De onderwijsvisitatie Energiemanagement

DE ONDERWIJSVISITATIE

Energiemanagement
Een evaluatie van de kwaliteit van de Bachelor in het energiemanagement
aan de Hogeschool West-Vlaanderen.

www.vluhr.be/kwaliteitszorg
T +32 (0)2 792 55 00
F +32 (0)2 211 41 99

www.vluhr.be/kwaliteitszorg

2019

Ravensteingalerij 27
B-1000 Brussel

Brussel - mei 2019

DE ONDERWIJSVISITATIE
ENERGIEMANAGEMENT
Ravensteingalerij 27
1000 Brussel
T +32 (0)2 792 55 00
F +32 (0)2 211 41 99
Het rapport is elektronisch beschikbaar op www.vluhr.be/kwaliteitszorg
Wettelijk depot: D/2019/12.784/7

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN
HET BESTUURSCOMITÉ KWALITEITSZORG
U hebt het rapport van de visitatiecommissie Energiemanagement in
handen. Deze visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over
haar evaluatie van de professionele bacheloropleiding Energiemanagement
van de Hogeschool West-Vlaanderen. Daarbij geeft zij toelichting bij de
oordelen en aanbevelingen die resulteren uit het kwaliteitsonderzoek
dat zij heeft verricht bij de bezochte opleiding. Dit initiatief kadert in de
opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)
betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs.
Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken
opleiding. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve
informatie verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleiding.
Daarom is het visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek
gemaakt.
Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de betrokken
opleiding en vertegenwoordigt daarmee slechts één fase in het proces van
blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen
er veranderingen aan de opleiding worden doorgevoerd, al dan niet als
reactie op de oordelen en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Dit
rapport wil daarom vooral een stimulans zijn in de verdere ontwikkeling
van de kwaliteit van de opleiding.
Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR
de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede
tijd alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben
uitgevoerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen
die bij de opleiding betrokken waren. Wij zijn hen daarvoor erkentelijk.
Hopelijk ervaart de opleiding dit rapport als een kritische weerspiegeling
van hun inspanningen en als een bijkomende stimulans om de kwaliteit
van het onderwijs in hun opleiding te verbeteren.

Petter Aaslestad
Voorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg VLUHR
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DEEL 1

Algemeen deel

HOOFDSTUK I
De onderwijsvisitatie
Energiemanagement

1 INLEIDING
In dit rapport brengt de visitatiecommissie Energiemanagement verslag
uit van haar bevindingen over de professionele bacheloropleiding Energie
management die zij in het najaar 2018, in opdracht van de Vlaamse Uni
versiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), heeft bezocht.
Dit initiatief kadert, conform de decretale opdracht, in de werkzaamheden
van de VLUHR met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de
externe beoordelingen van het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten,
hogescholen en andere ambtshalve geregistreerde instellingen.

2 DE BETROKKEN OPLEIDING
Ingevolge haar opdracht bezocht de commissie de opleiding Energie
management aan de Hogeschool West-Vlaanderen op 22 en 23 November
2018.
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3 DE VISITATIECOMMISSIE
3.1 Samenstelling
De samenstelling van de visitatiecommissie Energiemanagement werd
bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 9 februari,
18 en 25 mei 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op
2 juli 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens
door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit
van 7 augustus 2018.
De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:
–– Voorzitter
-- Johan Driesen, gewoon hoogleraar Electrical Engineering,
KU Leuven
–– Domeindeskundige leden
-- Valerie de Groote, Energiedeskundige, oprichter en zaakvoerster
van Indea Vlaanderen
–– Onderwijskundig lid
-- Bart Vanbrabant, opleidingshoofd Energiemanagement,
AP Hogeschool
–– Student-lid
-- Steve Van Hoof, student Energiemanagement, AP Hogeschool
Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteits
zorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als project
begeleider en secretaris van deze visitatie.
Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar
bijlage 1.

3.2 Taakomschrijving
Van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij
–– gemotiveerde en onderbouwde oordelen geeft over de opleiding aan de
hand van het beoordelingskader.
–– aanbevelingen formuleert om waar mogelijk te komen tot kwaliteits
verbetering, en
–– de bredere samenleving informeert over haar bevindingen.
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3.3 Werkwijze
3.3.1 Voorbereiding
Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de opleiding gevraagd een zelf
evaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR heeft
hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de verwachtingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatierapport zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt de opbouw van het accreditatiekader.
De commissie ontving het zelfevaluatierapport enkele weken voor het
eigenlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg dit document
vooraf zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden.
De commissieleden werden bovendien verzocht om elk een set van
afstudeerwerken grondig door te nemen vooraleer het bezoek plaatsvond.
De commissie hield haar installatievergadering op 19 september 2018.
Tijdens deze vergadering werden de commissieleden verder ingelicht
over het visitatieproces en hebben zij zich concreet voorbereid op het
af te leggen bezoek. Bijzondere aandacht is besteed aan een eenduidige
toepassing van het beoordelingskader en het visitatieprotocol. Verder werd
het programma van het bezoek opgesteld (zie bijlage 2) en werd een eerste
bespreking gewijd aan het zelfevaluatierapport.
3.3.2 Bezoek aan de instelling
Tijdens het in situ bezoek aan de instelling heeft de commissie gesprekken
kunnen voeren met de verschillende betrokkenen bij de opleiding. Het
bezoekschema voorzag gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken,
de studenten, de docenten, de alumni, het werkveld en de opleidings
gebonden ondersteuners. De gesprekken die de commissie heeft gevoerd,
waren openhartig en verhelderend en vormden een goede aanvulling bij
de lectuur van het zelfevaluatierapport.
Daarnaast werd steeds een bezoek aan de faciliteiten (inclusief biblio
theek, leslokalen en computerfaciliteiten) ingepland. Ten slotte was er
een spreekuur waarop de commissie bijkomend leden van de opleiding
kon uitnodigen of waarop personen op een vertrouwelijke wijze door de
commissie konden worden gehoord.
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Ook werd aan de opleiding gevraagd – als een derde bron van informatie – om een aantal documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de
commissie. Tijdens de bezoeken is voldoende tijd uitgetrokken om de commissie de gelegenheid te geven om deze documenten te bestuderen. De
documenten die ter inzage van de commissie werden gelegd, waren: verslagen van overleg in relevante commissies/organen, een representatieve
selectie van handboeken/studiemateriaal, indicaties van de competenties
van het personeel, de toets- en evaluatieopgaven waarvan de commissie
heeft aangeven dat zij die tijdens het bezoek wenst in te kijken. Daar waar
de commissie het noodzakelijk achtte heeft zij bijkomende informatie
opgevraagd tijdens het bezoek om haar oordeel goed te kunnen onderbouwen.
Aan het einde van het bezoek werden, na intern beraad van de commissie,
de voorlopige bevindingen mondeling aan de gevisiteerde opleiding
meegedeeld.
3.3.3 Rapportering
Als laatste stap in het visitatieproces heeft de visitatiecommissie per generieke kwaliteitswaarborg haar bevindingen, overwegingen, het oordeel en
verbetersuggesties geformuleerd. Een overzicht van de verbetersuggesties
die de commissie doet ten aanzien van de opleiding is achteraan bij het
rapport opgenomen.
De opleidingsverantwoordelijken van de betrokken opleiding werden in
de gelegenheid gesteld om op het concept van het rapport te reageren
alvorens de tekst ervan definitief werd vastgelegd.
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HOOFDSTUK II
Tabel met scores

In de hierna volgende tabel wordt het oordeel van de commissie op de drie
generieke kwaliteitswaarborgen uit het accreditatiekader weergegeven.
Per generieke kwaliteitswaarborg (GKW) wordt in de tabel aangegeven of
de opleiding hier volgens de commissie onvoldoende of voldoende scoort.
De commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding
als geheel aan de hand van dezelfde tweepuntenschaal.
In het opleidingsrapport is inzichtelijk gemaakt hoe de commissie tot haar
oordeel is gekomen. Het is dan ook duidelijk dat de scores in onderstaande
tabel gelezen en geïnterpreteerd moeten worden in samenhang met de
onderbouwing ervan in het opleidingsrapport.
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Verklaring van de scores op de generieke kwaliteitswaarborgen:
Voldoende (V)

De opleiding voldoet voor deze standaard aan de
basiskwaliteit want zij vertoont een acceptabel
niveau over de hele breedte van de onderliggende
criteria.

Onvoldoende (O)

De generieke kwaliteitswaarborg is onvoldoende
aanwezig.

Regels voor het bepalen van de scores voor het eindoordeel:
Voldoende (V)

Het eindoordeel over een opleiding is ‘voldoende’
indien alle standaarden als ‘voldoende’ worden
beoordeeld.

Onvoldoende (O)

Het eindoordeel over een opleiding – of een opleidingsvariant – is ‘onvoldoende’ indien alle standaarden als ‘onvoldoende’ worden beoordeel. Het
eindoordeel over een opleiding – of een opleidingsvariant – is ‘onvoldoende’ indien na de nieuwe
visitatie één of meerdere standaarden nog steeds
als ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.

Voldoende
met beperkte
geldigheidsduur
(V’)

Het eindoordeel over een opleiding – of een opleidingsvariant – is ‘voldoende met beperkte geldigheidsduur’, d.w.z. beperkter dan de accreditatietermijn, indien bij een eerste visitatie één of twee
standaarden als ‘onvoldoende’ worden beoordeeld.
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GKW 1 –
Beoogd
eindniveau

GKW 2 –
Onderwijsleeromgeving

GKW 3 –
Gerealiseerd
eindniveau

Eindoordeel

V

V

V

V

Hogeschool West-Vlaanderen
Bachelor in het
energiemanagement
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DEEL 2

Opleidingsrapport

HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN
Bachelor in het energiemanagement

SAMENVATTING
Bachelor in het energiemanagement
Hogeschool West-Vlaanderen
Op 22 en 23 november 2018 werd de professionele bacheloropleiding Energie
management van de Hogeschool West-Vlaanderen, in het kader van een onderwijs
visitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke
experten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de
belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering
De professionele bacheloropleiding Energiemanagement maakt deel uit
van de cluster Design & Technologie van de Hogeschool West-Vlaanderen
en wordt georganiseerd op de campus Kortrijk.
De opleiding leidt studenten op tot Bachelors in het energiemanagement
die in staat zijn om eenvoudige, energetisch geoptimaliseerde installaties
te ontwerpen, te installeren en te exploiteren. Hiervoor dient hij/zij een
gedegen vooronderzoek en conceptuele analyse uit te voeren, waarbij zijn/
haar multidisciplinaire kennis vanuit een energetisch standpunt leidt
tot een bewuste en doordachte conceptkeuze. De afgestudeerde moet de
nodige technische kennis over energie-gerelateerde aspecten verwerven
en dit omvat zowel een elektrisch als een thermodynamisch luik. Deze
technische kennis wordt vervolledigd met management- en communicatieve

Energiemanagement – Hogeschool West-Vlaanderen – Samenvatting

19

vaardigheden. De opleiding richt zich zowel op de KMO-sector, als de industriële sector en de privémarkt maar op termijn dringen duidelijke keuzes zich op.

Programma
Het opleidingsprogramma telt 180 studiepunten, evenredig verdeeld over
zes semesters. Het programma is modulair opgebouwd rond vijf pijlers:
elektrotechnische systemen, datacaptatie & automatisering, warmte- en
stromingsleer, integratie en management & communicatie. De vijf pijlers
komen in semester 1 tot en met 5 aan bod en fungeren als verticale leer
lijnen. Het zesde semester is voorbehouden voor de stage en de bachelor
proef. De inhoud is relevant en in lijn met de leerresultaten. In de
opdrachten wordt wel gefocust op elektrische toepassingen en minder op
niet-elektrische energieaspecten zoals warmte en verbranding. Hier zou
de opleiding het evenwicht tussen de verschillende energievectoren meer
moeten bewaken. In de pijler datacaptatie en automatisering wordt veel
aandacht besteed aan het verzamelen van data en het uitlezen van meet
apparatuur. Ook hier zou de opleiding meer aandacht moeten geven aan de
balans tussen enerzijds data verzamelen en anderzijds het interpreteren
en analyseren van data.
De integratiepijler laat de student toe om de opgedane kennis en
vaardigheden toe te passen in een concreet project. De opdrachten zijn
geïnspireerd op reële situaties uit het werkveld en nemen in complexiteit
toe naarmate de opleiding vordert. De integratieprojecten resulteren altijd
in een paper en bijbehorende presentatie. Vanaf het tweede jaar gebeuren
de presentaties in aanwezigheid van de bedrijven.
Stage en bachelorproef vormen de afsluitende toetsen en gaan steeds
door in het werkveld. Studenten kiezen een stage uit het aanbod van
het werkveld. Voor de start van de stage organiseert de opleiding een
professional career week. Tijdens dat moment krijgen de stagebedrijven
toelichting over het profiel van de opleiding en de verwachtingen naar
de bedrijven toe. Ook wordt tijdens dat overleg de onderzoeksvraag van
de bachelorproef vastgelegd. Wekelijks moet de student zijn activiteiten
tijdens de stage weergeven in een verslag. De stagebegeleider bezoekt de
student op de stageplaats en tussentijds is een evaluatiemoment voorzien
met de student en de stagementor. Sinds dit academiejaar is er een
wekelijkse terugkomdag voorzien waarop de student aan zijn bachelor
proef kan werken. De lectoren zijn dan ook beschikbaar voor coaching en
feedback indien de student dat wenst.

20 Energiemanagement – Hogeschool West-Vlaanderen – Samenvatting

De opleiding maakt gebruik van verschillende werkvormen waarbij de
praktijk sterk betrokken wordt, zoals bedrijfsbezoeken, gastcolleges en
projecten. Verder zet de opleiding ook in op het werken in authentieke
context. De stages en de bachelorproef zijn hiervan een voorbeeld. Een
ander voorbeeld is de samenwerking met twee bedrijven waarbij de
educatieve stoominstallatie van het ene bedrijf wordt ingezet en de data
van het andere bedrijf als studiemateriaal worden gebruikt. Verder maakt
de opleiding gebruik van activerende en interactieve leervormen. Zo worden
hoorcolleges meestal gecombineerd met praktijkoefeningen en laboopdrachten. De integratieopdrachten worden steeds in team uitgevoerd en
voor enkele opdrachten worden samengewerkt met studenten uit andere
opleidingen.
De opleiding besteedt aandacht aan de internationale dimensie. Zo
wordt tweejaarlijks een bezoek aan buitenlandse partnerinstellingen en
bedrijven gepland. Derdejaarsstudenten hebben de kans om hun stage (en
bachelorproef) in het buitenland uit te voeren. Daarnaast organiseert de
hogeschool jaarlijks International days waar eerstejaarsstudenten in contact
komen met internationale gastsprekers. Tenslotte biedt de opleiding sinds
dit academiejaar een internationaal semester aan.

Beoordeling en toetsing
De opleiding gebruikt per module een combinatie van evaluatievormen,
zoals examen, paper, presentatie met verdediging. In het eerste jaar zijn het
vooral kennis- en inzichttoetsen. Naarmate de opleiding vordert – en dan
vooral in de integratiepijler – wordt meer en meer ingezet op het kunnen
toepassen van de verworven competenties. Naast summatieve toetsen zet
de opleiding ook in op permanente evaluatie. Bij de projecten komt peerevaluatie aan bod. Feedbackmomenten zijn ingeroosterd. Dat het nieuwe
leerplatform online feedback mogelijk maakt, is zeker een meerwaarde.
De stage en de bachelorproef vormen de afsluitende toetsten. Beide zijn
gekoppeld en worden uitgevoerd in het werkveld, maar hebben eigen
leerresultaten die moeten behaald worden. De evaluatie van de stage
bestaat uit de tussentijdse en eindevaluatie en de beoordeling van de
wekelijkse stageverslagen. De evaluatie van de bachelorproef bestaat uit
drie delen: het procesverloop (20%), de bachelorproef en de poster (50%) en
de presentatie en verdediging voor een jury (30%). Zowel bij de stage als bij de
bachelorproef wordt het werkveld bij de evaluatie betrokken. De evaluatie
wordt uitgebreid toegelicht in het draaiboek en gebeurt aan de hand van
gestandaardiseerde evaluatieformulieren. Toch zou de totstandkoming
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van het eindcijfer uit de verschillende evaluatieformulieren transparanter
kunnen toegelicht worden.

Begeleiding en ondersteuning
De opleiding heeft eigen opleidingsspecifieke lokalen in een gebouw op de
campus Kortrijk (the Reactor). In dit gebouw beschikt de opleiding over
een leslokaal, een multifunctionele praktijkruimte, een magazijn met
de nodige materialen en apparatuur en een experimenteerruimte voor
studenten en lectoren. Op en in het gebouw zijn verschillende sensoren
aangebracht en de data worden tijdens de lessen gebruikt. Verder wordt
vanuit the Reactor gewerkt aan projecten ten dienste van de campus en
deze projecten worden samen met de studenten uitgevoerd. Op die manier
vormt the Reactor een leer en experimenteerruimte in een authentieke
context. Naast de lokalen in the Reactor deelt de opleiding enkele labo’s met
de Universiteit Gent en met de opleiding New Media and Communication
Technology. De labo’s zijn goed uitgerust zijn maar de infrastructuur is
overwegend op elektriciteit gericht.
Om de stap naar het hoger onderwijs te faciliteren, voorziet de opleiding
een instapcursus wiskunde. Voor de start van de lessen organiseert
de opleiding een kick-offweek waar de nieuwe studenten praktische
informatie krijgen onder meer over de studie- en studentenbegeleiding,
de ombudswerking, de studentenvoorzieningen en het elektronisch leer
platform. Naast de studie- en studentenbegeleiding op campusniveau,
voorziet de opleiding in specifieke begeleiding. De opleiding stelt een
mentor aan voor alle studenten. Een gesprek met de mentor komt op vraag
van de student of wanneer er signalen komen van een of meerdere lectoren
over de resultaten of studiehouding van de student. Door het kleine aantal
studenten is er echter een heel erg persoonlijke aanpak waarbij lectoren
en studenten nauw samenwerken.

Beroepsmogelijkheden
De opleiding Energiemanagement is recent gestart en heeft nog niet veel
afgestudeerden. De alumni zijn positief zijn over hun afgelegd traject. Het
projectwerk, de contacten met de bedrijven en de persoonlijke aanpak
worden als pluspunten vermeld. Verder waren ze tevreden over de brede
basis die de opleiding biedt en die hen toelaat om in verschillende sectoren
aan de slag te gaan. Ze vonden hun weg in het werkveld en hebben
uitdagende jobs, niettegenstaande de opleiding nog niet zo gekend is. Een
aantal alumni studeert verder.
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OPLEIDINGSRAPPORT
Bachelor in het energiemanagement
Hogeschool West-Vlaanderen
Woord vooraf
Dit rapport behandelt de opleiding Energiemanagement van de Hogeschool
West-Vlaanderen. De visitatiecommissie bezocht deze opleiding op 22 en
23 november 2018.
De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de
standaarden uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit kader is afgestemd
op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de NVAO. Voor elke
standaard geeft de commissie een gewogen en gemotiveerd oordeel op
een tweepuntenschaal: onvoldoende, voldoende. Bij de beoordeling van
de standaarden betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke
kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant
– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs
mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger
onderwijs. De score voldoende wijst erop dat de opleiding voor deze
standaard voldoet aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont
voor de hele breedte van de onderliggende criteria. De score onvoldoende
duidt erop dat de generieke kwaliteitswaarborg onvoldoende aanwezig is.
De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie
heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De
commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als
geheel. De oordelen en aanbevelingen hebben betrekking op de opleiding
met alle daaronder ressorterende varianten, tenzij anders vermeld.
De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft
vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft
zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informatie
die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, de
lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werkveld
en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg,
onderwijsondersteuning, internationalisering en studiebegeleiding. De
commissie heeft ook het studiemateriaal, de afstudeerwerken, de stageen projectverslagen, en de examenvragen bestudeerd. Tevens is door de
commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke faciliteiten.
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Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport
aanbevelingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier
wenst de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de
opleiding. De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve stan
daarden. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van
verbetersuggesties.

Situering van de opleiding
De professionele bacheloropleiding Energiemanagement wordt aange
boden door de Hogeschool West-Vlaanderen. De opleiding maakt deel uit
van de cluster Design & Technologie, die opleidingen aanbiedt op twee
campussen: Brugge en Kortrijk. De opleiding Energiemanagement wordt
georganiseerd op de campus Kortrijk.
Na het doorlopen van de procedures macrodoelmatigheid en Toets
Nieuwe Opleiding startte de opleiding in oktober 2014 met 4 studenten.
In de volgende academiejaren steeg de instroom traag. In totaal telde de
opleiding 19 studenten in academiejaar ‘17-‘18.
De opleidingen van de cluster Design & Technologie zijn geclusterd in twee
units: opleidingen Howest Brugge en Opleidingen Howest Kortrijk. Een unit
wordt geleid door een opleidingsdirecteur. Elke opleiding wordt geleid door
een opleidingscoördinator, die naast zijn coördinatieopdracht ook een lesof begeleidingsopdracht heeft binnen de opleiding.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de professionele
bacheloropleiding Energiemanagement als voldoende
In haar visie stelt de opleiding dat de afgestudeerde Bachelor in het
energiemanagement in staat moeten zijn om eenvoudige, energetisch
geoptimaliseerde installaties te ontwerpen, te installeren en te exploiteren.
Hiervoor dient hij/zij een gedegen vooronderzoek en conceptuele analyse
uit te voeren, waarbij zijn/haar multidisciplinaire kennis vanuit een
energetisch standpunt leidt tot een bewuste en doordachte conceptkeuze.
De afgestudeerde moet de nodige technische kennis over energiegerelateerde aspecten verwerven en dit omvat zowel een elektrisch als een
thermodynamisch luik. Deze technische kennis wordt vervolledigd met
management- en communicatieve vaardigheden.
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De visie sluit aan bij de domeinspecifieke leerresultaten. De opleiding
heeft ervoor gekozen om geen opleidingsspecifieke leerresultaten op te
stellen maar de domeinspecifieke leerresultaten te gebruiken. Wel heeft
ze deze leerresultaten verder geconcretiseerd in leerdoelen. Binnen de
domeinspecifieke leerresultaten focust de opleiding op KMO’s en het
bredere en diverse industriële weefsel van de regio en heeft ze bijkomende
aandacht voor ICT, communicatie en management.
De commissie is van mening dat de opleiding een duidelijke visie heeft
die ze consequent implementeert in het programma. De leerresultaten en
leerdoelen stemmen overeen met het niveau van een professionele bachelor.
De commissie geeft ter overweging mee om het groot aantal leerdoelen te
herbekijken. De aandacht voor ICT, communicatie en management in de
leerresultaten en leerdoelen is duidelijk. Wat de andere focus betreft, vindt
de commissie die minder duidelijk. Uit de gesprekken blijkt dat de opleiding
zich zowel op KMO’s, als de industrie en de privémarkt wil richten. De
commissie begrijpt dat de opleiding de studenten zo breed mogelijk wil
opleiden om hen zoveel mogelijk beroepskansen te geven. Toch vindt de
commissie dat er op termijn duidelijke keuzes moeten gemaakt worden.
De commissie vindt verder dat de opleiding veel aandacht besteed aan
het enterpreneurschap maar volgens haar is het werkveld ook op zoek
naar intrapreneurs, mensen die binnen een bedrijf energiegerelateerde
projecten kunnen uitwerken en uitvoeren.
De commissie is van mening dat de opleiding relevant is in de maat
schappelijke context. Dat blijkt ook uit de gesprekken met de werkveldvertegenwoordigers. De commissie waardeert dat er regelmatig overleg is
met het werkveld. Er is een structureel overleg via de werkveldcommissie
waar onder meer over de visie van de opleiding en het programma wordt
gediscussieerd. Een meer informeel maar permanent contact met het
werkveld verloopt via de projecten, de stages en de bachelorproef.
De internationale aftoetsing van het programma gebeurt via studiebezoeken
aan buitenlandse partners. Zo werd verleden jaar de partner in Zweden
en dit jaar de Hanzehogeschool Groningen bezocht. Het is aan te raden
ook binnen eigen land met gelijkaardige of verwante opleidingen af te
stemmen.
Samenvattend is de commissie van mening dat de beoogde domein
specifieke leerresultaten en de concretisering in leerdoelen, qua niveau
en oriëntatie overeenstemmen met de eisen die aan een professionele
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bachelor worden gesteld. De opleiding heeft een duidelijke visie die
goed aansluit bij de actuele eisen van het vakgebied en het werkveld.
De opleiding richt zich zowel op de KMO-sector, als de industriële sector
en de privémarkt maar op termijn dringen duidelijke keuzes zich op. De
commissie besluit dat de kwaliteit wordt geborgd en kent dan ook de score
voldoende toe aan generieke kwaliteitswaarborg 1 ‘Beoogd eindniveau’.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsleeromgeving
De commissie beoordeelt de onderwijsleeromgeving van de professionele
bacheloropleiding Energiemanagement als voldoende
Het opleidingsprogramma telt 180 studiepunten, evenredig verdeeld over
zes semesters. Het programma is modulair opgebouwd rond vijf pijlers:
–– elektrotechnische systemen,
–– datacaptatie & automatisering,
–– warmte- en stromingsleer,
–– integratie,
–– management en communicatie.
De vijf pijlers komen in semester 1 tot en met 5 aan bod en fungeren als
verticale leerlijnen. Het zesde semester is voorbehouden voor de stage en
de bachelorproef. De commissie heeft de ECTS-fiches en het leermateriaal
bekeken om zich een oordeel te kunnen vormen over de inhoud van
de opleidingsonderdelen. De inhoud vindt ze relevant en in lijn met de
leerresultaten.
De integratiepijler vindt de commissie een interessante keuze die de
student toelaat om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen
in een concreet project, zij het dat de commissie dat graag wat meer
interdisciplinair zou willen invullen. De opdrachten zijn geïnspireerd op
reële situaties uit het werkveld. De projecten nemen in complexiteit toe
naarmate de opleiding vordert en ook de begeleiding evolueert, van sturend
in het eerste jaar naar zelfstandig werken in het vijfde semester. In het
eerste jaar bestaat de integratieopdracht uit een particuliere woningcase
uitvoeren. In het tweede jaar moet de student een energieaudit in een
bedrijf uitvoeren en in het derde jaar een afgebakend energieproject.
De integratieprojecten resulteren altijd in een paper en bijbehorende
presentatie. Vanaf het tweede jaar gebeuren de presentaties in
aanwezigheid van de bedrijven. De projecten zijn een goede voorbereiding
op de bachelorproef, wat de studenten in de gesprekken ook bevestigden.
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Bij het programma geeft de commissie enkele opmerkingen ter
overweging mee. Ten eerste, uit de gesprekken en uit de opdrachten die de
commissie kon inkijken, blijkt dat er vooral wordt gefocust op elektrische
toepassingen en minder op niet-elektrische energieaspecten zoals
warmte en verbranding. Hier zou de opleiding het evenwicht tussen de
verschillende energievectoren meer moeten bewaken. Ten tweede, in de
pijler datacaptatie en automatisering wordt veel aandacht besteed aan het
verzamelen van data en het uitlezen van meetapparatuur. Ook hier vraagt
de commissie om de balans te bewaken tussen enerzijds data verzamelen
en anderzijds het interpreteren en analyseren van data. Idealiter komt
dat ook terug in opdrachten van de integratiepijler. Tenslotte is het de
commissie niet geheel duidelijk of het curriculum qua volgtijdelijkheid
altijd goed zit. Gezien de opleiding nog maar net gestart is, is dat niet
abnormaal. Het is aan de opleiding om dit verder op te volgen en bij te
sturen waar nodig. De commissie vernam in de gesprekken dat er naast de
moduleverantwoordelijken ook pijlerverantwoordelijken zijn aangeduid
met de bedoeling om de tot meer afstemming te komen.
Zoals al gezegd is het zesde semester voorbehouden voor de stage en de
bachelorproef. Stage en bachelorproef vormen de afsluitende toetsen
en gaan steeds door in het werkveld. De commissie vindt de stage en de
bachelorproef goed uitgewerkt. Studenten kiezen een stage uit het aanbod
van het werkveld. Voor de start van de stage organiseert de opleiding een
professional career week. Tijdens dat moment krijgen de stagebedrijven
toelichting over het profiel van de opleiding en de verwachtingen naar
de bedrijven toe. Ook wordt tijdens dat overleg de onderzoeksvraag van
de bachelorproef vastgelegd, zodat de drie partijen (student, begeleider
en bedrijf) goed op de hoogte zijn van de verwachtingen. Op deze manier
kan de opleiding het niveau van de opdracht bewaken. Alle informatie
over de stage en de bachelorproef is overzichtelijk terug te vinden in
het draaiboek. Ook de begeleiding van de studenten vindt de commissie
goed uitgewerkt. Wekelijks moet de student zijn activiteiten tijdens de
stage weergeven in een verslag. De stagebegeleider bezoekt de student
op de stageplaats en tussentijds is een evaluatiemoment voorzien met de
student en de stagementor. Sinds dit academiejaar is er een wekelijkse
terugkomdag voorzien waarop de student aan zijn bachelorproef kan
werken. De lectoren zijn dan ook beschikbaar voor coaching en feedback
indien de student dat wenst.
Uit de documenten en de gesprekken blijkt dat de opleiding activerende
en interactieve leervormen inzet. De hoorcolleges worden meestal
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gecombineerd met praktijkoefeningen en labo-opdrachten. Er wordt ook
ingezet op teamwerk. Zo worden de integratieopdrachten steeds door een
groepje studenten uitgevoerd maar door de beperkte studentenaantallen
is er geen variatie in de groepssamenstelling. Dit is nu opgevangen in
de module start-up waar de studenten Energiemanagement moeten
samenwerken met studenten uit andere opleidingen.
De opleiding maakt verder gebruik van verschillende werkvormen waarbij
de praktijk sterk betrokken wordt, zoals bedrijfsbezoeken, gastcolleges
en projecten. De commissie waardeert dat de opleiding ook inzet op het
werken in authentieke context. De stages en de bachelorproef zijn hiervan
een voorbeeld. Recent zette de opleiding een samenwerking op met twee
bedrijven waarbij de theoretische aspecten via een bedrijfsbezoek aan
de educatieve stoominstallatie van het ene bedrijf worden toegelicht en
de data van het andere bedrijf als studiemateriaal wordt gebruikt. Deze
initiatieven versterken volgens de commissie de praktijkgerichtheid van
de opleiding.
De commissie is tevreden met de aandacht die de opleiding aan
internationalisering besteedt. Tweejaarlijks wordt een bezoek aan buiten
landse partnerinstellingen en bedrijven gepland. Derdejaars
studenten
hebben de kans om hun stage (en bachelorproef) in het buitenland uit
te voeren. Daarnaast organiseert de hogeschool jaarlijks International
days waar eerstejaarsstudenten in contact komen met internationale
gastsprekers. De commissie waardeert dat de opleiding de ambitie heeft
om het internationale aspect verder uit te bouwen. Zo biedt de opleiding
vanaf dit academiejaar een internationaal semester aan. Verder denkt de
opleiding na over mogelijke samenwerking met buitenlandse hogescholen
op het vlak van onderzoek en het uitwisselingen van studenten en lectoren.
Zoals gezegd, waardeert de commissie de inzet van de opleiding maar
ze is ook bezorgd over de inspanningen die dit vraagt van het beperkte
opleidingsteam, en vraagt hier duidelijke focus van de opleiding. Prioriteit
zou het aantal studenten moeten zijn in de eigen opleiding.
De opleiding heeft eigen opleidingsspecifieke lokalen in een gebouw op
de campus Kortrijk dat aangeduid wordt als the Reactor. In dit gebouw
beschikt de opleiding over een leslokaal, een multifunctionele praktijk
ruimte, een magazijn met de nodige materialen en apparatuur en een
experimenteerruimte voor studenten en lectoren. Op en in het gebouw
zijn verschillende sensoren aangebracht en de data worden tijdens de
lessen gebruikt. Verder wordt vanuit the Reactor gewerkt aan projecten ten
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dienste van de campus en deze projecten worden samen met de studenten
uitgevoerd. Zodoende vormt the Reactor een leer- en experimenteerruimte in
een authentieke context. Naast de lokalen in the Reactor deelt de opleiding
enkele labo’s met de Universiteit Gent en met de opleiding New Media and
Communication Technology. Op die manier worden de middelen efficiënt
ingezet. Tijdens de rondgang kon de commissie vaststellen dat de labo’s
goed uitgerust zijn maar dat de infrastructuur overwegend op elektriciteit
gericht is. Zoals al eerder vermeld moet de opleiding er over waken dat
er gelijkwaardige infrastructuur voor alle energievormen aanwezig is.
Momenteel vindt de commissie dat de labo’s voldoende uitgerust zijn
voor de huidige studentenaantallen. Indien de studentengroepen groter
worden, moet de opleiding erover waken dat er voldoende labo-uitrusting
zal zijn.
Het aantal studenten in de opleiding is beperkt. De opleiding trekt veel
TSO-studenten aan en in mindere mate ASO-studenten. Uit de gesprekken
bleek dat de studenten heel geboeid zijn door het thema energie (en
iets minder voor alles wat met programmeren te maken heeft) en heel
gemotiveerd zijn. Die grote motivatie van de studenten resulteert in
slaagcijfers die hoger zijn dan het gemiddelde van de hogeschool.
Het aantal startende studenten stijgt maar in absolute cijfers blijft dit een
kleine opleiding. De opleidingsverantwoordelijken geven in de gesprekken
aan dat ze verder willen groeien. De opleiding neemt deel aan verschillende
acties om de naamsbekendheid van de opleiding te promoten. Zij neemt
deel aan de SID-in beurzen en de infodagen van de campus. Ze heeft ook
contacten met secundaire scholen via workshops en het begeleiden van
projecten. De opleiding zet eveneens in op events die zich ook richten op
de leerkrachten van het secundair onderwijs. Op al die activiteiten is de
interesse voor de opleiding groot maar dat vertaalt zich nog niet in het
aantal inschrijvingen. Voor de commissie ligt hier de prioriteit voor de
opleiding en ze moedigt de opleiding aan om verder te werken aan de
naamsbekendheid.
Om de stap naar het hoger onderwijs te faciliteren, voorziet de hoge
school instapcursussen. Voor Energiemanagement is dat een cursus
wiskunde. Voor de start van de lessen organiseert de opleiding een kickoffweek waar de nieuwe studenten praktische informatie krijgen onder
meer over de studie- en studentenbegeleiding, de ombudswerking, de
studentenvoorzieningen en het elektronisch leerplatform. De campus
beschikt over een ruim aanbod van studie- en studentenbegeleiding.
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Daarnaast voorziet de opleiding in specifieke begeleiding. De opleiding
stelt een mentor aan voor alle studenten. Een gesprek met de mentor
komt op vraag van de student of wanneer er signalen komen van een of
meerdere lectoren over de resultaten of studiehouding van de student.
Door het kleine aantal studenten is er een heel erg persoonlijke aanpak
waarbij lectoren en studenten nauw samenwerken. In de gesprekken
bevestigen de studenten dat de lectoren zeer toegankelijk zijn. De
drempel tussen lectoren en studenten is laag. Ook de projectteams zijn
beperkt in omvang wat een persoonlijke begeleiding mogelijk maakt. Die
persoonlijke begeleiding vindt de commissie zeker een meerwaarde voor
de studenten. Bij stijgende studentenaantallen zal de begeleiding wat
meer gestructureerd moeten worden maar daarvoor kan de opleiding
beroep doen op de ervaring van de onderwijsondersteuner.
De opleiding wordt gedragen door een klein team van enthousiaste lectoren,
zoals de commissie in de gesprekken kon vaststellen. Het kernteam bestaat
uit een hoofdlector, een voltijdse en twee halftijdse lectoren. Deze laatsten
zijn ook als onderzoeker verbonden aan de UGent en werken in de labo’s
van de UGent op de campus. Het lectorenteam telt in totaal 12 lectoren,
aangevuld met 4 gastlectoren. Met de huidige studentenaantallen is dit
voldoende. Bij groei van de opleiding zal het beperkte team zeer snel tegen
zijn grenzen aanbotsen en dit moet het management monitoren.
Uit de personeelsoverzicht blijkt dat de competenties van het lectoren
team aansluiten bij het programma. De gastprofessoren zijn goed
geïntegreerd en zijn een echte toegevoegde waarde. Uit de documenten
blijkt verder dat de expertise rond het thermische luik maar bij één
persoon aanwezig is. Dat verklaart waarom de thermische aspecten eerder
beperkt in het programma aan bod komen, vergeleken met de elektrische
energieaspecten. De opleiding is zich daarvan bewust. Op het ogenblik dat
de studentenaantallen stijgen en bijkomend personeel kan aangeworven
worden, is de versterking van deze expertise een prioriteit. De commissie
begrijpt het standpunt van de opleiding maar vindt dat er in tussentijd
toch naar bijkomende expertise moet gezocht worden bijvoorbeeld via
gastlectoren.
In de gesprekken heeft de commissie gepeild naar de professionaliserings
mogelijkheden van de lectoren. De commissie vernam dat er binnen de
onderwijs- en onderzoeksmiddelen voldoende budget is voor bijscholing.
Wat de didactische competenties betreft, moeten nieuwe lectoren de
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hogeschoolbrede opleiding volgen. Voor de andere docenten zijn er de
jaarlijkse studiedagen.
De commissie waardeert dat de opleiding ook inzet op dienstverlening en
onderzoek. Deze samenwerkingsinitiatieven zorgen ervoor dat de lectoren
op de hoogte blijven van de actuele technologie en van de noden van het
werkveld. Maar ze bieden eveneens de kans om extra personeel toe te
voegen aan de opleiding. De samenwerking is ook een meerwaarde voor
het onderwijs via proefopstellingen en labo-opdrachten voor de studenten.
Uit de verslagen die de commissie kon inkijken en uit de gesprekken, leert
de commissie dat de opleiding veel belang hecht aan de mening van het
werkveld en de studenten. Via de werkveldcommissies voor en na de
stage worden jaarlijks de doelstellingen en het programma afgetoetst. Elk
semester organiseert de opleiding een studentenparticipatiecommissie
waar onder andere de examenroosters, de toetsvormen en de studeer
baarheid besproken worden. Tijdens de gesprekken kreeg de commissie
een aantal voorbeelden waar het curriculum en de werking werd aangepast
op basis van de feedback. In de gesprekken bevestigen de studenten en
het werkveld dat ze actief betrokken worden bij de opleiding en dat er
rekening gehouden wordt met hun opmerkingen.
Samenvattend meent de visitatiecommissie dat de opleiding Energie
management de instromende studenten een samenhangende onderwijs
leeromgeving biedt die hen in staat stelt om de vooropgestelde leer
resultaten te bereiken. Het opleidingsprogramma is modulair opgebouwd
rond vijf pijlers. De inhoud van de modules is relevant en in lijn met de
leerresultaten. De integratiepijler is een interessante keuze die de student
toelaat om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in een
concreet project. Aandachtspunt is het bewaken van het evenwicht tussen
de verschillende pijlers en het bijsturen waar nodig in het curriculum, over
de trajectschijven heen. De opleiding maakt gebruik van verschillende
werkvormen waarbij de praktijk sterk betrokken wordt. Er is er veel
aandacht voor studiebegeleiding. Verder wordt de opleiding gedragen
door een klein team van heel gemotiveerde en geëngageerde lectoren. Met
de huidige studentenaantallen is de omkadering toereikend. Bij verdere
toename van de studentenaantallen zal dit aspect goed moeten opge
volgd worden. De commissie besluit dat de kwaliteit wordt geborgd en
kent dan ook de score voldoende toe aan generieke kwaliteitswaarborg 2
‘Onderwijsleeromgeving’.
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau
De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de
professionele bacheloropleiding Energiemanagement als voldoende
De opleiding volgt het Howest-brede evaluatiebeleid en heeft aanvullend opleidingsspecifieke richtlijnen omtrent de toetsing en beoordeling
uitgewerkt. Het toetsbeleid van de opleiding vertrekt van de competentiematrix waarin de leerresultaten vertaald zijn in leerdoelen. Binnen het
teamoverleg werden de leerdoelen en evaluatievormen per module vastgelegd. De opstelling van de toetsvragen is een verantwoordelijkheid van
de lector.
De opleiding heeft een aantal initiatieven genomen om de kwaliteit van
de toetsing te waarborgen. Zo worden de toetsvragen steeds voorgelegd
aan een collega-lector (vier-ogen-principe) en worden evaluatiecriteria en
antwoordmodellen opgesteld. Op het teamoverleg worden de resultaten
van de toetsen en de slaagcijfers besproken. Elke toets wordt ook aan
een posttoetsanalyse onderworpen. Daarnaast peilt de opleiding via
bevragingen en focusgesprekken naar de tevredenheid over de gebruikte
evaluatievormen.
De studenten die de commissie sprak, waren over het algemeen tevreden
over de manier waarop ze beoordeeld worden. De docenten lichten de
evaluatie ook toe tijdens de eerste lessen. De studenten krijgen inspraak in
het examenrooster en voor eerstejaarsstudenten zijn er proefexamens in
het eerste en tweede semester. Na de examens is een vast feedbackmoment
ingeroosterd waarop ze de examens kunnen inkijken. De lectoren zijn dan
ook ter beschikking voor verdere toelichting.
Uit de documenten en de gesprekken kan de commissie afleiden dat
per module een combinatie van evaluatievormen wordt gebruikt, zoals
examen, paper, presentatie met verdediging. In het eerste jaar zijn het
vooral kennis- en inzichttoetsen. Naarmate de opleiding vordert en dan
vooral in de integratiepijler wordt meer en meer ingezet op het kunnen
toepassen van de verworven competenties. Naast summatieve toetsen
zet de opleiding ook in op permanente evaluatie. De commissie heeft
een aantal toetsen kunnen inkijken en vindt die representatief voor
een professionele bacheloropleiding. De vraagstelling is ook duidelijk
geformuleerd. De commissie waardeert dat bij de projecten peerevaluatie
aan bod komt. De commissie geeft ter overweging mee om de beoordeling
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niet te overformaliseren en ook kwalitatieve feedback te voorzien. Het
nieuwe platform dat online feedback mogelijk maakt, is zeker een
meerwaarde.
De stage en de bachelorproef vormen de afsluitende toetsten. Beide
zijn gekoppeld en worden uitgevoerd in het werkveld, maar hebben
eigen leerresultaten die moeten behaald worden. De evaluatie wordt
uitgebreid toegelicht in het draaiboek en gebeurt aan de hand van
gestandaardiseerde evaluatieformulieren. Positief is dat het werkveld
een aandeel heeft in de evaluatie. De evaluatie van de stage bestaat uit
de tussentijdse en eindevaluatie en de beoordeling van de wekelijkse
stageverslagen. De tussentijdse en eindevaluatie vormt het belangrijkste
onderdeel (70%) en worden gezamenlijk door de stagebegeleider en de
stagementor opgemaakt. De evaluatie van de bachelorproef bestaat uit
drie delen: het procesverloop (20%), de bachelorproef en de poster (50%) en
de presentatie en verdediging voor een jury (30%). Bij de beoordeling van
het eindwerk wordt een externe lezer betrokken. Voor de jury worden alle
bedrijven die meewerkten in de integratiepijler, uitgenodigd. De commissie
heeft voorafgaand aan het visitatiebezoek een aantal bachelorproeven
gelezen. Ze vindt dat de kwaliteit over het algemeen overeenstemt met een
bachelorniveau maar het is zeker aan te raden de diepgang, de kwaliteit en
het niveau van de eindwerken en presentaties te blijven bewaken, gezien
het belang hiervan inzake de kerndoelstellingen en soft skills in de opleiding.
Wat de beoordeling betreft geeft de commissie enkele overwegingen mee.
Niettegenstaande het uitgebreide draaiboek was het niet zo duidelijk voor
de commissie hoe de verschillende evaluatieformulieren uiteindelijk tot
het eindcijfer leiden. Ook de alumni die de commissie sprak, gaven aan dat
zij enkel het eindcijfer kregen maar geen inzicht hadden hoe het eindcijfer
tot stand kwam. Dat zou transparanter kunnen toegelicht worden in het
draaiboek en in de ECTS-fiches. De commissie merkte verder op dat de
eindcijfers van de bachelorproeven vrij dicht bij elkaar lagen. Ze heeft het
gevoel dat de resultaten worden afgevlakt door een te sterke versnippering
van de toetsing. Dit vraagt verdere opvolging door de opleiding. Tenslotte
merkt de commissie op dat de opleiding sterk inzet op soft skills maar dat
het aandeel in de evaluatie eerder beperkt is. Deze laatste overweging
geldt niet enkel voor de bachelorproeven maar ook voor de stage en de
projecten.
De opleiding Energiemanagement is recent gestart en heeft nog niet
veel afgestudeerden. De commissie is met een aantal van de alumni in
gesprek gegaan tijdens het visitatiebezoek. De commissie kon vaststellen
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dat de alumni positief zijn over hun afgelegd traject. Het projectwerk,
de contacten met de bedrijven en de persoonlijke aanpak haalden ze
als pluspunten aan. Verder waren ze tevreden over de brede basis die de
opleiding biedt en die hen toelaat om in verschillende sectoren aan de slag
te gaan. Ze vonden hun weg in het werkveld en hebben uitdagende jobs,
niettegenstaande de opleiding nog niet zo gekend is. Een aantal alumni
studeert verder. Ook met het werkveld ging de commissie in gesprek. De
vertegenwoordigers van het werkveld zijn tevreden dat de afgestudeerden
dadelijk inzetbaar en snel aangepast zijn met ruimte om bij te leren. Ze
vinden ook dat de opleiding veel inspanningen levert om het werkveld
goed te informeren over de stage en de bachelorproef. Meer algemeen
voelen ze zich betrokken bij en gehoord door de opleiding.
Het is al eerder vermeld dat de opleiding nog niet zo gekend is terwijl
energie toch een maatschappelijk veel besproken thema is. Voor de
commissie is het werken aan de naambekendheid de prioriteit voor de
opleiding. De studenten en alumni kunnen hierbij zeker ingezet worden
als ambassadeurs van de opleiding.
Samenvattend meent de visitatiecommissie dat de beoogde leerresultaten
behaald worden. De opleiding heeft goede stappen gezet om een adequaat
toetsbeleid uit te werken. Er zijn verbetermogelijkheden op vlak van de
transparantie en de beoordeling van de bachelorproef moet verder verfijnd
worden, maar de bijsturing kan relatief snel gebeuren. Zowel alumni
als werkgevers geven aan tevreden te zijn met de opleiding en met het
bereikte eindniveau. De commissie besluit dat de kwaliteit wordt geborgd
en kent dan ook de score voldoende toe aan generieke kwaliteitswaarborg
3 ‘Gerealiseerd eindniveau’.

34 Energiemanagement – Hogeschool West-Vlaanderen – Opleidingsrapport

Integraal eindoordeel van de commissie
Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsleeromgeving

V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau

V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld,
generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor in het
energiemanagement, conform de beslisregels, voldoende.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van
het verbeterperspectief
Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
–– Herbekijk het groot aantal leerdoelen.
–– Onderzoek op welke sector de opleiding zich op termijn wil focussen
(KMO, industrie of privésector).
Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsleeromgeving
–– Bekijk hoe de projecten meer interdisciplinair kunnen ingevuld worden.
–– Bewaak de balans tussen de (sterk aanwezige) elektriciteit enerzijds en
de andere energie-aspecten anderzijds.
–– Bewaak ook de balans tussen data verzamelen enerzijds en het inter
preteren en analyseren van data anderzijds.
–– Monitor de volgtijdelijkheid in het programma.
–– Zorg ervoor dat gelijkwaardige infrastructuur en ondersteuning voor
alle energievormen aanwezig is.
–– Volg op dat er voldoende labo-uitrusting zal zijn bij stijgende studenten
aantallen.
–– Volg de draagkracht van het lectorenteam bij stijgende studenten
aantallen.
Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
–– Probeer de evaluatie niet te over-formaliseren en voorzie naast
kwantitatieve feedback ook ruimte voor kwalitatieve feedback.
–– Maak de totstandkoming van het eindcijfer van de bachelorproeven
meer transparant.
–– Monitor de eindcijfers van de bachelorproef die nu vrij dicht bij elkaar
liggen.
–– Besteed in de evaluatiecriteria ook aandacht aan de soft skills.
–– Werk prioritair verder aan de naamsbekendheid van de opleiding zowel
in het werkveld als in de secundaire scholen.
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BIJLAGEN

BIJLAGE I
Personalia van de leden van
de visitatiecommissie

Valérie de Groote behaalde, na een opleiding tot industrieel ingenieur,
een Master in milieuwetenschappen en -technologieën. Ze is oprichter
en zaakvoerder van INDEA. Als consultant binnen INDEA adviseert ze
industriële bedrijven en elektriciteitsproducenten omtrent de energieen CO2-wetgeving en is ze als externe energiedeskundige betrokken bij
energie optimalisatiestudies voor de industrie en haalbaarheidsstudies
rond decentrale energieproductie (WKK, biomassa). Vanuit de beschreven
expertise treedt ze regelmatig op als spreker/docent bij onder meer
Amelior, SGS, Cogen Vlaanderen.
Johan Driesen is a professor at the Belgian Catholic University of Leuven
(KU Leuven), where he teaches power electronics and drives. He received
the Ph.D. degree in Electrical Engineering at KU.Leuven in 2000 on the
finite element solution of coupled thermal-electromagnetic problems
and related applications in electrical machines and drives, microsystems
and power quality issues. In 2000-2001 he was a visiting researcher in the
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK. In 2002
he was working at the University of California, Berkeley, USA. Currently he
conducts research on distributed generation, including renewable energy
systems, power electronics and its applications, for instance in drives,
electromobility and power quality. He was the programme director of the
master programme in Energy at the KU Leuven in 2006-2013. Currently he
coordinates the international programmes (including EIT-KIC InnoEnergy)
in this field.
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Bart Vanbrabant is industrieel ingenieur elektriciteit. Na zijn studies heeft
hij gedurende vijftien jaar verschillende functies uitgeoefend bij Philips
Lighting. In 2009 startte hij als lector in het departement electromechanica
van de AP Hogeschool. Sinds 2014 is hij opleidingshoofd van de opleiding
Energiemanagement en lector binnen de opleidingen Energiemanagement,
Elektromechanica en Integrale veiligheid van de AP Hogeschool.
Steve Van Hoof is student in de opleiding Energiemanagement van de AP
Hogeschool.
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BIJLAGE II
Bezoekschema
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Donderdag 22 november 2018
12:00

ontvangst commissie

12:00 – 13:45

intern overleg en inzage documenten

13:45 – 14:45

opleidingsverantwoordelijken

14:45 – 15:00

intern overleg

15:00 – 16:00

rondleiding

16:00 – 17:30

intern overleg

17:30 – 18:30

werkveld en alumni

18:30 – 18:45

intern overleg

19:30

avondmaaltijd visitatiecommissie

Vrijdag 23 november 2018
8:30 – 9:00

intern overleg + inzage lesmateriaal

9:00 – 10:00

studenten

10:00 – 10:15

intern overleg

10:15 – 11:30

docenten

11:30 – 11:45

intern overleg

11:45 – 12:15

ondersteunende functies op opleidingsniveau

12:15 – 13:30

middagmaal + inzage lesmateriaal

13:30 – 14:30

vrij spreekuur

14:30 – 15:00

gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n)

15:00 – 17:00

intern beraad visitatiecommissie en voorbereiding
mondelinge rapportering

17:00

mondelinge rapportering
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