De opleiding toetst de mate van realisatie van haar doelstellingen 

aan de hand van (praktijk)opdrachten en werkstukken, die door de afzonderlijke docenten wor-

den geëvalueerd. Vooral tijdens het opleidingsonderdeel WAP wordt via de portfolio een bewijs 

geleverd van het inzetten van verschillende competenties.
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De studenten lieten de commissie weten dat zij zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de oplei-

ding en het WAP-concept. Ook al is het WAP-gegeven confronterend, toch halen zij hier een grote 

voldoening uit.

Ook de oud-studenten zijn tevreden over de fundamentele opties van de opleiding, met name het 

PAUZE-model, waardoor de student zelfstandig leert om te gaan met situaties waar het kan mis-

lopen. Zij waarderen het dat ze een grote mate van zelfreflectie, probleemoplossend vermogen 

en zelfstandigheid opbouwen, die zij in hun professionele leven verder inzetten. De meeste van 

de studenten die deze opleiding volgden, waren gekomen met de verwachting sterker te worden 

als leraar, zowel in de klas maar ook in de school. Zij voelen zich goed voorbereid op de instap in 

het werkveld na het volgen van de opleiding Buitengewoon onderwijs.

Ook de vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie sprak, toonden zich tevreden 

met het bereikte niveau van de opleiding. Zij verklaarden dat de bachelor-na-bacheloropleiding 

een meerwaarde vormt ten aanzien van de initiële lerarenopleiding en dat ze leerkrachten die 

deze opleiding hebben gevolgd, prefereren op diegenen die enkel een initieel leerkrachtendiploma  

op zak hebben. Volgens hen levert de opleiding mensen af die een verschil kunnen maken binnen 

de school. Ook zij halen de zelfreflectie en het probleemoplossend vermogen van de studenten 

aan als sterke punten. 

Wat internationalisering betreft, wordt geen streefcijfer vooropgesteld aangaande de mobiliteit 

van de studenten. Tot voor kort werd de opleiding ook niet meegenomen in het internationalise-

ringsbeleid van het departement. De commissie kijkt uit naar een uitbreiding van de internatio-

naliseringsmogelijkheden nu de opleiding mee opgenomen zal worden in het beleid daaromtrent. 

De opleiding heeft zelf initiatieven gezocht om internationalisering mogelijk te maken, onder 

de vorm van een werkplekbezoek in een buitenlandse school binnen een keuzepakket en het 

Erasmusproject ‘Teachwise’. De voorbije jaren lag het gemiddelde aantal studenten die op bui-

tenlands werkplekbezoek gingen rond twaalf. Twee tot drie studenten volgden het ‘Teachwise ’- 

programma. De commissie spoort de opleiding aan de mogelijkheid tot internationalisering en 

mobiliteit te promoten bij de studenten, ook bij de deeltijdse. Studenten die al naar het buiten-

land zijn gegaan, kunnen daarbij hun ervaringen delen. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt aan dat de opleiding, nu zij deel uitmaakt van het departementaal 

beleid inzake internationalisering, haar studenten aanmoedigt om deel te nemen aan inter-

nationaliseringsinitiatieven. 

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of op-

leiding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding 

of studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in 

vergelijking met relevante andere opleidingen.De bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon 
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 onderwijs stelt geen streefcijfers in verband met de totale studieduur op. In afwachting van 

streefcijfers op Vlaams niveau geeft de opleiding wel aan dat hieraan binnen het departement 

zal gewerkt worden. De commissie wil dit initiatief om streefcijfers te formuleren ten zeerste 

aanmoedigen. Volgens de commissie zijn streefcijfers en streefdoelen immers aanbevelenswaar-

dige instrumenten in het kader van een doelmatig richtinggevend kwaliteitsbeleid.

De commissie kon vaststellen dat de WAP-begeleiders en het kernteam van de opleiding de slaag-

percentages in de gaten houden en het onderwijsrendement trachten te maximaliseren. In het 

jaar 2008–2009 is het slaagpercentage van de voltijdse opleiding 95 procent, en dat van de deel-

tijdse opleiding 76 procent. Ook berekent de opleiding het percentage van studenten dat alle 

credits behaalt waarvoor ze ingeschreven zijn. In 2009–2010 behaalde 94 procent van de deeltijds 

ingeschreven studenten alle credits, bij de voltijdse studenten is dit 80 procent. Deze resultaten 

blijven volgens de opleiding vrij constant. 

Uit de ingekeken documenten kon de commissie afleiden dat de gemiddelde studieduur voor 

de voltijdse opleiding werkelijk één jaar beslaat. De gemiddelde studieduur voor de deeltijdse 

opleiding is twee jaar. Drie procent van de deeltijdse studenten doet er een jaar langer over, en 

7 procent onder hen haalt het diploma in één jaar omwille van vrijstellingen via EVK. 

Volgens de commissie voert de opleiding geen formeel onderzoek naar het niet-slagen of afha-

ken van studenten. Wanneer studenten niet slagen, kijkt de opleiding samen met de student op 

welke manier hij of zij de opleiding zinvol kan afmaken, teneinde het diploma alsnog te behalen. 

De WAP-begeleider voert met de student een exitgesprek wanneer hij of zij overweegt zich uit de 

opleiding uit te schrijven, en heeft zo zicht op de redenen van drop-out. De meest voorkomende 

oorzaken van stopzetten van de studies zijn een foutief ingeschatte belasting wat werkplekleren 

betreft, een verkeerde studiekeuze of een te hoog ervaren studielast, gecombineerd met werken 

en gezin. De commissie waardeert het dat een student die afhaakt, persoonlijk wordt benaderd 

met deze werkwijze. Bovendien geeft het exitgesprek ook nuttige informatie, zodat verbeterings-

trajecten kunnen worden opgesteld.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vindt het wenselijk dat de opleiding streefcijfers voor het rendement ontwikkelt.

 – De commissie beveelt de opleiding aan onderzoek naar niet-slagen en afhaken verder door 

te zetten.

oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 – het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

 – de gevoerde gesprekken met de betrokkenen,

 – de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 – de opgevraagde documenten,

 – de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

Het zelfevaluatierapport van de opleiding was volgens de commissie duidelijk en volledig. Het 

gaf een goed beeld van de opleiding. De vragen die eruit voortvloeiden, gaven de commissie stof 

tot waardevolle discussie.

Na het bezoek rapporteerde de opleiding volgende verbeteracties reeds te hebben ondernomen:

 – Begin dit academiejaar werden alle avondopleidingen binnen de KHLim gecentraliseerd op 

één campus in Diepenbeek. Op deze campus is er een studentencafetaria gevestigd die ge-

opend is in de avonduren. Deze campus beantwoordt tevens meer aan de hedendaagse ver-

wachtingen ten aanzien van het hoger onderwijs: nieuwbouw, ruime lokalen met beamer, 

verschillende auditoria…

 – De werkplekweek werd dit academiejaar ingevoerd zodat studenten in december in werkplek-

periode 1 en in mei in werkplekperiode 2 een volledige week zelf vormgeven op hun werkplek . 

Op het einde van de eerste werkplekperiode doen de studenten gedurende een week mini-

mum 8 dagdelen werkplekleren. Op het einde van de tweede werkplekperiode doen de studen-

ten gedurende een week 10 dagdelen werkplekleren. In deze perioden zijn de studenten zelf 

maximaal actief bezig in de klas.

 – In februari 2012 werd er op departementaal niveau een denkcel toetsing in het leven geroepen , 

waarbinnen de banaba-opleidingen zorgverbreding en buitengewoon onderwijs vertegen-

woordigd zijn. Deze denkcel heeft de taak heeft om: 

PP  criteria van evaluatie op te stellen om te kijken naar good practices (kijkwijzer).

PP good practices in kaart te brengen, zowel intern (binnen LER KHLim), als extern.

PP een SWOT-analyse te maken van de huidige toetsingspraktijk binnen LER KHLim die 

resulteert in een prioritair actieplan. 

 – Vanaf dit academiejaar is de SWOP-procedure zowel binnen de banaba-opleiding zorgverbre-

ding als buitengewoon onderwijs opgestart en werden er functioneringsgesprekken gevoerd 

met alle medewerkers.

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende

onderwerp 2 programma voldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg voldoende

onderwerp 6 resultaten voldoende

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.



252 Katholieke Hogeschool Limburg – Buitengewoon onderwijs

OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding v

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie G 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen V 

onderwerp 2 programma v

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud G 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid G 

Facet 2.3 Samenhang V 

Facet 2.4 Studieomvang oké 

Facet 2.5 Studietijd V 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V 

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden V 

onderwerp 3 inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid G 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel G 

onderwerp 4 voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen O 

Facet 4.2 Studiebegeleiding G 

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg v

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V 

onderwerp 6 resultaten v

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G 

Facet 6.2 Onderwijsrendement V 

De oordelen zijn van toepassing voor:

KHLim: Katholieke Hogeschool Limburg

 – bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.
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De Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) is in 1994 ontstaan uit een fusie van 

zeven hogescholen met vestigingen in Kortrijk, Roeselare, Torhout en Tielt. KATHO Campus Tielt 

geniet een lange traditie in het opleiden van leerkrachten. De ontwikkeling van het buitenge-

woon onderwijs in West-Vlaanderen start in de jaren 1960 en bijna tegelijkertijd worden ook de 

eerste cursussen voor leerkrachten georganiseerd in Roeselare. Omdat de cursisten zelf leer-

kracht zijn, duiken in de jaren 1980 de eerste denkpistes op die de opleiding linken aan het peda-

gogisch hoger onderwijs. Op diverse plaatsen in West-Vlaanderen, waaronder Tielt, organiseren 

normaalscholen een vervolgopleiding, namelijk VLOBO (Voortgezette Lerarenopleiding voor het 

Buitengewoon Onderwijs). 

Sinds het academiejaar 2002–2003 maakt de KATHO deel uit van de Associatie KU Leuven. In 

2004 verandert de VLOBO, onder impuls van de nieuwe bamastructuur, van naam en wordt ze 

de bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs (BnB BuO). Het onderbrengen van de opleiding 

binnen de KATHO Campus Tielt zorgt voor een nieuw elan. De KATHO neemt het voortouw in 

het uitbouwen van de opleiding BnB BuO en stimuleert nieuwe onderwijsinitiatieven. De samen-

werking tussen de lerarenopleidingen van de verschillende campussen van de KATHO en de 

KHBO wordt bevestigd onder het voogdijschap van de adviesraad met vertegenwoordigers van 

de diocesane begeleiding, de drie initiële lerarenopleidingen en mensen uit het brede werkveld. 

De hogeschool betrekt hierbij verschillende scholen, directies en pedagogische begeleiders, waar-

door een breed draagvlak ontstaat. 

De KATHO biedt een ruim studieaanbod aan van achttien professioneel gerichte bacheloroplei-

dingen, vijf BNB-opleidingen en twee masteropleidingen (in samenwerking met de KU Leuven). 

Met meer dan 8.500 studenten in 2010–2011 is het de grootste hogeschool van West-Vlaanderen. 

Tweeduizend van die studenten zijn ingeschreven voor afstandsonderwijs. De initiële leraren-

opleidingen worden aangeboden op de campus in Torhout of in Tielt. De campus in Tielt ver-

zorgt onderwijs voor meer dan duizend studenten die ofwel de lerarenopleiding Kleuter- of Lager 

onder wijs volgen, ofwel ingeschreven zijn voor de BNB BuO. 

Het totale aantal studenten BNB schommelt tot het academiejaar 2008–2009 gemiddeld tussen 

50 en 60, het aantal instromers gemiddeld rond 35. Door de invoering van het afstandsonderwijs 

is het aantal inschrijvingen toegenomen tot ongeveer 75, wat ongeveer 120 cursisten betekent 

voor deze BNB. 
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OnDerwerp 1 DOelstellingen van De OpleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor

Beoordelingscriteria:

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

 – het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren;

 – het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht 

kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 

in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk;

 – het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De VLOBO is wel ontstaan buiten de hogeschool, maar vermits de BNB BuO nu deel uitmaakt van 

de KATHO wilden de verantwoordelijken de opleiding inbedden in de KATHO-structuur en -cul-

tuur, en bijgevolg is het voor hen logisch dat de doelstellingen van de opleiding moeten passen 

in de onderwijsvisie van de hogeschool. Bovendien maakt KATHO deel uit van het partnerschap 

‘School of Education’ (SoE) tussen de 22 verschillende lerarenopleidingen uit de twaalf hogescholen 

die tot de Associatie KU Leuven behoren. SoE bundelt de kwaliteiten van de lerarenopleidingen 

met het oog op een wederzijdse versterking, en binnen dat partnerschap werden de basisdoel-

stellingen van BNB-opleidingen afgetoetst in een internationale context. 

De onderwijsvisie van KATHO tekent de krijtlijnen uit waarbinnen de hogeschool zich wil waar-

maken. Openheid, engagement, innovatie en welbevinden voor studenten en personeel moe-

ten het hele vormingsproces inspireren. De hogeschool wil een bijzonder engagement en veel 

zorg tonen  naar diegenen die het in de maatschappij moeilijk hebben. Betrokken omgaan met 

mensen met functiebeperkingen past in de missie van de hogeschool. Het concretiseren van de 

onder wijsvisie van KATHO gebeurt aan de hand van zes strategische doelen. 

De hogeschool profileert zich als ‘warme hogeschool’, en de commissie heeft ondervonden dat 

dit niet zomaar een slogan is maar dat de hele organisatie, van hoog tot laag, doordrongen is van 

deze filosofie, en dat ze er haar authentiek handelen naar richt. Deze houding werkt volgens de 

commissie ook door in de wijze waarop de opleiding omgaat met de cursisten. 

Het actualiseren van de onderwijsvisie in 2009 binnen KATHO gaf aanleiding binnen de BNB 

BuO om de eigen onderwijsvisie te expliciteren. De visietekst van de BNB BuO werd in 2010 

uitgeschreven . Een SWOT-analyse van de opleiding leidde tot het formuleren van een aantal 

strategische opleidingsdoelstellingen, namelijk:

 – expliciteren van de samenhang tussen de verschillende opleidingsonderdelen;

 – praktijkverankering meer centraal opnemen in de opleiding;

 – ontwikkelen van een flexibel programma dat inspeelt op nieuwe tendensen en noden;

 – ontwikkelen van meer zelfsturing en zelfstudie;

 – inschakelen van meer eigen personeel in de opleiding en een kwalitatieve inbreng van het 

werkveld;

 – ontwikkelen van een systematiek in overlegmomenten en uitschrijven van procedures.



Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen – Buitengewoon onderwijs 255

Er werd binnen de SoE een competentiematrix BNB BuO opgesteld met vijf functionele gehelen, 

die de taak van de leraar omschrijven en waarbij het model van de KHLeuven als basis diende. 

De vijf thema’s of functionele gehelen waren:

 – planmatig begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsnoden;

 – vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, reke-

ning houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen;

 – partner van ouders, leerlingen en een ruim team van betrokken uit de omgeving van de leer-

ling met specifieke onderwijsnoden, vanuit een maatschappelijke verbondenheid;

 – coach van collega’s;

 – zichzelf sturende en geëngageerde persoon die voortdurend leert uit eigen en andermans 

 ervaringen, en uit meerdere bronnen.

Het hele model werd door de verschillende partners binnen het SoE-project afgetoetst binnen 

de eigen opleiding. De terugkoppeling van de verschillende partners leidde tot een aantal aan-

passingen. De vijf functionele gehelen bleven behouden, maar de onderliggende competenties 

werden aangepast op basis van het te bereiken niveau. Voor elk functioneel geheel werden duide-

lijk uitgeschreven competenties geformuleerd, waaraan ook gedragsindicatoren gekoppeld zijn. 

Samen vormen ze een competentiematrix. De opleiding heeft ook een duidelijke visie op com-

petentiegericht opleiden geformuleerd. Competentiegericht leren is er volgens de opleiding op 

gericht dat een student leraarstaken en -rollen op een competente wijze leert uitvoeren. Daarbij 

vertrekt de opleiding van het gegeven dat veel van de studenten een bachelordiploma behaald 

hebben en/of via hun werkervaring veel expertise hebben opgedaan, waardoor de opleiding er-

van kan uitgaan dat de algemene en de algemeen beroepsgerichte competenties – zoals denk- en 

redeneervaardigheid, kritische zin, projectmatig werk en rapporteren – impliciet aanwezig zijn 

bij de studenten. De commissie is van mening dat deze competenties in de doelstellingen van de 

opleiding opgenomen zijn en dat de doelstellingen op het niveau van een bacheloropleiding ge-

formuleerd zijn. Toch wil de opleiding eventuele lacunes bij individuele studenten in het beheer-

sen van die competenties opvolgen en eraan remediëren. De opleiding is zo geconcipieerd dat de 

student in grote mate mede verantwoordelijk is voor zijn eigen competentieontwikkeling. Hiertoe 

treedt de docent op als coach/stimulator van de individuele competenties van de student. De 

BNB BuO wil de student aanzetten tot kritische reflectie en hem verder professionaliseren in zijn 

praktijksituatie. 

De directie geeft aan dat gewerkt wordt aan een fusie met de KHBO voor wat de lerarenoplei-

dingen betreft. Een adviesraad, met vertegenwoordigers uit de lerarenopleidingen van KATHO 

Campus  Tielt, KATHO Campus Torhout en de KHBO, de Diocesane Pedagogische Begeleidings-

dienst (DPB) – die ook de VLOBO heeft opgericht – en het werkveld, fungeert als inhoudelijke 

reflectie- en werkveldresonantiegroep. De commissie erkent het belang en de meerwaarde van 

de samenwerking tussen de opleiding en de adviesraad. 

Binnen KATHO wordt het belang van interdisciplinaire samenwerking over de verschillen-

de departe menten heen sterk onderkend, omdat in een breder netwerk de valorisatie van de 

aanwezige  kennis in samenspraak met het werkveld nog beter kan verlopen. In de toekomst 

wil KATHO  Campus Tielt een expertisecentrum opzetten, waardoor verbreding buiten de gren-

zen van de eigen hogeschool mogelijk is. De hogeschool wil de professionaliteit versterken en 

innoverend werken. Specifiek rond zorgverbreding willen verschillende opleidingen in KATHO 

samenwerken. De commissie waardeert deze aanpak, maar is van mening dat de transfer naar 

het werkveld met betrekking tot het competentiedenken nog kan worden versterkt, onder meer 

door de competentiematrix in haar geheel bij het werkveld te bevragen. 
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Op het niveau van de student zijn de te verwerven doelstellingen sinds het academiejaar 2009–

2010 opgenomen in de studie-informatiedocumenten (SID) of studiefiches per opleidingsonder-

deel. SID’s zijn beschikbaar via de website en kunnen bijgevolg te allen tijde geraadpleegd 

worden. Op het niveau van de docent worden de doelstellingen besproken in verschillende coör-

dinatievergaderingen. Elke docent verwerkt de competenties uit de competentiematrix en de 

daarbij horende gedragsindicatoren in het SID-document van het opleidingsonderdeel waar hij 

verantwoordelijk is. Op het niveau van het werkveld zijn de doelstellingen voorgelegd aan de 

adviesraad. Via de gids voor praktijkvorming worden de na te streven competenties aan de men-

toren bekendgemaakt.

De internationale oriëntatie vormt een vast gegeven in de curricula van KATHO, en dat wil de 

BNB BuO zowel op het thuisfront als in het buitenland realiseren. Studenten en docenten wor-

den aangemoedigd om een internationale ervaring op te doen via verschillende internationale 

projecten. Bij de start van het academiejaar, tijdens de campusdagen en via Toledo krijgen de 

studenten informatie over internationalisering. Een langlopend buitenlands engagement is ech-

ter voor studenten met het profiel van de BNB BuO niet evident.

KATHO wil de BNB verankeren door ook in de initiële lerarenopleiding de grote zorg voor jongeren 

aan bod te laten komen. In het derde jaar kunnen de studenten een keuzevak volgen, zodat ze 

eventjes met de specifieke problematiek van de BNB in contact kunnen komen.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om het competentiedenken naar het werkveld toe nog 

duidelijker te communiceren, en met name de competentiematrix als geheel nog te bevragen. 

facet 1.2 domeinspecifieke eisen

Beoordelingscriteria:

 – De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen 

die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van geregle-

menteerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake.

 – Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepen-

veld.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vertrekkende vanuit de KATHO-missie heeft de BNB BuO speciale aandacht voor de volgende ac-

centen: de opleiding biedt een competentiegerichte aanpak aan, waarbij de ervaring van de cur-

sist in het buitengewoon onderwijs expliciet en maximaal gevaloriseerd wordt. De cursist wordt 

als een volwaardige partner van het leren beschouwd. Dankzij flexibele leerroutes en uitgebreide 

keuzemogelijkheden wil de opleiding een divers publiek aanspreken. De commissie heeft waar-

dering voor deze aanpak. 

De opleidingsdoelstellingen en de programma-inhouden zijn afgestemd op de reglementering 

op het niveau van het hoger onderwijs en de beroepsprofielen van de leraar. Bij wijzigingen in 

de wetgeving worden uiteraard de nodige besprekingen gevoerd om de opleidingsdoelstellingen 

telkens terug af te stemmen op de gewijzigde context voor erkenning. De afstemming van de 
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doelstellingen op de wensen en behoeften van het beroepenveld gebeurt via de adviesraad, waar-

in het beroepenveld vertegenwoordigd is, en via de directievergaderingen of coördinatorenraad 

(CORA), waar via de DPB vragen vanuit de opleiding aan bod komen. De terugkoppeling gebeurt 

binnen de adviesraad of rechtstreeks aan de opleidingscoördinator. De domeinspecifieke doel-

stellingen zijn tot stand gekomen via het SoE-project ‘Afstemming van de BNB-opleidingen op 

de implementatie van het leerzorgkader’. Ze zijn afgestemd op de beroepsreglementering, het 

beroepenveld en de eisen van vakgenoten. De commissie stelt vast dat het domeinspecifieke 

referentiekader (DSR) dat door de commissie werd aangereikt, herkenbaar is in de doelstellingen. 

Binnen het internationale netwerk is de opleiding vertegenwoordigd in het ‘ETEN’-programma 

(European Teacher Education Network) rond ‘Special needs’ en het Comenius Intensive Program 

rond ‘SNEPS’ (special needs in education: participation in society). Het samenwerkingsverband 

met de verschillende BNB-opleidingen (Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding en reme-

diërend Leren) over de hogescholen heen in het SoE-project, leidde tot het opstellen van een 

gemeenschappelijk competentieprofiel. Het samenwerkingsverband werd in 2010 overigens ge-

formaliseerd binnen SoE door de aanvraag tot het vormen van een werkgroep BNB BuO. Die 

aanvraag werd goedgekeurd.

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 1.1 niveau en oriëntatie goed

facet 1.2 domeinspecifieke eisen goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

OnDerwerp 2 prOgramma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen.

 – De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

 – De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te be-

reiken.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Waar aanvankelijk alleen leerkrachten werkzaam in het buitengewoon onderwijs de opleidingen 

startten, heeft de instroom zich geleidelijk aan verbreed – onder invloed van de omschakeling 

naar een BNB-opleiding – naar studenten met een andere vooropleiding dan Bachelors Initiële  
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lerarenopleidingen. Het gaat bijvoorbeeld om houders van een bachelordiploma Logopedie, 

Ortho pedagogie of Ergotherapie. Deze paramedici met een niet-pedagogisch diploma deden de 

behoefte ontstaan aan didactiek in de opleiding. Deze behoefte werd trouwens ondersteund en 

verwoord door de adviesraad van de BNB BuO; directies van het werkveld waren van mening dat 

niet-pedagogisch geschoolde instromers een didactische vorming moesten krijgen. Het beha-

len van het diploma leidt immers tot lesbevoegdheid in het BuSO, weliswaar in beperkte mate. 

Bovendien is er in het BuLO een toenemende aandacht voor transdisciplinaire samenwerking, 

waarbij de didactische vorming van paramedici een meerwaarde oplevert. 

De opleiding wordt daarom aangeboden via twee opleidingsprogramma’s van elk 60 studiepun-

ten: een programma voor leerkrachten en een programma voor niet-leerkrachten. De opleiding 

bestaat uit een groot aantal verschillende opleidingsonderdelen die modulair zijn opgebouwd, 

waarbij het ene opleidingsonderdeel los van het andere wordt ingericht. De meeste opleidingson-

derdelen komen in de beide opleidingsprogramma’s voor en hebben een duidelijke focus. Die kan 

inhoudelijk zijn, gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, of gericht zijn op de individuele 

ontplooiing. Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen zijn bijvoorbeeld Handelingsplanning, 

Werken met ontwikkelingsdoelen, Casuïstiek, Specifiek orthodidactische thema’s, Specifiek ago-

gische vaardigheden en Referentiekaders voor het buitengewoon onderwijs. Samen met de prak-

tijkvorming, die buiten de hogeschool gebeurt (vaak op de eigen werkplek), en de geïntegreerde 

eindproef (of bachelorproef) gaat het om 54 van de 60 studiepunten. Het programma is geen sta-

tisch gegeven maar kan aangepast worden aan de instroom, bijvoorbeeld via de programmering 

van nieuwe keuzevakken rond een specifiek thema. Bij het programma voor niet-leerkrachten 

worden de opleidingsonderdelen Specifiek orthodidactische thema’s 4 en Buitengewoon onder-

wijs in zijn context (in totaal zes studiepunten) uit het programma voor leerkrachten vervangen 

door de opleidingsonderdelen Didactiek basis 1 en Didactiek basis 2. Paramedici die in het BuO 

tewerkgesteld zijn, hebben namelijk voorkennis omtrent het individueel omgaan met kinderen 

met een specifieke behoefte. Het opleidingsonderdeel Buitengewoon onderwijs in zijn context 

behandelt de verschillende sociale organisaties verbonden aan het BuO, en daarin wordt ook de 

sociale kaart uitvoerig besproken. Ook deze context zal voor de bachelor met een niet-pedago-

gisch diploma meestal niet vreemd zijn vanuit zijn vooropleiding en/of werkervaring. De twee 

hierboven aangehaalde opleidingsonderdelen Didactiek worden gevolgd via afstandsonderwijs, 

samen met studenten uit de bacheloropleiding Lager onderwijs of Kleuteronderwijs. De student 

kan zelf kiezen of hij de didactiek van het lager onderwijs of van het kleuteronderwijs volgt. 

Meestal wordt gekozen voor het niveau dat het beste aansluit bij de werksituatie of de toekom-

stige werkmogelijkheden. De opleiding is van mening dat de cursisten die lesgeven in het BuSO, 

zelfstandig de verworven competenties voor het kleuter- of het lager onderwijs naar de context 

van het secundair onderwijs kunnen transfereren. De bachelor Lager onderwijs heeft immers 

lesbevoegdheid in bepaalde opleidingsvormen binnen het BuSO. De commissie raadt aan om het 

BuSO in het didactische pakket toch meer aan bod te laten komen.

Sinds het academiejaar 2008–2009 kunnen de studenten de BNB BuO via afstandsonderwijs vol-

gen. Uiteraard blijft de leerroute via contactonderwijs ook aangeboden. Het afstandsonderwijs 

richt zich naar studenten die niet in staat zijn (of niet wensen) regelmatig naar de campus in 

Tielt te komen. Zij werken zelfstandig van thuis uit en zijn dus zelf verantwoordelijk voor het op-

volgen van hun studievoortgang, die één, twee of drie jaar kan duren. Volgens de oud-studenten 

die met de commissie in gesprek gingen, is afstandsonderwijs een goed alternatief voor mensen 

met ervaring in BuO. Voor studenten die geen ervaring hebben met het BuO is contactonderwijs 

aangewezen, omdat ze veel kunnen leren van de ervaringen die medestudenten aanbrengen, en 

omdat ze dan in contact komen met leerkrachten uit het BuO. Het contactonderwijs richt zich 

ook naar studenten die meer structuur wensen in hun opleiding. Zij kunnen bovendien kiezen 

om hun traject in één of twee jaar af te leggen. 

De te bereiken competenties zijn gelijk voor contactonderwijs en afstandsonderwijs; alleen de 
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werkvormen hangen af van de gekozen leerroute. De student kan zelf kiezen welk opleidingson-

derdeel via contact- of afstandsonderwijs wordt gevolgd. De studenten krijgen zelfs de mogelijk-

heid om in de loop van het academiejaar hun inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel 

te wijzigen van contact- naar afstandsonderwijs. Er zijn ook heel veel individuele trajecten om-

wille van vrijstellingen, grotere spreiding van de opleidingsonderdelen en veranderende werk- 

of gezinssituaties. Het aantal flexibele leerroutes, aangepast aan de individuele noden van de 

student, is bijgevolg zeer aanzienlijk. De studietrajectbegeleider treedt op als bemiddelaar om 

samen met de student een realistisch en haalbaar traject uit te werken, rekening houdend met 

de planningskalender waarin de logische volgorde van de verschillende opleidingsonderdelen 

voorkomt. 

De gemeenschappelijke competentiematrix voor het BuO, geënt op het leerzorgkader en opge-

steld binnen het SoE-project, heeft aanleiding gegeven tot een verdere evaluatie van de bestaande 

structuur van het programma binnen de BNB BuO van de Campus Tielt. Per opleidingsonder deel 

zijn opleidingseigen gedragsindicatoren opgesteld, en dat gaf aanleiding tot een eigen competen-

tiematrix, waarin de te bereiken gedragsindicatoren per competentie worden opgelijst en waarin 

wordt aangegeven in welk opleidingsonderdeel aan die competentie wordt gewerkt. Onder lei-

ding van de onderwijscoach van KATHO werden vervolgens doelstellingen, werkvormen en eva-

luatievormen verder op elkaar afgestemd. 

Aan de basis van wijzigingen in het curriculum liggen steeds de feedback vanuit de jaarlijkse be-

vragingen van de studenten, de feedback vanuit de adviesraad of de docenten en de verwachtingen 

vanuit het beleid. Op basis van deze feedback werkt de opleidingscoördinator, in samenspraak met 

de betrokken collega’s, een voorstel tot herziening van het curriculum uit als gevolg van de periodi-

sche optimalisatie van de competentiematrix. Sinds 2009–2010 wordt voor elk opleidingsonderdeel 

een SID opgesteld, waarin de leerdoelen, de gedragsindicatoren en de concrete opdracht voor de 

studenten worden geformuleerd. Een SID wordt gezien als een hulpmiddel voor de cursisten om de 

cursus actief te verwerken. Het document maakt niet noodzakelijk deel uit van de eigenlijke cur-

sus, vandaar dat de commissie het niet in elke cursus aangetroffen heeft. Elke docent licht het SID 

wel uitgebreid toe tijdens het eerste contactmoment, en dit werd in verschillende gesprekken met 

de commissie aangehaald. Alle cursisten kunnen de SID’s ook raadplegen via Toledo. De praktische 

handleidingen bij elk opleidingsonderdeel, zoals de beschrijving van de evaluatieopdracht en de 

planning van de verschillende taken, worden ook nog gebundeld in een studiewijzer, die elke cur-

sist bij inschrijving ontvangt. De commissie heeft vastgesteld dat de cursisten goed op de hoogte 

zijn van de informatie die ze in de SID’s en de studiewijzer kunnen vinden. 

De commissie is van mening dat het programma de studenten toelaat om de beoogde eindkwa-

lificaties te behalen. Ze oordeelt echter dat er weinig vakinhoudelijke ondersteuning voorzien is 

voor de functionele gehelen 1 en 2, en dat voor sommige opleidingsonderdelen de inhoud weinig 

verdiepend is. De commissie raadt de opleiding aan om meer aandacht te geven aan de compe-

tentie uit het functionele geheel 2: ‘Vertalen van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden 

uit diverse leerdomeinen, rekening houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlin-

gen’. Dit is mogelijk indien de vertaling van de ontwikkelingsdoelen naar de leerdomeinen in het 

BuO in al hun verscheidenheid op een gestructureerde wijze wordt aangepakt. De studenten die 

met de commissie in gesprek gingen, zijn van mening dat cursisten die samen in hetzelfde type 

van BuO staan, veel van elkaar kunnen leren rond het aanpakken van bijvoorbeeld rekenen en 

muzische vorming, het aankweken van sociale vaardigheden en andere leergebieden. Volgens 

het OP valt dat onder de verantwoordelijkheid van de eigen school. Wel wil de BNB-opleiding via 

workshops typegebonden activiteiten organiseren, zodat scholen met hetzelfde type elkaar kun-

nen ontmoeten en er ook voldoende doorstroming ontstaat tussen het BuO en andere scholen. 

In het verleden heeft de opleiding al een materialenmarkt georganiseerd, waarop verschillende 

materialen tentoongesteld worden. 
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Meer bepaald vraagt de commissie de opleiding om de doelgroep ‘cursisten niet-leraars’ zonder 

veel onderwijservaring goed voor ogen te houden bij het uittekenen van het programma. De 

studenten geven namelijk aan dat ze bij de start van hun opleiding verloren zijn, omdat ze echt 

basiskennis over het onderwijs missen. De commissie stelt ook vast dat sommige competenties, 

zoals leren observeren en schriftelijk communiceren met het oog op een verslag voor ouders of 

CLB, tijdens de opleiding niet extra worden aangeleerd. Die vaardigheden komen wel zijdelings 

aan bod in het opleidingsonderdeel ‘Didactiek 1’ uit de Initiële lerarenopleiding, en passen bij de 

competenties uit het functionele geheel 1: ‘planmatig begeleider van leerlingen met specifieke 

onderwijsnoden’. Voor het BuSO kan het belang hiervan niet voldoende worden onderlijnd. 

De BNB BuO wil op verschillende manieren disciplineoverschrijdende elementen in haar oplei-

ding opnemen, en benut daarbij de multidisciplinaire instroom van de studenten. De studenten 

hebben een heel diverse achtergrond of functie, en de verschillende types en opleidingsvormen 

uit het buitengewoon onderwijs komen aan bod via de praktijksituatie van de student. Het uit-

wisselen van informatie tijdens contactmomenten, discussiefora of groepswerk werkt ‘open-

minded’ voor de individuele student. De commissie is van mening dat de inhoud van sommige 

opleidingsonderdelen erg actueel is, bijvoorbeeld ‘Het bijzonder onderwijs in zijn context’. De 

studenten kunnen kennismaken met het werk van collega’s uit dezelfde school (maar vanuit een 

andere discipline) en ook met andere – niet-onderwijskundige – instellingen. Binnen het oplei-

dingsonderdeel ‘Orthodidactische thema’s’ is er een diversiteit aan keuzemogelijkheden om zich 

in een thema te verdiepen. De studenten worden gestimuleerd om buiten de vertrouwde materie 

te kiezen. Binnen het opleidingsonderdeel ‘Casuïstiek’ werkt de opleiding bewust met heterogene 

groepen, om het leren van elkaar te stimuleren. De commissie verneemt wel uit de gesprekken 

met de studenten dat intervisiegesprekken voor afstandsstudenten minder goed verlopen. Aan-

gezien het uitwisselen van ervaringen een erg belangrijk leermoment is, heeft de commissie geen 

zicht op het gegeven of studenten afstandsonderwijs gelijkaardige ‘open-minded’ en doordrin-

gende leerervaringen kunnen opdoen. Omdat de opleiding ervan uitgaat dat de afgestudeerden 

in elk geval in het BuO zullen werken, worden in het opleidingsonderdeel ‘Verdieping in BuO’ de 

verschillende types BuO behandeld, maar komt ook de historiek van het BuO, de veranderende 

visie op gehandicaptenzorg en het leerzorgkader (LZK) aan bod. De opleidingsonderdelen ‘Hande-

lingsplanning’ en ‘Werken met ontwikkelingsdoelen’ zijn volgens de studenten zeer interessant 

bij het begin van het eerste jaar, want ze hebben die ervaren als een stoomcursus voor het BuO. 

Voor de studenten die rechtstreeks uit de Initiële lerarenopleiding komen, zijn die opleidingson-

derdelen zeer zwaar, omdat ze geen werkervaring in het BuO hebben. 

De cursisten en de alumni die in gesprek gingen met de commissie, geven aan dat de opdrachten 

uit verschillende opleidingsonderdelen een aanzet waren om met de collega’s uit het werkveld te 

gaan overleggen. Zelfs studenten in het afstandsonderwijs waren van mening dat ze via de op-

drachten verplicht werden om de cursus door te nemen, waardoor de BNB verdiepend werkt. De 

oud-studenten suggereren om het opleidingsonderdeel ‘Referentiekaders voor het BuO’ te ver-

vangen door een discussiemoment voor alle niet-leerkrachten, bijvoorbeeld rond klasmanage-

ment. Voor afstandsstudenten komt het opleidingsonderdeel ‘Casuïstiek’ wat geforceerd over, 

omdat de studenten elkaar niet kunnen zien terwijl ze discussiëren. De laatste module van het 

opleidingsonderdeel ‘Specifieke agogische vaardigheden’ was volgens de oud-studenten niet zo 

nuttig, omdat lesgegeven werd aan een grote groep en het vaak om herhalingen gaat van wat 

ook in de Initiële lerarenopleiding al aan bod kwam. De oud-studenten hebben veel waardering 

voor de bezoeken aan BuO-scholen, die werden georganiseerd in het kader van het opleidingson-

derdeel ‘Het BuO in zijn context’. Kennismaking met de situatie in het buitenland vinden ze ook 

bijzonder leerrijk. 
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om meer aandacht te geven aan de competentie ‘Verta-

len van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, rekening 

houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen’.

 – De commissie raadt aan om het BuSO in het didactische pakket meer aan bod te laten komen.

 – De commissie geeft de opleiding de raad om de doelgroep ‘cursisten niet-leraars’ zonder veel 

onderwijservaring goed voor ogen te houden bij het uittekenen van het programma, opdat ze 

zo snel mogelijk basiskennis over het onderwijs zouden meekrijgen. 

facet 2.2 eisen professionele gerichtheid van het programma

Beoordelingscriteria:

 – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek.

 – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline.

 – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare ver-

banden met de actuele beroepspraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De specifieke instroom in de opleiding (studenten die al dan niet vertrouwd zijn met het BuO) 

zorgt binnen de opleiding voor een spanningsveld tussen de al verworven kennis en nieuwe ken-

nis die de student opdoet. De kennisontwikkeling is daarom vooral gericht op enerzijds het ver-

diepen van de al aanwezige kennis binnen de eigen werksituatie, en anderzijds op het verruimen 

van het blikveld van de studenten. Omdat kennisontwikkeling steeds gezien wordt in functie van 

het werkveld, staat de praktijkgerichte theorie centraal in de opleidingsonderdelen. De commis-

sie vraagt evenwel aandacht voor voldoende wetenschappelijk onderbouwde kennisontwikkeling 

in de verschillende opleidingsonderdelen. Vaak wordt de theorie (bijvoorbeeld systeemdenken) 

als dusdanig niet aangehaald, maar de docenten maken de vertaling van de theorie naar de prak-

tische toepassing. Omdat de opleiding een praktijkgerichte opleiding is, wordt van bij de aanvang 

veel belang gehecht aan maatschappelijke en beroepsmatige vaardigheden, zoals die aan bod ko-

men binnen de context van het didactisch handelen en ook in de sociale context. Het realiseren 

van die vaardigheden gebeurt binnen de opleiding doorheen de verschillende opleidingsonder-

delen, waar teruggekoppeld wordt naar de eigen praktijksituatie. In alle opleidingsonderdelen is 

een element praktijk voorzien als ervaringsbasis voor de theorie en de opdrachten. De concrete 

praktijksituaties geven aanleiding tot reflectie op het denken en handelen van de leerkracht. De 

studenten die in gesprek gingen met de commissie drukken de wens uit dat de opdrachten echt 

functioneel zouden zijn, zodat de kinderen in de school er ook echt iets aan hebben. De verte-

genwoordigers van het werkveld die met de commissie in gesprek gingen, suggereren om een 

nauwere samenwerking met de scholen op te zetten voor wat de formulering van de opdrachten 

betreft. Eventueel zou een samenwerking met verschillende scholen zelfs een ruimer actievlak 

kunnen creëren. 

In de opleidingsonderdelen ‘Casuïstiek ‘ werken studenten in kleine heterogene groepjes onder 

begeleiding van een intervisiebegeleider rond een bepaalde casus, die een student vanuit de 

eigen  werkplek kan aanbrengen. De commissie drukt haar waardering uit voor het feit dat de 

vele intervisiegesprekken begeleid worden door experts uit het werkveld. Het is volgens de com-

missie het bewijs van de nauwe betrokkenheid van de opleiding met het BuO. 
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De studenten dienen volgens de opleiding ofwel voldoende praktijkervaring te hebben in het BuO 

of moeten deze in voldoende mate kunnen verwerven tijdens hun opleiding. De praktijkvorming 

wordt voor elke student anders ingevuld. Dit heeft te maken met de werkervaring van de stu-

dent, het behaalde diploma en de lesbevoegdheid die met de BNB BuO verworven wordt, en met 

het type van werksituatie van de student, bijvoorbeeld BuLO, BuSO, type 1- en type 2-onderwijs. 

De student in het werkveld verwerft deze ervaring via de eigen werksituatie. Wie niet werkt in 

het BuO moet deze praktijkervaring opdoen via de geïntegreerde praktijkvorming of stage, die 

75 praktijkdagen omvat en waarbij de student voltijds op een school aanwezig is. De opleiding 

stelt een lijst met stagescholen ter beschikking, maar de studenten kunnen ook zelf een voorstel 

doen. De commissie heeft geen criteria voor de selectie van een stageschool aangetroffen. Aan-

geraden wordt om de stage in twee blokken op te delen, zodat een ruime ervaring kan opgedaan 

worden in twee verschillende types BuO. Verschillende niveaus mogen gekozen worden, voor zo-

ver de functie werkelijk kan opgenomen worden binnen het voorheen behaalde bachelorniveau. 

De commissie wil dat plan ondersteunen; twee verschillende stageplaatsen zou de regel mogen 

zijn. De student kan zelf de school kiezen waar hij stage wil lopen, en de precieze duur van een 

blok kan aangepast worden aan de mogelijkheden en behoeften van zowel de stagiair als de 

school. Een blok bedraagt wel minimaal 25 en maximaal 50 dagen. De studenten die de commis-

sie kon spreken, waarderen de mogelijkheid tot flexibele invulling van de stage. Ook indien de 

cursist niet tevreden is over de gekozen stageschool kan hij dit melden, en wordt gezocht naar 

een alternatief of wordt het probleem opgelost via overleg met de stageschool. 

Twee opleidingsonderdelen (telkens drie studiepunten) zijn ook expliciet gericht op de praktijk-

vorming. De opdrachten binnen deze opleidingsonderdelen bestaan telkens uit 30 lesmomen-

ten, gekoppeld aan drie opdrachten. In ‘Praktijkvorming 1’ ligt de klemtoon op gedifferentieerd 

lesgeven in het BuO; de student geeft les in een klas of pedagogische eenheid van het BuO. In 

‘Praktijkvorming 2’ ligt de klemtoon op de systematische opvolging van leerlingen; de student 

focust op de ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen en op het realiseren van een 

passend onderwijs- en begeleidingsaanbod voor die leerlingen op lange termijn. Dit omvat het 

verzamelen van informatie, vaststellen van ondersteuningsbehoeften, uitwerken van doelstel-

lingen en een bijhorende planning, realiseren van een passend aanbod (in combinatie met de 

klaswerking), tussentijdse evaluatie en bijsturing, of verdere opvolging van leerlingen. Binnen 

dit opleidingsonderdeel kan eveneens een stage binnen inclusief onderwijs (ION) of geïntegreerd 

onderwijs (GON) in het gewoon onderwijs worden gevolgd. Gezien de maatschappelijke tendens 

naar meer inclusie en integratie van kinderen met een handicap in een gewone school, wil de 

opleiding deze mogelijkheid aanbieden aan de studenten, en het OP doet grote inspanningen om 

de studenten warm te maken voor een inclusiestage, waarvoor in het werkveld overigens veel in-

teresse bestaat. Hiervoor werkt de hogeschool samen met Start West-Vlaanderen, de Universiteit 

Gent en andere begeleidingsdiensten. Aan elke student die een inclusiestage wil volgen, wijst de 

verantwoordelijke docent een kind in een ION- of GON-statuut toe. Tijdens de stage neemt de 

student de begeleiding van dit kind op zich gedurende één of twee halve dagen (afhankelijk van 

de noden van het kind en de school). 

De commissie heeft uit de verschillende gesprekken kunnen opmaken dat de stagescholen een 

grote verantwoordelijkheid krijgen voor de begeleiding van de stage van de student. De mentoren 

krijgen een infobundel met het concept van de stage, het evaluatieformulier en de omschrijving 

van de verantwoordelijkheid van de stageschool. In de adviesraad wordt overigens de zorg voor 

een voldoende niveau van de stagementoren of stagecoach geformuleerd. Volgens de opleiding 

is de stage bedoeld als professionalisering en coaching, om te zien waar de student staat. Het 

grootste deel van de cursisten is trouwens leerkracht, en zij kunnen hoe dan ook in het werkveld 

starten. De opleiding acht het daarom niet haar taak om de studenten te controleren. Volgens 

de commissie is de stagebegeleiding vanuit de opleiding eerder matig te noemen; het nakijken 

van de lesvoorbereidingen en het bezoeken van de stageschool gebeuren niet systematisch. De 
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interne stagebegeleider neemt wel telefonisch contact op met de (stage)school na ongeveer twee 

weken. Slechts indien problemen gemeld worden, gaat iemand van de hogeschool op stagebe-

zoek, zodat de begeleiding intensiever kan gebeuren. De studenten van het tweejarige traject en 

de afstandsstudenten vinden het wel wat vervelend dat ze hun begeleider eigenlijk niet kennen. 

De studenten geven ook aan dat ze nood hebben aan een tussentijds gesprek over hun stage. Nu 

gebeurt dit alleen op het einde. De commissie suggereert om de kwaliteit van de praktijkvorming 

vanuit de hogeschool beter te bewaken en zich niet enkel te beroepen op de mensen op de werk-

vloer, omdat praktijkvorming één van de hoekstenen van de opleiding vormt. Zo zou kunnen 

gedacht worden aan een bezoek aan de stageplaats en aan het steekproefsgewijze nakijken van 

lesvoorbereidingen, om na te gaan of de student voldoende de vertaalslag maakt van wat aan 

bod komt in de opleiding naar de concrete klaspraktijk. Dit zal ook de communicatie tussen de 

opleiding en de praktijkschool ten goede komen. In elk geval geldt hieromtrent bezorgdheid van 

de commissie, in het bijzonder voor de studenten afstandsonderwijs. 

 

De opleiding sluit volgens de commissie aan bij recente ontwikkelingen in het werkveld. Zo wor-

den workshops rond actuele thema’s, bijvoorbeeld rond kansarmoede en agressieproblematiek, 

georganiseerd. In de opleidingsonderdelen ‘Casuïstiek’ en ‘Specifiek orthodidactische thema’s’ 

worden keuzemodules aangeboden. Volgens de commissie mag er in de opleiding nog meer aan-

dacht gaan naar het BuSO, en voornamelijk naar de opleidingsvorm III en IV. Ook mag GON een 

prominentere plaats krijgen in het curriculum; veel afgestudeerden starten namelijk later als 

GON-begeleider. Uit de onderwijsvisie van KATHO blijkt dat de hogeschool het als één van haar 

belangrijke taken beschouwt om naast onderwijs ook werk te maken van kennisvalorisatie. Ken-

nisvalorisatie is het vertalen van kennis in praktische vorming en praktische innovatie, maar 

ook uitwisseling van expertise binnen de verschillende departementen van de hogeschool en 

aan externen is er een component van. Vanuit die visie worden opleidingsonderdelen uit de BNB 

(bijvoorbeeld specifiek orthodidactische thema’s) opengesteld voor het werkveld. De directies van 

scholen voor BuO ontvangen namelijk een uitgebreide studiewijzer, waarin alle informatie over 

modules en opleidingsonderdelen opgenomen is. Zij kunnen op die manier nagaan welk oplei-

dingsonderdeel specifiek voor sommige eigen personeelsleden nuttig zou kunnen zijn als prak-

tijkgerichte bijscholing. Anderzijds waakt de opleiding erover dat de groepscohesie niet wordt 

geschaad; de toevoeging van tien tot vijftien externen bij de kerngroep vormt geen probleem. Het 

is wel zo dat het effect van ervaring in het werkveld bij deze externen door de studenten BNB 

sterk aangevoeld wordt, en dat ze er zelf ook heel veel van leren.

De geïntegreerde eindproef (12 studiepunten) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In 

deze eindproef werkt de student verder aan zijn professionalisering door op zelfstandige basis 

bepaalde aspecten uit het BuO te analyseren en te vertalen naar de praktijk. De student bestu-

deert met andere woorden een thema uit de (eigen) praktijk, en werkt hiervoor een theoretisch en 

een praktisch luik uit. De opleiding stimuleert de student om de opdracht voor het eindwerk zo te 

kiezen dat het resultaat nadien echt bruikbaar is in de eigen situatie. De commissie apprecieert 

de opvatting dat het geïntegreerde eindwerk onmiddellijk een meerwaarde kan betekenen voor 

het werkveld.

De eindproef vertrekt vanuit een concrete beschrijving van een praktijksituatie. Vervolgens stelt 

de student een duidelijk geformuleerde vraag op. Deze vraag of doelstelling neemt de student 

doorheen het hele proces mee. De eindproef wordt afgesloten met een mondelinge presentatie 

voor een jury van experts, bestaande uit de promotor van KATHO en een extern persoon uit het 

werkveld, bij voorkeur werkvelddirecties of mensen met een beleidsfunctie die een grote experti-

se over het behandelde thema bezitten. Bij het begin van het academiejaar ontvangt elke student 

een duidelijke planning waarop de verschillende fases van de eindproef aangegeven staan, met 

vermelding van de te respecteren deadlines. De begeleiding van de eindproef gebeurt enerzijds 

door een docent van de hogeschool en anderzijds door een mentor uit het werkveld. De student 
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wordt aangespoord om zelf op zoek te gaan naar iemand uit het werkveld om hem te begelei-

den. De docent van de hogeschool kan altijd aangesproken worden om feedback te geven op de 

vorderingen die de student maakt. Er zijn ook twee formele feedbackmomenten ingebouwd om 

een zekere opvolging te verzekeren, namelijk op het moment dat de student zijn voorstel van 

eindproef indient en vervolgens tussentijds om de voortgang van zaken te bewaken. 

Van enkele oud-studenten verneemt de commissie dat zij de eindproef heel waardevol vinden, 

omdat zij de kans kregen om een onderwerp goed uit te werken. De behaalde punten zijn niet 

zo belangrijk, wel het feit dat de resultaten nadien konden gebruikt worden in de eigen school. 

Voortgaande op de eindproeven die de commissie kon inkijken, is de commissie van mening dat 

de kwaliteit van de eindwerken sterk uiteenlopend is. Sommige eindwerken zijn niet volledig af-

gewerkt, bevatten geen bibliografie of een bibliografie die uitsluitend een opsomming is van web-

sites. Ze bevatten soms heel veel taalfouten, wat toch enigszins zorgwekkend is voor cursisten 

die vaak al een pedagogisch diploma hebben. Bijlagen zijn soms niet genummerd, en dat maakt 

raadpleging ervan moeilijk. De commissie vraagt de opleiding ook om erover te waken dat ook 

in bijlagen geen privégegevens over kinderen en leerkrachten voorkomen. In andere eindwerken 

wordt daarentegen wel duidelijk de link naar de theorie uit verschillende opleidingsonderdelen 

gelegd en wordt verwezen naar actuele bronnen. 

De oud-studenten die met de commissie in gesprek gingen, geven aan dat het contactonderwijs 

voor cursisten die nog geen leerkracht zijn, heel interessant is omdat ze in contact komen met 

medestudenten die wel leerkracht zijn. De stage en de intensieve campusweken waren volgens 

de oud-studenten bijzonder leerrijk. 

De commissie vraagt aandacht voor het feit dat afgestudeerden in elk geval de vaardigheid moe-

ten verworven hebben dat ze een verslag kunnen maken voor ouders en voor derden. Via het 

eindwerk kan nagegaan worden of ze daartoe in staat zijn. Daarbij wil de commissie nuanceren 

dat het voor het beoordelen van de schriftelijke communicatieve vaardigheden belangrijk is om 

voor ogen te houden of de cursist een leerkracht algemene vakken (AV), dan wel een leerkracht 

beroepsgerichte vorming (BGV) is. De norm mag in geen geval voor iedereen naar omlaag gehaald 

worden, maar er kan enigszins compenserend gewerkt worden voor sommige leerkrachten. De 

opleiding voorziet overigens in de mogelijkheid om een geïntegreerde eindproef onder de vorm 

van een workshop te geven, in plaats van een document te produceren voor cursisten die er om-

wille van een functiebeperking, zoals dyslexie, veel moeite mee zouden hebben. De commissie 

kreeg ook hier een mooi voorbeeld van te zien. 

De internationale dimensie wordt verankerd in het programma via buitenlandse gastdocenten. 

Alle studenten kunnen voor een Intensive Program (IP) ook naar het buitenland via Erasmus of 

in het kader van ontwikkelingssamenwerking (UOS). Een verblijf in het buitenland spreekt wei-

nig BNB-studenten aan, omdat ze vaak al zicht hebben op hun tewerkstelling het jaar nadien. 

KATHO  werkt ook intensief aan internationalisation@home, door bijvoorbeeld vanuit het netwerk 

SNEPS het thema ‘inclusie’ met situaties over onderwijssystemen in het buitenland aan bod te 

laten komen . De docenten worden aangespoord om internationale literatuur te verwerken in de 

cursussen. Ze gaan ook soms mee met een IP en leggen op die manier internationale contacten.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om de professionele gerichtheid nog te versterken door 

meer aandacht te besteden aan de opleidingsvormen III en IV van het BuSO. 

 – De commissie beveelt de opleiding aan om GON expliciet in het programma op te nemen, 

vermits veel afgestudeerden later als GON-leerkracht tewerkgesteld worden. 

 – De commissie geeft de opleiding de raad om erover te waken dat voldoende wetenschappelijk 

onderbouwde kennisontwikkeling in de verschillende opleidingsonderdelen voorkomt.
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 – De commissie raadt de opleiding aan om de kwaliteit van de praktijkvorming ook vanuit de 

hogeschool goed te bewaken.

 – De commissie raadt de opleiding aan om de studenten aan te moedigen hun taalgebruik in 

taken en eindproeven te verbeteren. 

facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding wordt binnen contactonderwijs aangeboden via een normtraject waarin de verschil-

lende opleidingsonderdelen elkaar in welbepaalde volgorde over het academiejaar heen opvol-

gen. De student ontvangt bij het begin van het academiejaar een individuele planningskalender 

waarop de data van de lessen zijn aangegeven. De planningskalender geldt voor studenten die de 

opleiding in één jaar of in twee jaar voltooien. Aangezien de opleiding bestaat uit 60 studiepun-

ten, kan de student de opleiding in één academiejaar voltooien, maar de meeste studenten kiezen 

voor het tweejarige traject. De opleidingsonderdelen ‘Handelingsplanning’ en ‘Werken met ont-

wikkelingsdoelen’ worden elk academiejaar georganiseerd. Andere opleidingsonderdelen worden 

om de twee jaar geprogrammeerd. Binnen het afstandsonderwijs wordt eveneens een plannings-

kalender voorgesteld bij het begin van het academiejaar. Sommige opleidingsonderdelen staan 

onafhankelijk en zijn dus flexibel te plaatsen in het programma van de afstandsstudent, maar 

voor andere opleidingsonderdelen wordt een welbepaalde sequentie aangeraden, al naargelang 

de vooropleiding van de student. De student krijgt een voorstel wanneer welke module tijdens 

het jaar kan gevolgd worden, afhankelijk van zijn specifieke individuele studietraject. Voor het 

afstandsonderwijs is er geen volgtijdelijkheid; de studenten kunnen de opleidingsonderdelen ook 

in een andere dan in de voorgestelde volgorde volgen. Het afwijken van het voorgestelde traject 

gebeurt in samenspraak met de studietrajectbegeleider. Op die manier worden flexibiliteit en 

volgtijdelijkheid maximaal verzoend. De gastdocenten worden gecoacht door een docent van 

KATHO. Op die manier wordt ook bewaakt dat geen hiaten of overlappingen in het programma 

ontstaan en dat de samenhang gewaarborgd blijft. 

Elke student is verplicht alle opleidingsonderdelen van het opleidingsprogramma te volgen, maar 

toch zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Zo zijn er keuzes bij bepaalde opdrachten, keuze-

inhouden bij bepaalde opleidingsonderdelen of de keuze voor het volgen van een internationaal 

traject, bijvoorbeeld deelname aan een Intensive Program (IP). De opleiding biedt een programma 

op maat aan indien de student dat wil. De opleiding wordt ook in twee leerroutes aangeboden: 

contact- en afstandsonderwijs. Voor elk opleidingsonderdeel kan de student een leerroute kie-

zen, en die leerroute kan zelfs wijzigen in de loop van de opleiding. Een student die om een gron-

dige reden afwezig is bij de opdracht in een les, kan toestemming krijgen om deze opdracht via 

afstand te maken. De samenhang van het programma wordt bewaakt via de SID’s. Als docenten 

grote wijzigingen aan een SID willen aanbrengen, moeten ze dat melden aan de opleidingscoördi-

nator, zodat de samenhang van het programma kan geborgd worden. Het programma van de BNB 

BuO is volgens de opleiding duidelijk afgestemd op de samenwerking met externe organisaties en 

met de eigen initiële lerarenopleidingen.
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De commissie raadt de opleiding aan om de cursisten zonder pedagogisch diploma bij hun instap 

in de BNB goed te begeleiden, omdat deze BNB soms hun eerste kennismaking met het onderwijs 

betekent. De didactische basiskennis wordt niet in het begin van het academiejaar gegeven, maar 

loopt samen met de initiële lerarenopleiding voor kleuter- of lager onderwijs. Daardoor duurt het 

enige tijd vooraleer de studenten die nog geen ervaring hebben als leerkracht volledig mee zijn. 

De commissie adviseert de opleiding om na te gaan op welke wijze de instap in de BNB voor die 

studenten nog wat kan vergemakkelijkt worden. 

‘Persoonlijke ontwikkelingsplanning’ (POP) is een afzonderlijk opleidingsonderdeel, dat over het 

hele eerste jaar van de tweejarige cyclus loopt. Voor hun POP situeren de cursisten zichzelf in de 

competentiematrix, en daar halen ze hun werkpunten uit. De commissie stelt vast dat, zoals de 

POP nu opgevat is, de cursisten heel veel schrijfwerk hebben met de beschrijving van de beginsi-

tuatie, de werkpunten en de zelfevaluatie. De opleiding zegt dat ze de mogelijkheden onderzoekt 

om de POP te verbinden met andere onderwijsactiviteiten, waardoor het opleidingsonderdeel 

zinvoller kan ingevuld worden. Dan zou het namelijk niet alleen een reflectie-instrument voor 

individuele werkpunten van de student zijn, maar ook een meetinstrument voor bepaalde com-

petenties. De commissie suggereert ook om te onderzoeken of er voor de POP een terugkoppeling 

zou kunnen gebeuren naar de directie van de BuO-school: op die manier zou de directie enige 

inspraak kunnen hebben in wat de eigen leerkracht die een BNB volgt, specifiek zou kunnen mee-

nemen naar de eigen school. In de POP zit een leerlijn; het proces is het belangrijkste. 

De opleiding is zich bewust van het feit dat de studenten die rechtstreeks vanuit de initiële 

leraren opleiding instromen en als stagiair in het BuO starten, het moeilijk hebben met hun POP, 

omdat ze de ervaring vanuit het BuO missen. Studenten die de opleiding via contactonderwijs 

kiezen, krijgen halverwege het traject een tussentijds feedbackgesprek.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om te onderzoeken hoe het POP verbonden kan worden 

met andere onderwijsactiviteiten. 

 – De commissie geeft de opleiding het advies om de instap voor niet-leerkrachten nog wat te 

vereenvoudigen, door de didactische basis vroeger te programmeren.

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenminste 

60 studiepunten.

Oordeel van de visitatiecommissie: oké

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het BNB-programma omvat 60 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen 

met betrekking tot de minimale studieomvang van de BNB. 

Aanbevelingen ter verbetering: /
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facet 2.5 studielast

Beoordelingscriteria:

 – De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet.

 – Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Studeerbaarheid is voor de opleiding het resultaat van een evenwichtig, goed uitgebalanceerd 

programma, dat qua studieomvang haalbaar en realistisch is. Een eerste belangrijk element in de 

realisatie van een haalbare studieomvang is volgens de opleiding een goede informatiedoorstro-

ming. Een duidelijke structuur van het digitale leerplatform Toledo en van de cursussen, tijdig 

vragen van studenten beantwoorden en het opstellen van een duidelijke planning zijn elementen 

die bijdragen tot een betere studeerbaarheid. In die zin werkte de BNB BuO een reeks documen-

ten uit ter ondersteuning van de student. Het betreft bijvoorbeeld de planningskalender, de stu-

diewijzer, de EVC/EVK-brochure en de SID’s. 

Naast een goede informatiedoorstroming is een goede begeleiding volgens de opleiding ook erg 

belangrijk. Deze begeleiding is in handen van elke docent, die de student bijstaat waar het nodig 

is. Daarnaast zijn de ingebouwde studiebegeleiding en de studietrajectbegeleiding onontbeerlijk, 

want daardoor kan de student zo opgevolgd en begeleid worden dat een optimale studievoort-

gang plaats vindt. 

De studielast van de opleiding in kaart brengen, gebeurt via kwalitatieve bevragingen en kwanti-

tatieve studietijdmetingen. De meest recente kwantitatieve meting gebeurde in het academiejaar 

2009–2010 aan de hand van het programma METIS, ontwikkeld binnen de associatie KU Leuven. 

In de BNB BuO wordt een kwantitatieve meting als een uitdaging beschouwd. Omwille van de 

praktijkverankering van de opleiding en de werksituatie van de student is het immers niet evi-

dent om de studielast per opleidingsonderdeel nauwkeurig in kaart te brengen. Het in rekening 

brengen van een praktijkervaring is ook vrij subjectief. Een student met een praktijkervaring 

van meer dan tien jaar is bijvoorbeeld automatisch meer vertrouwd met begrippen en structu-

ren uit het BuO dan een pas afgestudeerde bachelorstudent. Daardoor is het moeilijker om het 

profiel van de normstudent in de BNB te schetsen. Er zijn volgens de opleiding bijgevolg nog te 

weinig objectieve criteria om de studietijd correct in te schatten. De opleiding wil aan de slag 

gaan om de resultaten van de studietijdmetingen te analyseren. Uit de eerste bevindingen blijkt 

dat de studietijd doorgaans minder dan 1500 uren omvat, en dat de relatie tussen studiepunten 

en studietijd voor bijna geen enkel opleidingsonderdeel opgaat. De resultaten qua studietijd-

meting zijn voor de studenten die het traject in één of in twee jaar afleggen, gelijklopend. De 

praktijkvorming (stage) scoort beduidend hoger dan wat begroot is, wellicht omdat de praktijkge-

relateerde opdrachten binnen de verschillende opleidingsonderdelen voor de studenten niet bij 

de opleidingsonderdelen zelf maar bij de stage werden gerekend. Voor het opleidingsonderdeel 

‘Handelingsplanning’ rekenen de studenten de uren om de lessen te volgen en de opdracht con-

creet uit te schrijven, maar al het voorbereidende werk dat ze doen, rekenen ze wellicht bij de 

praktijkvorming. De opleiding is van mening dat dankzij kwantitatieve metingen meer systema-

tiek in de bevragingen kan gebracht worden, maar hecht ook veel belang aan focusgesprekken 

met een vertegenwoordiging van de studenten om de studielast nog beter in kaart te brengen. 

Momenteel bevinden die gesprekken zich in een opstartfase. De leerroute via afstandsonderwijs 
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bestaat nog maar twee jaar en is gestart met vijf studenten. Er zijn dus nog te weinig studenten 

om de gegevens op een betrouwbare manier te analyseren. De studenten die met de commissie 

in gesprek gingen, geven aan dat de opleiding vrij zwaar is omwille van de vele opdrachten die 

ze in het kader van de verschillende opleidingsonderdelen moeten afwerken, en die ze niet altijd 

goed van tevoren kunnen inplannen.

De cursist die niet tewerkgesteld is in een school, moet 75 dagen voltijds in een school aanwezig 

zijn. De in een school tewerkgestelde student kan zijn praktijkopdrachten uitvoeren terwijl hij 

werkt, tenminste indien dat in een BuO-school is. Anders komt het ook extra bij zijn werktijd. 

De studenten en de oud-studenten voelen deze regeling als rechtvaardig en juist aan. Het grote 

belang van werkervaring is niet alleen te zien in de stage, maar ook in de vele opdrachten die bij 

elk opleidingsonderdeel gegeven worden, waarbij de feedback van een relevante werkervaring 

steeds van pas komt. Bovendien krijgen studenten al naargelang hun vooropleiding vrijstelling 

voor sommige opleidingsonderdelen, wat dus ook de werkdruk vermindert. 

De studenten en de afgestudeerden met wie de commissie in gesprek ging, signaleren dat taken 

of opdrachten, die doorgaans op het einde van een les toegelicht worden, voor veel studielast 

zorgen indien die opgave vrij laat in het academiejaar (zelfs na Pasen) wordt gegeven. De eerste 

deadline voor het indienen van een taak ligt pas begin februari, en dat is volgens de studenten 

vrij laat. Het OP geeft in het gesprek met de commissie aan dat de planning van de taken nog niet 

helemaal op punt staat, en maakt hier een werkpunt van voor de toekomst. Het derde trimester 

is zwaar, onder meer omdat de opleidingsonderdelen ‘Referentiekaders voor het BuO’ en ‘Agogi-

sche vaardigheden’ na de paasvakantie georganiseerd worden. Het OP denkt aan het inrichten 

van modules (waaraan telkens een opdracht gekoppeld is), of aan de mogelijkheid om elk acade-

miejaar zowel het eerste als het tweede jaar in te richten. Het OP drukt ook de zorg uit dat taken 

en opdrachten zo opgevat zijn dat de studenten er echt iets aan hebben. Indien verschillende 

opdrachten zouden gebundeld worden, kunnen individuele pakketten samengesteld worden op 

maat van de student, maar zorgt dat wel voor meer taakbelasting van de docenten. De studenten 

zijn wel vragende partij om nutteloze inspanningen en overlappingen tussen de opdrachten te 

vermijden. Nu gebeurt het nog vaak dat ze verschillende keren de situatie in hun eigen school 

moeten beschrijven. De studenten vragen zich af of een gesprek over hun opdracht niet interes-

santer zou zijn dan steeds alles volledig te moeten uitschrijven.

Van de oud-studenten verneemt de commissie dat de BNB minder zwaar aangevoeld wordt door 

wie uit de initiële lerarenopleiding komt, omdat er geen examens meer zijn. De taakbelasting 

situeert zich vooral in de eindproef, waar intensief voor moet gewerkt worden. De taken en op-

drachten bij de verschillende opleidingsonderdelen zijn doorgaans goed uit te voeren als men 

voeling heeft met het BuO. Bovendien springt de opleiding soepel om met de gestelde deadlines; 

de studenten kunnen eventuele problemen in de werk- of de privésfeer bespreken, en vaak krij-

gen ze dan wat uitstel voor wat de datum van indienen van hun taak betreft. De studenten en 

de oud-studenten waarderen het dat ze een beetje als collega’s van de leerkrachten worden be-

schouwd en gaan hier verantwoordelijk mee om.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan de relatie tussen studietijd en studiepunten voor de 

verschillende opleidingsonderdelen nader te onderzoeken.

 – De commissie raadt aan om meer ‘geïntegreerde’ opdrachten te voorzien, zodat overlappingen 

kunnen vermeden worden. 

 – De commissie moedigt de opleiding aan om de focusgesprekken met de studenten verder te 

zetten, teneinde objectievere gegevens te kunnen verzamelen over de effectieve studielast.
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facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

Beoordelingscriteria:

 – Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

 – De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Om de competentiegerichte opleidingsdoelen te bereiken, maakt de opleiding voor het contacton-

derwijs doorheen het hele curriculum bewust gebruik van een variatie aan werkvormen. Van elke 

docent wordt verwacht dat hij nadenkt over zijn didactische aanpak en deze geregeld bijstuurt. Dit 

wordt gecontroleerd door de opleidingscoördinator. De docent kan hiervoor een beroep doen op de 

ondersteuning van de onderwijscoach. Bij de keuzevakken komt veel praktisch werk kijken, dat 

soms verrassend en innovatief overkomt bij de commissie, bijvoorbeeld wanneer de studenten als 

opdracht binnen een opleidingsonderdeel een quiz moeten organiseren. In het verleden verkende 

de opleiding al verschillende sporen om de cursusinhouden attractief en interactief te brengen, 

maar niet alle sporen zijn met name binnen het afstandsonderwijs effectief toe te passen. 

De opleiding benut ook het profiel van de instromende studenten; zij brengen soms jarenlange 

ervaring in het buitengewoon onderwijs mee. Die komt informeel aan bod via onderlinge uitwis-

seling van opvattingen en ervaringen binnen de eigen klasgroep. Maar ook formeel benut de 

opleiding de ervaringen en inzichten van de cursisten. Zo werken in de opleidingsonderdelen 

‘Casuïstiek 1’ en ‘Casuïstiek 2’ de studenten in heterogene groepjes, onder begeleiding van een 

intervisiebegeleider, rond een bepaalde casus. Deze casus kan de student vanuit de eigen werk-

plek aan bod brengen. De student werkt de casus uit en stelt hem voor binnen de gesprekgroep. 

Daarna wordt er onderling over gereflecteerd. De student neemt in een later stadium ook zelf de 

rol van de intervisiebegeleider over. In het opleidingsonderdeel ‘Buitengewoon onderwijs in zijn 

context’ werken studenten in groep een workshop of leidraad uit binnen een zelfgekozen thema 

uit de maatschappelijke context van de school. De workshop wordt vervolgens gepresenteerd aan 

medestudenten en leerkrachten. De commissie stelt vast dat het opdrachtgestuurd onderwijs 

veelvuldig aan bod komt in het curriculum. Omdat in de BNB de structurele intervisiemethodiek 

wordt gebruikt, kunnen de cursisten die methode nadien gebruiken om met de collega’s uit de 

eigen school in gesprek te gaan. De twee docenten die de intervisie organiseren, staan zelf in de 

praktijk en spreken dus uit ervaring. De docenten van de opleiding zijn van mening dat casuïs-

tiek een goede vorm is om de actuele problemen van het BuO aan te brengen. Studenten moeten 

leren rapporteren, en de medestudenten moeten het kunnen begrijpen. De uitkomst kan boven-

dien van praktisch nut zijn in de eigen school. Voordien werden de studenten per type BuO sa-

mengenomen. Sedert een aantal jaren zitten ze samen (niveau-overschrijdend), en dat is volgens 

de studenten positief omdat ze ook collectief kunnen leren. 

Vermits de studenten de opleidingsonderdelen niet allemaal op hetzelfde moment volgen, die-

nen de studenten intensief gebruik te maken van de elektronische leeromgeving Toledo, waarop 

ze alle nodige documenten en opdrachten kunnen terugvinden. Voor het afstandsonderwijs zijn 

het discussieforum op Toledo en de zelfstudie de twee meest gebruikte werkvormen. Bij casuïs-

tiek discussiëren de studenten eveneens in groepen. Omdat de opleiding zich voor deze discus-

sies zo veel mogelijk wil spiegelen aan het contactonderwijs, moeten de studenten hun groepjes 

zelf samenstellen. De commissie is van mening dat intervisie in de leerroute afstandsonderwijs 
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volgens de cursisten eerder kunstmatig overkomt, omdat eigenlijk geen echt discussieforum op-

gezet wordt. De opleiding is zich hiervan bewust, en zoekt naar meer motiverende methodieken 

en werkvormen die nog beter aanslaan. Live intervisiegesprekken voeren via het pakket Adobe 

Connect stelt moeilijkheden. Live chat en Skype werden ook al uitgeprobeerd, maar de resultaten 

zijn niet bevredigend. De opleiding legt de cursisten een korte termijn op waarin ze dienen te 

antwoorden. De commissie suggereert om te onderzoeken of intervisie via Toledo mogelijk kan 

gemaakt worden. Ook voor studenten die de tweede examenkans benutten, dient trouwens een 

oplossing voor het intervisieproces gevonden te worden. 

De opleiding organiseert ook diverse schoolbezoeken en tracht de verschillende types BuO aan 

bod te laten komen. Als een cursist tewerkgesteld is in een school die een samenwerkingsover-

eenkomst heeft gesloten met een andere school, kunnen de studenten ook in die school gaan 

werken. Ze vullen dan een aanvraagformulier in. Van de alumni verneemt de commissie dat de 

gehanteerde werkvormen voor ‘Agogische vaardigheden’ niet altijd optimaal waren voor de grote 

studentengroep, maar de opleiding heeft hier kennelijk al aan geremedieerd, want de studenten 

halen dit niet als pijnpunt aan. 

De opleiding doet volgens de commissie grote inspanningen om het cursusmateriaal actueel te 

houden, en drukt haar waardering uit over de inhoudelijke kwaliteit van het cursusmateriaal. 

Binnen de hogeschool bewaken de departementshoofden als eindverantwoordelijken de inhou-

den van het schriftelijk cursusmateriaal. Binnen de coördinatievergaderingen van de BNB BuO ge-

beurt verdere inhoudelijke afstemming tussen de verschillende opleidingsonderdelen. Ook wordt 

via de adviesraad de actualiteit van de cursussen inhoudelijk bewaakt, doordat vernieuwingen 

uit het werkveld via dit kanaal aan bod kunnen komen. De opleiding levert extra inspanningen 

om digitale cursussen te maken, die bijzonder nuttig en nodig zijn voor het afstandsonderwijs, 

en aangeboden worden via Toledo. De dienst Onderwijs en kwaliteit van KATHO heeft criteria 

ontwikkeld waaraan alle in de KATHO gebruikte schriftelijke leermiddelen moeten voldoen. Aan 

de hand van die criteria worden de bestaande cursussen ter voorbereiding van het academiejaar 

2011–2012 gescreend en indien nodig aangepast. KATHO heeft enkele jaren geleden geïnvesteerd 

in een medewerker die docenten kon begeleiden om de cursussen op niveau te brengen. Bij de 

start van het academiejaar 2010–2011 heeft het departement bovendien extra geïnvesteerd om 

voor de BNB rond orthodidactische thema’s, rekenproblemen en taalmoeilijkheden bijkomende 

ondersteuning te verlenen. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan voor het afstandsonderwijs te zoeken naar meer acti-

verende werkvormen, die onderling overleg en discussie bij de studenten kunnen bevorderen. 

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Beoordelingscriterium:

 – Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In lijn met de visie van KATHO over een integraal toetsbeleid, is de opleiding onder begeleiding 

van de onderwijscoach tijdens het academiejaar 2009–2010 gestart met het afstemmen van de 
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evaluatievormen op de competenties uit de competentiematrix van de BNB BuO. Er zijn geen 

examens in de BNB-opleiding. De evaluatie van alle opleidingsonderdelen gebeurt binnen de BNB 

BuO aan de hand van opdrachten waarin zichtbaar wordt hoe de theorie naar de eigen praktijk 

wordt vertaald. Er wordt rekening gehouden met de werksituatie van de student. De evaluatie-

opdrachten zijn erg praktijkgericht en kunnen in de eigen praktijksituatie worden uitgevoerd. 

Om te kunnen slagen voor een opleidingsonderdeel moeten alle opdrachten ingediend worden. 

Wanneer een opdracht niet ingediend wordt, wordt het opleidingsonderdeel als ‘niet afgerond’ 

beschouwd en kan het bij de deliberatie niet in aanmerking genomen worden. 

De leerdoelen die in het SID van elk opleidingsonderdeel vermeld staan, zijn een stimulans 

voor de student om de cursus actief te verwerken, omdat hij weet dat hij hierop beoordeeld zal 

worden. De gedragsindicatoren staan er eveneens opgesomd en verwijzen naar de evaluatieop-

dracht, waar de indicatoren op toegepast worden. Er wordt bij de evaluatie van een opdracht ook 

gekeken naar de concrete toepassingen in de eigen klaspraktijk; het reflecteren op zich is zeker 

niet voldoende. De studenten geven aan dat ze zeer goed weten op welke wijze elk opleidingson-

derdeel wordt geëvalueerd, en dat ze de informatie uit de studiewijzer bijzonder verhelderend 

vinden. De commissie heeft aan de hand van het beschikbare materiaal kunnen vaststellen dat 

er een goede aanzet is tot competentiegericht evalueren en moedigt de opleiding aan om dit 

proces verder te zetten. Ze trof goede voorbeelden aan van evaluaties van de POP, van intervisie-

gesprekken, en van een reeks andere opdrachten, zoals observatieopdrachten, reflectieverslagen 

en verhandelingen.

Uit de diverse gesprekken die de commissie kon voeren met studenten en alumni, blijkt dat de 

evaluaties transparant verlopen en dat leerkrachten veel aandacht besteden aan de feedback bij 

de evaluatie: niet alleen het cijfer is van belang. Het OP is van mening dat de eigen voorbeeld-

functie belangrijk is, omdat de cursisten meestal zelf ook leerkracht zijn. Daarom wil het OP 

doelbewust inzetten op mensen via grondige feedbackgesprekken. De commissie is van mening 

dat het zoeken blijft naar voldoende variatie in evaluatievormen om de kwaliteit van de opleiding 

te kunnen borgen. Een toetsbeleid lijkt in de context van verschillende varianten van flexibele 

leerroutes een absolute prioriteit.

De studenten met wie de commissie in gesprek ging, geven wel aan dat voor groepswerken vaak 

hetzelfde cijfer aan elk groepslid wordt gegeven, hoewel het aandeel van elke individuele student 

in het groepswerk zeker niet gelijk is. Overigens geven de studenten aan dat ze hun POP eerlijk 

invullen, omdat ze het als een eigen reflectie-instrument beschouwen. De opleiding gebruikt de 

POP niet om te toetsen of de studenten bepaalde competenties al dan niet bezitten. 

De commissie stelt vast dat voor de evaluatie van het eindwerk en de stage duidelijke evaluatie-

criteria werden opgesteld. De mondelinge verdediging van de eindwerken voor een jury waarin 

het werkveld vertegenwoordigd is, vindt de commissie sterk uitgebouwd. Ten behoeve van de 

externe juryleden is een handleiding opgesteld, waarmee de kwalitatieve beoordeling van de ver-

schillende criteria gelinkt wordt met een cijfer. Het werkveld vindt die tool erg zinvol. Bovendien 

zitten mentor en docent samen nadat het evaluatiedocument ingevuld is, en komen ze samen 

tot één quotering. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt aan om de POP ook te gebruiken als toetssteen voor het al dan niet berei-

ken van de beoogde competenties.

 – De commissie raadt de opleiding aan om prioritair werk te maken van een toetsbeleid. 

 – De commissie vraagt de opleiding om de stage ook op volwaardige wijze in het evaluatieproces 

te betrekken.
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facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing voor een bachelor-na-bacheloropleiding.

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten

bachelor-na-bachelor:

 – bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld met 

een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bachelor na bachelor-

opleiding.

De toelatingsvoorwaarden voor een bachelor-na-bacheloropleiding zijn opgenomen in de infobro-

chure. De opleiding staat open voor Bachelors in het Onderwijs, bachelors waarvan het buitenge-

woon onderwijs behoort tot het eigen werkgebied (paramedici, ergotherapeuten, opvoeders, sociaal 

assistenten enzovoort) en opvoedend of onderwijzend personeel in het buitengewoon onderwijs, 

dat geen bachelordiploma heeft maar op grond van praktijkervaring of specifieke expertise al 

werkzaam is in het buitengewoon onderwijs. De commissie drukt haar grote waardering uit voor 

de bijzonder ruime toelatingsvoorwaarden die KATHO voor haar BNB hanteert. 

Tot vóór het academiejaar 2008–2009 hadden de meeste instromers een pedagogisch diploma be-

haald. Sinds het academiejaar 2008–2009 is de instroom veel diverser. Vooral de grotere instroom 

van paramedici valt op. In het BuO is een tendens gaande waarbij men de paramedici beter in het 

klasgebeuren wil betrekken. Het gevolg is dat directies van scholen een aantal van hun personeels-

leden aanzetten om de BNB opleiding te komen volgen. De diverse instroom leidde tot het opmaken 

van een programma voor leerkrachten en een programma voor niet-leerkrachten. Het aandeel van 

de cursisten met een pedagogisch diploma bedraagt toch nog steeds meer dan 50 procent. Bijna 

80 procent van de instromende cursisten is werkzaam in het buitengewoon onderwijs, voor het 

grootste deel in het BuLO. De commissie heeft kunnen vaststellen dat een beleid is uitgestippeld 

met betrekking tot het omgaan met een diverse instroom. 

Het aantal cursisten dat contactonderwijs volgt, blijft jaar na jaar ongeveer stabiel. De verhoging 

van het aantal cursisten is te danken aan de grote toename van het aantal cursisten dat kiest voor 

afstandsonderwijs. Meer dan 80 procent van de cursisten volgt de opleiding over twee of meer jaar. 

Dit ligt aan het feit dat de meeste instromers werken in het buitengewoon onderwijs en/of de stu-

die met een gezin moeten combineren. Studenten die net hun bachelordiploma behaald hebben 

en graag nog een jaar verder studeren, volgen les op woensdagnamiddag en krijgen vijf intensieve 

campusweken (waarin lessen van maandag tot vrijdag ingericht worden). Studenten die al werken 

in het bijzonder onderwijs en toch de BNB BuO wensen te volgen, kiezen doorgaans voor een twee-

jarige opleiding en volgen elke woensdagnamiddag les.

 

Veertig procent van de studenten volgt een van de twee modeltrajecten van de BNB. Een meerder-

heid van de studenten volgt echter een individueel traject. De flexibiliteit en de inhoud van de 

opleiding maken het mogelijk om zowel rekening te houden met de vooropleiding van de student 

als met zijn werksituatie. De student krijgt een programma op maat, rekening houdend met het 

behaalde diploma of relevante werkervaring, en de opleiding stelt een haalbaar individueel tra-

ject voor. Veel cursisten halen via de EVC/EVK-procedure vrijstellingen. Bij inschrijving kunnen ze 

alle informatie bekomen bij de EVC/EVK-coach of bij de assessor. Gemiddeld nemen de studen-
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ten 55 tot 57 studiepunten op als ze één diploma hoger onderwijs als vooropleiding hebben (drie 

tot vijf studiepunten vrijstelling). Voor niet-leerkrachten wordt het opleidingsonderdeel ‘BuO in 

zijn context’ vrijgesteld. Daarin wordt de sociale kaart ingevuld. Heel veel instromers hebben een 

vooropleiding waarin de sociale kaart al aan bod kwam (psychologie, logopedie), waardoor ze vaak 

een vrijstelling krijgen. Volgens de oud-studenten gebeurt de informatieverstrekking met betrek-

king tot het aanvragen van vrijstellingen erg goed, maar zou de EVK-procedure kunnen verfijnd 

worden. Sommige opleidingsonderdelen moeten gevolgd worden terwijl ze dat eigenlijk niet nuttig 

vonden (bijvoorbeeld met betrekking tot erfelijkheidsleer); andere opleidingsonderdelen zouden 

best niet wegvallen (zoals Handelingsplanning) omdat ze heel belangrijk zijn in de opleiding, zelfs 

voor houders van een pedagogisch diploma. Volgens de opleiding kennen de studenten de beroeps-

procedure, maar er is nog nooit een beroep ingesteld. De toekenning van vrijstellingen op basis 

van het behaalde diploma (EVK) vereist volgens de opleiding voortdurende aandacht en adequate 

bijsturing, opdat de gevolgde opleidingsonderdelen een meerwaarde zouden kunnen betekenen in 

het licht van de gevolgde vooropleiding. De commissie heeft grote waardering voor de organisatie 

van de opleiding, waarbij individuele opleidingstrajecten of onderwijs op maat op grote schaal kun-

nen worden aangeboden. Uit de gesprekken met personeelsleden, studenten en afgestudeerden 

krijgt de commissie veelvuldige voorbeelden van de bijzonder grote flexibiliteit die de opleiding 

hanteert naar cursisten; alle vragen worden ernstig onderzocht. Zelfs een aanvraag door een cur-

sist die enkele jaren in China verblijft, wordt behandeld. De commissie heeft grote waardering voor 

de inspanningen die de opleiding levert inzake flexibele leertrajecten, waarbij het profiel van de 

instromende cursisten maximaal gevaloriseerd wordt. Het feit dat de opleiding uitdagingen niet 

uit de weg gaat om via contact- en afstandsonderwijs of elke combinatie ervan iedere aanvraag 

te kunnen honoreren, is vermeldenswaard. Het loslaten van plaats en tijd maakt dat de interna-

tionale dimensie in de opleiding op een bijzonder originele wijze tot uiting kan komen. Studenten 

die in het buitenland verblijven, krijgen via afstandsleren de mogelijkheid om deze BNB te volgen. 

In lijn met de visie op onderwijs van KATHO doet de opleiding bijzonder grote inspanningen om 

toekomstige studenten uitvoerig te informeren. Geïnteresseerden worden warm en persoonlijk 

onthaald op de campus en de contacten worden zorgvuldig opgevolgd, ook al zijn de cursisten nog 

niet ingeschreven.

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma voldoende

facet 2.2 eisen academische gerichtheid van het programma voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang oké

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 masterproef niet van toepassing 

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 3 inzet van het persOneel

facet 3.1 Kwaliteit van het personeel

Beoordelingscriterium:

 – Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Voor alle aanstellingen hanteert de hogeschool eenzelfde procedure, beschreven in een proto-

col afgesloten met het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC). Vacatures voor het OP worden 

ingevuld op basis van een gemeenschappelijk profiel en een functie-inhoud. Elementen die in 

rekening genomen worden bij de aanwerving zijn de vakdeskundigheid, de onderwijsdeskun-

digheid, het passen in de organisatiecultuur en het engagement voor de hogeschool en de job. 

Onderwijservaring is altijd een pluspunt maar geen doorslaggevend argument. Praktijkervaring 

binnen aanverwante sectoren van het onderwijs (vormingswerk, werken met kinderen en adoles-

centen…) spreekt in het voordeel van de kandidaat.

Functioneringsgesprekken met het departementshoofd worden periodisch gehouden en zijn 

verankerd in het kwaliteitszorgmodel van de KATHO, waarbij de medewerker voor zichzelf de 

Plan-Do-Check-Act-cirkel (PDCA) doorloopt. Ter ondersteuning van de docent werden zelfevalua-

tielijsten opgemaakt. De docent kan via de dienst Onderwijs en kwaliteit steeds een zelfevaluatie 

aanvragen om zichzelf bij te sturen, of als voorbereiding op een decretale evaluatie, die ook door 

het departementshoofd gebeurt.

In KATHO wordt het grootste deel van de beschikbare financiële middelen voor onderwijzend 

personeel ingezet. Elk departement kan op basis van de toegekende omkadering en op basis van 

zelf gestelde prioriteiten bepalen hoe het personeel het beste kan ingezet worden. Bij de opdrach-

tenverdeling van het OP streeft men naar een globale aanpak (dus geen opdrachten kleiner dan 

1 procent) en stabiliteit. Het OP krijgt ook de vrijheid om binnen de gestelde contouren te streven 

naar een haalbare kwaliteit om de studenten te vormen. Tijdens het academiejaar doen zich 

twee zware piekperioden voor, waar de opleiding tot nog toe geen antwoord op gevonden heeft. 

Aan de BNB-opleiding zijn geen personeelsleden voltijds verbonden. De expertise wordt dus aan-

gebracht door veel docenten met een eerder kleine opdracht. Vaak starten ze met een heel kleine 

opdracht, die stilaan kan groeien, zodat de directie en het betrokken personeelslid kunnen er-

varen of het werken in de BNB bevredigend verloopt. De meeste personeelsleden combineren 

hun opdracht binnen de BNB met een opdracht binnen de bacheloropleiding Onderwijs, en dat 

betekent dat ze soms erg verschillende taken in de hogeschool opnemen. Ook de combinatie van 

een opdracht in de BNB met een functie in een BuO-school is niet evident. De opleiding werkt 

ook vaak met gastdocenten. De ervaring heeft evenwel geleerd dat die groep goed gecoacht dient 

te worden, opdat ze het denkkader van de opleiding – en bij uitbreiding van KATHO – zouden 

kunnen volgen. Meer dan vijf jaar geleden lag het aantal gastdocenten hoger en was de inbreng 

van KATHO-personeelsleden in de BNB gering. De opleiding heeft ondervonden dat het niet zo 

gemakkelijk was om bij alle gastdocenten de visie van het competentiegericht onderwijs ingang 

te laten vinden. Nu beschikt de opleiding over een kerngroep voor het OP met grote expertise; 

sommige opleidingsonderdelen worden uitsluitend door KATHO-personeelsleden gegeven en de 

gastdocenten worden aangetrokken voor de diverse orthodidactische thema’s. De gastdocenten 
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worden gecoacht door een docent van KATHO. Ze legt uit welke lessen juist moeten gegeven 

worden en waarom. De opleiding krijgt nieuwe gastsprekers of gastdocenten in het vizier via de 

deelname van het OP aan studiedagen. Een docent van KATHO woont ook vaak de eerste les van 

de gastdocent bij en geeft achteraf feedback. Op het einde van een college van een gastspreker 

vullen de studenten een evaluatieformulier in. Als de evaluatie niet gunstig is, wordt de gast-

docent het jaar nadien niet meer gevraagd. 

De opleiding is gestart met het werken in vakgroepen, waardoor de betrokkenheid van het OP en 

de communicatie met het OP onderling nog kan verhogen. 

Elk personeelslid van KATHO staat in voor zijn eigen professionalisering. In functie van zelfstu-

ring wordt gevraagd dat hij een professionaliseringsdossier bijhoudt. Naast het externe aanbod 

moedigt KATHO elk personeelslid om in te gaan op het ruime aanbod van de interne werkgroep 

Vorming, training en opleiding (VTO), die een intern vormingsaanbod realiseert. De commissie 

heeft kunnen vaststellen dat de navorming van personeelsleden, zowel OP als ATP, deskundig 

wordt georganiseerd en gestimuleerd. In KATHO is ook een coach ELO aangetrokken, die de do-

centen ondersteunt om de juiste tool te kiezen voor het geven van afstandsonderwijs. Het OP 

geeft aan dat aanvragen voor professionele vorming bijna altijd goedgekeurd worden, maar ze 

zorgen wel voor werkdruk, omdat ze bijvoorbeeld op zaterdag georganiseerd worden en dan bo-

venop de taakbelasting komen. 

De lectoren verbonden aan de BNB-opleiding zijn bijna allemaal in het bezit van een academisch 

diploma, vaak een master in de Pedagogie. Het team bestaat uit een goede mix van docenten 

met pedagogische en orthodidactische achtergrond. Bijna alle lectoren beschikken ook over een 

diploma Geaggregeerde voor het Hoger Secundair onderwijs (GHSO). Het departement heeft ook 

een eigen administratiestructuur. De BNB BuO heeft een vast personeelslid dat zorgt voor de 

administratie van de opleiding. 

De commissie heeft een hechte en kwaliteitsvolle personeelsgroep ontmoet met grote dynamiek, 

enthousiasme en inzet, en dit zowel bij het onderwijzend korps als bij het administratief per-

soneel. Ondanks het feit dat de lectoren een eerder kleine opdracht hebben in de opleiding, is 

de warme collegialiteit van het OP bij de commissie opgevallen. Ook voor gastdocenten legt de 

opleiding een grote zorg aan de dag. De commissie verneemt dat het onthaal van nieuwe mede-

werkers prima verloopt, en dat ze zich heel snel thuis voelen. Het ATP-personeel van de opleiding 

en het departement voelt zich erkend en gewaardeerd, omdat naar hen geluisterd wordt, bijvoor-

beeld naar aanleiding van de aanpassingen aan de inschrijvingsprocedure. De betrokkenheid 

en de professionaliteit van de verantwoordelijke voor de bibliotheek, de trajectbegeleider en de 

ombuds zijn de commissie niet ontgaan. De bezieling die uitgaat van de opleidingscoördinator 

werkt inspirerend. De cursisten en de afgestudeerden hebben grote waardering voor de laag-

drempeligheid en de bereikbaarheid van de KATHO-medewerkers, zelfs in het afstandsonderwijs. 

De communicatie met de docenten gebeurt meestal erg vlot; soms krijgen studenten binnen het 

uur een reactie op hun vraag die ze via mail sturen. Ook studenten die afstandsonderwijs volgen, 

zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun docenten. Meestal krijgen ze binnen de drie dagen 

antwoord. Omgekeerd worden de cursisten van de BNB-opleiding, omwille van hun specifieke 

profiel, ook niet als studenten maar werkelijk als volwassenen benaderd. 

De grote flexibiliteit die de opleiding aan de dag legt om een adequaat antwoord te geven op de 

diverse instroom, zorgt uiteraard voor een grote werkdruk bij het OP. Toch is de laatste jaren 

een verbetering in de taakbelasting waar te nemen, omdat de docenten zich hebben kunnen 

specialiseren en hun opdracht niet meer voortdurend wijzigt. In het departementaal onderhan-

delingscomité (DOC) kan over de taakbelasting worden gepraat. Het OP krijgt ook inspraak in 

de verdeling van de opdrachten. De BNB-opleiding groeit jaar na jaar, en daarom kwam er een 

herverdeling van taken, waarbij het OP ondersteuning krijgt voor allerhande multimediataken. 
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt aan om alle gastdocenten nog meer te informeren en te betrekken bij de 

visie van het competentiegericht onderwijs. 

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid

Beoordelingscriterium:

 – het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de oplei-

ding en de beroeps- of kunstpraktijk.

 – bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over 

kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Aangezien de BNB BuO heel wat studenten telt die werkzaam zijn in het BuO, is de beroepsprak-

tijk als het ware in de klasgroep aanwezig. Dit betekent dat de docent vanzelf met een uitgebreide 

waaier aan functies, types en reële praktijksituaties wordt geconfronteerd. Op die manier blijft 

de docent goed op de hoogte van de beroepspraktijk. Bovendien wordt de aanwezige beroeps-

praktijk ‘in huis’ aangevuld met werkveldbezoeken ‘uit huis’ door de lectoren, in het kader van 

een project of praktijkbegeleiding. De professionele ervaring en kennis van de beroepspraktijk 

van het personeel worden verder aangevuld met externe expertise vanuit het beroepenveld via 

de intervisiebegeleiders, gastdocenten en gastsprekers. Gastsprekers worden uitgenodigd om een 

bepaald specifiek item toe te lichten binnen een opleidingsonderdeel. Van jaar tot jaar kan dit 

verschillen. De commissie heeft tijdens de gesprekken vastgesteld dat de lectoren en de oplei-

dingscoördinator een grondig inzicht hebben in het BuO. Ze staan trouwens meestal zelf in het 

werkveld of zijn verbonden aan de lerarenopleiding. 

De BNB BuO heeft contacten met internationale netwerken, zoals het Erasmus Intensive Pro-

gram ‘SNEPS’ en het ETEN-netwerk. SNEPS staat voor Special Needs Education: Participation in 

Society. In dit IP bestuderen de studenten en docenten op welke manier mensen met specifieke 

behoeftes deelnemen aan het maatschappelijke leven. Deze integratie wordt breed bekeken. Zo-

wel de omkadering binnen het gezin van het kind, de schoolloopbaan als de sociale integratie 

als volwassene komt aan bod. Het IP wil de aanpak van de verschillende deelnemende landen 

in kaart brengen en expertise uitwisselen. Twee lectoren werken mee aan dit IP en geven in het 

academiejaar 2010–2011 een sessie in Zweden. Docenten van KATHO maken ook deel uit van de 

kerngroep van SNEPS. 

Binnen het ETEN-netwerk (European Teacher Education Network) verzamelt zich via TIG (The-

matic Interested Groups) Special Needs een internationale groep docenten die ervaringen uitwis-

selen omtrent inclusie en diversiteit, en hoe de lerarenopleidingen hier aandacht voor hebben. 

Docenten van de BNB-opleiding maken er deel van uit. 

Ten slotte heeft een aantal docenten individuele internationale contacten buiten de voornoemde 

netwerken. De commissie is van mening dat het OP met een open blik de ontwikkelingen in het 

buitenland opvolgt.

Aanbevelingen ter verbetering: /
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facet 3.3 Kwantiteit personeel

Beoordelingscriterium:

 – Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het aantal VTE in de BNB BuO is sinds 2008–2009 gestaag gestegen. Dit betekent dat in de BNB 

steeds meer eigen expertise wordt ingebracht. Dit is een bewuste keuze van de opleiding. In 

2010–2011 staan zeven lectoren in voor 1,8 VTE. Eén praktijklector (bachelor Orthopedagogie) 

heeft 0,25 VTE opdracht. Het betreft bijgevolg lectoren die allemaal een vrij kleine opdracht heb-

ben in het BuO en soms alleen maar voor de begeleiding van het eindwerk moeten instaan. De 

student/VTE-ratio bedraagt 58,5. Het personeel is bijna uitsluitend vrouwelijk, en tussen 30 en 40 

jaar oud. Dit team wordt versterkt met zeven intervisiebegeleiders en elf gastdocenten. De stu-

dent-docentratio is 57, maar dit getal moet worden bijgestuurd, omdat een student bijna nooit 

een voltijds programma va 60 studiepunten opneemt. Rekening houdend met de opgenomen 

studiepunten wordt de student-docentratio ongeveer 30. De student/VTE-ratio is het laatste jaar 

sterk verhoogd wegens de grotere instroom, als gevolg van het succes van het afstandsleren als 

leerroute. Daardoor stijgt de werkdruk voor het OP bijzonder sterk. De commissie drukt hier haar 

bezorgdheid over uit, en vreest dat het handhaven van het zware en omvangrijke takenpakket 

voor het OP op termijn moeilijk houdbaar zal zijn. De financiering van de BNB en het eigen al-

locatiemodel van KATHO voor verdeling van de beschikbare VTE, zouden volgens de commissie 

onder de loep moeten genomen worden. 

De opleiding heeft ook één ATP-personeelslid ter beschikking. Een tweede ATP-personeelslid werd 

ingeruild om meer multimediaondersteuning aan het OP en de studenten te kunnen bieden.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om te onderzoeken op welke wijze het aantal OP-leden 

kan worden verhoogd.

oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 3.1 kwaliteit personeel goed

facet 3.2 eisen professionele gerichtheid goed

facet 3.3 kwantiteit personeel voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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OnDerwerp 4 vOOrzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

Beoordelingscriterium:

 – De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Studenten van de BNB BuO zijn beperkt aanwezig op de campus, namelijk bij de start van het 

academiejaar, op woensdagnamiddag en gedurende vijf intensieve campusweken (enkel voor 

de studenten die het eenjarige traject volgen). Zij komen dus niet frequent in contact met de 

infrastructuur van KATHO, die erop gericht is om een boeiende leefomgeving en een uitdagende 

leeromgeving te creëren, geheel passend in het concept van een warme hogeschool. De campus, 

het secretariaat, de ombudsdienst en de bibliotheek hebben ruime openingsuren. Zelfs tijdens 

de vakantieperiodes is een aantal faciliteiten beschikbaar. De campus in Tielt komt op de com-

missie als studentvriendelijk, aangenaam en net over. De educatieve en ecologische binnentuin 

(Kriebel hof) doet dienst als openluchtlabo voor studenten uit de lerarenopleiding, maar is vol-

gens de commissie ook een plek waar het aangenaam vertoeven is op vrije momenten. Dit beves-

tigen studenten en oud-studenten die met de commissie in gesprek gingen. Alle voorzieningen 

zijn volgens de commissie op de campus aanwezig om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kun-

nen verstrekken. Bijna alle klaslokalen zijn uitgerust met pc, beamer en internetaansluiting. De 

laatste jaren gebeurden praktische aanpassingen aan het gebouw. Zo werd voor de studenten een 

surflokaal voorzien en werd de turnzaal omgevormd tot een lokaal voor muzische vorming. De 

investeringen in ICT-ondersteuning en het landschapsbureau voor personeelsleden passen bin-

nen de prominente rol die de hogeschool inzake afstandsonderwijs speelt. Sommige burelen voor 

personeelsleden zijn volgens de commissie wel bijzonder klein. De bibliotheek is zeer goed uitge-

rust voor de studenten Lerarenopleiding, ook voor de BNB-cursisten. Bij het samenstellen van de 

collectie is er veel aandacht voor handboeken, leermiddelen en didactisch materiaal in functie 

van de praktijkvorming. De verantwoordelijke voor de bibliotheek levert grote inspanningen om 

in samenspraak met het OP de collectie actueel te houden en uit te breiden. De open politiek van 

de hogeschool naar alle leerkrachten met betrekking tot de toegang tot materiaal en informatie, 

is een indicatie van de intentie van de hogeschool om een expertisecentrum te worden op het 

vlak van leerzorg. Speciaal voor de BNB-cursisten is er op sommige dagen een verlengde open-

stelling. De commissie verneemt dat nog in de loop van 2011 gestart wordt met een nieuwbouw, 

die bijkomende lokalen en een uitbreiding van de bibliotheek zal opleveren.

De campus beschikt over verschillende computerlokalen. Een interne logistieke dienst onder-

vangt opduikende computerproblemen, en ondersteunt de studenten en de docenten. De multi-

mediacel van KATHO en de interne multimediacel van de campus ondersteunen de docenten bij 

het ontwikkelen van didactische materialen en de communicatie met de student, bijvoorbeeld 

een digitaal cursusonderdeel, het bijhouden van de website of het filmen van goede praktijkvoor-

beelden.

Op de campus is er een bistro waar belegde broodjes, koffiekoeken, drank, snoep en warme 

snacks kunnen aangekocht worden.
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Een performant informaticapakket voor de studentenadministratie zorgt voor de broodnodige 

administratieve ondersteuning van de vele individuele trajecten waarvoor studenten kiezen. Elke 

docent kan vanuit het studentenadministratiepakket Bamaflex lijsten afprinten met de studen-

ten die voor zijn opleidingsonderdeel ingeschreven zijn. Docenten kunnen van thuis uit ook hun 

evaluatieresultaten invoeren. Binnen Bamaflex worden ook wijzigingen van afstandsonderwijs 

naar contactonderwijs of omgekeerd doorgevoerd. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Voor studiebegeleiding kan de student rekenen op ondersteuning vanuit verschillende invalshoe-

ken. Allereerst kan hij terecht bij zijn docent, die vaak een rol van coach in het leerproces van de 

student opneemt. De studenten waarderen de ondersteuning die ze van hun docenten krijgen, 

onder meer doordat zij doorgaans vlot via mail antwoord geven op alle vragen. De commissie ver-

neemt van de oud-studenten dat de ondersteuning en de begeleiding tijdens de contactweken erg 

intens verliepen. Ze hebben de indruk dat iedereen altijd ter beschikking stond. De student kan 

zich ook richten tot de docent Studie- en studentenbegeleiding (SSB) en Studietrajectbegeleiding 

(STB), die op de campus Tielt in handen is van dezelfde persoon. Wanneer studenten problemen 

ondervinden met hun studiemethode, of met de combinatie werk of gezin met de studie kunnen 

zij zich richten tot de studietrajectbegeleider. Dit geldt zowel voor de studenten die contacton-

derwijs volgen als voor zij die voor afstandsonderwijs gekozen hebben. Ook voor afstandsstuden-

ten is het volgens de opleiding belangrijk dat de studenten voelen dat ze gevolgd worden, en dat 

gebeurt door structuur te geven aan de leeromgeving. De afstandsstudenten hebben  overigens 

ook wel contact met elkaar, en dat is voor veel studenten een steun. Elke discussiegroep voor 

afstandsstudenten krijgt ook nog ondersteuning van een tweedejaarsstudent. Zij doorloopt de 

verschillende stappen van een opdracht, en de studenten krijgen de gelegenheid om gedurende 

enkele dagen bijkomende vragen te stellen. Binnen KATHO is de begeleiding van de studenten in 

een procedure beschreven. Daarin staat vermeld hoe snel docenten best feedback op mail geven 

of op een opdracht die ingediend wordt. In de procedure staat ook wat de studenten moeten heb-

ben qua computerinfrastructuur. Soms zijn er ook wel eens netwerkproblemen in KATHO zelf.

Studiebegeleiding als dusdanig komt in de BNB weinig voor, maar studenten kunnen bij de STB 

terecht voor het herbekijken van hun planningskalender. Bij de STB komen ook de gemotiveerde 

aanvragen binnen voor uitstel bij het indienen van opdrachten voor een bepaald opleidings-

onderdeel. Door deze aanvragen te centraliseren, kunnen alle aanvragen gelijkwaardig worden 

bekeken en zijn ze niet afhankelijk van het oordeel van een individuele docent. Er is ook een 

ombudsdienst en een dienst STUVO, maar de BNB-studenten maken daar weinig gebruik van. 

Doordat er in de BNB geen examens zijn, valt een aantal moeilijkheden weg waar de ombuds 

doorgaans mee te maken krijgt. Studenten die kiezen voor een internationale uitwisseling wor-

den op KATHO ook begeleid, maar BNB-studenten gaan zelden naar het buitenland voor een 
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langere periode. De studietrajectbegeleiding is structureel uitgebouwd, en daardoor kunnen ge-

makkelijk alle individuele vragen van studenten beantwoord worden. Op de website van KATHO 

staan alle faciliteiten vermeld waarvoor studenten in aanmerking kunnen komen. De studenten 

BNB ontvangen bijvoorbeeld een gratis kopiekaart. 

De commissie heeft vastgesteld dat de trajectbegeleiding professioneel uitgebouwd is en dat de 

opleiding veel aandacht besteedt aan studenten met een functieontwikkeling. De sterke oriën-

tatie naar het BuO met een uitgesproken individuele benadering van de student is hier wellicht 

niet vreemd aan. 

Aanbevelingen ter verbetering: /

oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding goed

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 5 interne kwaliteitszOrg

facet 5.1 evaluatie resultaten

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Binnen KATHO is de dienst Onderwijs en kwaliteit verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, dat 

onlosmakelijk verbonden is met de onderwijsvisie waarbij ‘warme hogeschool’ en ‘aangename 

leefomgeving’ sleutelbegrippen zijn, en met de strategische doelen van de hogeschool. Geheel in 

de filosofie van de lerende organisatie is het kwaliteitsbeleid gericht op:

 – dynamiek en innovatie; 

 – de appreciatie van de studenten en de personeelsleden, en hun realisaties om zo het welbe-

vinden te versterken en een open geest te creëren; 

 – kwaliteit met aandacht voor wat niet meetbaar maar soms des te belangrijker is;

 – integratie. 

De zorg voor kwaliteit is zo sterk mogelijk ingebed in de dagdagelijkse werking van de hogeschool 

en ligt in handen van elke medewerker. Engagement en zelfbeheer zijn bijgevolg kernwoorden 

in het kwaliteitsbeleid. De hogeschool investeert sterk in het opzetten, opvolgen, aanpassen en 

inpassen van initiatieven en evoluties. Dit kan door een goed communicatienetwerk, een spe-

cifieke managementaanpak en het cultuurbeleid van de hogeschool. De hogeschool onderkent 

ook het belang van het opvolgen van de effectiviteit en efficiëntie van de jaarlijks opgezette 
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acties en plannen, en daarmee wordt de PDCA-cyclus gerealiseerd. Via diverse goed werkende 

overlegstructuren en allerhande bevragingen, de opvolging van de curriculumkwaliteit en de 

individuele kwaliteitsbeoordelingen (via functie- en functioneringsgesprekken naar de evaluatie 

van het personeel) wil de hogeschool nagaan of de genomen acties het gewenste effect opleveren. 

De verantwoordelijke voor KZ van de BNB-opleiding is bij de besluitvorming van de coördinato-

renraad (CORA) aanwezig. 

Net zoals de onderwijsvisie en de strategische doelen van KATHO haar kwaliteitsbeleid bepalen, 

wordt de kwaliteitszorg van de BNB BuO aangestuurd door haar onderwijsvisie en strategische 

doelen. Deze zijn vanzelfsprekend coherent met de KATHO-visie. Het realiseren van de doelstel-

lingen is in handen van de opleidingscoördinator en de betrokken docenten. Het bewaken van 

het realiseren van de doelstellingen is in het algemeen in handen van de CORA, in het bijzonder 

in handen van het departementshoofd, bijgestaan door de coördinator Kwaliteitszorg en de coör-

dinator Onderwijsvernieuwing. De opleidingscoördinator legt op regelmatige basis verantwoor-

ding af aan het departementshoofd of in de CORA. Eventueel worden bepaalde doelstellingen 

opgenomen in het algemeen departementaal onderwijs- en kwaliteitsplan van de campus om de 

realisatie ervan voldoende te bewaken. Dit plan bevat alle departementale verbeteringspunten, 

opgesomd binnen het geldende visitatiekader met een fasering van de realisatie per academie-

jaar. Sommige doelstellingen zijn bedoeld voor alle opleidingen binnen KATHO Campus Tielt, 

en zijn dus eveneens van toepassing op de BNB BuO. Het invoeren en opvolgen van afstandson-

derwijs of het uitwerken van een EVC/EVK-beleid zijn hiervan voorbeelden. Binnen dit gebeuren 

treedt de adviesraad op als reflectieorgaan.

De commissie is van mening dat de hogeschool een duidelijk kader voor kwaliteitszorg en on-

derwijsvernieuwing heeft gecreëerd, waarbij de opleidingen en de departementen uitgenodigd 

worden om hier een eigen invulling aan te geven. De commissie heeft vastgesteld aan de hand 

van de aanwezige documenten dat een hogeschoolbreed systeem voor periodieke bevragingen 

is uitgewerkt. In functie van het programma werden bevragingen uitgevoerd over studietijd bij 

het werkveld, de alumni en de studenten. KATHO heeft ook een draaiboek voor tevredenheids-

metingen opgesteld. De BNB-opleiding past zich in dit systeem in, en de commissie heeft hier 

waardering voor. In 2009–2010 namen 27 BNB-studenten deel aan de vierjaarlijkse KATHO-stu-

dententevredenheidsenquête. De commissie heeft de resultaten van alle bevragingen kunnen 

inkijken. Doordat de opleiding eerder klein is, kan ook informeel gewerkt worden en kan zij spon-

taan inspelen op vragen of problemen. Binnen het departement worden focusgroepen nog verder 

ontwikkeld, zodat de studenten ook in gesprekken feedback kunnen geven.

In het kader van de nieuwe accreditatieregels kwam in oktober 2010 een externe commissie 

(HOBEON  uit Nederland) de interne kwaliteitszorg van de hogeschool beoordelen. De resultaten 

van deze audit zijn op het ogenblik van de visitatie bekend, maar worden nog verder geana-

lyseerd. Alleszins wil KATHO haar innovatiegerichtheid, het welbevinden en haar engagement 

naar leerzorg toe blijven uitdragen. 

Aanbevelingen ter verbetering: /



282 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen – Buitengewoon onderwijs

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

Beoordelingscriterium:

 – De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In januari 2007 werd onder impuls van de opleidingscoördinator een SWOT-analyse van de oplei-

ding uitgevoerd. Deze analyse had tot doel de toenmalige situatie in kaart te brengen en meteen 

de toekomst van de BNB BuO uit te tekenen. Hierin werden de verwachtingen van de studenten, 

de adviesraad, KATHO en de Associatie KU Leuven meegenomen. De analyse maakte duidelijk 

dat de opleiding nood had aan een grondige facelift om beter in te spelen op nieuwe tendensen 

binnen het hoger onderwijs. De analyse leidde meteen tot het formuleren van een zestal strate-

gische opleidingsdoelen, die systematisch zouden worden uitgewerkt: 

 – expliciteren van de samenhang tussen de verschillende opleidingsonderdelen;

 – centraal opnemen van meer praktijkverankering in de opleiding;

 – ontwikkelen van een flexibel programma dat inspeelt op nieuwe tendensen en noden;

 – ontwikkelen van meer zelfsturing en zelfstudie;

 – inschakelen van meer eigen personeel in de opleiding en een kwalitatieve inbreng van het 

werkveld;

 – ontwikkelen van een systematiek in overlegmomenten en uitschrijven van procedures.

De SWOT-analyse gaf aanleiding tot een hele dynamiek binnen de opleiding, die zorgde voor 

een grondige hertekening van de BNB BuO. Er werd eerst een aantal prioriteiten gesteld: invul-

ling van het programma, manier van begeleiden en evalueren en modulaire werking. Op langere 

termijn zouden de flexibilisering, het vergroten van de praktijkverankering en de leerroutes aan 

bod komen. 

De commissie heeft vastgesteld dat voor elk van de strategische doelen diverse acties werden 

opgezet, en dat resultaten werden geboekt. De reflex tot verbeteren is volgens de commissie 

structureel aanwezig, en dient niet louter als voorbereiding op het schrijven van het zelfevalua-

tierapport. Volgens de opleiding zal op het einde van het academiejaar 2010–2011 een grondige 

evaluatie gebeuren, die aanleiding zal geven tot het uittekenen van het beleid voor de komende 

vier jaar (2011–2015). De PDCA-cyclus wordt volgens de commissie bijgevolg doorlopen, maar is 

nog niet helemaal voltooid. 

De oud-studenten signaleren dat zij als student het gevoel hadden dat de opleiding in voortdu-

rende beweging was en steeds zoekend naar verbetering was. De studenten hebben een inbreng 

kunnen doen voor wat het gebruik van Toledo betreft. De opleiding luisterde echt naar de stu-

denten toen de haalbaarheid van een BNB op één jaar besproken werd. Het introduceren van 

keuzevakken en de vermindering van drie naar twee stageplaatsen zijn er gekomen mede op 

vraag van de vorige promoties.

Aanbevelingen ter verbetering: /
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facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Beoordelingscriterium:

 – Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de oplei-

ding actief betrokken.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
In KATHO wordt volgens de directie een open communicatiecultuur ontwikkeld zonder taboes. 

Omdat iedereen zijn mening kan zeggen, is het risico klein dat het er blinde vlekken blijven. 

De hogeschool beschikt over een uitgebreid netwerk van overleg- en inspraakorganen waarin 

de problemen aan bod mogen komen. Op verschillende wijzen wordt tegelijkertijd de betrok-

kenheid van studenten, docenten, werkveld en alumni gegarandeerd. De studentenparticipatie 

is voorzien via de studentenraad en via de departementale raad, die als reflectieorgaan en als 

denktank fungeert. Beleidsbeslissingen worden er afgetoetst. Voor de BNB BuO is er geen studen-

tenvertegenwoordiging in de studentenraad, noch in de departementale raad. Ad hoc worden 

studenten wel betrokken in bijvoorbeeld de evaluatie van de organisatie of van het curriculum. 

In de lijn van het concept van een ‘warme hogeschool’ doet de opleiding inspanningen om ook 

de afstandsstudenten bij de opleiding te betrekken. Zo wordt elk semester een introductiesessie 

gegeven, opdat zij de medewerkers ook effectief zouden kunnen leren kennen. 

De betrokkenheid van het personeel bij de interne kwaliteitszorg gebeurt enerzijds tijdens de 

functioneringsgesprekken, waarin suggesties tot kwaliteitsverbetering worden gevraagd. Ander-

zijds worden de strategische doelstellingen elk jaar bevraagd bij het personeel. Dit gebeurt ener-

zijds via een e-mail van het departementshoofd naar alle personeelsleden, en anderzijds via een 

oproep op de personeelsvergadering. 

Voor de BNB BuO spelen de coördinatievergaderingen een belangrijke rol in het opvolgen en 

bewaken van de interne kwaliteitszorg. In een geest van grote openheid moedigt de opleiding 

de medewerkers aan om moeilijke punten ter sprake te brengen. De commissie is van mening 

dat de betrokkenheid van het OP nog kan verhoogd worden door professionaliseringsmogelijk-

heden voor studenten, alumni en beroepenveld ook bij het OP bekend te maken. De commissie 

verneemt dat de opleidingscoördinator van de BNB BuO geen vast lid is van de CORA, maar dat 

die wel wordt uitgenodigd voor bepaalde agendapunten. De commissie suggereert om de oplei-

dingscoördinator in de CORA op te nemen, teneinde de betrokkenheid van de BNB-opleiding te 

versterken.

De betrokkenheid van het werkveld en de alumni bij de interne kwaliteitszorg situeert zich om te 

beginnen op het niveau van de adviesraad, waarin het werkveld is vertegenwoordigd. Onderwer-

pen als de opbouw van het programma, de inhoud van de opleidingsonderdelen en het garande-

ren van kwaliteit komen er regelmatig aan bod. De DPB vervult een brugfunctie tussen de hoge-

school en de directies van vele scholen, en zorgt voor een brede informatieverspreiding. Verder 

wordt via een bevraging bij de alumni en het werkveld afgetoetst in welke mate de kwaliteit van 

de opleiding voldoende is gegarandeerd. Deze bevraging zit formeel ingebouwd via een tevreden-

heidsmeting, en informeel via de contacten met alumni en het werkveld. De betrokkenheid van 

het werkveld wordt verder aangescherpt doordat elk jaar de studiewijzer wordt bezorgd, alsook 

de uitgebreide infobundel over de stage. De commissie raadt de opleiding aan om de kwaliteit 

van het eindwerk bij het werkveld te bevragen. 
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Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om de opleidingscoördinator van de BNB BuO in de 

CORA op te nemen. 

 – De commissie suggereert om de kwaliteit van het eindwerk bij het werkveld te bevragen. 

 – De commissie raadt de opleiding aan om de professionaliseringsmogelijkheden voor studen-

ten, alumni en beroepenveld ook bij het OP bekend te maken.

oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 5.1 evaluatie resultaten goed

facet 5.2 maatregelen tot verbetering goed

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

 

OnDerwerp 6 resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

Beoordelingscriterium:

 – De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie heeft bewondering voor de bijzonder grote flexibiliteit die de BNB-opleiding aan 

de dag legt om alle individuele vragen van cursisten maximaal te kunnen beantwoorden. Hun 

gevoeligheid en de bezorgdheid voor de opvoedings- en onderwijsnoden van kinderen in het BuO 

worden volgens de commissie via deze BNB aangescherpt. Cursisten zonder pedagogisch diplo-

ma of met weinig ervaring in het BuO hebben het soms wel moeilijk bij de start van de opleiding. 

Het werkveld drukt haar waardering uit voor de BNB-opleiding, omdat de afgestudeerden blij-

vend gesensibiliseerd blijken voor de eigenheid van de kinderen en jongeren van het buitenge-

woon onderwijs. In het BuO wordt een verhaal gemaakt met verschillende disciplines. Bijgevolg is 

het belangrijk dat de studenten een houding ontwikkelen om later in een team samen te werken. 

De schooldirecties vinden het belangrijk dat de teamleden dezelfde taal spreken en dezelfde 

visie kunnen ontwikkelen, niet alleen in het BuO maar ook in het kader van het multidisciplinair 

overleg (MDO) en de klassenraden in het gewone onderwijs. Ook het rapporteren aan collega’s en 

ouders is heel belangrijk. De vertegenwoordigers van het werkveld zijn van mening dat studen-

ten die een diploma van een initiële lerarenopleiding behaald hebben en nadien een BNB volgen, 

over een beduidend grotere bagage beschikken. Werken met ontwikkelingsdoelen en handelings-

gericht werken, hebben de afgestudeerden doorgaans goed onder de knie, dus beschikken ze over 
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een aantal kapstokken waar ze in hun school kunnen op terugvallen. De BNB-opleiding leert de 

studenten om te gaan met verschillen, benadrukt het klasmanagement en stimuleert de com-

petentie om te kunnen reflecteren naar de eigen collega’s. Dat is een grote opgave, zowel voor 

beginnelingen als voor ervaren leerkrachten. De vele intervisiegroepen zijn voor het werkveld 

zeer belangrijk. Dat dagdagelijkse leerkrachten uit het werkveld hier ook mogen bij aansluiten, 

wordt door het werkveld sterk gewaardeerd. Het werkveld drukt de bezorgdheid uit dat de hoge 

kwaliteit van de BNB met zich kan meebrengen dat in de PBA Onderwijs de specifieke aandacht 

voor het BuO verslapt. De commissie is evenwel van mening dat dankzij de BNB BuO in deze 

hogeschool meer aandacht ontwikkeld wordt voor deze problematiek in de initiële lerarenoplei-

dingen. 

Het werkveld is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die mentoren krijgen bij de be-

oordeling van de praktijkvorming of de stage, maar er is sprake van een win-winsituatie omdat 

de mentor zelf feedback krijgt, doordat de BNB-studenten nieuwe methodieken meebrengen.

Het werkveld is ook tevreden over de studenten die naar de scholen uitgestuurd worden voor 

een eindproef, omdat ze een extra hulp vormen in de BuO-scholen. De eindwerken zijn volgens 

het werkveld doorgaans behoorlijk van kwaliteit, omwille van de competentiegerichtheid en de 

praktische vertaling naar de eigen werksituatie. De commissie bevestigt dit. De commissie raadt 

de opleiding wel aan om de praktijkvorming ook vanuit de hogeschool voldoende op te volgen, 

de studenten aan te moedigen hun taalgebruik te verbeteren en het niveau van alle eindproeven 

te bewaken. 

Ook de afgestudeerden zijn tevreden over hun opleiding en voelen zich gewapend om hun func-

tie in het BuO op te nemen. Een diploma van de BNB-opleiding blijkt een troef te zijn om in BuO 

met zelfvertrouwen aan het werk te gaan. De studenten leren veel over de zorg die in het kleu-

ter- en het lager onderwijs aan de dag gelegd wordt. Het feit dat de cursisten ook klaargestoomd 

kunnen worden voor het BuSO (zeker voor de opleidingsvormen OV1 en OV2) vinden de oud-

studenten positief, en dat aspect mag volgens hen nog meer nadruk krijgen en uitgebreid worden 

naar OV3 en OV4. Volgens de commissie zou de student ook moeten kunnen kiezen – naast de 

keuze voor de didactiek van het lager onderwijs of van het kleuteronderwijs – voor een meer 

specifieke BuSO-gerichte module.

De commissie is overtuigd van de kwaliteit van de BNB BuO en heeft er vertrouwen in dat de 

opleidingsverantwoordelijken hun plannen om de BNB nog verder uit te bouwen, zullen waar-

maken. Omdat de meeste afgestudeerden tewerkgesteld zijn in het BuO, heeft de opleiding geen 

verder onderzoek naar de tewerkstelling van haar afgestudeerden uitgevoerd.

De BNB toont realisaties op het vlak van internationalisering. Ondanks de grote inspanningen die 

de opleiding levert, is een buitenlands engagement voor de BNB- studenten niet evident, omwille 

van de combinatie met werk en gezin. Drie tot vier docenten zijn de laatste vier jaren vertegen-

woordigd in verschillende educatieve netwerken, zoals ETEN en het IP SNEPS. De opleiding neemt 

zich voor om het netwerk van de internationale contacten nog verder uit te bouwen.

Aanbevelingen ter verbetering: /

facet 6.2 onderwijsrendement

Beoordelingscriteria:

 – Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

 – Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende



286 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen – Buitengewoon onderwijs

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of 

studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in verge-

lijking met relevante andere opleidingen.

De opleiding voert onderstaand beleid met betrekking tot onderwijsrendement:

 – vooraf potentiële studenten ruim en objectief informeren over de opleiding;

 – aanbieden van studie- en studietrajectbegeleiding om studenten te ondersteunen;

 – de relatie tussen student en docent optimaal verzorgen;

 – evalueren via praktijkgerichte opdrachten;

 – uitbouwen van flexibele leertrajecten.

Voor de BNB-opleiding worden geen streefcijfers gehanteerd. Wie kan bewijzen over de nodige 

competenties te beschikken, mag en moet slagen. De slaagcijfers voor de BNB opleiding zijn hoog; 

de commissie stelt vast dat bijna alle studenten die de studie voortzetten, ook slagen. Het aantal 

afhakers stijgt wel met de grotere instroom van het aantal studenten, en die trend is algemeen 

in KATHO. De afhakers komen in de BNB het vaakst voor bij de studenten die gekozen hebben 

voor afstandsonderwijs, en zij worden in de loop van het academiejaar 2010–2011 bevraagd. De 

belangrijkste reden voor het niet verderzetten van de studies ligt bij de persoonlijke situatie van 

de individuele student, en de moeilijkheid om het gezin of de privésituatie met de studie te com-

bineren. De opleiding besteedt veel zorg aan een correcte feedback aan de studenten, zodat zij 

voor zichzelf kunnen uitmaken of ze eventueel de norm niet halen of karakterieel niet geschikt 

zijn voor de BNB-opleiding. Soms wordt de studietrajectbegeleider ingeschakeld om met een stu-

dent die moeilijkheden heeft met de opleiding een gesprek te hebben. 

Door de groei van de BNB BuO merkt de opleiding dat het aantal studenten dat niet slaagt in juni 

groter wordt. Dit heeft onder meer te maken met het spreiden van de verschillende evaluatieop-

drachten over twee zittijden.

De overgrote meerderheid van de studenten behaalt het diploma na twee jaar. Dit is binnen de 

vooropgestelde termijn. De gemiddelde studieduur is hiermee onder controle.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om streefcijfers te hanteren. 

oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende

Op basis van de oordelen over:

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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glObaal OOrDeel

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen:

 – het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, de gevoerde gesprekken 

met de betrokkenen,

 – de documenten ter inzage tijdens het bezoek,

 – de opgevraagde documenten,

 – de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport.

Het ZER is vlot geschreven en erg goed verzorgd; de stijl is vloeiend en aangenaam. De aandacht 

van de lezer wordt geprikkeld doordat de toelichting bij sommige uitspraken soms pas op de 

volgende pagina te vinden is. Het vakjargon wordt op BUSO-niveau gebruikt, en volgens de com-

missie wijst dit op voeling met het werkveld. 

Op basis van de oordelen over:

onderwerp 1 niveau en oriëntatie voldoende

onderwerp 2 programma voldoende

onderwerp 3 personeel voldoende

onderwerp 4 voorzieningen voldoende

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg voldoende

onderwerp 6 resultaten voldoende

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding 

aanwezig zijn.
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OverziChtstabel van De OOrDelen1

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding v

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie G

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen G

onderwerp 2 programma v

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud V

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid V

Facet 2.3 Samenhang V

Facet 2.4 Studieomvang oké 

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden G

onderwerp 3 inzet van personeel v

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid G

Facet 3.3 Kwantiteit personeel V

onderwerp 4 voorzieningen v

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg v

Facet 5.1 Evaluatie resultaten G

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V

onderwerp 6 resultaten v

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

De oordelen zijn van toepassing voor:

KATHO: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

 – bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs:buitengewoon onderwijs

1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties en varianten 
die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende 
beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen opgenomen in de tabel.


