
De onderw
ijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2)

Ravensteingalerij 27 bus 3 & 6
B-1000 Brussel

T +32 (0)2 792 55 00
F +32 (0)2 211 41 99

www.vluhr.be
info@vluhr.be

Een onderzoek naar de kwaliteit van de Specifieke lerarenopleiding

De onDerwijsvisitatie
Specifieke lerarenopleiding
(boek 2)

www.vluhr.be Brussel - 17 december 2012

2012



De onDerwijSviSitatie 

Specifieke lerarenopleiDing (boek 2) 

Ravensteingalerij 27, bus 3 & 6

1000 Brussel

T +32 (0)2 792 55 00

info@vluhr.be

Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden

op het VLUHR-secretariaat.

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op  

http://www.vluhr.be > kwaliteitszorg > rapporten

Wettelijk depot: D/2012/12.784/11



Boek 1
  Voorwoord 3

Deel 1 Algemeen deel  7

 Hoofdstuk 1  De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding 9

 1.1 Inleiding 9

 1.2 De betrokken opleiding 9

 1.3 De visitatiecommissies 10

 1.4 Opzet en indeling van het rapport 15

  Hoofdstuk 2  Historiek en context van de Specifieke lerarenopleiding 17

 2.1 De Specifieke lerarenopleiding vóór het decreet van 6 december 2006 17

 2.2 De Specifieke lerarenopleiding sinds het decreet van 6 december 2006 18

 2.3 Samenwerking 20

 2.4 Kwaliteit in de lerarenopleiding 20

 2.5 Overgang 21

  Hoofdstuk 3 Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke lerarenopleiding 23

 3.1 Inleiding 23

 3.2 Context waarbinnen de SLO opereert 24

 3.3 De basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs 26

 3.4 Organisatorische/onderwijskundige aspecten 37

 Hoofdstuk 4 SLO: Samen Leren Opleiden? 39

 Deel 1  Stand van zaken 39

 Deel 2  Aanbevelingen voor het beleid 50

 Hoofdstuk 5  Overzichtstabel beoordelingen 57

 

bijlagen  65

 Bijlage 1  Curriculum Vitae van de commissieleden 67

 Bijlage 2  Bezoekschema 75

 Bijlage 3  Lijst van afkortingen en letterwoorden 77

Boek 2

Deel 2 OpleidingsrAppOrten: 5

 specifieke lerArenOpleiding
  Universiteit Antwerpen 7

  Artesis Hogeschool Antwerpen 31

  CVO Brussel 65

  Hogeschool Universiteit Brussel 89

  CVO Crescendo 111

  CVO Elishout 137

  Erasmushogeschool Brussel 157

  Evangelische Theologische Faculteit 175

  Hogeschool Gent 195

  Universiteit Gent 237

  Universiteit Hasselt 261

  CVO HIK Geel 281

bijlagen  307

 Bijlage 1  Reactie op tweede terugmelding CVO Elishout 309

 Bijlage 2  Reactie op tweede terugmelding Erasmushogeschool Brussel 317

 Bijlage 3 Reactie op tweede terugmelding Evangelische Theologische Faculteit 318



Boek 3 

Deel 2 OpleidingsrAppOrten: 5

 specifieke lerArenOpleiding
  CVO Horito 7

  CVO IVO Brugge 27

  Katholieke Hogeschool Limburg-Provinciale Hogeschool Limburg 49

  CVO KISP 71

  Katholieke Universiteit Leuven 93

  Lessius Antwerpen 117

  CVO Lethas 139

  CVO Limlo 159

  CVO Lino 181

  CVO De Oranjerie 199

  CVO Panta Rhei 219

  PCVO Het perspectief 243

  SCVO Pestalozzi 265

bijlagen  291

 Bijlage 1 Reactie op tweede terugmelding CVO Horito  293

Boek 4 

Deel 2 OpleidingsrAppOrten: 5

 specifieke lerArenOpleiding
  CVO Provincie Antwerpen 7

  CVO SOPRO 33

  CVO STEP 49

  CVO TNA 71

  CVO Technische Scholen Mechelen 91

  CVO VIVO Kortrijk 113

  CVO De Vlaamse Ardennen 137

  CVO VTI Aalst 161

  CVO VTI Brugge 191

  CVO VTI Leuven 211

  Vrije Universiteit Brussel 233

  Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 257

bijlagen  297

 Bijlage 1  Reactie op tweede terugmelding Vrije Universiteit Brussel 299



Deel 2
Opleidingsrapporten:
Specifieke lerarenopleiding





algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De UniverSiteit antwerpen

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door de Univer-

siteit Antwerpen. Deelcommissie 1 bezocht de opleiding van 26 tot en met 28 april 2011. Hoewel 

deze Specifieke lerarenopleiding zestien varianten omvat, onder de vorm van vakdidactieken, 

wordt zij in dit rapport behandeld als één opleiding, die ook wordt aangestuurd door één op-

leidingscommissie. De commissie kan bijgevolg niet diepgaand ingaan op alle verschillen tussen 

deze varianten, maar zal kort benoemen welke elementen gelijklopend en verschillend zijn,  

indien dit relevant is voor de onderbouwing van het oordeel.

De opleiding vertrekt vanuit één basisstructuur, maar biedt daarbinnen een veelheid aan keuze-

mogelijkheden aan. Studenten volgen minstens één vakdidactiek, maar kunnen die (als ze over 

de nodige voorkennis beschikken) combineren met een tweede vakdidactiek. Ze kunnen de op-

leidingspraktijk ofwel preservice ofwel inservice (LIO-baan) volgen. De opleiding wordt ten slotte 

in twee varianten aangeboden, afhankelijk van wanneer de opleiding wordt gevolgd. De meeste 

studenten volgen de aansluitende variant, dit is na het afronden van de masteropleiding. Voor de 

masteropleidingen Biologie, Chemie, Fysica, Wiskunde, Informatica, Biomedische wetenschap-

pen en Biochemie bestaat evenwel ook een indalende variant. Dit houdt in dat de studenten de 

mogelijkheid krijgen om maximaal 30 studiepunten van de SLO op te nemen binnen het twee-

jarige programma van hun masteropleiding. 

Het grootste deel van de opleiding wordt aangeboden op de Stadscampus van de Universiteit 

Antwerpen. De vakdidactiek van de exacte wetenschappen wordt aangeboden op de campus 

Drie Eiken.

In het academiejaar 2010–2011 telde de opleiding 231 studenten. Als een onderscheid wordt ge-

maakt naar de (eerste) vakdidactiek, volgt ongeveer 40 procent de lerarenopleiding Talen, onge-

veer 20 procent Gedrags- en cultuurwetenschappen, ongeveer 15 procent Geschiedenis, ongeveer 

10 procent Economie en iets meer dan 10 procent Exacte wetenschappen. De meerderheid van de 

studenten kiest voor het uitvoeren van de praktijkcomponent in de vorm van preservice-training. 

Een dertigtal studenten koos voor inservice-training. 

De eerste voorloper van de opleiding ontstond in 1955, toen de UFSIA (Universitaire Faculteiten Sint-

Ignatius) een opleiding voor leraren Economie opstartte. In 1965 volgde het RUCA (Rijksuniversitair 
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Centrum Antwerpen) dit voorbeeld. Bij de oprichting van de UIA (Universitaire Instelling Antwerpen) 

vertrouwde de academische overheid de lerarenopleiding toe aan een apart departement. Dit depar-

tement organiseerde de ‘aggregatie’, in 1996 omgevormd tot de Academische Initiële Lerarenoplei-

ding (AILO). In 2003 ontstond de Universiteit Antwerpen door de fusie van de UFSIA, RUCA en UIA, en 

werd de lerarenopleiding toegewezen aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschap-

pen (IOIW). In 2007–2008 werd de AILO omgevormd tot de huidige Specifieke lerarenopleiding (SLO). 

De opleiding maakt deel uit van het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt), 

samen met zeven andere Antwerpse lerarenopleidingen.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport, hebben betrekking op alle varianten en trajecten bin-

nen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.

onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als excellent.

De doelstellingen van de opleiding zijn volgens de commissie goed afgestemd op de basiscompe-

tenties voor de leraar, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 05/10/2007. De 

opleiding heeft voor de tien functionele gehelen van basiscompetenties en de daarbij horende 

attitudes gedefinieerd welk niveau van beheersing wordt nagestreefd. De opleiding maakt een 

onderscheid tussen twee beheersingsniveaus (gebaseerd op het competentiemodel van Miller). 

Bij een deel van de basiscompetenties wordt gestreefd naar volledige beheersing, dat wil zeggen 

dat beheersing tot op het gedragsniveau of toepassing in de praktijk wordt nagestreefd (niveau 1). 

Bij een ander deel wordt gestreefd naar minstens een goede theoretische kennisbasis (niveau 2).  

Tabel 1 geeft weer welk beheersingsniveau wordt nagestreefd voor welke typefuncties en  

attitudes. De commissie vindt dat de opleiding hierbij een realistische inschatting maakt van wat 

haalbaar is binnen een lerarenopleiding van 60 studiepunten.

tabel 1: nagestreefde beheersingsniveaus

typefuncties – de leerkracht als… Beheersingsniveau

1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1

2. Opvoeder 1

3. Inhoudelijk expert 1

4. Organisator 1

5. Innovator/onderzoeker 1

6. Partner van de ouders/verzorgers 2

7. Lid van een schoolteam 1

8. Partner van externen 2

9. Lid van de onderwijsgemeenschap 2

10. Cultuurparticipant 2
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Attitudes Beheersingsniveau

1. Beslissingsvermogen 1

2. Relationele gerichtheid 1

3. Kritische ingesteldheid 1

4. Leergierigheid 1

5. Organisatievermogen 1

6. Zin voor samenwerking 1

7. Verantwoordelijkheidszin 1

8. Flexibiliteit 1

De opleiding past binnen de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen, die opteert voor com-

petentiegericht en studentgecentreerd onderwijs, met aandacht voor internationalisering en de 

nexus onderzoek-onderwijs. De specifieke profilering van de Specifieke lerarenopleiding wordt 

gedefinieerd als praktijkgericht, academisch, vakdidactisch en onderwijskundig. Naast deze in-

houdelijke profilering wordt op organisatorisch vlak gestreefd naar het aanbieden van keuzemo-

gelijkheden voor de studenten, een grote mate van flexibiliteit en een open communicatie met 

alle betrokkenen.

De opleiding besteedt volgens de commissie de nodige aandacht aan de communicatie van de ei-

gen doelstellingen naar de studenten. De vooropgestelde basiscompetenties en eigen profilering 

van de opleiding zijn dan ook goed gekend bij de studenten. 

Bij de invulling van de basiscompetenties profileert de opleiding zich in eerste instantie met 

vier speerpunten. De commissie vindt het goed dat de opleiding een evenwicht zoekt tussen 

praktijkgerichtheid en academische gerichtheid, en tussen een vakdidactische en een algemeen 

onderwijskundige invalshoek. Met haar academische en vakdidactische gerichtheid profileert de 

opleiding zich ten opzichte van de hogescholen en de centra voor volwassenenonderwijs. De aca-

demische gerichtheid van de opleiding wordt geconcretiseerd door het invullen van de Dublin-

descriptoren op masterniveau als doelstellingen voor de opleiding, en door enkel studenten toe 

te laten voor wie de opleiding een specifiek vakdidactisch traject kan aanbieden.

De doelstellingen van de opleiding komen voorts overeen met de verwachtingen die de commis-

sie in haar domeinspecifiek referentiekader heeft geschetst. De doelstellingen houden rekening 

met de actuele context waarin de leraar moet werken. De opleiding hecht veel belang aan de uit-

dagingen die het lesgeven in de grootstedelijke context met zich meebrengt. Ook technologische 

ontwikkelingen krijgen de nodige aandacht. De competentiegerichte aanpak van de opleiding 

sluit aan bij de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen. Hiermee komt de opleiding 

volgens de commissie tegemoet aan de verwachtingen en behoeften van het onderwijs en de 

samenleving ten aanzien van de leraar. 

De commissie waardeert het dat bij de omvorming van de AILO naar de SLO het werkveld werd 

bevraagd over de verwachtingen die bestaan tegenover de lerarenopleiding. Ook op andere mo-

menten worden enquêtes afgenomen bij (vak)mentoren en directies, en wordt overleg georgani-

seerd met deze mensen op ‘Mentorenverwendagen’ en de ‘ELAnt-inspiratiedag’ rond stages. Ook 

via de werkveldervaring van praktijkassistenten en de betrokkenheid van heel wat lesgevers bij 

nascholingen van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) werden de verwachtingen getoetst. 

Voorts heeft de opleiding haar eigen programma ook vergeleken met academische lerarenoplei-

dingen in een aantal andere Europese landen. De commissie stelt de goede opvolging van evolu-

ties binnen het werkveld en op internationaal vlak op prijs. 
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Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen excellent

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Alle studenten volgen een programma met eenzelfde structuur. Deze structuur is weergegeven in 

schema 1. Afhankelijk van hun vooropleiding worden ze toegelaten tot een vakdidactiek. De op-

leiding biedt zestien vakdidactieken aan: Biologie, Chemie, Economie, Filosofie, Fysica, Gedrags- 

en cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Informatica, Rechten, Wiskunde, Duits, Engels, Frans, 

Nederlands, Nederlands voor Anderstaligen en Spaans.

Schema 1: het opleidingsprogramma 

Alle studenten volgen de opleidingsonderdelen ‘Inleiding in de didactiek’, ‘Onderwijsorganisatie 

en -beleid’, ‘Leerlingenbegeleiding’ en ‘Leeronderzoek’ (telkens 3 studiepunten). Daarnaast volgt 

iedere student minstens 6 studiepunten vakdidactiek. Meestal is dit één opleidingsonderdeel. 

Voor de Natuurwetenschappen wordt een gemeenschappelijk opleidingsonderdeel ‘Natuurwe-

tenschappen basis’ (3 studiepunten) aangeboden, waarna de studenten de vakdidactiek Biologie, 

Chemie of Fysica (3 studiepunten) volgen. Ten tijde van de visitatie werd overwogen om deze 

structuur ook voor de talendidactieken in te voeren.

Iedere student kan daarnaast 12 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen volgen. Hiervoor 

heeft hij keuze uit 21 opleidingsonderdelen van 3 studiepunten en/of een tweede vakdidactiek  

(6 studiepunten). Twaalf keuzeopleidingsonderdelen zijn voor alle studenten toegankelijk (bij-

voorbeeld ‘Klasmanagement’ en ‘Volwasseneneducatie’). Negen andere zijn enkel toegankelijk 

mits de vereiste vooropleiding (bijvoorbeeld ‘ICT in het taalonderwijs’ en ‘Didactiek wiskunde 2’). 

Als de student naast zijn eerste didactiek ook voor een andere didactiek de vereiste vooropleiding 

heeft, kan hij een tweede vakdidactiek volgen. 

Specifieke lerarenopleiding Universiteit antwerpen

theoretische component
(30 stp.)

Onderwijskundig:
- Inleiding in de didactiek (3 stp.)
- Leerlingenbegeleiding (3 stp.)
- Onderwijsorganisatie en –beleid (3 stp.)
- Leeronderzoek (3 stp.)
- Bepaalde keuzeopleidingsonderdelen

Vakdidactisch:
- Didactiek per vak (6 stp.)
- Bepaalde keuzeopleidingsonderdelen

Onderwijskundig:
- Inleefstage (3 stp.)
- Vakoverschrijdende opdrachtenstage (3 stp.)
- Supervisie (3 stp.)

Vakdidactisch:
- Oefenlessen (3 stp.)
- Instapstage (3 stp.)
- Groeistage 1 (6 stp.)
- Groeistage 2 (6 stp.)
- Vakdidactische opdrachtenstage (3 stp.)

praktijkcomponent
(30 stp.)
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De praktijk wordt ingevuld met acht opleidingsonderdelen die voor alle studenten volgens een-

zelfde structuur worden aangeboden. ‘Inleefstage’, ‘Vakoverschrijdende opdrachtenstage’ en  

‘Supervisie’ hebben een disciplineoverschrijdend karakter. ‘Oefenlessen’, ‘Instapstage’, ‘Groei-

stage 1’, ‘Groeistage 2’ en ‘Vakdidactische opdrachtenstage’ worden vakdidactisch ingevuld. In-

dien een student twee vakdidactieken volgt, worden de opleidingsonderdelen in de praktijkcom-

ponent gelijk verdeeld over de twee vakdidactieken. In totaal dient de student 46 uur effectieve 

lesstage uit te voeren.

Bij een LIO-baan van minimaal vijfhonderd uur vervangt deze praktijk het grootste deel van de 

praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Indien de LIO-baan minder dan vijfhonderd leraaruren 

omvat, kan de student de ontbrekende studiepunten aanvullen met de reguliere onderdelen van 

de praktijkcomponent. 

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als goed.

De commissie is positief over de manier waarop de basiscompetenties vertaald zijn naar leerdoe-

len voor de individuele opleidingsonderdelen. In de vakbeschrijving van elk opleidingsonderdeel 

wordt beschreven welke competenties worden nagestreefd. Via een kruistabel wordt bewaakt 

dat alle functionele gehelen en attitudes in de opleiding aan bod komen. Toch meent de com-

missie dat de basiscompetenties nog meer als sturend principe doorheen de hele opleiding kun-

nen worden gebruikt. De leercirkel zou immers beter kunnen worden gesloten door enerzijds 

nog meer de nadruk te leggen op de bijdrage van elk opleidingsonderdeel tot het realiseren van 

alle basiscompetenties, en door er anderzijds voor te zorgen dat ook de basiscompetenties de 

eindevaluatie aansturen, om zo te toetsen in welke mate ze effectief gerealiseerd werden op het 

beoogde beheersingsniveau. 

Alle functionele gehelen van de basiscompetenties komen aan bod in de opleiding. De commissie 

waardeert het dat bij elk functioneel geheel wordt gespecificeerd op welk beheersingsniveau dit 

wordt nagestreefd (zie facet 1.1). De invulling van het programma ligt over het algemeen in lijn met 

het eigen ambitieniveau. Enkel bij het functioneel geheel ‘de leerkracht als lid van een schoolteam’ 

vindt de commissie de invulling in het programma eerder aansluiten bij het tweede beheersingsni-

veau, terwijl de ambitie van de opleiding hoger ligt, namelijk op beheersingsniveau 1.

De opleiding kiest ervoor om de opleiding vorm te geven aan de hand van vier begrippen: aca-

demisch en praktijkgericht, onderwijskundig en vakdidactisch. Deze vier aspecten zijn duidelijk 

traceerbaar in de opleiding. Verder bereikt de opleiding een goed evenwicht tussen een algemene 

onderwijskundige vorming en een specifieke vakdidactische vorming. De studenten verwerven 

een brede algemene onderwijskundige vorming. Niettemin beveelt de commissie aan om de in-

houden van algemene onderwijskundige opleidingsonderdelen nogmaals goed te evalueren en 

op elkaar af te stemmen, in functie van een effectievere bijdrage tot het realiseren van de basis-

competenties. 

Verder heeft de commissie vastgesteld dat de opleiding sterk gericht is op het goed geven van in-

dividuele lessen, maar dat weinig aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een jaarplan 

of een leerlijn doorheen een lessenreeks. De commissie beveelt aan meer aandacht te besteden 

aan dit aspect van het leraarschap. 

De commissie waardeert ten slotte de keuzemogelijkheden die in het programma worden aan-

geboden. Studenten krijgen op die manier de mogelijkheid om hun competenties te verdiepen 
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of te verbreden, afhankelijk van de eigen interesses. De commissie waardeert het ook dat flexi-

bel kan worden overgestapt tussen het preservice- en het inservice-traject. Over het algemeen 

waarderen de studenten en alumni de keuzeopleidingsonderdelen als waardevol en boeiend. 

Bij ‘Klasmanagement’ werd meermaals gesuggereerd om het opleidingsonderdeel verplicht te 

maken, omdat het een belangrijk aspect van het leraarschap is en studenten in de praktijk vaak 

met problemen op dit vlak worden geconfronteerd. In de feiten wordt het al door zo goed als alle 

studenten gekozen.

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als goed.

De opleiding profileert zich als academisch en praktijkgericht (zie ook facet 2.1). Ze geeft de beide 

elementen een evenwichtige plek in de opleiding.

De inhouden van de opleiding zijn grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een 

aantal docenten betrekt ook actief eigen onderzoek in de lesinhouden, en biedt studenten op 

die manier een degelijke theoretische basis aan. Dit wordt gewaardeerd, en zou volgens studen-

ten en alumni verder mogen worden versterkt. De studenten hebben toegang tot een uitgebreid 

aanbod (internationale) vakliteratuur en (toegepast) onderzoek. Hun sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksvaardigheden worden gestimuleerd in het opleidingsonderdeel ‘Leeronderzoek’, hoe-

wel de doelstellingen niet scherp genoeg geformuleerd zijn, waardoor de inhoud en de verworven 

competenties heel verschillend zijn afhankelijk van de invulling door de student. Dit opleidings-

onderdeel speelt nog niet de centrale rol die het zou kunnen spelen in de academische profile-

ring van de opleiding. In sommige opleidingsonderdelen worden de studenten nog onvoldoende 

aangesproken op hun academisch niveau. De studenten die dit willen, kunnen als keuzeoplei-

dingsonderdeel het onderdeel ‘Leeronderzoek verdieping’ kiezen, waardoor ze dieper kunnen in-

gaan op hun onderzoekstopic. De opleiding volgt ook de recente evoluties in het domein van de 

lerarenopleiding en de vakdidactiek van nabij op. Zij vertaalt deze evoluties ook in de inhouden 

van de opleidingsonderdelen. Er worden soms (internationale) gastsprekers uitgenodigd om rond 

specifieke thema’s toelichting te geven.

In de theoretische component wordt telkens gestreefd naar een vertaling naar de praktijk via 

praktijkgerichte opdrachten of getuigenissen uit de praktijk. In de praktijkcomponent wordt de 

theorie toegepast, eerst in oefenlessen en nadien uitgebreid binnen de schoolcontext. De op-

leiding is ook praktijkgericht. De commissie vindt de opbouw van de vier stages goed. Deze op-

bouw geeft de student de kans geleidelijk didactische vaardigheden op te bouwen. De commissie 

waardeert het ook dat er bewust voor wordt geopteerd om de studenten in verschillende con-

texten stage te laten lopen gedurende een relatief groot aantal uren. Op die manier worden zij 

goed voorbereid op de onderwijspraktijk. Via reflectieopdrachten wordt in de praktijkcomponent 

gestreefd naar terugkoppeling naar de theorie. Dit gebeurt in de eerste plaats binnen de vak-

didactiek. De commissie waardeert deze koppeling tussen reflectie en theoretische kaders. De 

commissie waardeert de koppeling tussen reflectie en theoretische kaders, maar stelt wel vast 

dat de mate waarin dit gebeurt varieert van vakdidactiek tot vakdidactiek. Ze beveelt aan deze 

koppeling beter te bewaken Studenten en alumni gaven tijdens het bezoek ook aan veel schrijf-

werk te hebben in het kader van hun reflectieopdrachten, wat ten koste gaat van de diepgang 

van de reflectie. Naast de reflectie binnen de vakdidactiek is een afzonderlijk opleidingsonderdeel  

‘Supervisie’ in het programma opgenomen. Dit opleidingsonderdeel wordt gelijktijdig gevolgd 

met de groeistage maar staat er los van, om een veilige reflectieomgeving te bieden. Binnen  

‘Supervisie’ ligt de nadruk op persoonsgerichte reflectie waarbij de betekenis van de stage-ervaringen 
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voor de student zelf centraal staat. Voorts houdt de opleiding contact met de onderwijspraktijk 

door het werken met praktijkassistenten die deeltijds in de onderwijspraktijk werken en deeltijds 

aan de lerarenopleiding zijn verbonden.

Voorts waardeert de commissie het dat de vakdidactische gerichtheid wordt geconcretiseerd door 

voor elke te verwerven onderwijsbevoegdheid te voorzien in een specifiek vakdidactisch traject. 

De commissie vindt het een meerwaarde dat de mogelijkheid wordt geboden om twee vakdidac-

tieken te combineren. Op basis van haar gesprekken met studenten, alumni en lesgevers heeft 

de commissie wel vastgesteld dat er een vrij grote variatie is in de invulling van de vakdidactiek. 

Sommige vakdidactieken worden heel gericht vakdidactisch ingevuld, met zowel aandacht voor 

de vakdidactische uitgangspunten van het bestudeerde vakgebied als voor concrete tips over 

hoe specifieke inhouden het beste worden aangebracht, terwijl bij andere vakdidactieken veel 

tijd wordt besteed aan het herhalen van algemeen-didactische principes die al in andere oplei-

dingsonderdelen aan bod zijn gekomen. De commissie beveelt aan om de invulling van de vakdi-

dactische opleidingsonderdelen verder op elkaar af te stemmen. De opleiding wil immers dat de 

studenten, los van de gekozen vakdidactiek, dezelfde competenties verwerven.

De opleiding volgt beleidsevoluties met betrekking tot de lerarenopleiding in Vlaanderen van na-

bij op, en geeft hier actief mee vorm aan. Voorts waardeert de commissie het dat rekening wordt 

gehouden met actuele maatschappelijke evoluties in de grootstedelijke context, zoals meertalig-

heid en multiculturaliteit, en dat hieraan aandacht wordt besteed in de opleiding. Zo wordt in 

elke vakdidactiek minstens één les besteed aan taalbeleid.

facet 2.3 samenhang van het programma

De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de voorbije jaren veel energie heeft gestoken 

in het opbouwen van het programma. Dit heeft geleid tot een programma met veel waardevolle 

elementen, die in theorie ook op een logische manier zijn opgebouwd. Niettemin is de commissie 

van mening dat de samenhang tussen de opleidingsonderdelen nog kan worden verbeterd. Door 

de verschillende opleidingsonderdelen beter op elkaar af te stemmen en de basiscompetenties 

nog duidelijker als sturend voor het programma te benoemen, is er volgens de commissie ruimte 

om de kwaliteit en de impact van de opleiding als geheel te versterken.

De theoretische opleidingsonderdelen bieden stuk voor stuk zinvolle inhouden aan. De afstem-

ming tussen de opleidingsonderdelen dient volgens de commissie evenwel nog beter te gebeuren, 

zodat de onderlinge verbanden duidelijk worden gemaakt en de plaats van elk opleidingsonder-

deel in het realiseren van de basiscompetenties duidelijker wordt. Ook moet bijvoorbeeld beter 

worden afgestemd welke inhouden in ‘Inleiding in de didactiek’ worden aangeboden en welke 

in de vakdidactiek. Voor sommige vakdidactieken gaven de studenten immers overlappingen 

aan. Ook de afstemming over de vakdidactieken heen, kan beter (zie ook onder facet 2.1). Hoewel 

een gemeenschappelijk ‘Vademecum praktijkcomponent’ wordt gebruikt, blijkt dit in de praktijk 

verschillend te worden ingevuld, vooral wat betreft de invulling van de stages. Voor studenten die 

twee vakdidactieken volgen, is dit verwarrend. Ook vanuit de keuze voor een gemeenschappelijke 

opleidingsstructuur over de vakdidactieken heen, lijkt een eenduidige aanpak van de stages vol-

gens de commissie zinvol.

De opbouw van de stages is in theorie mooi uitgetekend. Doordat de procedure om stageplaatsen 

toe te wijzen, pas kan worden gestart na de start van het academiejaar blijkt het in een aantal  
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gevallen moeilijk de vooropgezette planning van de ‘Inleefstage’ en ‘Instapstage’ (beide in het 

eerste semester) te halen, waardoor ook de timing van de andere stages in het gedrang komt 

of stages elkaar overlappen. Hierdoor kan noch de samenhang met de andere opleidingsonder-

delen, noch de logische opbouw van de stages volgens plan worden geïmplementeerd. Door de 

vertraging bij de stages en de daaraan gekoppelde werkdruk aan het einde van het academie-

jaar, werd enkele studenten aangeraden om hun stagemap pas in de zomer uit te werken en in 

te dienen, waardoor geen feedback meer werd gegeven of deze te laat kwam. Indien hier geen 

sluitende oplossing voor kan worden gevonden, lijkt het de commissie zinvol om de opbouw van 

het programma te herbekijken. De commissie hoopt alleszins dat het samenwerkingsproject met 

een aantal scholen de verhoopte positieve impact zal hebben, en dat door meer structurele sa-

menwerking de stageplaatsen wel tijdig ter beschikking van de studenten zullen kunnen worden 

gesteld.

Specifiek voor de indalende SLO moet met elke betrokken masteropleiding individueel de plan-

ning van de opleidingsonderdelen worden afgesproken. In een aantal gevallen blijkt dit niet een-

voudig te verlopen. De opbouw en studeerbaarheid zijn daardoor niet optimaal. Een oplossing is 

nodig om deze optie aantrekkelijk te maken voor studenten.

facet 2.4 studieomvang

Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende.

De opleiding doet inspanningen om de studeerbaarheid van het programma systematisch op 

te volgen. Hiervoor rekent ze al enkele jaren op evaluaties van opleidingsonderdelen op pro-

grammaniveau, focusgesprekken met studenten en andere particuliere peilingen door het acade-

misch personeel. Ten tijde van de visitatie werd een nieuwe methode van tijdschrijven uitgetest 

om een meer betrouwbaar beeld te krijgen van de studeerbaarheid van de opleiding. De commis-

sie moedigt de opleiding aan om te blijven zoeken naar een meer nauwkeurige methode om de 

studeerbaarheid van de opleiding op te volgen.

De meest recente studietijdmetingen die aan de commissie ter beschikking werden gesteld ten 

tijde van het visitatiebezoek, gaven op het niveau van de opleidingsonderdelen verschillen aan 

in de studietijd die nodig is om het opleidingsonderdeel af te werken. Ook uit de gesprekken met 

studenten en alumni bleek dat een betere afstemming tussen de begrote en reële studietijd op 

het niveau van de opleidingsonderdelen noodzakelijk is. Verder lijkt het de commissie zinvol om 

een grondige evaluatie te maken van de tijd die wordt besteed aan de verschillende leeractivi-

teiten. Studenten geven aan dat ze niet alle activiteiten als even zinvol percipiëren, en vooral de 

schrijf- en reflectieopdrachten soms als zeer tijdrovend en weinig effectief ervaren. Soms ervaren 

zij ook overlappingen (zie facet 2.1 en facet 2.3), of vinden ze dat het tempo hoger mag liggen, wat 

samenhangt met de eerder vermelde opmerking (zie facet 2.1) dat de studenten niet altijd vol-

doende op hun academische niveau worden aangesproken. 
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Ten slotte blijkt ook de spreiding van de studietijd soms ongelijk te zijn. Dit is vooral het geval 

voor studenten van wie de stages niet in het eerste semester kunnen starten (zie facet 2.3), maar 

ook voor andere studenten blijkt de werkdruk vooral te pieken in de periode van de groeistages, 

terwijl het begin van het academiejaar eerder rustig is. Een betere spreiding van de onderwijsac-

tiviteiten lijkt de commissie dan ook zinvol. 

Niettegenstaande de vaststelling van verschillen in studeerbaarheid van de individuele oplei-

dingsonderdelen en de spreiding van studielast, geven zowel studietijdmetingen als de gesprek-

ken die de commissie met alle betrokkenen voerde, aan dat de studietijd die aan het volledige 

programma moet worden besteed, in lijn ligt met de begroting van 1500 tot 1800 uur.

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

De Universiteit Antwerpen streeft naar competentiegericht en studentgecentreerd onderwijs. 

Daarbij aansluitend wil de opleiding met het onderwijs het zelf verantwoordelijk, actief, samen-

werkend en reflectief leren van de studenten stimuleren. Hoewel de commissie zich in deze be-

grippen kan vinden, suggereert ze om het didactische concept verder te expliciteren, en helder 

en duidelijk te formuleren. Er blijkt immers geen gedeelde interpretatie onder studenten en do-

centen te bestaan over de concrete invulling van de genoemde begrippen. Hierdoor varieert de 

invulling van het didactische concept van opleidingsonderdeel tot opleidingsonderdeel, en heeft 

het weinig sturende kracht voor de opleiding. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding inderdaad studentgecentreerd wordt vormgege-

ven en dat studenten, onder andere door de keuzeopleidingsonderdelen, zelf verantwoordelijk-

heid opnemen voor de invulling van hun leertraject. Toch kunnen het zelfsturende aspect van de 

opleiding en de nadruk op reflectief leren volgens de commissie verder worden versterkt, onder 

andere door het versterken van het opleidingsonderdeel Supervisie. Hoewel de opleiding com-

petentiegericht onderwijs vooropstelt, vindt de commissie dit niet helemaal terug in de praktijk 

van de opleiding. Zij meent dat men andere concepten kan hanteren die beter omschrijven waar 

de opleiding voor staat. 

Binnen de opleiding wordt een brede waaier aan werkvormen gebruikt, zoals hoorcolleges, 

groeps- en individuele opdrachten, stages, excursies en open leerpakketten. De docent is ver-

antwoordelijk voor de keuze van de gebruikte werkvormen. De commissie beveelt aan om hier-

over meer te overleggen tussen de docenten in het kader van het voorafbeeldend werken. Op 

die manier kunnen studenten immers geconfronteerd worden met een nog bredere waaier 

aan werkvormen. De commissie waardeert de praktijkgerichte invulling van de meeste oplei-

dingsonderdelen en het werken met een portfolio. Ze waardeert het dat de studenten in twee 

verschillende schoolcontexten stage lopen en meer dan veertig uur stagelessen geven. De stu-

denten in het LIO-traject geven aan dat de combinatie tussen de dagelijkse klassenpraktijk en 

de opleiding verrijkend is.

Het studiemateriaal is volgens de commissie van goede kwaliteit. De docent bepaalt welk mate-

riaal voor zijn/haar opleidingsonderdeel het beste geschikt is. Over het algemeen is het gebruikte 

materiaal up-to-date en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De opleiding maakt gebruik 

van Blackboard als elektronisch leerplatform. Studenten waarderen het gebruik van het elektro-

nisch leerplatform.
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facet 2.7 Beoordeling en toetsing

De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende.

Het onderwijs- en examenreglement biedt het kader voor de beoordeling en toetsing binnen 

de Universiteit Antwerpen. De evaluatievormen worden vastgelegd door de verantwoordelijke 

lesgever, en zijn terug te vinden in de vakbeschrijvingen op Blackboard en in de studiewijzers. 

De opleiding beschikt niet over een gedeeld toetsbeleid. De commissie vindt het aangewezen dat 

hiervan werk wordt gemaakt. Het lijkt haar zinvol om binnen de opleiding een toetsbeleid uit te 

werken, gebaseerd op de basiscompetenties. Dit zal ongetwijfeld bijdragen tot het verhogen van 

de consistentie in de toetsing en beoordeling. Nu blijkt immers dat deze consistentie niet altijd 

even sterk is. 

Examens voor de theoretische component van de opleiding bestaan uit klassieke schriftelijke of 

mondelinge examens over de leerstof, waarbij wordt gebruikgemaakt van essayvragen, korte-

antwoordvragen, meerkeuzevragen of oefeningen. Sommige opleidingsonderdelen worden ook 

beoordeeld op basis van schriftelijke of digitale werkstukken, presentaties, portfolio’s, casussen, 

logboeken of permanente evaluatie. De commissie heeft een staal voorbeeldtoetsen ingezien. Zij 

is van oordeel dat de toetsing van de theoretische component gevarieerd en van goede kwaliteit 

is. De toetsing sluit over het algemeen aan bij de basiscompetenties.

Voor de beoordeling van de praktijkcomponent dient de student een stagemap per opleidings-

onderdeel in. De inhoud en de evaluatiecriteria zijn geëxpliciteerd in het ‘Vademecum prak-

tijkcomponent’. Zoals aangegeven (zie facet 2.3) worden de richtlijnen van dit vademecum 

verschillend ingevuld van vakdidactiek tot vakdidactiek. De commissie heeft een selectie van 

stagemappen van studenten kunnen inkijken tijdens haar bezoek aan de opleiding. De lessen 

die een student geeft tijdens de instap- en groeistage, worden beoordeeld aan de hand van ob-

servatie- en evaluatie formulieren. Daarin worden aandachtspunten geëxpliciteerd op het vlak 

van lesvoorbereiding en lesrealisatie. Op basis van feedback van studenten, vakdidactici en vak-

mentoren werd evenwel vastgesteld dat de beschreven evaluatiecriteria onvoldoende houvast 

boden. Daarom startten de vakdidactici Nederlands met het uitwerken van een rubriek waarin 

per evaluatie criterium expliciete gedragsindicatoren zijn beschreven. Dit instrument werd ten 

tijde van de visitatie uitgetest. De commissie vindt dit een goed initiatief, en ze hoopt dat dit 

verder kan worden uitgewerkt en bruikbaar zal blijken voor de verschillende vakdidactieken. De 

commissie hoopt tevens dat dit instrument de consistente beoordeling zal versterken. Studenten 

en alumni gaven immers aan nu soms de indruk te hebben dat de beoordeling van stagelessen 

sterk afhangt van de beoordelaar. Er dient wel voor te worden gewaakt dat evaluatieformulieren 

in de eerste plaats worden gebruikt om het verwerven van de basiscompetenties te beoordelen, 

en dat ze hanteerbaar blijven in omvang en werklast om ze in te vullen. Studenten en alumni 

geven aan dat afhankelijk van de vakdidactiek sommige mentoren na elke les een uitgebreid eva-

luatieformulier moeten invullen, terwijl voor andere vakdidactieken enkel aan het eind van een 

lessenreeks een uitgebreide evaluatie moet ingevuld worden en een korte inhoudelijke feedback 

volstaat na elke les. Daarnaast gaven studenten en alumni aan dat de snelheid en kwaliteit van 

feedback sterk variëren. De commissie beveelt aan meer aandacht te besteden aan het systema-

tisch en snel geven van feedback aan de studenten. 
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facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed.

De SLO staat open voor afgestudeerde en afstuderende masters. Het diploma kan pas worden uit-

gereikt na het behalen van het masterdiploma. Er worden bovendien inhoudelijke eisen gesteld 

voor de toelating tot een vakdidactiek. Deze voorwaarden moeten waarborgen dat de student 

over de nodige vakkennis beschikt, wat de commissie als een sterk punt binnen de opleiding 

beschouwt. Door deze aanpak kan de opleiding immers inhoudelijk goed aansluiten bij de voor-

opleiding van de studenten. Soms worden studenten evenwel toegelaten op voorwaarde van re-

mediëring tijdens de opleiding. De commissie waardeert dit. Ze meent wel dat deze remediëring 

zou kunnen worden geoptimaliseerd, door te waarborgen dat deze afgerond is voordat de student 

vakdidactiek volgt, en zeker voor de start van de groeistage. Ook kunnen de verwachtingen nog 

beter worden gecommuniceerd aan de betrokken studenten.

De opleiding beschikt over een vrijstellingenbeleid. Sommige diploma’s (bijvoorbeeld profes-

sionele Bachelor Onderwijs) geven automatisch aanleiding tot vrijstellingen. Over vrijstel-

lingen op basis van eerder verworven kwalificaties worden de studenten geïnformeerd door 

de studietrajectbegeleider. Aanvragen worden behandeld door de onderwijscommissie, na 

advies van de betrokken docent. De toekenning van dergelijke vrijstellingen zou volgens de 

commissie verder kunnen worden geobjectiveerd. Daarnaast is er een procedure voor alle 

instellingen van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Deze procedure is 

gebaseerd op een portfoliomethodiek en een beoordelingsgesprek. Soms wordt hieraan een 

vaardigheidsproef toegevoegd. 

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma goed

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed

De visitatiecommissie is 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

Beschrijving personeelsbeleid

De vakinhoudelijke competentie van het onderwijzend/academisch personeel wordt gegaran-

deerd door de procedures die worden gevolgd voor de aanwerving, door de periodieke evaluatie 

van het personeel en door de koppeling van onderwijs en onderzoek. 

Het personeelsbeleid van het IOIW past in het algemene personeelsbeleid van de Universiteit 

Antwerpen. Bij nieuwe aanstellingen van zelfstandig academisch personeel (ZAP) worden de vol-

gende elementen in rekening gebracht:

 – Doctoraat binnen het betrokken vakdomein.

 – Diploma van leraar (of EVC) en onderwijservaring; bij aanstellingen van 50 procent of meer 

wordt steeds een proefles of publieke lezing georganiseerd.

 – Onderzoekservaring en wetenschappelijke publicaties, en de vertaalslag van wetenschappe-

lijk onderzoek naar de relevantie ervan in de praktijk kunnen maken. 

 – Contacten met het onderwijsveld onderhouden.

 – Over communicatieve en sociale vaardigheden beschikken om te functioneren in een team.

 – Over innoverende onderwijsvaardigheden beschikken, namelijk competentie- en studentge-

richtheid.

 – Bereidheid tot deelname aan en organisatie van professionaliseringsactiviteiten.

ZAP-leden hebben als opdracht: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Afhankelijk van het 

aanstellingspercentage wordt het gewicht van elk van de drie opdrachten bepaald.

Leden van het assisterend academisch personeel (AAP) worden als praktijkassistent of mandaat-

assistent aangesteld. Praktijkassistenten hebben steeds een deeltijdse aanstelling, en hebben 

daarnaast een aanstelling in het secundair of hoger onderwijs. Zij ondersteunen de ZAP-leden, 

in de eerste plaats voor de praktijkcomponent van de opleiding. De opleiding beschikt over één 

voltijds mandaatassistentschap. De mandaatassistent wordt geselecteerd op basis van zijn/haar 

wetenschappelijke competenties en relevante ervaring. Mandaatassistenten bereiden een docto-

raat voor en ondersteunen daarnaast het onderwijs in de opleiding. 

Het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) neemt initiatieven om de onderwijskundige en 

didactische kwaliteiten van het onderwijzend personeel van de Universiteit Antwerpen te on-

dersteunen. Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO), dat deel uitmaakt van het Instituut voor 

Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW), waaronder ook de SLO valt, werkt aan onder-

wijsprofessionalisering voor het secundair onderwijs, en levert op die manier ook relevante  

expertise voor de SLO.

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als goed.

De Specifieke lerarenopleiding wordt georganiseerd door het IOIW. Het instituut is verantwoorde-

lijk voor de aanwerving van personeel en het personeelsbeleid binnen de SLO. Daarnaast dragen 

ook twee docenten die verbonden zijn aan andere faculteiten bij tot de opleiding.

De inzet van de personeelsleden verbonden aan de SLO is groot, en getuigt volgens de commis-

sie van een sterk engagement. Studenten en alumni geven aan dat ze steeds terechtkunnen bij 
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de docenten. Ook de vakmentoren in de scholen waar studenten stage lopen, geven aan dat de 

docenten bereikbaar zijn bij problemen.

Het algemene personeelsbeleid is goed uitgewerkt. Bij aanstellingen wordt veel aandacht besteed 

aan vakinhoudelijke en onderwijskwaliteiten. Het personeel wordt geregeld geëvalueerd. Voor 

het ATP worden jaarlijkse functioneringsgesprekken georganiseerd. Het lijkt de commissie nuttig 

dit ook voor de andere personeelscategorieën in te voeren.

ZAP-leden hebben in principe een drieledige opdracht: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

Aangezien het grootste deel van de ZAP-leden slechts een deeltijdse aanstelling heeft, is een 

evenwichtige verdeling tussen deze drie opdrachten niet altijd mogelijk. 

Het onderzoek in verband met de SLO wordt gegroepeerd in vier onderzoeksgroepen: EduBROn 

(Begeleiding, Research en Onderwijs), E-learning, OzON (Onderzoek naar het Onderwijs in en van 

het Nederlands) en REPRO (Onderzoek Onderwijs en Professionele Ontwikkeling). Deze onder-

zoeksgroepen verzamelen een brede waaier van voor de SLO relevant wetenschappelijk onder-

zoek. De ZAP-leden die hierbinnen een actieve rol spelen, leveren over het algemeen onderzoek 

van goede kwaliteit. Dit uit zich in wetenschappelijke publicaties, aanwezigheid op internatio-

nale congressen en in een actieve participatie in (internationale) wetenschappelijke verenigingen 

en redactieraden van tijdschriften. Door de beperkte aanstellingspercentages van een groot deel 

van het ZAP is het evenwel niet voor alle ZAP-leden mogelijk een actieve rol te spelen op weten-

schappelijk vlak. Gezien de ambitie van de opleiding om academisch onderwijs aan te bieden, 

vindt de commissie het van belang dat voldoende ruimte wordt gecreëerd voor de ZAP-leden 

om actief wetenschappelijk onderzoek te doen, met relevantie voor de SLO. Waar het onderwijs 

gebaseerd wordt op eigen wetenschappelijk onderzoek, ervaren studenten en alumni dit immers 

als een meerwaarde.

De commissie waardeert het dat ZAP-leden en praktijkassistenten met specifieke vakdidactische 

profielen worden aangesteld voor de verschillende vakdidactieken. Toch stelt ze vast dat, vooral 

voor de vakdidactici die ook een aanstelling hebben in hun eigen vakgebied, de ruimte voor ei-

gen vakdidactisch onderzoek vaak zeer beperkt is. Hoewel een deel van de praktijkassistenten 

moeite doet om evoluties in de eigen vakdidactiek op te volgen, is de ruimte hiervoor beperkt. De 

commissie heeft de indruk dat praktijkassistenten hierdoor vaak een gelijkaardige rol spelen als 

de vakmentoren in de school. Dit bleek uit de getuigenissen van studenten en alumni. De com-

missie pleit ervoor om de rolverdeling tussen praktijkassistenten en vakmentoren in de scholen 

scherper af te lijnen, en de nodige ruimte te creëren binnen de aanstellingen voor professionali-

sering en het opvolgen van de inzichten rond de eigen vakdidactiek. De commissie waardeert in 

het kader van verdere professionalisering van de vakdidactiek het streven van de opleiding om 

deeltijdse aanstellingen samen te voegen tot grotere gehelen, om zo ruimte te creëren voor zowel 

onderwijs als onderzoek en dienstverlening.

De meeste ZAP-leden beschikken over ervaring in het secundair onderwijs. ZAP-leden onderhou-

den via onderzoeksprojecten, deelname aan overlegplatformen, medewerking aan activiteiten 

van het CNO, stagebezoeken en mentorverwendagen contacten met het werkveld. Daarnaast 

worden ook leerkrachten uit het secundair onderwijs ingeschakeld als praktijkassistent, om de 

vakdidactiek en stages te ondersteunen. De commissie is dan ook van mening dat de professio-

nele gerichtheid van de lesgevers goed is.

Voorts neemt een deel van de docenten actief deel aan de werking van de vakverenigingen Ver-

eniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonder-

zoek (VFO). Ook via de initiatieven van ECHO, het IOIW, het CNO en het Expertisenetwerk ELAnt 
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krijgen de docenten de nodige kansen om zichzelf bij te scholen. Docenten nemen geregeld deel 

aan deze initiatieven als lerende of als lesgever. Toch lijkt het de commissie zinvol om deze ini-

tiatieven nog meer te richten op het implementeren van de filosofie van de opleiding in de dage-

lijkse onderwijspraktijk. De commissie heeft immers de indruk dat hiervoor te weinig begeleiding 

wordt geboden. Ook meer algemeen geldt dat meer aandacht dient te worden besteed aan het 

goed aansturen van de lesgevers met kleine aanstellingen, in functie van de doelstellingen van 

de opleiding.

Kortom, de commissie is van mening dat de opleiding over een personeelsteam beschikt dat over 

de nodige expertise beschikt om de opleiding kwaliteitsvol te kunnen aanbieden.

facet 3.2 kwantiteit personeel

De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als goed.

Het academisch personeel telt 19 ZAP-leden (van wie twee voltijds) voor een totaal van 6,65 

VTE en 35 AAP-leden, van wie negen in een BAP-statuut, voor een totaal van zes VTE. ZAP-leden 

die op vrijwillige basis bijdragen tot de opleiding (zoals de vakdidacticus Geschiedenis), worden 

niet meegeteld in deze cijfers. Deze personeelsploeg laat toe het onderwijs te verzorgen voor 

de 231 studenten die in het academiejaar 2010–2011 waren ingeschreven. Dit betekent een ver-

houding van 18,26 studenten per voltijds academisch personeelslid. Hoewel de commissie dit 

globaal een aanvaardbare omkadering vindt, verwijst ze naar de hoger gemaakte opmerking (zie 

facet 3.1) over de zware onderwijslast die vakdidactici hebben (ongeveer 10 studiepunten per 10 

procent aanstelling). Zij hebben dan ook nauwelijks ruimte om binnen deze aanstelling andere 

opdrachten op te nemen dan onderwijstaken. Niettegenstaande deze vaststelling blijkt dat de 

personeelsleden over het algemeen over de nodige ruimte beschikken om onderling te kunnen 

overleggen, en deel te nemen aan onderwijskundige professionalisering. 

Het dagelijks bestuur van de opleiding bestaat uit een aantal ZAP-leden. Zij worden, net als de 

overige leden van het academisch personeel van het IOIW, ondersteund door zes ATP-leden. Vier 

medewerkers staan in voor het onderwijssecretariaat en het onthaal van het IOIW. Daarnaast 

ondersteunen de stagecoördinator (85 procent aanstelling voor de SLO), de beleidsmedewerker 

(voltijdse aanstelling binnen het IOIW), de studietrajectbegeleider (50 procent aanstelling op het 

niveau van het IOIW) en de stafmedewerker Onderwijs (50 procent aanstelling voor het IOIW) de 

opleiding. De commissie heeft van studenten en alumni vernomen dat de stagecoördinator, zeker 

aan het begin van het academiejaar, overbelast is en daardoor niet iedereen de nodige begelei-

ding kan geven. De commissie beveelt aan te zoeken naar een oplossing om in de piekperiodes 

extra ondersteuning te voorzien voor de stagecoördinator.

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel goed

facet 3.2 kwantiteit personeel goed

De visitatiecommissie is 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

De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als goed.

De opleiding maakt gebruik van twee campussen. Het grootste deel van de onderwijsactivitei-

ten vindt plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen; het gaat om alle gemeen-

schappelijke opleidingsonderdelen en de vakdidactiek in de humane wetenschappen en talen. 

De vakdidactiek exacte wetenschappen wordt aangeboden op de campus Drie Eiken, waar het 

onderwijs van de bachelor- en masteropleidingen in de exacte wetenschappen wordt georgani-

seerd. De studenten die op de beide campussen les moeten volgen, moeten dus geregeld pende-

len. De commissie heeft tijdens haar bezoek aan de opleiding de faciliteiten op de Stadscampus 

uitgebreid kunnen bezoeken en een toelichting gekregen over de beschikbare faciliteiten op de 

campus Drie Eiken. De commissie heeft daarbij vastgesteld dat de opleiding op de beide campus-

sen van goed uitgeruste infrastructuur kan gebruikmaken. Het kader sluit aan bij het streven 

van de opleiding om een academische lerarenopleiding aan te bieden. De leslokalen zijn goed 

uitgerust met moderne media, en vormen een inspirerende leeromgeving. In een aantal lokalen 

zijn interactive whiteboards voorhanden. Er zijn verder voldoende computerlokalen beschikbaar, 

en studenten kunnen gebruikmaken van het draadloze netwerk dat op de hele campus aanwezig 

is. De opleiding maakt voorts gebruik van het elektronisch leerplatform Blackboard.

Relevante bibliotheekcollecties zijn in de eerste plaats terug te vinden in de bibliotheek voor 

humane en sociale wetenschappen, die zich op wandelafstand van de lokalen van het IOIW 

bevindt. Deze bibliotheek beschikt over een ruime collectie vakliteratuur en leerboeken. De vak-

didactische collectie voor de wetenschappen is terug te vinden in de biomedische bibliotheek 

op de campus Drie Eiken. De beide bibliotheken beschikken over ruime openingsuren. Heel wat 

bronnen zijn ook elektronisch beschikbaar via het web. De commissie vindt de uitgebreide en 

toegankelijke bibliotheek een duidelijke meerwaarde voor de opleiding.

facet 4.2 studiebegeleiding

De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als voldoende.

Er is een uitgebreid aanbod aan begeleiding voor huidige en toekomstige studenten beschikbaar 

in de Universiteit Antwerpen. Via websites, brochures, infodagen en de dienst voor Studieadvies 

en studentenbegeleiding worden toekomstige studenten geïnformeerd. In het begin van het aca-

demiejaar wordt een informatiesessie georganiseerd over allerlei aspecten van de opleiding. Er 

is ondersteuning voor studenten met een handicap, psychische problemen of andere specifieke 

noden. De studietrajectbegeleider en de stagebegeleider begeleiden studenten op het niveau van 

de opleiding, en bij problemen kunnen studenten terecht bij een ombudspersoon. Inhoudelijke 

begeleiding gebeurt door de docenten en (praktijk)assistenten. Deze begeleiding wordt georga-

niseerd op het niveau van het opleidingsonderdeel, de opleiding, het IOIW of de universiteit. 

De commissie waardeert het aanbod van begeleidingsdiensten, maar stelt op basis van haar 

gesprekken met studenten en alumni vast dat deze gespreid worden aangeboden en dat de stu-

denten ze niet altijd vinden. Zo bleek de ombudspersoon bij de meeste studenten onbekend. 

Wanneer zij ondersteuning nodig hebben, doen studenten meestal een beroep op de docenten, 

de stagecoördinator of de studietrajectbegeleider. Over het algemeen voldoet de begeleiding die 

de studenten ontvangen aan hun verwachtingen.
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Ook op het vlak van informatievoorziening signaleren studenten en alumni een vergelijkbaar 

probleem. De benodigde informatie is wel beschikbaar, maar het is niet eenduidig waar deze 

dient te worden gezocht. Zo zou beter moeten worden afgestemd en gecommuniceerd welke 

informatie op het elektronisch leerplatform en welke op de UA-website wordt aangeboden. Ook 

kreeg de commissie van de studenten geen eenduidig antwoord over de meerwaarde van het 

UAslo-platform voor het opvolgen van de stageplaatsen. Dit platform blijkt vooral de administra-

tieve opvolging voor de opleiding te vergemakkelijken, maar kan zeker nog aan gebruiksvriende-

lijkheid winnen.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) wordt aangestuurd door een 

instituutsraad en een dagelijks bestuur (bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter en een 

academisch secretaris). De instituutsraad bepaalt het beleid van het instituut op het vlak van on-

derwijs, onderzoek en dienstverlening. De raad komt maandelijks samen en bestaat uit dertien 

vertegenwoordigers van het zelfstandig (ZAP) en assisterend academisch personeel (AAP), het 

administratief en technisch personeel (ATP), en de studenten. Het instituut organiseert naast de 

SLO de master Opleidings- en onderwijswetenschappen en een aantal postgraduaatopleidingen.

De opleiding wordt aangestuurd door een onderwijscommissie, die als opdracht heeft doelgerich-

te en consistente opleidingsprogramma’s te ontwikkelen (integratie), en de betrokken eenheden 

in een op het onderwijs gericht samenwerkingsverband te brengen (coördinatie). Deze opdracht 

houdt in dat de onderwijscommissie in de eerste lijn verantwoordelijk is voor de curriculumher-

zieningen, de implementatie en organisatie van de studieprogramma’s, en de kwaliteitszorg van 

het onderwijs, met inbegrip van het toezicht op de realisatie van de opleidingsonderdelen. De 

onderwijscommissie komt maandelijks samen en telt 28 leden (alle ZAP-leden van de opleiding, 

een vertegenwoordiging van het AAP, ATP, studenten en alumni, de stagecoördinator, de studie-

trajectbegeleider, de CIKO-stafmedewerker Onderwijs en een medewerker van het onderwijs-

secretariaat). Het dagelijkse bestuur van de onderwijscommissie komt tweewekelijks samen, en 

bereidt inhoudelijke dossiers voor de volledige onderwijscommissie voor.

De Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg Onderwijs (CIKO) ondersteunt de onderwijscommissies 

van het instituut. De CIKO bestaat uit de coördinator, de stafmedewerker Onderwijs, twee leden 

van het ZAP en een lid van het AAP. 

Sinds 1997 heeft de Universiteit Antwerpen een formeel systeem van interne kwaliteitszorg. Elke 

opleiding is in principe twee jaar vóór de onderwijsvisitatie het voorwerp van een programma-

evaluatie. In het kader van deze programma-evaluatie wordt aan studenten, studenten die hun 

opleiding hebben stopgezet, alumni en eventueel ook docenten gevraagd enquêtes in te vullen 



Specifieke lerarenopleiding  – Universiteit Antwerpen 23

over het opleidingsprogramma. Deze vragenlijsten behandelen onder meer de opbouw van het 

curriculum, de mate waarin de vooropgestelde opleidingsdoelen worden gerealiseerd, de samen-

hang tussen de verschillende opleidingsonderdelen, de studielast en de kwaliteit van de infra-

structuur. Daarnaast bevraagt de opleiding elke drie jaar de studenten en de alumni, in het kader 

van een eigen programma-evaluatie.

Ten minste om de vier jaar dient elk opleidingsonderdeel te worden geëvalueerd. Deze evalua-

tie focust op twaalf aandachtspunten: duidelijkheid van de doelstellingen van het opleidings-

onderdeel, relevantie van de leerinhouden, opbouw van de inhoud, doceerstijl, stimulatie van 

het leerproces door de docent, studiemateriaal, studeerbaarheid, hulp van de docent tijdens het 

leerproces, authenticiteit van het examen, tussentijdse evaluatie, aansluiting bij de voorkennis 

en inhoudsvaliditeit van het examen. De evaluatie zelf gebeurt door middel van een vragenlijst, 

in te vullen door de studenten. Aan de hand van de resultaten van deze enquête worden een 

opleidingsrapport en docentrapport opgesteld. Het opleidingsrapport bevat een analyse van de 

evaluatieresultaten van de afzonderlijke opleidingsonderdelen. Het docentrapport bevat de be-

oordeling van de onderwijsprestaties van de docent, en geeft input voor de wettelijk verplichte 

personeelsevaluaties. 

Kwaliteitsbewaking van het onderwijs gebeurt ten slotte ook via vraaggesprekken, die bestaan 

uit een reeks van gestructureerde gesprekken over het programma of een andere vooraf bepaalde 

thematiek. De SLO organiseert dergelijke kwalitatieve bevragingen om in te spelen op knelpunten 

of problemen binnen de opleiding. De resultaten worden aan de onderwijscommissie bezorgd. 

facet 5.1 evaluatie resultaten

De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als goed.

De kwaliteitszorg wordt vanuit het beleid van de Universiteit Antwerpen planmatig en systema-

tisch aangestuurd. Binnen dit kader verzamelt de opleiding aan de hand van gevalideerde meet-

instrumenten gegevens over de kwaliteit van de opleiding. Studenten en alumni worden driejaar-

lijks schriftelijk bevraagd over de kwaliteit van het volledige opleidingsprogramma. Minstens om 

de vier jaar evalueren de studenten elk opleidingsonderdeel ook individueel. Ook studenten die 

de opleiding stopzetten, worden bevraagd. Tussentijds worden vraaggesprekken georganiseerd 

rond vastgestelde knelpunten, en wordt informeel feedback verzameld bij de studenten. In 2010 

werd tevens een specifieke bevraging georganiseerd over de indalende SLO. De commissie waar-

deert het dat studenten en alumni geregeld worden bevraagd over de kwaliteit van de opleiding 

als geheel en de individuele opleidingsonderdelen. Ze heeft vastgesteld dat de topics die worden 

bevraagd, goed aansluiten bij de doelstellingen van de opleiding, en ze vindt het positief dat 

een expliciete koppeling bestaat tussen de cyclus van interne en externe kwaliteitszorg. Streef-

doelen zijn in een aantal gevallen nog impliciet. De commissie beveelt aan deze streefdoelen te  

expliciteren.

De verzamelde input wordt grondig geanalyseerd en besproken door de onderwijscommissie, 

waarin zowel studenten als de verschillende geledingen van het personeel vertegenwoordigd 

zijn, in de CIKO en tijdens de stafdagen, die één of twee keer per jaar worden gehouden. De com-

missie is van mening dat het interne kwaliteitszorgbeleid van de opleiding sterk is uitgebouwd, 

en ook goed is afgestemd op de specifieke noden van de SLO. Zij waardeert het sterk dat de 

metingen focussen op het bereiken van de basiscompetenties en de opleidingsdoelstellingen. Er 

wordt ook gewerkt aan de hand van schalen en categorieën, op basis waarvan men eventueel 

intervenieert, en die impliciet fungeren als streefdoelen en -cijfers voor de opleiding.
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Het zelfevaluatierapport getuigt van een open en kritische zelfanalyse van de opleiding, en ook 

de gesprekken tijdens het bezoek ter plekke getuigden van een kritisch-constructieve houding bij 

de verschillende geledingen. Het bezoek aan de opleiding en de boeiende gesprekken waren voor 

de commissie een goede aanvulling op het zelfevaluatierapport.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als goed.

Alle gegevens verzameld in het kader van de kwaliteitszorg worden op het einde van elk acade-

miejaar gebundeld in een opleidingsrapport. Op basis van dit rapport wordt een plan opgesteld 

met een opsomming van werkpunten en concrete acties: het opleidingsopvolgingsplan. De com-

missie waardeert het dat op deze manier geen evaluatieresultaten verloren gaan en de opleiding 

bewust prioriteiten stelt binnen de nodige verbeteringsacties. De geplande verbeteringsacties 

worden tevens realistisch ingeschat.

De commissie heeft in het zelfevaluatierapport en tijdens haar gesprekken met alle betrokkenen 

vastgesteld dat een cultuur van constante kwaliteitsverbetering bestaat binnen de opleiding. 

Stap voor stap wordt de kwaliteit van de opleiding verbeterd. In 2008–2009 werd op basis van 

de eerste ervaringen met de SLO een bijsturing van het programma doorgevoerd. Ook nadien 

is verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Zo werden inhoudelijke afspraken gemaakt tussen 

de docenten om een betere afstemming tussen de verschillende opdrachten voor studenten te 

bekomen, en werd een wegwijzer voor de vakdidactische opdrachtenstage uitgewerkt. Er werd te-

vens een aantal aanpassingen in het programma doorgevoerd, en het pilootproject ‘stages’ werd 

gelanceerd. De commissie stelt deze verbeteringsmaatregelen op prijs, en moedigt de opleiding 

aan om op deze manier verder te werken.

facer 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

De kerndocenten van de opleiding zijn sterk betrokken bij de interne kwaliteitszorg. Tussen hen 

bestaat een sterke overlegcultuur. Er worden inspanningen geleverd om ook de andere lesgevers 

en de praktijkassistenten actief te betrekken bij de opleiding, maar dit blijkt in de praktijk niet 

vanzelfsprekend. De meeste contacten zijn informeel en van persoon tot persoon. Door de kleine 

aanstellingen zijn veel lesgevers slechts beperkt fysiek aanwezig. De commissie beveelt aan om 

werk te blijven maken van het betrekken van alle lesgevers. Dit kan niet alleen bijdragen tot het 

stroomlijnen van de opleiding, maar het kan er ook toe leiden dat de expertise van alle betrok-

kenen nog meer kan worden benut in functie van de interne kwaliteitszorg.

Studenten worden geregeld bevraagd en betrokken bij de onderwijscommissie. Zij kunnen ook 

via informele weg hun bezorgdheden over de opleiding communiceren. Alumni worden sinds 

kort bevraagd via een enquête. De commissie beveelt de opleiding aan om te investeren in het up-

to-date houden van het alumnibestand. De alumni zijn immers niet alleen de ambassadeurs van 

de opleiding, maar kunnen door hun directe confrontatie met het werkveld waardevolle input 

leveren voor de interne kwaliteitszorg.
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Tot op heden is er geen systematische evaluatiecyclus voor het werkveld. Via mentorendagen en 

contacten tijdens stagebezoeken wordt informeel feedback vergaard vanuit het werkveld. Ook 

via de praktijkervaring van heel wat lesgevers wordt de kennis van de noden van het werkveld 

gewaarborgd. Om de samenwerking met stagescholen nog te versterken, werd een pilootproject 

opgezet. De commissie hoopt dat dit project succesvol verloopt, en kan bijdragen tot het ont-

wikkelen van een sterker partnerschap tussen de opleiding en secundaire scholen waarmee ze 

samenwerkt. Door een dergelijk actief partnerschap kan de opleiding volgens de commissie nog 

sterker inspelen op de evoluties in het werkveld. 

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten goed

facet 5.2 maatregelen tot verbetering goed

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als goed.

Zowel alumni als het werkveld zijn positief over de kwaliteit van de opleiding. De alumni beschik-

ken over een goede theoretische basis en beheersen een heel spectrum aan werkvormen, waar-

door ze voorbereid zijn op het lesgeven in verschillende contexten. Volgens vertegenwoordigers 

van het werkveld kenmerken de alumni zich niet alleen door hun degelijke vakkennis, maar zijn 

ze ook sterk in zelfreflectie.

De commissie heeft vastgesteld dat de alumni de basiscompetenties over het algemeen realise-

ren. Alle functionele gehelen worden afgedekt, en dit in verhouding met het ambitieniveau dat de 

opleiding voor zichzelf stelt. Ze baseert zich hiervoor op het studiemateriaal en de examens die 

ze heeft kunnen inzien, het pakket aan stagemappen, de resultaten van bevragingen van alumni 

en het werkveld, en haar gesprekken met alle betrokkenen tijdens het bezoek aan de opleiding. 

De commissie heeft wel vastgesteld dat de integratie van de leerresultaten van de verschillende 

opleidingsonderdelen nog meer zou kunnen worden gestuurd. Nu wordt dit integratieproces 

voornamelijk aan de studenten overgelaten, zonder dat expliciet wordt getoetst of alle studenten 

deze integratie ook effectief uitvoeren.

Bij een bevraging van alumni bleek dat ongeveer de helft van de (kleine groep) respondenten on-

middellijk een job in het onderwijs gezocht had, terwijl de andere helft een job in het onderwijs 

eerder als een langetermijnperspectief zag. Globaal heeft de commissie evenwel vastgesteld dat 

de opleiding over weinig gegevens beschikt over de tewerkstellingssituatie van de afgestudeer-

den. Ze beveelt aan om meer werk te maken van het opvolgen van de afgestudeerden, om zo een 

beter zicht te krijgen op de resultaten van de opleiding.
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facet 6.2 Onderwijsrendement

De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als goed.

De Universiteit Antwerpen heeft een systeem van studievoortgangbewaking, dat voor alle oplei-

dingen geldt. Studenten die na een academiejaar minder dan 50 procent van de studiepunten 

waarvoor ze zich hadden ingeschreven, verworven hebben, moeten hun studieprogramma met 

de studietrajectbegeleider bespreken. Verwerven ze het academiejaar nadien minder dan 75 pro-

cent van de studiepunten, dan mogen ze zich niet meer automatisch inschrijven. Studenten 

ontvangen hierover een brief in de maand september. Het opleidingsbestuur kan uitzonderingen 

bepalen op basis van de kennis van de situatie van de student (bijvoorbeeld langdurige ziekte). 

Studenten reageren over het algemeen positief op deze opvolging. Ook de commissie stelt dit sy-

steem op prijs. In 2009–2010 schreven negen van de tweeëndertig studenten die een brief kregen, 

zich opnieuw in. Drie studenten slaagden, één student slaagde voor voldoende opleidingsonder-

delen en schreef zich het jaar nadien opnieuw in. Van de negentien studenten die in 2010–2011 

een brief kregen, schreven zes studenten zich opnieuw in. Globaal blijkt dus dat de meeste stu-

denten die onder het studievoortgangsstelsel vallen, zich niet opnieuw inschrijven. Bij hen die 

zich opnieuw inschrijven, is het succes ook beperkt.

De commissie waardeert het voorts dat afhakers telefonisch bevraagd worden over de redenen 

voor het stopzetten van de studie. Bij enkele studenten voldeed de opleiding niet aan de ver-

wachtingen, of merkten ze dat lesgeven hen niet ligt. De meerderheid geeft evenwel de moeilijke 

combinatie met studies of werk, of persoonlijke redenen aan als redenen voor het stopzetten van 

de opleiding.

Uit de gegevens in het zelfevaluatierapport blijkt dat over de academiejaren 2007–2008, 2008–2009 

en 2009–2010 59 procent van de studenten alle opgenomen credits behaalt. Minder dan 8 procent 

van de studenten behaalt geen enkele credit. De commissie stelt vast dat de slaagcijfers jaar 

na jaar zijn verbeterd sinds de invoering van de SLO, en vindt dit positief. Negentig procent van 

de reguliere studenten en 84 procent van de LIO-studenten die het diploma behalen, behalen 

dit binnen één academiejaar. De commissie vindt deze resultaten behoorlijk. Van de negen stu-

denten die in 2007–2008 met de indalende SLO zijn gestart, hebben vijf het diploma inmiddels 

behaald. Eén student haakte af tijdens de masteropleiding, en drie studenten gaven aan later of 

elders de lerarenopleiding te vervolledigen. 

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onder-

werpen tot een positief eindoordeel over de opleiding.

aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 2

 – Gebruik de basiscompetenties nog meer als sturend principe doorheen het programma.

 – Spreek de studenten meer aan op hun academisch niveau.

 – Stem de individuele opleidingsonderdelen beter op elkaar af.

 – Besteed meer aandacht aan het leren ontwikkelen van een jaarplan of een leerlijn doorheen 

een lessenreeks.

 – Bewaak de koppeling tussen reflectie en theorie in de vakdidactieken.

 – Stem de inhoud en nagestreefde competenties voor de diverse vakdidactieken nog beter op 

elkaar af.

 – Bewaak dat de opbouw van de stages in de praktijk wordt gerealiseerd.

 – Zoek naar een betere integratie van de indalende SLO in de masteropleidingen waarin de SLO 

indaalt.

 – Blijf zoeken naar een geschikte methode om de studeerbaarheid van het programma verder 

op te volgen.

 – Stem de begrote en de reële studietijd op het niveau van de individuele opleidingsonderdelen 

beter op elkaar af. 

 – Evalueer de tijd die studenten aan de verschillende leeractiviteiten besteden. 

 – Spreid de onderwijsactiviteiten beter over het academiejaar.

 – Expliciteer het didactisch concept verder, en werk aan een gedeeld begrip ervan bij de docenten 

en studenten.

 – Wees voorzichtig met het gebruik van het begrip ‘competentiegericht onderwijs’. 

 – Overleg meer over de gebruikte werkvormen.

 – Werk een gedeeld evaluatiebeleid uit.

 – Werk de rubrieken die de valdidactici Nederlands uitwerkten, verder uit, zodat ze ook voor 

andere vakdidactieken bruikbaar zijn.

 – Bewaak de schrijflast bij (zelf)reflectieopdrachten.

 – Besteed meer aandacht aan het systematisch en snel geven van feedback aan de studenten.

 – Bewaak dat alle studenten over de nodige voorkennis beschikken wanneer zij aan de vak-

didactiek en groeistage beginnen, en dat een eventuele remediëring op dat moment succesvol 

is afgerond.

 – Objectiveer verder het toekennen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties. 
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Onderwerp 3

 – Creëer voldoende ruimte voor de ZAP-leden om actief wetenschappelijk onderzoek te doen 

met relevantie voor de SLO.

 – Lijn de rolverdeling tussen praktijkassistenten en vakmentoren in de scholen scherper af.

 – Creëer de nodige ruimte binnen de aanstellingen van praktijkassistenten voor professionali-

sering en het opvolgen van de inzichten rond de eigen vakdidactiek.

 – Besteed meer aandacht aan het communiceren van de visie van de opleiding naar alle les-

gevers, en stuur hen meer aan bij het implementeren van deze visie in de onderwijspraktijk.

 – Voorzie extra ondersteuning voor de stagecoördinator in de piekperiodes.

Onderwerp 4

 – Stem de verschillende informatiekanalen beter op elkaar af en groepeer informatie maximaal 

binnen één platform.

Onderwerp 5

 – Expliciteer de streefdoelen die worden gehanteerd in de opleiding.

 – Versterk de betrokkenheid van lesgevers met een deeltijdse aanstelling.

 – Investeer in een up-to-date alumnibestand.

 – Werk verder aan het versterken van een meer structurele band met het werkveld.

Onderwerp 6

 – Besteed meer aandacht aan de integratie van leerresultaten in functie van basiscompetenties.

 – Volg de tewerkstellingssituatie van de afgestudeerden beter op. 

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen E

Onderwerp 2 programma +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma G

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma G

Facet 2.3 Samenhang van het programma V

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G

Facet 3.2 Kwantiteit personeel G

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding V

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten G

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement G

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit,  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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arteSiS hogeSchool antwerpen
Een onderzoek naar de kwaliteit van  
de Specifieke lerarenopleiding van  
de Artesis Hogeschool Antwerpen

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De arteSiS hogeSchool antwerpen

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door de Artesis 

Hogeschool Antwerpen. Deelcommissie 3 bezocht de opleiding op 14 tot en met 17 november 2011.

De Artesis Hogeschool Antwerpen biedt vijf inhoudelijke trajecten aan in haar Specifieke leraren-

opleiding: Muziek, Drama, Dans, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie. De eerste drie 

trajecten worden georganiseerd door het departement Koninklijk Conservatorium. De laatste 

twee trajecten worden georganiseerd door het departement Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten. Beide departementen bieden hun trajecten autonoom aan binnen het kader van de 

Artesis Hogeschool Antwerpen.

Het Koninklijke Conservatorium was de eerste Nederlandstalige instelling voor hoger muziekon-

derwijs en werd opgericht in 1898. Sinds 1954 heeft het Conservatorium ook een lerarenopleiding 

die meerdere malen hervormd werd. In de jaren 80 werden ook lerarenopleidingen Voordracht-

kunst en later Toneel opgericht. De eerste voorloper van de lerarenopleiding Dans werd in 1973 

opgericht. De lerarenopleidingen werden in de jaren 90 omgevormd naar een Initiële lerarenop-

leidingen van academisch niveau die – met uitzondering van de lerarenopleiding dans – werden 

overgedragen aan het departement Lerarenopleiding en Culturele Agogiek. Bij de omvorming tot 

Specifieke lerarenopleiding werden de opleidingen opnieuw toevertrouwd aan het departement 

Koninklijke Conservatorium.

De trajecten Dans (20 studenten), Drama (17 studenten) en Muziek (51 studenten) hebben elk 

een afzonderlijk modeltraject met een gemeenschappelijke stam. De praktijkcomponent van 

deze trajecten kan zowel preservice als inservice uitgevoerd worden. Het inservicetraject wordt 

gemiddeld door één vijfde van de studenten gekozen. Het onderwijs wordt voornamelijk overdag 

georganiseerd en kan op één jaar afgerond worden. Het onderwijs wordt georganiseerd in het 

gebouwencomplex aan de Desguinlei waar ook de Internationale Kunstencampus deSingel deel 

van uitmaakt.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen is de oudste academie van de Lage 

Landen en werd opgericht in 1663. Sinds 1968–1969 heeft zij een lerarenopleiding. Deze opleiding 

werd in de jaren 90 omgevormd naar een Initiële lerarenopleiding van academisch niveau die 

bestuurlijk werd overgedragen aan het departement Lerarenopleiding en Culturele Agogiek. Bij 
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de omvorming tot Specifieke lerarenopleiding werd de opleiding opnieuw toevertrouwd aan het 

departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

De trajecten Beeldende Kunsten (50 studenten) en Conservatie/Restauratie (8 studenten) hebben 

een gezamenlijk modeltraject. De praktijkcomponent kon op het moment van de visitatie enkel 

preservice uitgevoerd worden. De opleiding acht het programma immers niet compatibel met 

een in-servicetraject. Het onderwijs wordt ’s avonds aangeboden op de campus Mutsaardstraat 

in de gebouwen van het departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

Binnen de Artesis Hogeschool Antwerpen, biedt het departement Bedrijfskunde, Lerarenoplei-

ding en Sociaal werk geïntegreerde lerarenopleidingen aan voor kleuter-, lager en secundair onder-

wijs. De Artesis Hogeschool Antwerpen maakt deel uit van het Antwerps Expertisenetwerk ELAnt.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten en het overige ter inzage gelegde materiaal. 
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende 

voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, Muziek, Beeldende kunsten en Conservatie/Restauratie.

De vijf Specifieke lerarenopleidingen van de Artesis Hogeschool Antwerpen delen twee kerndoel-

stellingen die ze ontlenen aan de basiscompetenties leraar secundair onderwijs (Besluit van de 

Vlaamse Regering, 5 oktober 2007), aan de missie van de Artesis Hogeschool Antwerpen en aan 

de artistieke leer omgeving waarin de opleidingen aangeboden worden:

 – de Specifieke lerarenopleiding levert leraren af aan het werkveld die breed inzetbaar zijn in 

pedagogische projecten van de verschillende inrichtende machten en/of kunnen functioneren 

binnen de mission statements van diverse onderwijsverstrekkers met diverse doelgroepen;

 – de Specifieke lerarenopleiding stelt artistieke bezieling centraal en is daarom ingebed in de 

leeromgeving van de initiële kunstenopleidingen.

De Specifieke lerarenopleiding Dans, Drama en Muziek
De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek hebben volgende vier algemene oplei-

dingsdoelstellingen geformuleerd, gekoppeld aan de functionele gehelen van de basiscompeten-

ties voor de leraar secundair onderwijs.

De commissie waardeert de inspanningen die binnen de opleiding gebeurd zijn om de oplei-

dingsdoelstellingen vorm te geven op basis van de basiscompetenties. De doelstellingen worden 

gecommuniceerd via de Trotter (informatiebrochure) van de opleidingen Dans, Drama en Muziek 

en worden besproken binnen het opleidingsonderdeel ‘Algemene didactiek’. De commissie heeft 

evenwel vastgesteld dat de geleverde inspanningen er tot nog toe te weinig toe geleid hebben dat 

het beroepsprofiel van de leraar SO en de basiscompetenties ook gekend en gedragen zijn door 

het volledige personeelsteam en als kader voor de opleiding gebruikt worden. De commissie be-

veelt de opleiding aan om verder te investeren in de kennis en gedragenheid van het profiel van 

de leraar SO en de basiscompetenties als kader voor de opleiding bij alle betrokkenen. Voorts lijkt 

het de commissie zinvol om de impliciete gewichten die aan de verschillende functionele gehelen 

toegekend worden ook te expliciteren, zowel in tijdsbesteding in de lessen als in de evaluatie. 

De commissie waardeert dat de opleidingsverantwoordelijken hier reeds rond nadenken en het 

werkveld bevraagd hebben.

De opleiding hecht veel belang aan de interactie tussen onderwijskundige vorming en de kennis 

en kunde van de student in de eigen artistieke discipline. De opleiding formuleert het als volgt 

doelstellingen competenties

De student verwerft binnen de lerarenopleiding didactische en  

pedagogische competenties

Functionele gehelen  

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9

De student verbindt de didactische en pedagogische competenties  

met vakinhoudelijke competenties uit de bachelor/masteropleiding  

waardoor de student de artistieke en vaktechnische competenties  

kan aanwenden in de pedagogisch-didactische praktijk

Functionele gehelen  

1, 3, 4, 5

De student verfijnt zijn communicatie en reflectieve vermogens  

vanuit leraarsperspectief

Functionele gehelen  

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9

De student is een bezield creatief lesgever die de passie van de  

artistieke beleving kan doorgeven aan verscheidene doelgroepen

Funcionele gehelen  

1, 2, 3, 5, 10
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“De student Leraar muziek, drama of dans toetst zijn professionele vakkennis aan onderwijs-

kundige en vakdidactische inzichten en verdiept zich in het eigen denken en handelen zodat een 

voortdurende ontwikkeling van zijn onderwijskundig functioneren mogelijk is. De toekomstige 

leraar muziek, drama of dans ontwikkelt zich tot een bezield lesgever met artistieke gevoelig-

heid, met ruime culturele en theoretische achtergrond en met professionele vakkennis die nauw 

aansluit bij het artistieke onderwijsveld in binnen- en buitenland.” De opleiding streeft naar een 

brede inzetbaarheid in zowel het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het 

hoger kunstonderwijs als in de kunsteducatieve sector. Ze komt hiermee grotendeels tegemoet 

aan de wensen van het huidig afnemend veld. Zeker voor de studenten Muziek is evenwel ook 

het algemeen secundair onderwijs een mogelijke afnemer van afgestudeerden voor de vakken 

‘Muzikale opvoeding’ en ‘Muziekesthetica’. Ook aan de specifieke didactische aanpak voor deze 

vakken dient de opleiding dan expliciet aandacht te besteden. 

Daarnaast werden apart voor Dans, Drama en Muziek de basiscompetenties hertaald in functie 

van de specificiteit van het kunstenonderwijs en het studiegebied van de Muziek en de Podium-

kunsten. De commissie vindt deze aanpak zinvol, maar betreurt wel dat een aantal nuances 

verloren zijn. Ook vindt de commissie het spijtig dat de opleiding gebruik gemaakt heeft van 

een tussentijdse versie van de basiscompetenties en niet van de definitieve lijst, waardoor basis-

competenties 1.13, 8.2, 8.3 en 8.4 niet expliciet benoemd worden. Hoewel de opleidingsver-

antwoordelijken zich hiervan bewust zijn, gaven zij aan nog geen tijd gevonden te hebben om 

deze aanpassingen door te voeren. Voorts werden aan de acht attitudes die gekoppeld zijn aan 

de basiscompetenties van de beginnende leraar, drie attitudes toegevoegd, namelijk creatieve  

gerichtheid, zelfbewustzijn en artisticiteit. De commissie vindt dit positief.

Ten slotte heeft de commissie vastgesteld dat de actuele thema’s die ze benoemt in haar do-

meinspecifiek referentiekader, zoals taalbeleid, competentiegerichtheid, het evalueren van de 

leereffecten bij de leerlingen en het inzetten van nieuwe media in het onderwijs, niet expliciet in 

de doelstellingen opgenomen zijn. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
De Specifieke lerarenopleiding Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie beoogt het oplei-

den van competente, enthousiaste leraren in de Beeldende Kunsten, die op een breed terrein 

inzetbaar zijn en die niet alleen beschikken over een gedegen kennis van hun metier, maar ook 

over de vereiste attitudes om op een adequate en gedreven wijze deel uit te maken van een 

schoolteam. De basiscompetenties van de leraar werden als uitgangspunt genomen voor de for-

mulering van de eindkwalificaties. De commissie waardeert dit. Ze vindt het ook positief dat de 

acht attitudes die gekoppeld zijn aan de basiscompetenties werden hertaald en gekoppeld aan 

gedragsindicatoren. 

De doelstellingen worden gecommuniceerd via de studiegids en het elektronisch leerplatform 

Blackboard. Ook worden ze bij de start van het academiejaar toegelicht en komen ze aan bod 

binnen het opleidingsonderdeel Algemene Didactiek. De commissie heeft evenwel vastgesteld 

dat de basiscompetenties bekend zijn bij de verschillende betrokkenen, maar toch lijkt het haar 

zinvol om verder te investeren in het expliciteren van het beroepsprofiel leraar SO en de basis-

competenties als sturend kader voor het programma, zowel wat aanpak als evaluatie betreft. 

Voorts lijkt het de commissie zinvol om de impliciete gewichten die aan de verschillende functio-

nele gehelen toegekend worden ook te expliciteren. 

De opleiding hecht veel belang aan zowel een sterke theoretische als een sterke praktijkcompo-

nent in het programma. Hiervoor wordt gestreefd naar een beheersing van de psychopedagogiek 

en de toegepaste didactiek voor onderwijs aan verschillende leeftijdscategorieën en een actieve 
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kennismaking met verschillende onderwijsniveaus en -contexten, zowel binnen de eigen disci-

pline maar ook daarbuiten. De opleiding streeft immers naar een brede inzetbaarheid in zowel 

het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het hoger kunstonderwijs als in 

het algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. De oplei-

ding komt hiermee ruim tegemoet aan de wensen van het werkveld.

Ten slotte heeft de commissie vastgesteld dat de actuele thema’s die ze benoemt in haar do-

meinspecifiek referentiekader, zoals taalbeleid, competentiegerichtheid, het evalueren van de 

leereffecten bij de leerlingen en het inzetten van nieuwe media in het onderwijs, niet expliciet in 

de doelstellingen opgenomen zijn. 

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie en domeinspecifieke eisen voldoende 

De visitatiecommissie is van mening dat er in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

De Specifieke lerarenopleiding Dans, Drama en Muziek
Het programma wordt flexibel aangeboden. Studenten bepalen zelf hoeveel studiepunten zij per 

academiejaar opnemen. De opleiding kan op één academiejaar afgerond worden. Enkel bij Dans 

wordt hier frequent gebruik van gemaakt. Bij Drama en Muziek wordt de lerarenopleiding vaak 

samen met de masteropleiding gevolgd en wordt deze dan gespreid over minstens twee jaren. De 

theoretische component van de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek bestaat uit 

een aantal gemeenschappelijke opleidingsonderdelen. Bij deze opleidingsonderdelen krijgen de 

studenten een algemeen theoretisch kader aangereikt, dat vervolgens in relatie wordt gebracht 

tot het leraarsberoep en de muziek- en podiumkunsten. De opleidingsonderdelen die onder dit 

gemeenschappelijk pedagogisch luik vallen zijn ‘Algemene psychologie’, ‘Algemene didactiek’, 

‘Ontwikkelingspsychologie’ en ‘Communicatievaardigheden’. Daarnaast wordt er ook een aan-

tal opleidingsonderdelen ingericht per kunstdiscipline waarin onderwijs zal worden verstrekt. 

Deze verschillende ‘vakdidactieken’ hangen samen met de vereiste onderwijsbevoegdheid van 

het uitgereikte diploma. Voor Dans wordt aan de hand van drie verschillende vakdidactieken een 

kader aangereikt dat de vertaling naar andere disciplines en danstechnieken mogelijk maakt. De 

SLO Muziek richt – naast groepsgerichte – ook vakdidactieken per instrument in, die afhankelijk 

van de studenteninstroom jaarlijks, tweejaarlijks of slechts af en toe worden ingericht. De SLO 

Drama richt groepsgerichte vakdidactieken in. De praktijkcomponent omvat de stages en aan de 

praktijk gelieerde opdrachten. Deze praktijkcomponent kan door middel van in-service- en/of 

pre-service- training worden ingevuld. Voor studenten die de in-service-training kiezen, worden 

verplichte supervisiemomenten georganiseerd. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
Het programma wordt gespreid over twee academiejaren aangeboden. In het eerste jaar van het 

modeltraject gaat de aandacht vooral naar het verwerven van algemene didactische en commu-

nicatieve competenties en naar het toepassen daarvan op de leeftijdscategorie van 6 tot 12-jarigen. 
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Via o.a. praktijkoefeningen in de opleidingsonderdelen ‘Toegepaste didactiek’, ‘Training interac-

tieve werkvormen’ en ‘Taal- en mediapraktijk’, verwerven studenten competenties die ze in hun 

stagelessen kunnen implementeren. In het tweede semester worden observatie-, participatie- en 

doestages gelopen bij 6 tot 12-jarigen. In het tweede jaar van het modeltraject wordt het aandeel 

theorie wat minder en lopen de studenten stage in de middelbare en de hogere graad, parallel 

met de lessen toegepaste didactiek, psychopedagogiek en praktijkoefeningen van de betreffende 

graad. De praktijk kan enkel in de vorm van preservicestage gerealiseerd worden. Ten slotte kun-

nen de studenten in de loop van hun opleiding zes studiepunten keuzeruimte invullen met een 

stage in de kunsteducatieve sector, een kunsteducatief project of een onderzoeksproject. 

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als onvoldoende 

voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek. 

De commissie waardeert dat de basiscompetenties vertaald zijn naar leerdoelen per opleidings-

onderdeel. Deze worden opgenomen in de digitale studiegids. Er is ook een competentiematrix 

opgesteld per opleiding (Dans, Drama en Muziek) die aangeeft aan welke competenties gewerkt 

wordt doorheen het programma. Uit de competentiematrix blijkt dat in het programma alle 

functionele gehelen van de basiscompetenties van het profiel leraar SO en de beroepsattitudes 

nagestreefd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen competenties die expliciet en 

competenties die eerder impliciet aan bod komen.

De opleiding kiest voor een beperkte gemeenschappelijke basis van vier opleidingsonderdelen 

(samen twaalf studiepunten) die gevolgd wordt door vakdidactische opleidingsonderdelen en de 

praktijkcomponent. De commissie vindt de grote lijnen van deze opbouw geschikt voor de Speci-

fieke lerarenopleidingen in Dans, Drama en Muziek. Bij een dergelijke opbouw is het volgens de 

commissie van belang dat de gemeenschappelijke basis een uitgebalanceerd geheel vormt dat 

een sterke basis biedt en sturend is voor de overige opleidingsonderdelen om op voort te bou-

wen. De commissie vindt dat de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen zoals ze nu ingevuld 

worden deze sterke basis onvoldoende waarborgen en te weinig bijdragen tot de eerste algemene 

doelstelling van de opleiding “De student verwerft didactische en pedagogische competenties”. 

Meer algemeen stuurt de gemeenschappelijke basis de opleiding onvoldoende aan vanuit de ba-

siscompetenties van de leraar SO. Het lijkt de commissie dan ook zinvol om het pedagogisch-

didactisch concept van de opleiding te verhelderen en het opleidingsonderdeel ‘Algemene didac-

tiek’ uit te breiden en inhoudelijk te versterken, met onder andere meer aandacht voor het leren 

werken met de basiscompetenties, een meer diepgaande kennismaking met een breed spectrum 

aan werkvormen en het leren omgaan met diverse leerstijlen. Uit haar gesprekken met de stu-

denten en alumni concludeert de commissie dat het opleidingsonderdeel ‘Ontwikkelingspsy-

chologie’ gewaardeerd wordt en een degelijke basis biedt om om te gaan met de verschillende 

leeftijdsgroepen waarmee de studenten geconfronteerd zullen worden in hun onderwijspraktijk. 

De commissie waardeert ten zeerste de investeringen die gedaan worden om een breed aanbod 

aan vakdidactische opleidingsonderdelen aan te bieden. De opleiding investeert hiermee sterk in 

de ontwikkeling van het functioneel geheel ‘de leraar als vakexpert’. Dankzij het vakdidactisch 

aanbod kunnen de studenten zich specifiek voorbereiden op de doelgroepen en de inhouden die 

zij zullen moeten overbrengen. De commissie vindt dit een belangrijk sterk punt van de oplei-

ding. Wel heeft ze vastgesteld dat de invulling van de vakdidactische opleidingsonderdelen sterk 
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afhankelijk is van de lesgever. Doordat deze lesgevers vaak maar een kleine opdracht hebben 

binnen de opleiding, blijkt het moeilijk te zijn hen aan te sturen en de inhoud van hun opleidings-

onderdelen maximaal af te stemmen op de overige opleidingsonderdelen en te kaderen binnen 

het beroepsprofiel van de leraar SO. Toch meent de commissie dat er verder werk dient gemaakt 

te worden van het aansturen van de vakdidactici zodat de vakdidactische opleidingsonderdelen 

nog sterker bijdragen tot het realiseren van de basiscompetenties.

De commissie vraagt de opleiding om steeds waakzaam de interactie tussen de stage en de vak-

didactiek op te volgen. De commissie waardeert de vakdidactiek Algemene Muzikale Vorming 

(AMV) en Algemene Muziek Cultuur (AMC). In deze vakdidactiek ontwikkelen de studenten hun 

competenties op het vlak van groepsgericht onderwijs. De commissie pleit ervoor om een deel 

van de stage aan deze vakdidactiek te koppelen en zo alle studenten Muziek te verplichten om 

een deel van hun stage uit te voeren in klassikaal onderwijs. Daarnaast blijft het uiteraard be-

langrijk voor studenten Muziek om te oefenen in (groepsgericht) individueel onderwijs.

De commissie waardeert dat ernaar gestreefd wordt dat studenten hun stages in verschillende 

onderwijscontexten en bij verschillende leeftijdsgroepen uitvoeren. Evenwel had de commissie 

op basis van gesprekken tijdens het bezoek niet de indruk dat de docenten hierbij sturend optre-

den. Daarom raadt de commissie aan om nog meer sturend op te treden en een aantal contexten 

vast te leggen waarin iedere student verplicht stage loopt. De commissie meent wel dat de op-

leidingen reeds initiatieven aan de dag hebben gelegd en aandacht besteden aan zowel deeltijds 

kunstonderwijs als kunstsecundair onderwijs. Via het educatief project krijgen studenten im-

mers de kans om zich te verdiepen in een andere context.

De opleiding volgt de geplande vernieuwingen binnen het deeltijds kunstonderwijs van nabij op en 

maakt een begin om de schotten tussen de opleidingen weg te nemen. Zo bieden de drie trajecten 

gemeenschappelijk een aantal lessen aan rond kunstinitiatie voor kleuters waarin de studenten 

met hun verschillende achtergronden samengebracht worden. In het kader van deze vernieuwin-

gen van het deeltijds kunstonderwijs lijkt het de commissie zinvol om de banden met de collega’s 

van de Academie Beeldende Kunsten aan te halen, gebruik te maken van hun expertise en samen 

te werken om alle studenten voor te bereiden op het disciplineoverstijgend werken.

Ten slotte hecht de opleiding ook belang aan het integreren van internationale invloeden in de 

opleiding. Naast de aanwezigheid van een beperkt aantal buitenlandse studenten in de opleiding, 

doet zij dit bijvoorbeeld ook door het ontvangen van de docentenopleiding Theater uit Leeuwarden.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende voor 

de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie. 

De commissie waardeert dat de eindkwalificaties vertaald zijn naar leerdoelen per opleidingson-

derdeel. Er is ook een competentiematrix opgesteld die aangeeft via welke onderwijsactiviteiten 

aan de eindkwalificaties en leerdoelen gewerkt wordt doorheen het programma. Uit de compe-

tentiematrix blijkt dat het programma alle basiscompetenties van de leraar SO en de beroeps-

attitudes nastreeft. Wel blijkt dat dit niet altijd even expliciet gebeurt. Dit houdt het risico in dat 

studenten binnen hun traject aan bepaalde competenties niet werken. De commissie beveelt aan 

om de basiscompetenties nog explicieter te benutten doorheen het hele programma, zowel in het 

programma als in de evaluatie.
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De commissie heeft vastgesteld dat het programma zorgvuldig opgebouwd is. Vanuit een brede 

theoretische basis, waarbij het opleidingsonderdeel ‘Algemene didactiek’ een centrale rol speelt, 

worden de studenten geleidelijk aan geconfronteerd met de verschillende doelgroepen waar-

voor ze opgeleid worden. In het tweede semester van de opleiding wordt gefocust op de lagere 

graad. In het derde semester wordt gefocust op de middelbare graad en in het laatste semester 

op de hogere graad. Gelijktijdig wordt ook werk gemaakt van de theoretische onderbouwing van 

de eigenheid van de doelgroep in de opleidingsonderdelen ‘Psycho-pedagogiek’ en ‘Toegepaste 

didactiek’. De commissie waardeert dat studenten verplicht worden om hun stages in verschil-

lende onderwijscontexten en bij verschillende leeftijdsgroepen (25 uur per niveau) uit te voeren. 

Ze vindt het in het bijzonder positief dat alle studenten, naast verschillende vormen van kunst-

onderwijs, ook kennismaken met het vak plastische opvoeding uit het secundair onderwijs. Via 

het kunsteducatief project, de kunsteducatieve stage of het onderzoeksproject binnen de keuze-

ruimte krijgen de studenten nog een extra kans om zich te verdiepen in een andere context. Door 

al deze elementen worden de voorwaarden gecreëerd voor het waarmaken van de ambitie om 

breed opgeleide leraren af te leveren. 

De commissie heeft respect voor de keuze van de opleiding om geen in-service-traject aan te 

bieden. De opleiding gaat er immers van uit dat de nagestreefde opbouw en inhoud van het pro-

gramma moeilijk kunnen gerealiseerd worden met de beschikbare middelen.

De opleiding kiest voor een brede vorming in onderwijs in de beeldende kunsten, met nadruk 

op de verschillende leeftijdsgroepen. De commissie heeft respect voor deze keuze. De nauwe 

verbondenheid van docenten en studenten met de basisopleidingen maakt dat het vakmatige 

vanzelfsprekend ingebed is in de SLO. Studenten kunnen voor vakdidactische invullingen van op-

drachten bij deskundige docenten terecht. Desalniettemin stelt de commissie wel vast dat hier-

door expliciete aandacht voor een specifieke vakdidactische invulling binnen de expertise van de 

student niet structureel in het programma is opgenomen. Hoewel studenten in de toekomstige 

praktijk veelal breed ingezet worden, lijkt het de commissie toch zinvol om te onderzoeken of er 

meer expliciete ruimte voor vakdidactiek gecreëerd kan worden. 

Ondanks het feit dat dit in de doelstellingen niet expliciet benoemd wordt, besteedt de opleiding 

veel aandacht aan taal en mediagebruik in het opleidingsonderdeel ‘Taal- en Mediapratktijk’. 

Deze thema’s worden ook behandeld in de praktijkgerichte opleidingsonderdelen, waar nadruk 

gelegd wordt op het reflectievermogen van de studenten. Ook wordt er expliciet aandacht be-

steed aan het gebruiken van interactieve werkvormen. De commissie waardeert dit. 

De opleiding volgt de geplande vernieuwingen binnen het deeltijds kunstonderwijs van nabij op 

en speelt hier op bepaalde vlakken al op in. Zo was de opleiding op het moment van de visitatie 

bezig met het uitwerken van een pilootproject rond kunstinitiatie voor kleuters. In het kader van 

deze vernieuwingen van het deeltijds kunstonderwijs lijkt het de commissie wel zinvol om de 

banden met de collega’s van het Conservatorium aan te halen en gebruik te maken van de be-

schikbare expertise om de studenten voor te bereiden op het disciplineoverstijgend werken waar 

twee of meer kunstdisciplines geïntegreerd worden.

Ten slotte hecht de opleiding belang aan internationalisering. Doordat de opleiding deeltijds aan-

geboden wordt en dus vaak gecombineerd wordt met andere activiteiten, is dit niet altijd gemak-

kelijk. Toch probeert de opleiding internationale aspecten in de opleiding aan bod te laten komen 

en verkent zij een samenwerkingsverband met de docentenopleiding Beeldende Kunsten aan de 

Willem de Kooning academie in Rotterdam.
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facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als voldoende voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek.

De opleidingen hechten een groot belang aan de interactie tussen de lerarenopleiding en het ar-

tistieke veld. De inbedding binnen het Conservatorium en de internationale kunstencampus de 

Singel biedt hiervoor een vruchtbare omgeving. Ook doet de opleiding een beroep op de expertise 

van de docenten en op contacten met het werkveld om de recente evoluties in de kunstpraktijk 

op te volgen. De meeste docenten zijn zelf actief als uitvoerend en creatief kunstenaar. Positief 

is ook dat in een aantal gevallen verwezen wordt naar vakliteratuur en, waar relevant, naar het 

eigen wetenschappelijk onderzoek van de docent.

De beleidsevoluties met betrekking tot de onderwijspraktijk waarin afgestudeerden terecht zul-

len komen, worden actief opgevolgd. Vertegenwoordigers van de opleiding nemen bijvoorbeeld 

deel aan het overleg Kunstenonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad en het overleg over de 

hervorming van het Deeltijds kunstonderwijs. Deze input wordt proactief in de opleiding ver-

taald. Het werken rond praktijkinitiatie bij kleuters is hier een voorbeeld van.

Door de deelname aan projecten, congressen, studiedagen en activiteiten van het Antwerps  

Expertisenetwerk ELAnt volgt de opleiding ontwikkelingen met betrekking tot het leraarschap. 

Een aantal docenten volgt de evoluties binnen het eigen domein actief op, onder andere via het 

lidmaatschap van internationale verenigingen voor onderwijs in het eigen domein. Toch blijkt de 

wetenschappelijk onderbouwing van het onderwijs niet altijd expliciet aan bod te komen in de 

opleiding. De opleiding zou volgens de commissie meer structureel de theorievorming en ontwik-

kelingen op het vlak van leren en onderwijzen moeten opvolgen en erover waken dat de kennis 

hieromtrent binnen de opleiding beter gedeeld wordt en doorstroomt naar het cursusmateriaal 

en de inhouden van de lessen. Een goed voorbeeld op dit vlak is het cursusmateriaal voor het 

opleidingsonderdeel ‘Ontwikkelingspsychologie’.

Naast de theoretische component, met een sterke vakdidactische focus, hecht de opleiding veel 

belang aan de praktijkcomponent. In het LIO-traject vullen de studenten de praktijkcomponent 

in door een onderwijsopdracht van minstens 500 uur. Daarnaast nemen studenten in dit traject 

deel aan een aantal supervisiemomenten waarin de praktijkervaring gekoppeld wordt aan theo-

retische inzichten. Voor de overige studenten wordt de praktijkcomponent gevormd door 15 uur 

observatiestage, 25 uur actieve stage en een stageverslag, onafhankelijk van de vooropleiding. 

Voor studenten muziek is er daarnaast keuze uit een stage in het dagonderwijs, een stage AMV/

AMC of een kunsteducatief project. De commissie waardeert deze keuzeruimte, maar vindt dat 

alle studenten in de stage zowel met dagonderwijs als met AMV/AMC zouden moeten gecon-

fronteerd worden om voorbereid te zijn op de brede onderwijspraktijk. De studenten drama en 

dans nemen deel aan een kunsteducatief project. De studenten drama moeten daarnaast negen 

repetities bijwonen, terwijl de studenten dans 15 uur extra actieve stage doen en deelnemen aan 

supervisiemomenten. Zoals eerder aangehaald (zie facet 2.1), lijkt het de commissie zinvol om de 

diversiteit van stage-ervaringen verder te versterken en iedere student te verplichten minstens 

enkele uren stage te lopen in de diverse opleidingen. Ten slotte lijkt het de commissie zinvol om 

verder te investeren in het uitbouwen van een netwerk van degelijke stageplaatsen waarvan de 

mentor bekend is en aan de nodige kwaliteitscriteria voldoet om zo de kwaliteit van de opleiding 

en de begeleiding van de studenten te waarborgen.
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De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als goed voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

De opleiding hecht veel belang aan zowel een sterke theoretische als een sterke praktijkcom-

ponent in het programma. De opleiding hecht een groot belang aan de interactie tussen de le-

rarenopleiding en het artistieke veld. Ook doet de opleiding een beroep op de expertise van de 

docenten en op contacten met het werkveld om de recente evoluties in de kunstpraktijk op te 

volgen. De meeste docenten zijn zelf actief als uitvoerend en creatief kunstenaar. Ook positief is 

dat in een aantal gevallen verwezen wordt naar vakliteratuur en waar relevant naar het eigen 

wetenschappelijk onderzoek van de docent.

De beleidsevoluties met betrekking tot de onderwijspraktijk waarin afgestudeerden terecht zul-

len komen, worden actief opgevolgd. Vertegenwoordigers van de opleiding zijn actief betrokken 

bij de geplande vernieuwing van het Deeltijds kunstonderwijs (DKO), in principe ingaand vanaf 

1 september 2013. De geplande herziening van het DKO wordt ook proactief in de opleiding ver-

taald. Het uitvoeren van een kortlopende stage als ‘wisselwerker’ is hier een voorbeeld van. Dit is 

een project waarbij leraren uit het deeltijds kunstonderwijs initiatielessen geven in het basison-

derwijs en de onderwijzer die ze op dat moment vervangen gelijktijdig een opleiding krijgt rond 

concreet werken met kunst en cultuur. 

Door de deelname aan projecten, congressen, studiedagen en activiteiten van het Antwerps  

Expertisenetwerk ELAnt, de VLOR en VELOV volgt de opleiding ontwikkelingen met betrekking tot 

het leraarschap. Verdieping in het opleiderschap door de docenten wordt nagestreefd via o.a. lec-

tuur van het tijdschrift voor lerarenopleiders. De commissie vindt het positief dat de verworven 

inzichten ook een expliciete vertaling krijgen in het cursusmateriaal en de vakinhouden. Ze heeft 

immers vastgesteld dat deze een goede theoretische onderbouwing bieden voor de praktijk en 

dat ook de link tussen beide goed gelegd wordt.

Naast de theoretische component die een brede basis biedt aan de studenten, hecht de oplei-

ding ook veel belang aan de praktijkcomponent. Studenten lopen per onderwijsniveau minimaal 

25 uur stage en moeten ten minste een uur observeren en een uur participeren in de klas waarin 

de actieve stage zal plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar twee bezoeken van de stagebeleider 

per onderwijsniveau (dus zes bezoeken in totaal). Naast de stages binnen de klas, is er ook een 

stage schoolgebeuren waarin de student werkveldervaring opdoet buiten de klascontext, zoals 

deelname aan klassenraden, oudercontacten en projecten. Daarnaast maken de studenten via 

een stage of project kennis met de brede kunsteducatieve sector of voeren ze een onderzoekspro-

ject uit. Zoals eerder aangegeven (zie facet 2.1) waardeert de commissie deze brede focus van de 

opleiding, maar stelt ze wel vast dat studenten in een aantal gevallen een tekort voelen op het 

vlak van specifieke vakdidactische vorming met betrekking tot hun eigen discipline.
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facet 2.3 samenhang van het programma

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende voor de Specifieke leraren

opleidingen Dans, Drama en Muziek.

Er zijn afzonderlijk voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek competentie-

matrix uitgewerkt waarin een overzicht gegeven wordt van welke competenties in welke oplei-

dingsonderdelen nagestreefd worden. De commissie vindt dit een nuttig instrument, maar heeft 

vastgesteld dat dit nog onvoldoende actief wordt gebruikt door de docenten. Hiermee samen-

hangend worden de basiscompetenties ook nog te weinig als sturend voor de inhouden van de 

verschillende opleidingsonderdelen gebruikt. De commissie beveelt de opleiding aan om het be-

roepsprofiel van de leraar SO en de bijbehorende competenties als sturend element te gebruiken 

bij het opmaken van modulefiches en competentiematrix.

De opleidingen zijn opgebouwd vanuit een gemeenschappelijke basis en laten nadien specialisa-

tie toe via vakdidactische opleidingsonderdelen en observatiestages, gevolgd door actieve stages 

die afgesloten worden met een stageverslag. Studenten zien deze opbouw in de opleiding. Ook de 

commissie vindt deze aanpak met evolutie van theorie naar praktijk en van gemeenschappelijk 

naar specifiek, geschikt. Eveneens vindt de commissie de opbouw van het programma helder, al 

ziet de commissie in een andere invulling van een aantal opleidingsonderdelen potentieel om 

dit te versterken. Op basis van het ingekeken cursusmateriaal meent de commissie bijvoorbeeld 

dat nog vaak algemeen didactische concepten en didactische werkvormen worden aangebracht 

in vakdidactische opleidingsonderdelen omdat daar in de algemene didactiek te weinig ruimte 

voor is. Door de gemeenschappelijke en algemene pedagogisch-didactische basis te versterken 

en er een sturend karakter aan te geven, zouden de vakdidactieken volgens de commissie nog 

specifieker kunnen ingevuld worden waardoor de expertise van de vakdidactici nog efficiënter 

ingezet kan worden.

Binnen de praktijkcomponent ziet de commissie een transparante opbouw vanuit een observa-

tiestage en vakdidactiek naar de aansluitende doestages en een stageverslag als afsluiter. In de 

opleidingen Dans en Drama is de koppeling tussen de didactische competenties en de theore-

tische vorming zichtbaar aanwezig. Bij Muziek is dit minder uitgesproken het geval. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie. 

De opleiding kiest bewust voor een normtraject dat gespreid over twee academiejaren aangeboden 

wordt. In het eerste semester wordt vooral op de theoretische component gefocust en worden 

competenties op inleidend niveau nagestreefd. De commissie heeft vastgesteld dat de theoretische 

opleidingsonderdelen een goede basis vormen om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

Tijdens het tweede semester van de opleiding maken de studenten kennis met de praktijk in de 

lagere graad. In de loop van het tweede jaar wordt via stages kennis gemaakt met de middelbare 

en hogere graad en worden competenties uitgediept en op gespecialiseerd niveau nagestreefd. 
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Gelijktijdig met de stages worden telkens op een geïntegreerde manier inhouden aangeboden 

binnen het opleidingsonderdeel ‘Praktijkstudie’ waarin psychopedagogiek en toegepaste didac-

tiek worden aangeboden. 

De commissie waardeert de duidelijke opbouw doorheen de tijd. Doorheen de opleiding worden 

competenties geleidelijk aan ontwikkeld en worden kennis, vaardigheden en attitudes evenwich-

tig geïntegreerd. De manier waarop dit gebeurt, wordt helder gemaakt in de competentiematrix 

en de ECTS-fiches per opleidingsonderdeel. Studenten en alumni zien een duidelijke leerlijn en 

vermelden geen storende overlappingen. 

Ten slotte biedt de opleiding de studenten een beperkte keuzeruimte waarin ze kunnen kiezen 

of ze eerder willen focussen op het verder ontwikkelen van hun onderzoekscompetenties, dan 

wel een project of een stage binnen de kunsteducatieve sector willen uitvoeren. Ook deze keuze-

ruimte vindt de commissie zinvol.

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, Muziek, Beel

dende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

Sinds 2008–2009 wordt in de evaluaties door studenten van de verschillende opleidingsonderde-

len gevraagd of de reële en begrote studietijd overeenkomen. De opleidingen organiseren studen-

tentevredenheidsgesprekken waarin de studeerbaarheid van het programma besproken wordt. 

Naast deze gesprekken, lijkt het de commissie evenwel ook zinvol om voor alle betrokken oplei-

dingen een uitgebreidere kwantitatieve analyse te maken van de benodigde studietijd. 

Alle opleidingen hebben uit de resultaten van hun bevragingen besloten dat ze de verwachte 

studie-inspanningen beter moet communiceren naar toekomstige studenten om zo een onder-

schatting van de studielast te voorkomen. Ook hebben de opleidingen een aantal kleinere aan-

passingen doorgevoerd op basis van de feedback die ze krijgen over de studeerbaarheid van het 

programma. Zo werd voor Dans, Drama en Muziek de invulling van het opleidingsonderdeel Al-

gemene didactiek aangepast en werd voor Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie het 

aantal uitgeschreven reflecties beperkt. 

De opleidingen hebben het op hogeschoolniveau uitgewerkte zorgsysteem overgenomen, waarbij 

onder andere een speciaal statuut is voorzien voor studenten die omwille van specifieke omstan-

digheden nood hebben aan examenspreiding of andere ondersteunende maatregelen.
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facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek. 

In het zelfevaluatierapport schrijft de opleiding dat ‘actief leren’ centraal staat in de realisatie 

van haar didactisch concept. Ze geeft aan dat studenten worden aangezet om ontdekkend en 

aan de hand van studentgecentreerd en opdrachtgestuurd onderwijs te leren. Veelvuldige com-

municatie en reflectie worden hierbij genoemd als onmisbare elementen in de realisatie van 

dit didactisch concept. Doorheen de opleiding wordt gestreefd naar een sterke artistieke basis  

(opgebouwd in de bachelor en masteropleidingen) aangevuld met een psychopedagogisch-didac-

tisch kader dat op verschillende manieren getoetst wordt aan de onderwijspraktijk. Studenten 

zouden zo een theoretisch en (vak)didactisch kader aangereikt moeten worden dat zij door mid-

del van toepassingsmogelijkheden en regelmatige terugkoppelingsmomenten leren hanteren in 

de praktijk. In een eerste fase gebeurt dit binnen de ‘veilige’ klasmuren, in een tweede fase extra 

muros. De commissie heeft tijdens haar bezoek aan de opleidingen gemerkt dat aspecten van 

het beschreven didactisch concept ongetwijfeld toegepast worden binnen de opleiding, maar het 

didactisch concept niet algemeen bekend is bij de docenten en daardoor ook weinig sturend is 

voor de invulling van het programma (zie ook facet 2.1).

Er wordt gebruik gemaakt van een breed spectrum aan didactische methodes, zoals activerende 

colleges, zelfstandig werk, groepswerk, micro-teaching, supervisie, projectwerk, begeleide en zelf-

standige praktijk. De gekozen werkvormen sluiten volgens de commissie over het algemeen aan 

bij de doelstellingen van het programma. Zoals eerder aangehaald (zie facet 2.1) waardeert de 

commissie de vakdidactische focus in het programma. Hoewel de kwaliteit van invulling ver-

schilt, laat deze aanpak wel toe om de gebruikte werkvormen maximaal aan te passen aan de 

competenties die moeten overgebracht worden.

De praktijkcomponent sluit aan bij de gekozen vakdidactiek(en). De meeste studenten maken 

gebruik van de geboden kansen om kennis te maken met verschillende contexten. Zoals hoger 

aangehaald, vindt de commissie evenwel dat dit nog sterker bewaakt zou moeten worden, zodat 

gewaarborgd wordt dat iedere student stages loopt in de verschillende contexten waarin hij of zij 

nadien kan lesgeven. De commissie waardeert dat de opleiding veel investeert in stagebezoeken. 

Ten slotte is de kwaliteit van het studiemateriaal volgens de commissie wisselend van kwali-

teit. Voor een aantal opleidingsonderdelen is het materiaal goed uitgewerkt en wetenschappelijk 

onderbouwd. Er wordt ook gebruik gemaakt van beeld- en geluidsmateriaal, artefacten (zoals 

instrumenten en attributen), literatuur en websites. De opleiding maakt sinds kort gebruik van 

het elektronisch leerplatform Blackboard. Dit wordt gewaardeerd door de meeste studenten, die 

hier in hun basisopleiding reeds mee gewerkt hebben. 
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De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als goed voor de Specifieke leraren

opleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie. 

Het didactisch concept van de opleiding is volgens het zelfevaluatierapport gebaseerd op compe-

tentiegericht leren, op het geïntegreerd leren toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Het leren oplossen van beroepsproblemen gaat samen met het ontwikkelen van een kennisbasis 

en met reflectie op theorie. Het leren is activerend en zelfgestuurd en de ontwikkeling van meta-

cognitieve vaardigheden vormt een belangrijk uitgangspunt; reflectievaardigheden zullen er dan 

ook een wezenlijk aandeel in hebben. De commissie vindt dit didactisch concept helder en in 

lijn met de doelstellingen van de opleiding. De commissie heeft ook gemerkt dat het didactisch 

concept sturend werkt voor de vormgeving van het programma.

Er wordt gebruik gemaakt van een breed spectrum aan didactische methodes, zoals activerende 

colleges, werkcolleges, excursies, micro-teaching, supervisie, projectwerk, begeleide en zelfstan-

dige praktijk. Deze methodes worden goed opgebouwd doorheen het programma. Zo worden in 

‘Algemene didactiek’ verschillende lesvoorbereidingen besproken. In de volgende semesters wordt 

daarop voortgebouwd en worden lessen voorbereid voor verschillende doelgroepen. Er wordt veel 

aandacht besteed aan reflectie. De commissie heeft vastgesteld dat de hiervoor aangeboden ka-

ders (bijvoorbeeld het reflectiemodel van Korthagen) actief gebruikt worden door de studenten. 

Naast een apart opleidingsonderdeel dat gericht is op taal- en mediagebruik, wordt hieraan ook 

aandacht besteed bij de begeleiding van de studenten doorheen de opleiding. (Groepsgericht) 

individueel onderwijs komt minder sterk aan bod, hoewel dit voor heel wat studenten ook een 

belangrijk aspect is. 

De praktijkcomponent wordt zo opgebouwd dat de doelstelling om de studenten breed op te lei-

den zich voor iedere student vertaalt in een gediversifieerd pakket van stages waarbij de verschil-

lende leeftijdsgroepen ruim aan bod komen. De opleiding investeert hierbij veel in stagebezoeken 

(met een streefdoel van zes bezoeken per student). Positief vindt de commissie hierbij dat er niet 

enkel aandacht is voor het functioneren van de student als leraar, maar ook voor de effectiviteit 

in functie van leerresultaten bij de leerlingen. Via een apart opleidingsonderdeel wordt gewaar-

borgd dat alle studenten kennis maken met het bredere schoolgebeuren.

Ten slotte is de kwaliteit van het studiemateriaal volgens de commissie goed. Het gebruikte mate-

riaal is degelijk uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 

van beeld- en geluidsmateriaal, artefacten, realia en websites. De opleiding maakt sinds kort 

gebruik van het elektronisch leerplatform Blackboard. Dit wordt gewaardeerd door de meeste 

studenten, omdat ze hiermee hebben leren werken tijdens hun basisopleiding. 

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Dans, Drama en Muziek. 

De toetsvorm voor elke onderwijsactiviteit wordt per opleiding opgenomen in de studiegids en 

in de Trotter. De beoordelingscriteria worden door de docent meegedeeld bij het begin van het 
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semester. Deze informatie is terug te vinden op Blackboard. De toetsvormen worden vastgelegd 

door de centrale Hogeschool Onderwijsraad. De opleiding heeft evenwel geen geëxpliciteerd 

toetsbeleid. De commissie pleit om hier werk van te maken en de toetsing sterker aan te sturen. 

Gezien het grote aantal verschillende vakdidactieken bij Muziek is de nood hieraan het grootst 

voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek.

Binnen de opleidingsonderdelen wordt gebruik gemaakt van een of meerdere evaluatievormen 

die afgestemd zijn op de te realiseren competenties. Er wordt een breed spectrum aan evaluatie-

vormen benut. Er zijn veel mondelinge examens, maar er wordt ook gebruik gemaakt van schrif-

telijke kennis en casustoetsen, vaardigheidstoetsen, stage- en praktijkopdrachten, projecten en 

reflectieopdrachten. De commissie waardeert deze variatie aan examenvormen. 

De opleiding hecht veel belang aan de beoordeling van de stage. Ze streeft daarbij een zo be-

trouwbare, valide en objectief mogelijke beoordeling na. De stages worden beoordeeld aan de 

hand van de observaties door de stagebegeleider en de mentor, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van geformaliseerde documenten. Deze documenten werden ontwikkeld in overleg met ELAnt en 

externen en zijn gebaseerd op de basiscompetenties van de leraar SO. Het stageverslag bundelt 

de observatieverslagen, agenda, lesvoorbereidingen/lesplannen/jaarplannen, zelfevaluatie en 

beoordeling. Op basis van dit verslag verschijnt de student voor een jury met vertegenwoordigers 

uit het werkveld. De commissie waardeert dit.

De commissie heeft een staal van voorbeeldvragen kunnen inzien en vindt de kwaliteit behoor-

lijk. De toetsing is gekoppeld aan de nagestreefde competenties. Op basis van de stageverslagen 

en de commentaren van cursisten en alumni, kan de commissie getuigen dat de feedback over 

het algemeen voldoende is.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie. 

De toetsvorm voor elke onderwijsactiviteit wordt opgenomen in de studiegids. De beoordelings-

criteria worden door de docent meegedeeld bij het begin van het semester. Deze informatie is 

terug te vinden op Blackboard. De toetsvormen worden vastgelegd door de centrale Hogeschool 

Onderwijsraad. De commissie vindt het positief dat er een start gemaakt is voor het ontwikkelen 

van een gemeenschappelijk toetsbeleid.

Binnen de opleidingsonderdelen wordt gebruik gemaakt van een of meerdere evaluatievormen 

die afgestemd zijn op de te realiseren competenties. Er wordt een breed spectrum aan evaluatie-

vormen benut. Er wordt gebruik gemaakt van schriftelijke en mondelinge examens, individuele 

en groepsopdrachten, projectopdrachten, een portfolio, vaardigheidstoetsen en reflectieopdrach-

ten. De opleiding heeft de voorbije jaren gewerkt aan het expliciteren van de evaluatiecriteria. De 

commissie waardeert dit. Ze heeft vastgesteld dat hierdoor de transparantie van de beoordeling 

toegenomen is. Toch lijkt het haar zinvol om nog verder te investeren in het communiceren van 

de beoordelingscriteria aangezien deze nog niet altijd bekend blijken voor de studenten. 

De stages worden beoordeeld aan de hand van de observaties door de stagebegeleider en het 

portfolio met observatieverslagen, lesvoorbereidingen, beoordelingsfiches en reflectieverslagen. 

Vertegenwoordigers van het werkveld geven aan dat de samenwerking met betrekking tot stage-

begeleiding en -beoordeling de voorbije jaren sterk verbeterd is en de docenten open staan voor 
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de mening van de mentoren uit de scholen. Sommige vertegenwoordigers van het werkveld  

betreuren wel dat de beoordeling door een jury is afgeschaft.

De commissie heeft een staal van voorbeeldvragen kunnen inzien en vindt de kwaliteit ervan 

goed. De toetsing is gekoppeld aan de nagestreefde competenties. Op basis van de portfolio’s en 

de commentaren van cursisten en alumni, kan de commissie getuigen dat ook de feedback over 

het algemeen van goede kwaliteit is.

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Dans, Drama, Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

De opleidingen sluiten aan bij de masteropleidingen Drama, Muziek, Audiovisuele en Beelden-

de Kunsten en Conservatie en Restauratie en de bacheloropleiding Dans. Dansers met vijf jaar 

nuttige ervaring kunnen via een artistieke toelatingsproef toegelaten worden tot de opleiding. 

Studenten die in het verleden een diploma behaalden in een kunstopleiding die in de huidige 

kwalificatiestructuur gelijk geschakeld wordt met een professionele bachelor, kunnen decretaal 

niet toegelaten worden tot de Specifieke lerarenopleiding. De opleidingen betreuren dit.

De opleidingen bieden specifieke trajecten aan op basis van de vooropleiding van de studenten. 

Voor Muziek wordt er bovendien een intakegesprek gehouden met alle studenten om te komen 

tot een individueel traject. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de opleidingen goed aansluiten 

bij de vooropleiding van studenten. 

Studenten kunnen vrijstellingen verkrijgen op basis van eerder verworven competenties en kwa-

lificaties. Het beleid hieromtrent dient verder uitgewerkt te worden, waarbij vrijstellingen trans-

parant toegekend worden op basis van objectieve criteria en na het afleggen van een proef. De 

commissie vindt dat binnen de lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek de vrijstellingen voor 

het opleidingsonderdeel ‘Communicatievaardigheden’ (te) vlot toegekend worden omdat deze 

gekoppeld zijn aan (te) veel dipoma’s in het hoger onderwijs. De relatie met de competenties die 

moeten gerealiseerd worden in dit opleidingsonderdeel lijkt verdwenen.
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Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

SLO Dans, Drama Muziek onvoldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie voldoende

facet 2.2 eisen professionele en  
academische gerichtheid van het programma

SLO Dans, Drama Muziek voldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie goed

facet 2.3 samenhang van het programma

SLO Dans, Drama Muziek voldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie goed

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studietijd voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

SLO Dans, Drama Muziek voldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden voldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, 

Drama en Muziek. 

De visitatiecommissie is van oordeel dat de academische en de professionele gerichtheid van 

het programma, de gekozen werkvormen en toetsing ervoor zorgen dat de opleiding voldoende 

aansluit bij de noden van de instromende studenten. De vakdidactische modules bieden kansen 

om leraren te vormen die direct inschakelbaar zijn in de lespraktijk. De aansturing vanuit de 

algemeen pedagogisch-didactische vakken dient beter bewaakt te worden.

onDerwerp 3 inzet van perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

Het personeelsbeleid wordt op departementaal niveau vormgegeven en heeft betrekking op werving, 

selectie en evaluatie van het personeel. 

De opleidingen streven naar een personeelsploeg met lesgevers en stagebegeleiders die zowel 

vakinhoudelijke, onderzoeks- en artistieke expertise hebben als didactisch gekwalificeerd zijn en 

pedagogische ervaring hebben in het brede werkveld waarvoor de studenten opgeleid worden. 

Daarnaast worden geregeld gastsprekers uitgenodigd.
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Bij het aanwerven van nieuwe docenten wordt gestreefd naar het aanstellen van docenten die 

zowel in de basisopleiding als in de Specifieke lerarenopleiding les geven. Docenten voor de vak-

didactiek moeten vooral creatief en vernieuwend uitmunten in hun discipline. Het blijft moeilijk 

om deze docenten volwaardig bij de opleiding te betrekken omdat zij slechts een fractie van een 

voltijds ambt uitvoeren. 

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit personeel’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, 

Drama en Muziek. 

De commissie heeft vastgesteld dat de lesgevers een grote betrokkenheid tonen bij de leraren-

opleiding en ondanks vaak kleine aanstellingen zich sterk engageren om de studenten te begeleiden. 

De commissie waardeert dit. 

Op basis van haar gesprekken, nazicht van het cursusmateriaal en informatie over de profielen 

van de lectoren, meent de commissie dat de opleiding kan rekenen op een team van docenten 

met grote vakinhoudelijke expertise. Heel wat docenten hebben recente ervaring in het onder-

wijs. Een aantal docenten doet wetenschappelijk onderzoek of speelt een rol in maatschappelijke 

dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn participatie aan de besprekingen over de hervormin-

gen van het deeltijds kunstonderwijs, werkgroepen van de Vlaamse Onderwijsraad en deelname 

aan stuurgroepen en projecten van het expertisenetwerk ELAnt. De commissie vindt evenwel 

dat de opleiding over te weinig docenten beschikt die ook een grondige pedagogisch-didactische 

onderbouwing van de programma’s kunnen waarborgen. De commissie pleit ervoor dat de oplei-

ding op dit vlak versterkt wordt, enerzijds door het beter inzetten en delen van de beschikbare 

expertise en anderzijds door het uitbreiden van het aantal docenten met dergelijke expertise. De 

docenten van de vakdidactische opleidingsonderdelen hebben zonder twijfel een grote vakin-

houdelijke expertise, maar de commissie mist bij een deel van deze docenten de verbondenheid 

met de opleiding en met het algemeen pedagogisch-didactisch kader. 

De opleiding heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in het formaliseren van het personeelsbeleid. 

Zo werd er een personeelsbeleidsplan uitgeschreven dat zich richt op personeelsbeheer, orga-

nisatiebeleid en personeelszorg en past binnen een streven naar het afstemmen van de com-

petenties van het personeel op de doelstellingen van de opleidingen. De commissie waardeert 

deze inspanningen, maar heeft wel vastgesteld dat de vele kleine aanstellingen het vaak moeilijk 

maken om voldoende te overleggen met alle personeelsleden en hen aan te sturen in functie van 

de doelstellingen van de opleidingen.

De opleiding hecht verder veel belang aan het opvangen van nieuwe personeelsleden en heeft 

een ‘docentenwegwijzer’ met allerhande praktische informatie. Het blijft een uitdaging om de 

docenten in functie van hun competenties en interesses optimaal in te zetten in de opleiding. 

Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de statuten, de formele bevragingen van studenten 

als met informele feedback. Een cyclus van functioneringsgesprekken (maximaal om de vijf jaar) 

werd opgestart. De commissie heeft vastgesteld dat sommige docenten geregeld deelnemen aan 

bijscholingen en projecten van het Expertisenetwerk ELAnt. De commissie waardeert de recente 

inspanningen om deze participatie te verbreden tot een groter aandeel van de docenten. Verder 

speelt een aantal docenten een actieve rol binnen internationale (onderwijs)netwerken. De com-

missie waardeert de aandacht die de opleiding besteedt aan onderwijsprofessionalisering. Het 
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lijkt de commissie evenwel zinvol om in het professionaliseringsbeleid meer aandacht te beste-

den aan de algemeen pedagogisch-didactische evoluties en de specifieke rol van een docent als 

lerarenopleider. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit personeel’ als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende 

Kunsten en Conservatie/Restauratie. 

De opleiding wordt georganiseerd door een relatief klein, maar hecht team. De docenten tonen 

onafhankelijk van de grootte van hun aanstelling voor de Specifieke lerarenopleiding een groot 

engagement voor en een grote betrokkenheid bij de opleiding. De commissie waardeert dit. Bin-

nen het departement Koninklijke Academie is er een hoge benoemingsgraad, wat als gevolg heeft 

dat er in de nabije toekomst weinig ruimte is voor de benoeming van de nieuwe docenten. 

Op basis van haar gesprekken, nazicht van het cursusmateriaal en informatie over de profielen 

van de lectoren, meent de commissie dat de opleiding kan rekenen op een onderwijskundig en 

didactisch gekwalificeerd team van docenten. De docenten beschikken over een brede variatie 

aan diploma’s en achtergronden. Er is een degelijke algemeen didactische expertise en veel voe-

ling met het werkveld waarin de studenten zullen terecht komen. Heel wat docenten hebben 

recente ervaring in het onderwijs. Een aantal docenten doet wetenschappelijk onderzoek dat ver-

taald wordt in het onderwijs of speelt een rol in maatschappelijke dienstverlening. Voorbeelden 

hiervan zijn participatie aan de door Canon geïnitieerde denktank cultuureducatie, de opleiding 

onderwijscoaching en deelname aan stuurgroepen en projecten van het expertisenetwerk ELAnt. 

De opleiding is bezig met het formaliseren van het personeelsbeleid. Zo heeft de opleidingscoör-

dinator een nascholing gevolgd rond het houden van functioneringsgesprekken. De commissie 

waardeert deze aanzetten, maar beveelt aan om de opgedane inzichten snel te implementeren 

en werk te maken van een explicieter onthaalbeleid, systematische functioneringsgesprekken 

en individuele functiebeschrijvingen. Op die manier kan de taakbelasting ook beter in kaart ge-

bracht worden en kunnen indien nodig maatregelen genomen worden om deze bij te sturen. 

De commissie heeft vastgesteld dat de meeste docenten geregeld deelnemen aan bijscholingen 

en projecten van het Expertisenetwerk ELAnt. Ook spelen een aantal docenten een actieve rol 

binnen de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV). De commissie waardeert ook dat 

het professionaliseringsbeleid aandacht besteedt aan de specifieke rol van een docent als lera-

renopleider. Ze vindt verder dat er een goed evenwicht gevonden wordt tussen de individuele 

initiatieven van de docenten en de aansturing in functie van specifieke noden van de opleiding. 

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit personeel’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Dans, Drama en Muziek. 

De opleiding wordt aangestuurd door het opleidingshoofd Specifieke lerarenopleiding die tevens 

coördinator van de Specifieke lerarenopleiding Dans is (samen 0,64 voltijds equivalent of VTE), 

de coördinator van de Specifieke lerarenopleiding Drama (0,20 VTE) en de coördinator van de 
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Specifieke lerarenopleiding Muziek (0,30 VTE). De opleiding kan rekenen op administratieve en 

organisatorische ondersteuning van een aantal departementale medewerkers. 

De opleidingen beschikken over een vast docententeam, dat instaat voor de gemeenschappelijke 

opleidingsonderdelen, de stages en de vakdidactieken Dans en Drama. Binnen de SLO Muziek 

echter varieert de vraag naar de specifieke vakdidactieken per instrument jaarlijks, waardoor ook 

het docententeam verandert. Het onderwijzend personeel van de Specifieke lerarenopleidingen 

Dans, Drama en Muziek telt 28 leden. Hun opdracht binnen de opleidingen is meestal beperkt: in 

totaal gaat het over 2,66 VTE. Velen combineren hun taak als docent met deze als stagebegeleider 

(12) of begeleider van een educatief project (3). Per opleiding gaat het voor de Specifieke leraren-

opleiding Dans om 0,54 VTE voor 15 studenten (in 2010–2011), voor de Specifieke lerarenoplei-

ding Drama om 0,77 VTE voor 16 studenten en voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek om  

1,35 VTE voor 53 studenten.

De commissie heeft vastgesteld dat de docenten hard werken om het kwaliteitsvol onderwijs te 

verschaffen. Het onderwijzend personeel slaagt daarin en door onder meer de nodige feedback 

te geven aan de studenten, onderling te overleggen en deel te nemen aan professionaliseringsini-

tiatieven. Toch is de commissie van oordeel dat de kleine aanstellingen voor vakdidactiek, in het 

bijzonder voor de discipline Muziek, de afstemming met en de aansturing van deze docenten be-

moeilijken. Zoals hoger aangehaald (zie facet 3.1), zou ook de algemeen pedagogisch-didactische 

expertise binnen de opleiding versterkt kunnen worden. De commissie is dan ook van oordeel dat 

het totaal aantal beschikbare personeelsmiddelen, de gemaakte keuzes in het programma (met 

een keuze voor een groot aantal vakdidactische specialisaties) en de keuzes die gemaakt wor-

den met betrekking tot het verdelen van de beschikbare personeelsmiddelen nogmaals grondig 

zouden moeten overwogen en op elkaar afgestemd moeten worden. Men kan hierbij ook samen-

werking met andere opleidingen/instellingen overwegen. Dit zou volgens de commissie immers 

kunnen bijdragen tot een verdere kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit personeel’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

De opleiding wordt gecoördineerd door de coördinator SLO die hiervoor een aanstelling van  

0,35 voltijds equivalent (VTE) heeft. Het departementshoofd en de departementssecretaris on-

dersteunen de opleiding elk voor 0,10 VTE. De opleiding kan verder rekenen op de administra-

tieve en organisatorische ondersteuning door de opleidingssecretaris (0,40 VTE) en een aantal 

departementale medewerkers.

De opleiding telt zeven docenten, die samen 1,95 VTE vertegenwoordigen voor hun onderwijs-

activiteiten in de Specifieke lerarenopleiding. De commissie heeft vastgesteld dat de docenten 

hard werken om het onderwijs kwaliteitsvol te verschaffen. Zij is van oordeel dat het beschikbare 

team over de nodige expertise beschikt en net groot genoeg is in verhouding tot het aantal stu-

denten (50 studenten in 2009–2010) om dit ook te verwezenlijken. Voorts blijkt dat de docenten 

binnen hun opdracht ruimte hebben om de nodige feedback te geven aan de studenten, onder-

ling te overleggen en deel te nemen aan professionaliseringsinitiatieven. 
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Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel 

SLO Dans, Drama en Muziek voldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie  goed

facet 3.2 kwantiteit personeel  voldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet materiële voorzieningen als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, 

Drama, Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

De commissie heeft de gebouwen en lokalen waar de opleidingen gebruik van maken, tijdens 

haar bezoek aan de Artesis Hogeschool Antwerpen bezocht. Beide departementen beschikken 

over karakteristieke gebouwen waar een sterke inbedding in een artistieke omgeving gewaar-

borgd is. De commissie vindt deze infrastructuur stimulerend voor de Specifieke lerarenoplei-

dingen in de diverse kunstdisciplines. Het Conservatorium kan gebruik maken van moderne 

infrastructuur die geïntegreerd is met het cultuurcentrum deSingel. Het departement beschikt 

evenwel ook over oudere infrastructuur waarin geleidelijk aan geïnvesteerd wordt om deze te 

laten voldoen aan de noden van het hedendaags onderwijs. Hetzelfde geldt voor de gebouwen 

van de Academie. Ook in deze gebouwen zijn nog extra investeringen nodig om te voldoen aan de 

hedendaagse veiligheidsvoorschriften en onderwijsnoden. 

Op beide campussen zijn de leslokalen over het algemeen goed uitgerust. Er is een breed aanbod 

van auditoria, leslokalen en lokalen die geschikt zijn voor praktijkoefeningen in het kader van 

de vakdidactiek. Binnen de Academie is er wel een nood aan meer kleine leslokalen die geschikt 

zijn voor interactieve leervormen en actuele begeleidingsvormen. Een aantal lokalen biedt niet 

de gewenste akoestische kwaliteit. In het Conservatorium waren op het moment van de visitatie 

enkele Smartboards aanwezig. In de gebouwen van de Academie was dit nog niet het geval. De 

commissie beveelt aan hier (verder) in te investeren.

Op beide campussen kunnen de studenten gebruik maken van bibliotheken met een uitgebreide 

collectie. De commissie waardeert dit ten zeerste. Studenten hebben toegang tot een uitgebreide 

collectie boeken over muziekdidactiek op de campus van het Conservatorium. De collectie op het 

vlak van drama- en dansdidactiek is beperkter. De collectie op de campus van de Academie heeft 

een uitgebreide vakdidactische collectie op het vlak van Beeldende Kunsten en Conservatie/Res-

tauratie. Voor onderwijskundige en algemeen-didactische literatuur kunnen de studenten ge-

bruik maken van de bibliotheek van het departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal 

werk. Het blijft een uitdaging voor de docenten om de studenten naar deze belangrijke bronnen 

van informatie te leiden. Dat moet gericht vanuit opdrachten en projecten gebeuren.



52 Specifieke lerarenopleiding – Artesis Hogeschool Antwerpen

Ten slotte maakt de opleidingen sinds een aantal jaar gebruik van het elektronisch leerplat-

form Blackboard omdat ze hier in de basisopleiding reeds mee gewerkt hebben.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als excellent voor de Specifieke lerarenopleidingen  

Dans, Drama en Muziek en als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/

Restauratie.

De Artesis Hogeschool Antwerpen heeft een beleidsplan voor studieloopbaanbegeleiding waarbij 

zowel aandacht besteed wordt aan de instroom, de doorstroom en de uitstroom van studenten. 

Het Conservatorium heeft hierbij aansluitend een departementaal beleidsplan uitgewerkt. Ver-

der heeft de Artesis Hogeschool Antwerpen een uitgewerkt zorgbeleid dat binnen de departe-

menten wordt geïmplementeerd door zorgcoördinatoren. 

De opleiding en de centrale diensten hechten belang aan het goed informeren van toekomstige 

studenten. Dit gebeurt via brochures, de website van de hogeschool en informatiemomenten. 

Ook tijdens de opleiding wordt de informatie verstrekt via verschillende kanalen.

Tijdens de opleiding worden de studenten in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama,  

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie intensief begeleid. Dit gebeurt in eerste 

instantie door de docenten en de opleidingscoördinatoren. Zij zijn makkelijk bereikbaar en geven 

de nodige vakinhoudelijke begeleiding. 

Naast de begeleiding door de docenten, beschikken de opleidingen over een uitgebreid aanbod 

van ondersteuningsmaatregelen. Deze begeleiding wordt opgedeeld in studietrajectbegeleiding, 

studievoortgang en studentenbegeleiding.

De studietrajectbegeleiding wordt opgenomen door de opleidingscoördinatoren en het studen-

tensecretariaat. Zij geven informatie over het traject en de afstemming met werk en gezinsleven 

en helpen bij het maken van keuzes met betrekking tot het spreiden van de opleiding. Tijdens de 

opleiding kunnen studenten met vragen over hun studietraject bij de opleidingscoördinatoren 

terecht en worden, indien nodig, motivatiegesprekken gevoerd met studenten die het moeilijk 

hebben de studie te combineren met hun andere activiteiten. Bovendien wordt na ieder semester 

een individueel gesprek georganiseerd tussen de opleidingscoördinatoren en iedere student om 

de studieresultaten en de voortgang te bespreken.

De studievoortgang wordt geregistreerd via het softwarepakket BaMaFlex. Dit pakket laat toe 

de inschrijving, studieduur en examenresultaten van iedere student op te volgen. Dit systeem 

biedt de opleidingen nuttige informatie. Het lijkt de commissie zinvol deze informatie nog meer 

te analyseren. Beslissingen met betrekking tot de studievoortgang worden genomen door de exa-

mencommissie en de departementsraad. 

De studentenbegeleiding wordt binnen de Artesis Hogeschool Antwerpen op drie niveaus geor-

ganiseerd. Binnen het departement en de opleiding wordt eerstelijnsbegeleiding geboden. Deze 

begeleiding wordt ondersteund via centrale voorzieningen op hogeschoolniveau. De studenten-

begeleiding richt zich op drie hoofddoelen: voorkomen van problemen door het geven van in-

formatie, signaleren van problemen en oplossen van problemen door samen met de student op 

zoek te gaan naar strategieën zoals studiemethode, vakinhoudelijke ondersteuning, psychosoci-

ale hulpverlening, oriëntering en heroriëntering. In de derde lijn kunnen studenten met sociale, 
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psycho logische, emotionele of financiële problemen doorverwezen worden naar dienstverlening 

van de Sociale Voorzieningen Artesis Hogeschool Antwerpen Antwerpen (SOVOHA).

Studenten kunnen verder ook terecht bij de ombudspersoon. Deze werkt onafhankelijk en is 

geen docent in de Specifieke lerarenopleiding.

De commissie waardeert het begeleidingsaanbod voor studenten op opleidings-, departementaal 

en centraal niveau. Zij vindt dit goed uitgewerkt en heeft vastgesteld dat het voldoet aan de no-

den van de studenten. 

Het Conservatorium hecht veel belang aan het verder ondersteunen van studenten na het af-

studeren. Zo kunnen studenten gebruik blijven maken van de bibliotheek, kunnen ze deelne-

men aan projecten en masterclasses, worden ze uitgenodigd om concerten en voorstellingen te 

geven. Ze kunnen tot twee jaar na afstuderen gebruik maken van repetitie- en opnamelokalen 

en deelnemen aan nascholingsinitiatieven en worden op de hoogte gebracht van vacatures in 

de lerarerenopleiding. Dit alles draagt ertoe bij dat heel wat studenten contact houden met de 

opleidingen en beroep blijven doen op de expertise van de docenten. De commissie stelt zorg voor 

recent afgestudeerden zeer op prijs.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding

SLO Dans, Drama en Muziek excellent

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie goed

De visitatiecommissie is van mening dat er in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Binnen de Artesis Hogeschool Antwerpen werd een beleidsnota ‘Integrale Kwaliteitszorg’ uit-

gewerkt. Belangrijke principes hierin zijn de systematische evaluatie en de operationalisering 

van het principe Plan-Do-Check-Act. Het centrale beleid focust zich vooral op ondersteunende 

projecten, terwijl de organisatie van de kwaliteitszorg gekenmerkt wordt door een grote depar-

tementale autonomie.

Binnen beide departementen is een departementale IKZ stuurgroep aangesteld die het departe-

mentale IKZ-beleid uitschrijft en opvolgt. Deze stuurgroep bepaalt welke evaluaties/metingen 

georganiseerd worden en op welk niveau, wat verwacht wordt van de resultaten van de evalua-

ties (zwakke punten, sterke punten en verbetertrajecten), neemt akte van resultaten van evalu-

aties en stelt eventueel bijkomende evaluaties voor, stelt prioriteiten voor verbetertrajecten, rap-

porteert het IKZ-beleid aan de departementsraad en bereidt beslissingen voor op het domein van 

IKZ voor de departementsraad en verzorgt een transparante communicatie over IKZ binnen het 

departement. In de departementale stuurgroep IKZ zetelen het departementshoofd, de departe-
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mentale IKZ-coördinator, een vertegenwoordiger per opleiding en drie studenten, onder wie één 

uit de Specifieke lerarenopleiding. De departementale stuurgroep vergadert om de zes weken. De 

vertegenwoordiger Specifieke lerarenopleiding in de departementale stuurgroep, zetelt ook in de 

opleidingsstuurgroep IKZ SLO.

Binnen ieder departement is een IKZ-coördinator aangesteld die de departementale stuurgroep 

kwaliteitszorg organiseert, het departementaal beleidsplan IKZ opvolgt, concretiseert en evalu-

eert en die de link vormt met zowel de opleidingsstuurgroepen IKZ als met het kwaliteitszorg-

beleid op hogeschoolniveau.

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
Binnen het Conservatorium is kwaliteitszorg een vast agendapunt op de docentenvergaderingen 

van de lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek.

Opleidingsonderdelen worden driejaarlijks geëvalueerd aan de hand van opleidingsonderdee-

levaluaties. Nieuwe opleidingsonderdelen, opleidingsonderdelen die een verbetertraject onder-

gaan of opleidingsonderdelen die een conceptuele wijziging hebben ondergaan worden jaarlijks 

bevraagd. Daarnaast worden jaarlijks studententevredenheidsgesprekken gevoerd om specifieke 

problemen en pijnpunten met de studenten te bespreken. In het verleden werd het volledige 

programma ook schriftelijk geëvalueerd door de studenten Dans en Muziek. 

Zowel alumni als het werkveld worden sinds kort actiever betrokken bij de interne kwaliteitszorg 

van de opleiding. Naast een alumni- en werkveldbevraging, worden ook de mentoren geregeld 

afzonderlijk bevraagd.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
Op opleidingsniveau is binnen de Academie een opleidingsstuurgroep IKZ voor de Specifieke lera-

renopleiding geïnstalleerd, waarin het voltallige SLO-team zetelt. De IKZ-stuurgroep SLO stuurt 

de onderwijskwaliteitszorg van de opleiding, bespreekt de resultaten van de evaluaties, analy-

seert deze resultaten en maakt hiervan verslag op, bepaalt, na samenspraak met de departemen-

tale stuurgroep, de verbetertrajecten en volgt deze nauwkeurig op. De opleidingsstuurgroep IKZ 

komt ongeveer zes keer per academiejaar samen. De vergaderingen worden gepland tijdens de 

opleidingsraad SLO, zodat het volledige team betrokken blijft.

Opleidingsonderdelen werden tot nog toe jaarlijks geëvalueerd aan de hand van opleidingson-

derdeelevaluaties. Recent werd beslist om deze systematiek te doorbreken en enkel opleidings-

onderdeelevaluaties uit te voeren voor nieuwe opleidingsonderdelen, opleidingsonderdelen die 

een verbetertraject ondergaan of opleidingsonderdelen die een conceptuele wijziging hebben 

ondergaan. Wel wordt jaarlijks het volledige programma door de studenten geëvalueerd en wor-

den jaarlijks studententevredenheidsgesprekken gevoerd om meer diepgaande feedback van de 

studenten te krijgen.

Zowel alumni als het werkveld worden sinds kort actiever betrokken bij de interne kwaliteitszorg 

van de opleiding. Naast een alumni- en werkveldbevraging, werd ook een vaste resonantiegroep 

werkveld en een resonantiegroep alumni opgericht.
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facet 5.1 evaluatie resultaten

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als onvoldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Dans, Drama en Muziek. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de voorbije jaren sterk geïnvesteerd heeft in het 

ontwikkelen van de interne kwaliteitszorg. Zij wordt hierbij ondersteund door een aantal instru-

menten die op hogeschoolniveau ontwikkeld werden. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering 

van de interne kwaliteitszorg binnen de opleiding.

De opleiding verzamelt zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over de kwaliteit van de 

opleiding. De commissie waardeert de tevredenheidsgesprekken die toelaten de bezorgdheden 

van studenten diepgaand te bevragen. De voorbije jaren werden jaarlijks alle opleidingsonder-

delen door de studenten geëvalueerd. Wanneer deze frequentie verminderd wordt, lijkt het de 

commissie wel zinvol om opnieuw alle studenten het hele programma te laten evalueren. De 

commissie waardeert dat de opleiding het werkveld en de alumni sinds kort actiever betrekt bij 

de interne kwaliteitszorg van de opleiding.

Het lijkt de commissie verder zinvol om te investeren in het formuleren en toepassen van ex-

pliciete streefdoelen en -cijfers binnen de interne kwaliteitszorg. Zij heeft vastgesteld dat de 

opleiding hiertoe reeds aanzetten doet, maar dat er nog kansen liggen om de kwaliteitszorg te 

versterken.

De commissie waardeert de uitgebouwde overlegstructuur en de ondersteuning door een depar-

tementale IKZ-coördinator. Toch vindt zij dat de interne kwaliteitszorg nog sterker aangestuurd 

kan worden. Enerzijds kan dit door het departementaal beleidsplan IKZ meer systematisch te ge-

bruiken en te vertalen in jaaractieplannen met SMART-geformuleerde doelstellingen. Anderzijds 

lijkt het de commissie zinvol om de invoering van een breder kwaliteitsmodel als kader voor de 

interne kwaliteitszorg te overwegen. De opleiding geeft aan de PDCA-cyclus te volgen. Hoewel 

hiertoe aanzetten gegeven worden, is de commissie van mening dat deze cyclus nog systemati-

scher kan toegepast worden om zo te komen tot concrete acties en realisaties op korte termijn. 

Het zelfevaluatierapport was vrij beknopt en gaf weinig informatie over bepaalde aspecten van 

de opleiding. Het vormde wel een goede basis voor de gesprekken tijdens het bezoek. Deze ge-

sprekken vormden dan ook een nuttige aanvulling op het zelfevaluatierapport en hebben de 

commissie in staat gesteld een gefundeerde evaluatie van de opleiding te maken.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Beel

dende Kunst en Conservatie/Restauratie. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de voorbije jaren sterk geïnvesteerd heeft in 

het ontwikkelen van de interne kwaliteitszorg. Zij wordt hierbij ondersteund door een aantal 

instrumenten die op hogeschoolniveau ontwikkeld werden. Alle lesgevers worden hier actief bij 

betrokken.
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De opleiding verzamelt zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over de kwaliteit van de 

opleiding. De commissie waardeert de combinatie van systematische schriftelijke bevragingen 

van studenten met tevredenheidsgesprekken die toelaten de achterliggende bezorgdheden van 

studenten meer diepgaand te bevragen. De commissie waardeert het ook dat de opleiding het 

werkveld en alumni sinds kort actiever betrekt bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding. 

De commissie vindt het positief dat de opleiding werkt met streefdoelen en -cijfers binnen de 

interne kwaliteitszorg. Zo hanteert de opleiding een streefcijfer van 3 (op een 4-puntenschaal). 

Scoort een opleidingsonderdeel lager, dan wordt een verbetertraject geïnitieerd.

De commissie waardeert de uitgebouwde overlegstructuur en de ondersteuning door een depar-

tementale IKZ-coördinator. Toch vindt zij dat de interne kwaliteitszorg nog sterker kan aange-

stuurd kan worden. Enerzijds kan dit door het departementaal beleidsplan IKZ meer systema-

tisch te gebruiken en te vertalen in jaaractieplannen met SMART-geformuleerde doelstellingen 

op korte termijn. Anderzijds lijkt het de commissie zinvol om de invoering van een breder kwa-

liteitsmodel als kader voor de interne kwaliteitszorg te overwegen. De opleiding geeft aan de 

PDCA-cyclus te volgen. Hoewel hiertoe aanzetten gegeven worden, is de commissie van mening 

dat deze cyclus nog systematischer kan toegepast worden om te komen tot concrete acties en 

realisaties op korte termijn. 

Het zelfevaluatierapport was vrij beknopt en gaf weinig informatie over bepaalde aspecten van 

de opleiding. Het vormde wel een goede basis voor de gesprekken tijdens het bezoek. Deze ge-

sprekken vormden dan ook een nuttige aanvulling op het zelfevaluatierapport. Samen hebben ze 

de commissie in staat gesteld een gefundeerde evaluatie van de opleiding te maken.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Dans, Drama, Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

De commissie waardeert dat de opleidingen de PDCA-cyclus als basis voor de interne kwali-

teitszorg gebruiken. Ze stelde met tevredenheid vast dat de lectoren en de verantwoordelijken 

voor kwaliteitszorg snel aanpassingen doorvoeren op basis van de verkregen feedback. Ook de 

studenten lieten de commissie weten dat geregeld aanpassingen in het opleidingsprogramma 

gebeuren op basis van gegeven signalen van ontevredenheid, bijvoorbeeld tijdens tevredenheids-

gesprekken. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van de opdrachten in het kader van ‘stage 

schoolgebeuren’ en ‘didactische praktijk’ om de benodigde studietijd in lijn te brengen met de 

begrote studietijd in de Academie en het oprichten van een resonantiegroep voor het werkveld 

binnen het Conservatorium. De commissie waardeert de manier waarop de opleidingen inspelen 

op signalen over de kwaliteit van de opleiding. Niettemin meent de commissie dat het verder 

structureren van deze aanpak, met geëxpliciteerde prioriteiten, deadlines en verantwoordelijken 

zou kunnen bijdragen tot het versterken van de interne kwaliteitszorg van de opleiding. 
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facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek. 

Met het onderwijzend personeel worden individuele functioneringsgesprekken gehouden. Het 

personeel is vertegenwoordigd in de opleidingsstuurgroep kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een 

agendapunt op de docentenvergaderingen. De opleidingscoördinatoren en een deel van de do-

centen zijn actief betrokken bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding. Andere docenten die 

voor een kleine opdracht aangetrokken worden, zijn niet altijd even actief betrokken bij de in-

terne kwaliteitszorg. Hoewel de commissie begrip heeft voor de moeilijkheid om deze mensen 

actiever bij de kwaliteitszorg te betrekken, beveelt zij toch aan hier meer tijd en inspanningen in 

te investeren. Een sterkere aansturing van net deze docenten zou immers kunnen bijdragen tot 

een verder kwaliteitsverbetering van de opleiding.

De studenten worden betrokken bij de interne kwaliteitszorg via studententevredenheids-

gesprekken die de opleiding jaarlijks organiseert. Ze worden ook schriftelijk bevraagd. Studenten 

zijn vertegenwoordigd in de stuurgroepen IKZ op opleidings- en departementaal vlak en in de 

departementale raad. De commissie waardeert dat de studenten actief betrokken worden bij de 

interne kwaliteitszorg van de opleiding.

De commissie waardeert het dat de opleiding de voorbije jaren inspanningen gedaan heeft om de 

alumni en het werkveld sterker te betrekken bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding. Alumni 

worden zowel formeel als informeel bevraagd over de kwaliteit van de opleiding. Mentoren wor-

den tweejaarlijks bevraagd via een mentorenbevraging. Directies van het deeltijds kunstonderwijs 

worden via de directeursvereniging VERDI geregeld geconsulteerd over hun noden en wensen. Er 

wordt op korte termijn een resonantiegroep opgestart met vertegenwoordigers van het werkveld. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie.

Het personeel is actief betrokken bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding. Het volledige 

team zetelt in de opleidingsstuurgroep IKZ. Zowel docenten als studenten worden betrokken bij 

de bespreking van de resultaten van de bevragingen die de opleiding organiseert. Studenten zijn 

vertegenwoordigd in de stuurgroepen IKZ op opleidings- en departementaal vlak en in de depar-

tementale raad. De commissie waardeert dat zowel studenten als onderwijzend personeel actief 

betrokken zijn bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding.

De commissie vindt het goed dat de opleiding de voorbije jaren inspanningen gedaan heeft om 

de alumni en het werkveld sterker te betrekken bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding. 

Alumni worden zowel formeel via een alumni-onderzoeksproject als informeel bevraagd over de 

kwaliteit van de opleiding. Hetzelfde geldt voor het werkveld dat via een werkveldbevraging en 

informele contacten in het kader van stages bevraagd wordt. De commissie stelt het op prijs dat 

sinds kort ook resonantiegroepen opgestart zijn met alumni en werkveld. 
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Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten

SLO Dans, Drama Muziek onvoldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie voldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

voldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, 

Drama en Muziek. 

De opleidingen betrekken personeel, studenten, alumni en werkveld bij de interne kwaliteitszorg, 

voeren metingen uit naar de kwaliteit van de aparte opleidingsonderdelen en het programma als 

geheel en implementeren op basis daarvan verbetermaatregelen. Deze aanpak kan nog verder 

gesystematiseerd en geoptimaliseerd worden door een aantal ingrepen, maar bewijst nu reeds 

de nodige kwaliteit te leveren.

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, 

Drama en Muziek.

Zowel alumni als het werkveld zijn positief over het niveau van de afgestudeerden. Jonge kun-

stenaars krijgen een sterke vakdidactische opleiding met veel aandacht voor (ontwikkelings)

psychologie. Ze kunnen deze inzichten toepassen in verschillende stagecontexten. Zoals eerder 

aangegeven (zie facet 2.1) wordt de doelstelling van de opleiding ‘de student verwerft binnen de 

lerarenopleiding didactische en pedagogische competenties’ volgens de commissie minder sterk 

gerealiseerd in de opleiding. Niettemin vinden de studenten dat zij bij het afronden van hun 

opleiding over het algemeen de tien functionele gehelen van de basiscompetenties en de bijbe-

horende attitudes voldoende beheersen, zonder dat er in de opleiding aan alle facetten evenveel 

expliciete aandacht aan besteed is.

Een bevraging van het werkveld peilde naar het belang en de verworvenheid van de eindcom-

petenties. Voor elk van de tien functionele gehelen konden de respondenten antwoorden hoe 

belangrijk zij deze vonden en in welke mate deze eindcompetenties door hun afgestudeerden 

werden verworven. Uit de resultaten blijkt dat ‘de leraar als begeleider van leer- en ontwikkel-

proces’, ‘de leraar als inhoudelijk expert’ en ‘de leraar als lid van een schoolteam’ als belangrijk 
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worden beschouwd en ook relatief goed beoordeeld worden bij de afgestudeerden. Het werkveld 

ziet wel nog werk in het versterken van de sociale en communicatieve vaardigheden (de leraar 

als partner van ouders/ verzorgers, de leraar als partner van externen, de leraar als lid van een 

onderwijsgemeenschap). Ook met betrekking tot het functioneel geheel ‘de leraar als innovator 

– de leraar als onderzoeker’ scoort de opleiding minder sterk volgens de resultaten van deze be-

vraging. De bevindingen van de commissie bevestigen deze resultaten. Uit de gesprekken blijkt 

dat het beroepsprofiel van de leraar, de basiscompetenties van de leraar en de beroepsattitudes 

zeker niet algemeen gekend zijn en zeker niet het referentiekader zijn waarbinnen de toekom-

stige leraren moeten functioneren.

De commissie waardeert dat de studenten in de opleiding kennis gemaakt hebben met de actuele 

evoluties in het deeltijds kunstonderwijs. Dit helpt hen om zich voor te bereiden op de context 

waarbinnen ze in de toekomst zullen moeten werken. De studenten in de Specifieke lerarenop-

leiding Muziek worden goed voorbereid op het geven van (groepsgericht) individueel onderwijs. 

Via AMC (Algemene Muziek Cultuur) en AMV (Algemene Muzikale Vorming) maken zij kennis 

met groepsgericht onderwijs. Zij zijn evenwel niet verplicht om stage te lopen in het secundair 

onderwijs om zo ervaring op te doen in het managen van grotere klassen leerlingen, bv. in de les-

sen Muzikale opvoeding of Muziekesthetica. Sommige studenten voelen zich bij afstuderen dan 

ook niet goed hier op voorbereid. Voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans en Drama speelt 

deze problematiek niet zo zeer omdat zij meestal stages lopen in het KSO en het DKO. Kansen op 

tewerkstelling in het ASO/BSO/TSO zijn zeer beperkt.

Op basis van het alumnibevraging die in 2010 werd uitgevoerd, blijkt dat 85,7 procent van de res-

pondenten actief was in het onderwijs (33,3 procent voltijds en 52,4 procent deeltijds). Meer dan 

60 procent geeft les in de lagere en/of middelbare graad van het deeltijds kunstonderwijs en iets 

meer dan de helft in de hogere graad van het deeltijds kunstonderwijs. Bijna tien procent staat 

in het kunstsecundair onderwijs en een derde in het privéonderwijs.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende 

Kunsten en Conservatie/Restauratie.

Zowel alumni als het werkveld zijn positief over het niveau van de afgestudeerden. Jonge kun-

stenaars krijgen een brede theoretische basis mee, die ze kunnen confronteren met de praktijk 

via een groot aantal stage-uren bij de verschillende relevante leeftijdsgroepen en in verschil-

lende opleidingscontexten. Hierdoor zijn de afgestudeerden van de Specifieke lerarenopleiding 

Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie goed voorbereid op de onderwijspraktijk in de 

kunsten waar een leraar met heel diverse leeftijdsgroepen geconfronteerd wordt en zowel in het 

leerplichtonderwijs als in de vrijetijdscontext. De studenten vinden dat ze de tien functionele ge-

helen met de basiscompetenties en de bijbehorende attitudes over het algemeen goed beheersen 

bij het afronden van de opleiding. Zij vinden dat de opleiding hier in elk geval impliciet voldoende 

aandacht aan besteed. 

De studenten worden goed voorbereid op het gebruiken van moderne media en worden ook op taal-

vlak goed begeleid tijdens de opleiding. Ze leren de nodige kaders voor zelfreflectie kennen en gebrui-

ken en zijn op de hoogte van de actuele evoluties in het deeltijds kunstonderwijs. Het functioneel 

geheel ‘de leraar als cultuurparticipant’ wordt, mede gezien de doelgroep, goed uitgebouwd. Hoewel 

de afgestudeerden sterk gewaardeerd worden om hun vakexpertise, gaven sommige alumni wel aan 

dat zij zich soms minder voorbereid voelen op het specifieke vakdidactische functioneren. 
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Op basis van het alumnionderzoek dat in 2009 werd uitgevoerd, blijkt dat meer dan de helft van 

de respondenten actief was in het onderwijs. Van de 101 respondenten bleken 34 alumni werk-

zaam te zijn in het kunstonderwijs en 32 in het secundair onderwijs.

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, Muziek,  

Beeldende kusnten en Conservatie/Restauratie..

De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende voor de Specifieke lera-

renopleidingen Dans, Drama, Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie. 

De opleidingen kiezen er bewust voor om geen streefcijfers te formuleren op het vlak van studie-

rendement. Ze vinden het belangrijker dat de studenten die slagen, ook effectief de basiscom-

petenties verworven hebben en voorbereid zijn op de praktijk. De commissie vindt dit streven 

belangrijk, maar ziet niet noodzakelijk een tegenstelling tussen doelstellingen op het vlak van 

gerealiseerd niveau en studierendement. Het lijkt de opleiding immers belangrijk om studenten 

zo goed mogelijk te informeren en begeleiden zodat zoveel mogelijk studenten de nagestreefde 

competenties verwerven. De commissie vindt het in dit kader positief dat de individuele routes 

van de studenten administratief opgevolgd en eventueel bijgestuurd worden. Ze raadt de oplei-

ding aan deze gegevens systematisch te analyseren en te blijven werken aan het flexibel omgaan 

met problemen die invloed hebben op het leertraject, evenwel zonder het nagestreefde eindni-

veau af te zwakken.

Uit de gegevens in het zelfevaluatierapport blijkt dat zowel de studentenaantallen als het studie-

rendement tussen het academiejaar 2007–2008 en 2009–2010 sterk gestegen zijn. In 2007–2008 

slaagde de helft van de 42 studenten voor alle opgenomen studiepunten. In 2009–2010 was dit 

70 procent van de 146 studenten. De commissie vindt deze evolutie positief. De opleiding wordt 

nog nauwelijks geconfronteerd met studenten die geen enkele studiepunt behalen (3 van de 146 

studenten in 2009–2010). De meeste studenten die afhaken doen dit omdat ze in de loop van de 

lerarenopleiding (voorlopig) kiezen voor een ander carrièrepad en omdat de combinatie tussen 

de opleiding en andere activiteiten te zwaar wordt.

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

SLO Dans, Drama Muziek voldoende

SLO Beeldende Kunsten en Conservatie Restauratie goed

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, 

Muziek, Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslisregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie Speci-

fieke lerarenopleiding’, komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwerpen tot 

een positief eindoordeel over de Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, Muziek, Beeldende 

Kunsten en Conservatie/Restauratie.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
 – Investeer verder in de kennis en gedragenheid van het profiel van de leraar secundair onderwijs 

en de basiscompetenties als kader voor de opleiding.

 – Expliciteer de impliciete gewichten die aan de functionele gehelen van de basiscompetenties 

gehecht worden.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
 – Expliciteer het beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de basiscompetenties als 

kader voor de opleiding.

 – Expliciteer de impliciete gewichten die aan de functionele gehelen van de basiscompetenties 

gehecht worden.

Onderwerp 2

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
 – Verhelder het pedagogisch-didactisch concept van de opleiding, zodat het meer sturend kan 

werken voor de invulling van het programma.

 – Breid het opleidingsonderdeel ‘Algemene didactiek’ uit en versterk het inhoudelijk.

 – Versterk de aansturing van de vakdidactici zodat de vakdidactische opleidingsonderdelen nog 

sterker bijdragen tot het realiseren van de basiscompetenties.

 – Versterk de interactie tussen de vakdidactiek en de stage.

 – Verplicht alle studenten om hun stage uit te voeren in verschillende contexten en een deel in 

klassikaal onderwijs.

 – Haal de banden aan met de collega’s van de Academie, om gebruik te maken van hun expertise 

en samen te werken aan disciplineoverstijgend werken.

 – Investeer in het uitbouwen van een netwerk van degelijke stageplaatsen.

 – Benut de competentiematrix actiever om de samenhang van het programma te bewaken.

 – Maak een uitgebreidere kwantitatieve analyse van de benodigde studietijd.

 – Stuur de beoordeling en toetsing sterker aan.

 – Wees strenger bij het toekennen van vrijstellingen voor het opleidingsonderdeel ‘Communicatie-

vaardigheden’.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
 – Benut de basiscompetenties nog sterker doorheen het programma.

 – Onderzoek of er meer ruimte kan gecreëerd worden voor specifieke vakdidactiek.

 – Haal de banden aan met de collega’s van het Conservatorium om gebruik te maken van hun 

expertise om te werken aan disciplineoverschrijdend werken.

 – Maak een uitgebreidere kwantitatieve analyse van de benodigde studietijd.

 – Communiceer de beoordelingscriteria bij beoordeling en toetsing nog beter.
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Onderwerp 3

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
 – Zet de aanwezige expertise op (algemeen) pedagogisch-didactisch vlak beter in en deel ze 

meer, breid het aantal docenten met deze expertise uit en besteed hier meer aandacht aan in 

het nascholingsbeleid.

 – Hecht in het nascholingsbeleid meer aandacht aan de rol van de docent als lerarenopleider.

 – Individualiseer de functieomschrijvingen.

 – Evalueer de beschikbare middelen en de gemaakte keuzes voor de inzet van deze middelen en 

overweeg samenwerking met andere opleidingen/instellingen.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
 – Maak werk van een explicieter onthaalbeleid, systematische functioneringsgesprekken en  

individuele functiebeschrijvingen.

Onderwerp 4

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
 – Analyseer de informatie uit BaMaFlex meer.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
 – Investeer verder in de materiële voorzieningen, en besteed hierbij aandacht aan voldoende 

kleine lokalen en Smartboards.

 – Analyseer de informatie uit BaMaFlex meer.

Onderwerp 5

De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
 – Investeer in het formuleren en toepassen van expliciete streefdoelen en -cijfers in de interne 

kwaliteitszorg.

 – Overweeg het invoeren van een kwaliteitszorgmodel en stuur de interne kwaliteitszorg nog 

sterker aan.

 – Breng de resultaten van bevragingen samen en leg op basis daarvan prioriteiten vast in  

concrete actieplannen met deadlines en verantwoordelijken. 

 – Informeer de deelnemers van bevragingen over de resultaten ervan en de acties die hieruit 

voortspruiten.

 – Betrek de docenten met een kleine aanstelling actiever bij de interne kwaliteitszorg.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten en Conservatie/Restauratie
 – Gebruik het departementaal beleidsplan IKZ en de PDCA-cyclus meer systematisch.

 – Breng de resultaten van bevragingen samen en leg op basis daarvan prioriteiten vast in  

concrete actieplannen met deadlines en verantwoordelijken.

 – Informeer de deelnemers van bevragingen over de resultaten ervan en de acties die hieruit 

voortspruiten.

Onderwerp 6

 – Analyseer de gegevens over het studierendement van de studenten systematisch en blijf  

werken aan het flexibel omgaan met problemen die invloed hebben op het leertraject.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.



64 Specifieke lerarenopleiding – Artesis Hogeschool Antwerpen

overzichtStabel van De oorDelen1

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed(G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoen aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit.

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.

 

D
ans

 D
ram

a

m
uziek

b
eeldende kunsten

conservatie/r
estauratie

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding + + + + +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en  

 domeinspecifieke eisen
V V V V V

Onderwerp 2 programma + + + + +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma O O O V V

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van  

 het programma
V V V G G

Facet 2.3 Samenhang van het programma V V V G G

Facet 2.4 Studieomvang OK OK OK OK OK

Facet 2.5 Studietijd V V V V V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V V V G  G

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V V V V V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden V V V V V

Onderwerp 3 inzet van personeel + + + + +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V V V G G

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V V V V V

Onderwerp 4 Voorzieningen + + + + +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G G G G G

Facet 4.2 Studiebegeleiding E E E G G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg + + + + +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten O O O V V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V V V V V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  

 alumni en beroepenveld
V V V V V

Onderwerp 6 resultaten + + + + +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V V V G  G

Facet 6.2 Onderwijsrendement V V V V V
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cvo brUSSel
Een onderzoek naar de kwaliteit van 
de Specifieke lerarenopleiding van  
het CVO Brussel

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van het cvo  brUSSel 

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door het CVO 

Brussel. Deelcommissie 3 bezocht de opleiding op 14 en 15 december 2011.

De opleiding vertrekt vanuit één basisstructuur en streeft ernaar deze flexibel aan te bieden. 

Studenten kunnen de opleiding volgen via het pre-service-traject of de praktijk opnemen als 

LIO-baan. In het schooljaar 2010–2011 telde de SLO 42 LIO-studenten en 50 studenten in het 

pre-service-traject. De lesgroepen worden heterogeen qua achtergrond en opleidingsniveau sa-

mengesteld.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel heeft een lange voorgeschiedenis. Aanvankelijk 

was de “Rijkstechnische Avondschool” een tweetalige school, verbonden aan het Hoger Rijksin-

stituut voor het Technisch Onderwijs. In 1933 werd gestart met een lerarenopleiding in avond- 

of weekendonderwijs. De benaming van de opleiding is geëvolueerd van ‘Rijksleergangen voor 

Technisch Onderwijs’ tot ‘Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs’ en tot de GPB-opleiding. 

Sinds 2007 is de toenmalige GPB-opleiding omgevormd tot de Specifieke lerarenopleiding. 

Het CVO  Brussel heeft ongeveer 4500 cursisten per schooljaar, waarvan 92 in de SLO in acade-

miejaar 2010–2011, en heeft 25 vestigingsplaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het CVO heeft vier pijlers: de Specifieke lerarenopleiding en het Hoger Beroepsonderwijs, de taal-

opleidingen, het tweedekansonderwijs en de opleidingen in het secundair volwassenenonder-

wijs. Het CVO maakt deel uit van de Scholengroep Brussel die, naast een centrum voor volwasse-

nenonderwijs, ook basisscholen, secundaire scholen, instellingen voor buitengewoon onderwijs, 

een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs, instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, een 

autonoom internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding omvat. De scholengroep maakt 

deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het CVO maakt ook deel uit van 

het Brussels Consortium Volwassenenonderwijs (BruCoVo). Dit is een netoverschrijdend samen-

werkingsverband van de acht centra voor volwassenenonderwijs en het centrum basiseducatie 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze negen centra bieden een aanbod van meer dan 70 

verschillende opleidingen verspreid over de 19 Brusselse gemeenten. Het consortium houdt zich 

voornamelijk bezig met het beter bekend maken en het optimaliseren van (de toegankelijkheid 

van) het globaal onderwijsaanbod.
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Daarnaast maakt de opleiding deel uit van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs. Het net-

werk heeft als doel de expertise van de verschillende lerarenopleidingen in complementariteit 

te bundelen en te ontwikkelen en dit met het oog op de verbetering van de kwaliteit en ter ver-

sterking van de dienstverlening op het vlak van de continue professionalisering van lerarenop-

leidingen. Daarnaast maakt het CVO ook deel uit van het samenwerkingsverband SloVo, dat uit 

negen CVO’s bestaat die een gezamenlijk structuurschema hebben uitgewerkt. SloVo organiseert 

jaarlijks een aantal vergaderingen en één gemeenschappelijke studiedag.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport hebben betrekking op alle varianten en trajecten bin-

nen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

De algemene doelstelling van de opleiding is het afleveren van onmiddellijk inzetbare, professio-

neel en breed geschoolde leerkrachten. Dit houdt in dat de afgestudeerde de nodige startcompe-

tenties dient te hebben om te kunnen lesgeven in het secundair onderwijs, volwassenenonderwijs 

of deeltijds kunstonderwijs en dit op het niveau waar hij/zij als leraar mag functioneren volgens de 

wettelijke bepalingen. De commissie waardeert dat de opleidingsdoelstellingen zich richten op de 

basiscompetenties leraar secundair onderwijs (Besluit van de Vlaamse Regering, 5 oktober 2007). 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding alle functionele gehelen van de basiscompeten-

ties en de attitudes nastreeft, maar wel een weging toekent aan welke functionele gehelen zij veel 

belang hecht en aan welke minder. De opleiding beschrijft haar keuze als ‘een groot deel van de 

aandacht gaat naar competenties die rechtstreeks impact hebben op de onderwijspraktijk, de zo-

genaamde “4 kernopdrachten”, zoals behandeld in het Inspectierapport “De beginnende leraar, 

een nulmeting van de aanvangsbegeleiding en startcompetenties. Doorlichtingen en opvolgings-

controles – 2006–2007”. De 4 kernopdrachten zijn: een aangepaste methodiek opzetten, evalueren, 

ingaan op zorgvragen en time- en klasmanagement. Vertaald naar de basiscompetenties gaat het 

om functionele gehelen ‘de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen’, ‘de leraar 

als opvoeder’ en ‘de leraar als organisator’. Daarnaast vindt de opleiding het functioneel geheel ‘de 

leraar als inhoudelijk expert’, met daarbij de vakdidactiek en de vakdidactische competenties een 

belangrijk onderdeel van het curriculum van de lerarenopleiding. De commissie vindt het positief 

dat deze keuze expliciet gemaakt wordt. Toch meent ze dat nog inspanningen gedaan dienen te 

worden om deze prioriteiten voor alle betrokkenen transparant te maken. Tijdens haar gesprekken 

bleek immers dat niet iedereen het eenvoudig vond om deze prioriteiten te benoemen.

Verder geeft de opleiding in haar visie aan dat ze competentiegericht en vanuit een constructivis-

tische visie op leren wil werken. De commissie waardeert dat de opleiding ook deze uitgangspun-

ten expliciteert. De commissie vindt het ook goed dat de opleiding daarnaast de taaldoelstellin-

gen zoals geformuleerd door de Nederlandse taalunie (“13 doelen in een dozijn – referentiekader 

voor leraren”) nastreeft. Dit sluit aan bij de belangrijke evoluties die de commissie benoemt in 

haar domeinspecifiek referentiekader en bij de verwachtingen van het werkveld. Aandacht voor 

diversiteit en technologische ontwikkelingen is minder expliciet aanwezig in de doelstellingen 

van de opleiding. 

Binnen de opleiding overlegt de vakwerkgroep geregeld over de doelstellingen en profilering van de 

opleiding. De commissie beveelt aan om in te zetten op het ontwikkelen van een partnerschap met 

relevante secundaire scholen in de omgeving om feedback te krijgen over de noden van het werkveld.

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Het programma is gebaseerd op een structuurschema dat gezamenlijk is opgesteld met acht CVO 

partners (SLOVO). Het preservice traject volgt dit structuurschema volledig. De opleiding werd 

ingedeeld in twaalf modules, waarin telkens een deel van de basiscompetenties nagestreefd wor-

den. De inhoud van iedere module werd verder geoperationaliseerd in studiewijzers. 

De opleiding bestaat uit zeven theoretische en vijf praktijkgerichte modules. Cursisten kunnen 

deze modules flexibel opnemen. In de theoretische modules wordt een aantal theoretische ka-

ders op een praktijkgerichte manier aangebracht. De cursist kan de modules van de praktijk-

component gelijktijdig volgen met de theoretische component. In de praktijkcomponent krijgt de 

cursist de gelegenheid om vaardigheden uitgebreid te oefenen in een veilige omgeving tijdens de 

opleidingspraktijk. In de stagemodules maakt de cursist kennis met de reële onderwijscontext. 

In ‘Didactische competentie stage 1’ observeert de cursist, waarna in ‘Didactische competentie 

stage 2’ observaties in andere contexten aangevuld worden met een aantal opdrachten. Nadat 

de cursist nog tien uur observatiestage uitgevoerd heeft, verzorgt hij 20 effectieve lesuren in de 

reële klaspraktijk, waarvan minstens vijf uur in het secundair onderwijs (Didactische competen-

tie stage 3). 

Enkel voor de didactische modules is een verplichte volgorde vastgelegd; ‘Didactische competen-

tie algemeen’ werd eerst gevolgd, daarna volgen cursisten doorgaans ‘Didactische competentie 

praktijkinitiatie’ en ‘Didactische competentie stage 1’ gelijktijdig. Vervolgens komen ‘Didactische 

competentie oefenlessen’ en ‘Didactische competentie stage 2’ gelijktijdig aan bod. De cursist 

rondt de Didactische modules af met ‘Didactische competentie stage 3’. 

tabel 1: het opleidingsprogramma voor het preservice traject

cluster

Verdeling studiepunten

theorie
opleidings- 

praktijk

preservice 

praktijk

Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie

Onderwijs en maatschappij 3

Leraar en verantwoordelijkheden 3

Pedagogisch organisatorische competentie

Communicatie en overleg 6

Begeleiding 3

Groepsmanagement 3

Psycho-pedagogische competentie

Psycho-pedagogische competentie 6

Didactische competentie

Didactische competentie algemeen 6

Didactische competentie praktijkinitiatie 9

Didactische competentie stage 1 3

Didactische competentie oefenlessen 6

Didactische competentie stage 2 6

Didactische competentie stage 3 6

totaal aantal studiepunten 30 15 15
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Het LIO-traject is opgebouwd op basis van hetzelfde structuurschema. De modules van de prak-

tijkcomponent zijn evenwel gegroepeerd. De cursist verwezenlijkt de studiepunten praktijk door 

minimaal 500 uur les te geven in de school waar hij tewerkgesteld is. De LIO-opleiding loopt mi-

nimaal over één schooljaar. Deze modules worden beoordeeld op basis van een assessment dat 

bestaat uit een lesbezoek, een beoordelingsgesprek en een portfolio. 

tabel 2: praktijkcomponent van het lio-opleidingsprogramma

module Verdeling studiepunten

theorie praktijk

PhioLio1 15

PhioLio2 15

totaal aantal studiepunten 30 30

De modules ‘Didactische competentie algemeen’, ‘Didactische competentie praktijkinitiatie’, 

‘Onderwijs en maatschappij’ en ‘Leerkracht en verantwoordelijkheid’ worden in gecombineerd 

onderwijs aangeboden. 

Tenslotte is de opleiding op zoek naar mogelijkheden om een internationale dimensie toe te voe-

gen aan de opleiding door studiebezoeken aan lerarenopleidingen en scholen in het buitenland. 

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als onvoldoende.

De commissie waardeert dat de opleiding een competentiematrix heeft uitgewerkt waarin aan-

gegeven wordt in welke modules er aan welke basiscompetenties en attitudes gewerkt wordt. 

Competenties uit de competentiematrix worden gekoppeld aan module-inhouden. Er wordt 

eveneens in kaart gebracht hoe er wordt beoordeeld en/of hoe competenties zijn verworven. 

In de modulefiches wordt geïnventariseerd welke competenties binnen welke module worden 

verworven. Daarnaast worden voor de cursisten ECTS-fiches uitgewerkt waarin de leerinhouden 

toegelicht worden en waarin een link gelegd wordt met de basiscompetenties. Het naast elkaar 

bestaan van de modulefiches en de ECTS-fiches lijkt de commissie dubbel werk te creëren. Ze 

beveelt aan te overwegen deze fiches te integreren. De competentiematrix wordt jaarlijks met het 

hele lectorenteam besproken. Tijdens dat overleg wordt ook besproken of de modulefiches nog 

actueel zijn of eventueel bijgewerkt moeten worden. Eens het lectorenteam een beslissing heeft 

genomen over de inhoud van de competentiematrix en de modulefiches past elke lector zijn/

haar modulefiche(s) hieraan aan.

Uit de competentiematrix blijkt wel dat in het preservicetraject alle basiscompetenties en atti-

tudes worden nagestreefd en er expliciet aan wordt gewerkt. Zoals aangegeven onder 1.1, ligt de 

nadruk op de functionele gehelen ‘de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen’, 

‘de leraar als opvoeder’ en ‘de leraar als organisator’.

In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding terecht aan dat zij een belangrijke rol kan spelen in 

het ontwikkelen van de vakdidactische competentie van de cursisten. Dit kan onder andere door 

gastsprekers en externe professionals te betrekken bij de begeleiding en evaluatie van de cursist, 

de expertise van de mentoren en vakleerkrachten uit het onderwijsveld actief te benutten in 

hun rol van vakdidactische coach; opdrachten te oriënteren op vakwerkgroepen, vakwebsites, 

vakdidactische literatuur; een platform aan te bieden voor reflectie en metacommunicatie over 
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de didactiek van de diverse vakgebieden. Ook de samenwerkingsverbanden zoals de expertise-

netwerken, en het SloVo-platform kunnen zorgen voor een versterking van de vakdidactiek door 

uitwisseling, vormingen voor de lectoren en gemeenschappelijke vakdidactische sessies/activi-

teiten (voor cursisten van verschillende SLO’s). Eventueel kan een pakket vakdidactische exper-

tise (theorie- en praktijkwenken) uitgewerkt worden. De commissie waardeert dat de opleiding 

ernaar streeft om vakdidactiek een plaats te geven in de opleiding om vorm te geven aan het 

functioneel geheel ‘de leraar als inhoudelijk expert’. Gezien de heterogene instroom van cursis-

ten met een brede waaier aan vakspecialiteiten worden geen afzonderlijke groepen georgani-

seerd per vakdidactisch gebied. De opleiding argumenteert voor deze keuze op basis van het feit 

dat heel wat leerkrachten lesgeven in vakken waarvoor hun diploma als voldoende geacht en 

niet als vereist wordt beschouwd, waardoor het toespitsen van vakdidactische vorming op enkel 

de vereiste bekwaamheidsbewijzen hen niet voldoende equipeert voor hun functie als leraar. 

Hoewel de commissie begrip heeft voor deze argumentatie, deelt zij de analyse van de opleiding 

dat de vakdidactische component nog kan worden versterkt. De commissie heeft immers vast-

gesteld dat de huidige aanpak cursisten wel helpt om kennis te maken met leerplannen en een 

aantal aspecten van hun vakdidactiek, maar dat deze nog onvoldoende systematisch ingaat op 

de specificiteit van de eigen vakdidactiek. Ze vindt dit een belangrijk hiaat in de opleiding. De 

specifieke vakdidactische expertise voor het brede spectrum aan vakgebieden van de cursisten is 

immers niet aanwezig binnen het CVO en er wordt ook te weinig bewaakt dat de begeleiders bij 

de stage wel over deze expertise beschikken en deze systematisch overbrengen naar de cursist. 

De commissie vraagt meer expliciete aandacht voor het functioneel geheel ‘de leraar als in-

novator/onderzoeker’. Cursisten hebben immers wel toegang tot de bibliotheken van de Vrije 

Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool met relevante bronnen voor de lerarenopleiding, 

maar worden weinig gestimuleerd om (wetenschappelijke) bronnen en vakliteratuur te raad-

plegen en op zoek te gaan naar leerboeken en populariserende tijdschriften. De commissie pleit 

ervoor om cursisten opdrachten te geven die hen verplichten gebruik te maken van de biblio-

theek en hen meer uit te dagen om zich, voor wie daar interesse in heeft, te verdiepen in de 

theoretische onderbouwing van de aangeboden inhouden. Meer algemeen dient de opleiding in 

de ogen van de commissie meer aandacht te besteden aan de wetenschappelijke vaardigheden 

van de cursisten. Tot slot beveelt de commissie ook aan om bij reflectie en bij het opstellen van 

het portfolio cursisten sterker te stimuleren hun reflectie af te toetsen aan relevante literatuur 

en theoretische kaders. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding in het LIO-traject slechts de functionele ge-

helen één tot en met zeven nastreeft en de functionele gehelen ‘de leraar als partner van een 

schoolteam’, ‘de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap’ en ‘de leraar als cultuurparticipant’ 

minder aan bod komen. De commissie is ervan overtuigd dat de LIO-baan net veel kansen kan 

bieden om alle basiscompetenties maximaal te bereiken. Doordat de cursist een heel jaar in de 

schoolomgeving actief is, krijgt hij immers heel wat leerkansen als partner van externen en als 

lid van de onderwijsgemeenschap. Om de leerkansen die de LIO-baan inhoudt optimaal te benut-

ten, moet de invulling van het programma evenwel anders aangepakt worden. De begeleiding en 

de aansturing van de praktijkcomponent is te beperkt. De cursist dient gedurende de LIO-baan 

een portfolio bij te houden, en onder andere één zwak punt te verbeteren en één sterk punt aan 

te tonen. Er is tijdens het LIO-traject ook slechts één bezoek door de stagebegeleider gepland. De 

commissie beveelt dan ook aan om de begeleiding te intensifiëren. De commissie heeft vastge-

steld dat aan de LIO-cursisten ook voor de theoretische modules vrijstellingen toegekend wor-

den. De commissie is van oordeel dat het net de confrontatie is tussen het werken in de praktijk 

en de theoretische kaders die een grote meerwaarde betekent in het LIO-traject. De commissie 

beveelt de opleiding dan ook aan aandacht te besteden aan het toekennen van vrijstellingen en 

zo mogelijk de onderliggende competenties van de modules te toetsen. Daarnaast lijkt het de 
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commissie zinvol om te onderzoeken of de theoretische kaders voor LIO-cursisten op een andere 

manier kunnen aangeboden worden dan voor de cursisten in het preservice traject om een over-

belasting van de LIO-cursisten te vermijden. 

De commissie waardeert de aandacht voor taalcompetenties in de opleiding, hoewel dit voorna-

melijk impliciet gebeurt. De aanpak zou volgens de commissie best gesystematiseerd worden om 

de impact op het leren van de cursisten te verhogen. De taaltutoring in het kader van ‘Didacti-

sche competentie stage 2’ is een sterk punt. Ondanks de beperkte aandacht voor diversiteit in 

de doelstellingen, blijkt hier in de stage wel aandacht aan besteed te worden. Cursisten krijgen 

bijvoorbeeld de kans om een deel van hun stage in het tweedekansonderwijs van het CVO af te 

werken.

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als voldoende.

De opleiding streeft competentieontwikkeling na via aparte theorie- en praktijkmodules. In het 

LIO-traject vullen de cursisten de praktijkcomponent in door een onderwijsopdracht van min-

stens 500 uur. Voor de overige cursisten wordt de praktijkcomponent gevormd door een pakket 

opleidingspraktijk in het CVO en preservice praktijk in een of meerdere stagescholen. 

De opleiding is sterk praktijkgericht. In de modules ‘Didactische competentie stage’ krijgen de 

cursisten eerst de kans om in verschillende contexten te observeren en kennis te maken met 

projecten en schoolactiviteiten. In ‘Didactische competentie stage 2’ geven cursisten tien sessies 

taaltutoring aan een duo taalzwakke leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs van een 

Brusselse school. Op die manier worden ze concreet geconfronteerd met de taalheterogeniteit in 

de Brusselse secundaire scholen. De nadruk ligt in de meeste modules op de diverse aspecten van 

de onderwijspraktijk. De opleiding bezoekt de meeste cursisten slechts één maal tijdens de les-

stage en is dus voor zowel de begeleiding als beoordeling sterk afhankelijk van de vakmentoren 

in de scholen. De opleiding heeft wel als doelstelling dat de mentoren bij voorkeur enkele jaren 

ervaring hebben en door hun directie moeten beschouwd worden als leraren waaraan men een 

voorbeeld kan nemen. Het moeten ook leraars zijn met tijd, die weten wat aanleren, begeleiding 

en coaching is. Het zijn vakleerkrachten met een lange ervaring, die ook een bijdrage kunnen le-

veren aan de vakdidactische scholing van de cursisten. Of deze doelstellingen in de praktijk ook 

gehaald worden, wordt nog niet gemeten. De commissie pleit er daarom voor om een systeem 

van kwaliteitsbewaking van vakmentoren in te voeren.

De opleiding volgt recente evoluties in de onderwijspraktijk op via informele contacten met scho-

len en via het Brussels Expertisenetwerk. Ze doet ook een beroep op de expertise van de lectoren, 

die de evoluties binnen het domein van de eigen modules opvolgen. Uit het cursusmateriaal 

blijkt dat zij dit behoorlijk doen. De opleiding verzamelt onder meer informatie over alternatieve 

evaluatievormen en assessment, constructivisme, positieve psychologie, leerstijlen en leren van 

volwassenen, mogelijkheden van afstandsonderwijs, portfolio en taalcompetenties van leraren.

De opleiding volgt de theorievorming en ontwikkelingen op het vlak van leren en onderwijzen 

nog niet gestructureerd op. Er wordt in de eerste plaats gerekend op de vakexpertise van de lec-

toren. In een aantal modules wordt wel goed verwezen naar vakliteratuur voor de cursisten die 

daar interesse in hebben, maar actuele wetenschappelijke inzichten over leren en onderwijzen 

ontbreken veelal. 
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facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als onvoldoende.

De opleiding is modulair opgebouwd. De modulaire aanpak biedt de cursist een grote mate van 

flexibiliteit. Over het algemeen waarderen cursisten en alumni deze flexibiliteit. De commissie 

vindt een goed evenwicht tussen deze flexibiliteit en de samenhang van het programma van 

belang en vindt dat dit evenwicht niet altijd voldoende aanwezig is. De commissie vraagt dit 

evenwicht in de praktijk beter en blijvend te bewaken.

Over hoe de opbouw in de praktijk opgebouwd wordt, is de opleiding niet duidelijk. Enerzijds ver-

wijst ze naar verschillende leerstijlen die ze wil accommoderen door de volgorde van de modules 

maximaal vrij te laten. Anderzijds geeft de opleiding in het zelfevaluatierapport aan dat cursisten 

wel aangeraden wordt om te starten met de module ‘Didactische competentie algemeen’, gevolgd 

door ‘Didactische competentie praktijkinitiatie’. Ook wordt als uitgangspunt gebruikt dat cursisten 

slechts kunnen starten met de module ‘Didactische competentie oefenlessen’ na het slagen van 

de module ‘Didactische competentie praktijkinitiatie’ en dat er slechts kan gestart worden met 

‘Didactische competentie stage 3’ na geslaagd te zijn voor ‘Didactische competentie oefenlessen’. 

Er wordt ook ‘gevraagd’ ‘Didactische competentie stage 1’ en ‘Didactische competentie stage 2’ te 

combineren met respectievelijk ‘Didactische competentie algemeen’ of ‘Didactische competentie 

praktijkinitiatie’ en met ‘Didactische competentie oefenlessen’, om aldus de zo volledig mogelijk 

praktijkervaring te realiseren en te integreren in de theorie van didactiek. Deze volgorde is evenwel 

niet strikt vastgelegd. De samenhang tussen de modules van de andere clusters en de cluster ‘di-

dactische competentie’ wordt grotendeels beperkt tot het vermijden van overlappingen. Er worden 

geen richtlijnen gegeven over een gewenste volgorde van de modules. Positief is dat binnen de 

opdrachten in het kader van ‘Didactische competentie stage 2’ wel leerstof van de opleidingsonder-

delen ‘Communicatie en overleg’ en ‘Psycho-pedagogische competentie’ toegepast worden. 

Voor het LIO-traject wordt bepaald dat pas kan gestart worden met PHIOLIO1 als men ook tegelijk 

start met ‘Didactische competentie algemeen’ of deze module eerder afgelegd heeft. De LIO-cur-

sisten ervaren evenwel weinig samenhang tussen de didactische modules en de overige modules.

Kortom, de opleiding is zoekende naar een evenwicht tussen flexibiliteit enerzijds en de logische 

opbouw en samenhang van het curriculum anderzijds. Hoewel de opleiding een modeltraject 

uitgewerkt heeft, zou het volgens de commissie zinvol zijn om cursisten sterker te stimuleren dit 

modeltraject te kiezen. Wil een cursist toch afwijken van dit modeltraject, kan dit vanwege de 

keuze voor een modulair opgebouwd programma, maar voor het grootste deel van de cursisten 

is een modeltraject geschikt. Als de meeste cursisten voor het modeltraject kiezen wordt het 

immers makkelijker om leerlijnen uit te werken en een inhoudelijke opbouw doorheen het cur-

riculum mogelijk te maken. De meeste cursisten hebben dan immers dezelfde modules voorheen 

gevolgd binnen de lerarenopleiding en dus een zekere gedeelde voorkennis.

In de opbouw van het curriculum wordt de module ‘Didactische competentie algemeen’ reeds 

als startpunt van de opleiding gecommuniceerd. De commissie waardeert dit, maar beveelt aan 

om de inhoud van deze module ook meer sturend te maken voor de inhoud van de rest van het 

programma. Deze module kan immers een goede basis leggen, waar de andere modules dan op 

kunnen inhaken. Tot slot meent de commissie dat het beroepsprofiel van de leraar secundair 

onderwijs en de bijbehorende basiscompetenties een sturend element kunnen zijn om te waken 

over de samenhang binnen het programma. 
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facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als onvoldoende.

Binnen de opleiding werd nog geen systematische studietijdmeting uitgevoerd. Een echte invul-

ling van de modules vanuit de visie van een studiepuntenregeling gebeurde tot nu toe enkel voor 

de opdrachten van de module ‘Didactische competentie stage’. De enige informatie die de op-

leiding heeft, is de feedback van cursisten uit bevragingen en focusgroepen, maar de resultaten 

hiervan zijn volgens de opleiding weinig betrouwbaar omdat de cursisten niet vertrouwd zijn met 

de betekenis van een studiepunt. De commissie meent dat het zinvol zou zijn om de studietijd 

meer van nabij op te volgen om na te gaan of het programma voldoet aan de decretale eisen. Op 

basis van de feedback die zij verzamelde van cursisten en alumni, meent de commissie dat de 

opleiding hier en daar op een hoger niveau kan worden gebracht. Zeker de LIO-cursisten kunnen 

de opleiding licht invullen en met relatief weinig studietijd de modules afronden. Zoals eerder 

aangegeven (zie facet 2.1), zou dit traject veel meer aangestuurd en begeleid moeten worden.

De opleiding rekent verder vooral op de flexibiliteit van het programma en de EVK/EVC-procedure 

om studiebelemmerende factoren te vermijden. De commissie beveelt aan om de opleiding ook 

inhoudelijk te blijven monitoren om ongewenste studiebelemmerende factoren te vermijden.

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

De opleiding beschrijft zichzelf als competentiegericht, waaronder ze verstaat dat vaardigheden 

en attitudes primeren, en kennis en inzicht een ondersteunende functie hebben. Ze gaat uit van 

een (sociaal) constructivistische visie op leren. Leren is zelfgestuurd, zelfregulerend, individueel 

verschillend, contextgebonden, actief, constructief, cumulatief, sociaal, interactief, coöperatief, 

doelgericht en intentioneel. De opleiding hecht voorts belang aan inductief leren. Hoewel de 

commissie zich kan vinden in deze concepten, en vaststelt dat de modules vooral praktijk- en 

competentiegericht zijn met veel individuele oefeningen en toepassingen in groep, minst ze een 

helder omschreven didactische concept dat vorm geeft aan de volledige opleiding. 

In de theoretische modules komen voldoende verschillende leervormen aan bod: doceren, klas-

gesprek, groepswerk, hoekenwerk, etc. De nadruk ligt hier op de verschillende lesmethodes. In 

het opleidingsonderdeel ‘Onderwijs en maatschappij’ vinden er af en toe oefeningen per twee 

plaats en debatten. In ‘Communicatie en overleg’ worden verschillende werkvormen gebruikt. Bij 

microteaching moet er ook iedere keer een andere onderwijsvorm worden toegepast. Voor vier 
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van de tien modules wordt gecombineerd onderwijs toegepast, hoewel dit enkel voor de module 

‘Didactische competentie praktijkinitiatie’ om meer dan acht uur gaat. 

De opleiding kiest voor heterogene groepen, zowel qua opleidingsniveau als qua vakgebied van 

de cursisten.

In het LIO-traject wordt met een logboek, een stageboek en een portfolio gewerkt. Er zijn infor-

matievergaderingen waarbij werkafspraken gemaakt worden en een aantal momenten waarbij 

aan ervaringsuitwisseling gedaan wordt. De stagebegeleider komt één keer op klasbezoek. De 

cursist dient een sterk punt te onderbouwen en een zwak punt te definiëren waaraan hij tijdens 

het LIO-traject zal werken. 

De kwaliteit van het aangeboden studiemateriaal is volgens de commissie goed. Er wordt ge-

bruik gemaakt van cursusmateriaal, enkele handboeken, leerplannen, smartschool, PowerPoint-

presentaties en transparanten, internet, video-opnames en het tijdschrift Klasse. De commissie 

heeft ook vastgesteld dat bij een aantal module verwezen wordt naar relevante (onderzoeks-)

literatuur. Er wordt gebruik gemaakt van het elektronisch leerplatform Smartschool. Informatie 

wordt online aangeboden, leerstof wordt verwerkt via leerpaden, opdrachten worden doorge-

stuurd en gedeeld, feedback wordt gegeven, en cursisten kunnen online discussies voeren. De 

meeste cursisten geven aan dat zij het gecombineerd onderwijs een meerwaarde vinden voor 

de opleiding en dat dit de combinatie tussen studie, werk en gezin vereenvoudigt. De commissie 

waardeert ook dat de opleiding over voldoende interactieve digitale borden kan beschikken en 

daar ook gebruik van maakt.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als onvoldoende.

De opleiding geeft aan dat de evaluatie geïntegreerd is in het leerproces en gebeurt in functie van 

de te verwerven competenties. De hierbij ontwikkelde visietekst op competentiegerichte evalu-

atie geldt als uitgangspunt voor een aangepaste evaluatie in elke module. De commissie mist 

evenwel een vertaling van wat deze visie concreet betekent in de beoordelingspraktijk en hoe 

deze visie bijdraagt tot het bewaken dat alle cursisten de basiscompetenties en bijhorende leer-

krachtattitudes bereikt. Meer concreet heeft de commissie vastgesteld dat niet alle basiscompe-

tenties en attitudes expliciet geëvalueerd worden.

De commissie heeft een staal van voorbeeldvragen kunnen inzien. Er wordt gebruik gemaakt van 

een leer- en competentieportfolio met de in de lessen gedane oefeningen en opdrachten, monde-

ling te bespreken evaluatievragen aan het einde van de lessenreeks, praktische opdrachten zoals 

rollenspelen en schriftelijke opdrachten (individueel of in groep). Ook wordt zelfreflectie over de 

geobserveerde lessen, gedane oefeningen, zelf gegeven stagelessen en de eigen competentieont-

wikkeling verwacht van de cursisten. De commissie waardeert deze variatie aan evaluatievor-

men, maar stelt vast dat cursisten niet konden aangeven op basis van welke criteria zij binnen 

de permanente evaluatie beoordeeld worden. Ook krijgen zij weinig feedback over hun prestaties 

bij de toetsing. De commissie beveelt aan op korte termijn te investeren in het verhelderen van 

beoordelingscriteria en het uitbreiden van de feedback aan cursisten. Dit zijn immers twee cru-

ciale elementen voor de nagestreefde evaluatie in functie van het leerproces en het bereiken van 

de basiscompetenties.

Voor de stages moet er een stagedossier worden ingediend met tien observaties, met lesvoorbe-

reidingen van twintig lessen. Daarnaast wordt er een reflectieverslag gevraagd. Er is eveneens 
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een verslag van de mentoren en van de opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator bezoekt 

één van de twintig lessen. Ook bij de beoordeling van de stages is onduidelijkheid troef. De be-

oordeling blijkt niet te gebeuren op basis van de decretale basiscompetenties en de nagestreefde  

beheersingsniveaus worden niet geëxpliciteerd. Noch (vak)mentoren, noch de betrokken direc-

ties hebben enig idee van hoe hun beoordeling meegenomen wordt in het resultaat van de cur-

sist. Dit is des te belangrijker omdat, zoals eerder aangegeven, de stagebegeleider slechts één 

les bijwoont en veel verantwoordelijkheid in de begeleiding en beoordeling van de cursist bij de 

stageschool gelegd wordt. 

Voor de LIO-baan gebeurt de beoordeling op basis van een portfolio. Hierin wordt verslag ge-

maakt van de 6 fasen in de modules PHIOLIO1 & 2. Er wordt verwacht dat de cursist een taakbe-

schrijving, een sterkte-zwakteanalyse, de keuze van één sterkte- en één zwaktepunt, en maken 

van een persoonlijk ontwikkelingsplan bij het zwaktepunt, het verslag van evaluatie met de men-

tor, een 360° feedback evaluatie met andere actoren en reflectie bij de voorbije fasen uitwerkt. De 

commissie vindt dit een goede basis van evaluatie. De cursisten beoordelen het werken met een 

360°-feedback als zeer zinvol. Wel merkt de commissie ook hier op dat de transparantie van de 

evaluatie zeer beperkt is. Cursisten weten niet wat de beoordelingscriteria zijn voor het beoorde-

ling van de stage. Ook kon de commissie geen duidelijkheid verschaft worden over de afzonder-

lijke beoordeling van de twee LIO-modules. Nochtans geeft de opleiding aan overgangen tussen 

het reguliere en het LIO-traject vlot mogelijk te maken, en lijkt het de commissie dan essentieel 

om duidelijk aan te geven welke competenties in welke modules gerealiseerd en geëvalueerd 

worden.

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als voldoende

De opleiding hanteert de decretale toelatingsvoorwaarden. Cursisten die minstens over een  

diploma secundair onderwijs beschikken kunnen zich inschrijven voor de opleiding. Cursisten 

die niet over een diploma secundair onderwijs beschikken, kunnen een vrijstellingsproef afleg-

gen voor de opstapmodules waarvoor zij decretaal verplicht moeten slagen om toegelaten te wor-

den tot de Specifieke lerarenopleiding. Deze opstapmodules zelf worden niet meer aangeboden 

door het CVO  Brussel wegens te weinig kandidaten. Er zijn ook afspraken gemaakt met het CVO 

Elishout om eventuele cursisten naar hen door te verwijzen.

De opleiding kiest voor heterogene groepen. De commissie heeft respect voor deze keuze. Wel 

vindt zij dat de opleiding weinig differentieert naar opleidingsniveau van de cursist. Hierdoor 

sluit het niveau van de opleiding in de eerste plaats aan bij dat van de laagst opgeleiden. Van 

alle cursisten wordt vrijblijvend een taaltoets aangeboden als zelfevaluatieinstrument om in te 

schatten of ze over de nodige taalvaardigheid beschikken om de opleiding te starten.

Cursisten die zich willen inschrijven voor een LIO-traject dienen over minstens een deeltijds 

contract in het secundair onderwijs te beschikken (ten minste 500 lesuren). Zij moeten de mo-

dule ‘Didactische competentie algemeen’ met succes afgewerkt hebben voordat de LIO-baan kan 

aangevat worden. 

Cursisten kunnen vrijstellingen verkrijgen op basis van eerder verworven competenties en kwa-

lificaties. Vrijstellingen worden niet louter op basis van de vooropleiding toegekend. De cursist 

dient telkens aan te tonen de in een module nagestreefde competenties verworven te hebben 

door opleiding of ervaring. Toch blijkt dat niet alle cursisten even goed op de hoogte zijn van de 
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vrijstellingsprocedure. Sommige cursisten vragen geen vrijstelling aan omdat ze deze procedure 

als te zwaar percipiëren. Cursisten die de procedure wel doorlopen hebben, geven aan over het 

algemeen de gevraagde vrijstellingen te krijgen. Op basis van de gegeven voorbeelden, vindt de 

commissie dat opleiding ruimhartig omgaat met de vrijstellingsprocedure. Ze gaat in een aan-

tal gevallen vlot uit van transfereerbaarheid van kennis of vaardigheden uit andere domeinen. 

De commissie beveelt aan om enerzijds de aanvraagprocedure eenvoudiger en transparanter te 

maken en anderzijds de beoordelingscriteria aan te scherpen en de lat hoger te leggen voor het 

toekennen van vrijstellingen. 

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma onvoldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast onvoldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing onvoldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden voldoende

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

Hoewel de professionele gerichtheid en ook de afstemming tussen vormgeving en inhoud voor 

alle trajecten voldoet, zijn de te beperkte aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing van 

het programma en voor vakdidactiek, de te zwakke samenhang van het programma en de onvol-

doende garanties die de beoordeling en toetsing biedt op het verwerven van de basiscompeten-

ties door de cursisten, van die aard dat de kwaliteit van het programma en het realiseren van de 

basiscompetenties niet kunnen gewaarborgd worden.

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

De opleiding streeft naar een personeelsploeg die volledig bestaat uit onderwijsdeskundigen met 

relevante praktijkervaring. Bij aanwervingen dient de opleiding rekening te houden met de regel-

geving met betrekking tot voorrang van bepaalde groepen personeel binnen het GO!. Pas als geen 

interne kandidaten gevonden worden, kan extern gerekruteerd worden. Er is de voorbije jaren 

geïnvesteerd in het uitbouwen van onderwijsondersteunende en beleidsondersteunende taken. 

De opleiding beschikt over generieke en geïndividualiseerde functiebeschrijvingen. Er wordt een 

cyclus opgebouwd van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Zowel tijdens de selectie als bij de uiteindelijke aanwerving zal het nieuwe personeelslid een eer-

ste, beperkte, introductie krijgen in zijn nieuwe werkmilieu. De eerste begeleiding wordt verzorgd 

door de adjunct-directie en/of coördinatoren van de afdeling. De nieuwkomer krijgt binnen zijn/
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haar afdeling een peter/meter toegewezen en kan eveneens beroep doen op de vakcoördinator 

van de lerarenopleiding. Elk nieuw personeelslid ontvangt eveneens een onthaalbrochure. Van 

alle lectoren wordt verwacht dat ze zich geregeld bijscholen en op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen in hun vakgebied. Hiervoor wordt een bibliotheek uitgebouwd, in Smartschool 

geïnvesteerd en een budget van ongeveer 10000 euro per jaar ter beschikking gesteld.

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de lesgevers een grote betrokkenheid tonen bij de lerarenop-

leiding en ondanks vaak kleine aanstellingen binnen de opleiding zich sterk engageren om cur-

sisten te begeleiden. De commissie waardeert dit. De opleidingsverantwoordelijken geeft evenwel 

aan dat de regelgeving weinig ruimte laat voor een motiverend personeelsbeleid. 

Op basis van haar gesprekken, nazicht van het cursusmateriaal en informatie over de profielen 

van de lectoren, meent de commissie dat de opleiding kan rekenen op een onderwijskundig en 

didactisch gekwalificeerd team van lectoren. De lectoren beschikken over een goede mix van pro-

fielen. Er is voldoende algemeen didactische expertise en veel voeling met het werkveld waarin 

de cursisten zullen terecht komen. Heel wat lectoren hebben leservaring in het secundair on-

derwijs. Specifieke vakdidactische expertise is minder aanwezig. Het team werkt goed samen en 

wisselt expertise uit. Dit waardeert de commissie. 

Door de samenwerking binnen de vakwerkgroep wordt het preservice-traject organisatorisch 

goed aangestuurd. Bij het LIO-traject daarentegen mist de commissie de nodige inhoudelijke en 

organisatorische aansturing om het potentieel van dit traject maximaal te benutten. De commis-

sie beveelt aan hier extra aandacht aan te besteden.

De opleiding heeft de voorbije jaren gewerkt aan het formaliseren van het personeelsbeleid. 

Er werden generieke en geïndividualiseerde functiebeschrijvingen uitgewerkt. Evenwel ziet de 

commissie ruimte om het individuele luik van de functiebeschrijving te versterken. Een heldere 

beschrijving van verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde ingeschatte werklast, kan niet 

alleen helpen om een eerlijke werkverdeling te maken, maar ook een stevige basis bieden voor de 

functioneringsgesprekken. De commissie waardeert dat een systematiek van functionerings- en 

evaluatiegesprekken werd uitgewerkt. Zij vindt wel dat overwogen zou moeten worden om bij de 

functioneringsgesprekken ook de direct leidinggevende te betrekken.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding veel inspanningen doet om haar personeel kan-

sen te bieden zich bij bijscholen. Er is een ruim budget beschikbaar. Twee keer per jaar wordt er 

een vorming georganiseerd binnen het CVO, waarvan één over competentiegericht evalueren. 

Daarnaast wordt deelgenomen aan vormingen die binnen het Expertisenetwerk BEO aangeboden 

worden. De voorbije jaren werd ook specifiek ingezet op ICT-expertise. De commissie waardeert 

de investeringen in het nascholingsbeleid, maar pleit ervoor om hierrond een duidelijk beleid uit 

te werken, waarbij de lectoren bewust worden aangestuurd om in functie van specifieke noden 

van de opleiding nascholing te volgen. Dit kan onder andere deel uitmaken van de opstarten-

de functionerings- en evaluatiegesprekken. De commissie pleit er voor om in het uit te werken 

professionaliseringsbeleid ook aandacht te besteden aan de specifieke rol van een docent als 

lerarenopleider. De commissie stelde tijdens haar gesprekken vast dat de meeste lectoren geen 

onderscheid maken tussen de rollen van leraar en lerarenopleider. 
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facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

Vanuit de directie van het CVO, is de directeur eindverantwoordelijke voor het hele centrum en 

ondersteunen de adjunct-directeur hoger onderwijs en kwaliteitscoördinator de opleiding. Ook 

kunnen cursisten een beroep doen op de trajectbegeleider. Daarnaast is een van de lectoren 

aangesteld als coördinator SLO (0,45 VTE) en een andere lector als taalbegeleider voor 0,2 VTE. 

Het onderwijs wordt verschaft door zes lectoren, die samen 1,45 voltijds equivalenten (VTE) ver-

tegenwoordigen voor hun onderwijsactiviteiten in de Specifieke lerarenopleiding. De commissie 

heeft vastgesteld dat de lectoren over het algemeen hard werken om kwaliteitsvol onderwijs aan 

te bieden. Zij is van oordeel dat het beschikbare team over de nodige expertise beschikt en groot 

genoeg is in verhouding tot het aantal cursisten (92 cursisten in 2010–2011). Voorts blijkt dat 

de lectoren binnen hun opdracht ruimte hebben om de nodige feedback te geven aan cursisten 

en deel te nemen aan professionaliseringsinitiatieven. In een personeelstevredenheidbevraging 

geven lectoren wel aan te weinig tijd voor overleg te hebben. De commissie beveelt aan deze 

vaststelling verder te onderzoeken.

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als goed.

De commissie heeft de gebouwen en lokalen waar de opleiding gebruik van maakt tijdens haar 

bezoek aan de opleiding bezocht. De opleiding beschikt over een ruim aanbod van verzorgde les-

lokalen, waarvan een groot deel uitgerust is met interactieve digitale borden. Deze borden worden 

ook frequent gebruikt. Andere lokalen zijn uitgerust met vaste beamers met projectieschermen. 

De PC-lokalen werden recent uitgebreid met meer computers. Een voltijds ICT-coördinator is 

verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur. Daarnaast is een medewerker deeltijds aangesteld 

om de website en het elektronisch leerplatform te onderhouden. Het leerplatform Smartschool 

wordt frequent en goed gebruikt. Cursisten waarderen het gebruik van het elektronisch leerplat-

form over het algemeen. Er is draadloos internet beschikbaar op de hele campus. Cursisten die 

gebruik wensen te maken van praktijklokalen voor hun oefenlessen, kunnen gebruik maken van 

de infrastructuur van het CVO. Verder kunnen de cursisten tijdens de week gebruik maken van 
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de cafetaria en de open lesruimten op de campus. De commissie waardeert verder ook het uitge-

werkte veiligheidsbeleid. De lokalen voldoen in grote mate aan de regelgeving terzake.

Op de leslocaties kunnen de cursisten geen beroep doen op een relevante bibliotheek. Zij hebben 

wel toegang tot de bibliotheken van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool, maar 

deze bevinden zich op andere campussen. De commissie heeft vastgesteld dat cursisten hierover 

beter dienen geïnformeerd te worden en sterker gestimuleerd om van deze mogelijkheden ge-

bruik te maken (zie facet 2.2). Ook zou moeten overwogen worden de eigen collectie voor docenten 

open te stellen voor cursisten, zodat zij ook ter plekke een basiscollectie kunnen raadplegen. 

Op de CVO-campus kunnen de cursisten wel gebruik maken van een open-leercentrum, waarin 

onder meer de bibliotheek voor personeelsleden is onder gebracht. Dit open leercentrum is vrij 

toegankelijk als studieruimte.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als voldoende.

Potentiële cursisten worden geïnformeerd via de website, brochures of affiches. Voor meer per-

soonlijke informatie kunnen ze ook terecht bij de secretariaatsmedewerkers. De begeleiding door 

de secretariaatsmedewerkers wordt gewaardeerd door de cursisten. Bij inschrijving ontvangen 

de cursisten een informatiemap met persoonlijk lessenrooster, een inschrijvingsformulier, een 

‘studentenkaart’, een smartschoolaccount, een toegangscode voor de digitale taaltest, een di-

gitale studiegids en, indien gewenst, een aanvraagformulier voor betaald educatief verlof. Ze 

dienen ook te handtekenen voor kennisname van het centrum- en examenreglement en voor 

akkoord met het pedagogisch project van het centrum. De verantwoordelijke administratieve 

medewerker werkt samen de cursist zijn traject uit en geeft de cursist eventueel ook uitleg over 

het samenstellen van een vrijstellingsdossier. 

Voor bijkomende informatie tijdens de opleiding kunnen cursisten terecht bij lectoren, admi-

nistratieve medewerkers en/of directie. Zij kunnen ook de nodige informatie vinden op Smart-

school en in de studiegids. De studieloopbaanbegeleider helpt cursisten bij het reflecteren over 

de meest efficiënte leerroute. Hij heeft in eerste instantie een begeleidende rol naar cursisten, 

maar adviseert ook de aanvragen tot vrijstelling op basis van EVC-EVK. 

Inhoudelijke begeleiding gebeurt door de lectoren. Zij zijn cursistvriendelijk en staan open voor 

vragen en bieden begeleiding waar nodig. Een taalbegeleider staat ter beschikking van taalzwak-

ke cursisten. De opleiding beschikt over een cursistvolgsysteem waarin naast de gegevens van de 

cursisten zelf, ook hun trajecten en behaalde resultaten worden geregistreerd. Het CVO beschikt 

verder over een ombudspersoon. 

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Het CVO heeft geopteerd om als globaal kwaliteitssysteem het EFQM-kwaliteitsmodel te han-

teren. Meer specifiek wordt de TRIS-methodiek gebruikt. Vierjaarlijks wordt door alle betrokken 

personeelsleden van de afdeling SLO een TRIS-evaluatie uitgevoerd waarin zij een uitspraak doen 

over de werking van het centrum op verschillende niveaus (leiderschap, medewerkers, beleid en 

strategie, partners en middelen, management van processen, waardering door personeel, klan-

tenresultaten, maatschappijresultaten en eindresultaten). Na een individuele voorbereiding, 

worden er consensusvergaderingen gehouden op basis waarvan de kwaliteitsverantwoordelijke 

een analysenota opmaakt. Deze analysenota wordt verstrekt aan de (adjunct)directeur. De direc-

tie stelt op basis hiervan (jaar)actieplannen op.

Tussen deze TRIS-evaluaties wordt de interne kwaliteitszorg bewaakt door de interne vakwerk-

groep. Deze groep komt ongeveer maandelijks bijeen en bestaat uit de adjunct-directeur/coör-

dinator Hoger Onderwijs, de coördinator SLO, de administratief medewerker SLO en de lectoren 

SLO. Tijdens dit overleg wordt alles besproken wat te maken heeft met de afdeling. Jaarlijks wordt 

het jaaractieplan besproken in de maand september. Aan het eind van het schooljaar worden de 

competentiematrix en de modulefiches geactualiseerd.

Cursisten worden jaarlijks bevraagd in het kader van een algemene cursistenbevraging op cen-

trumniveau en over de individuele modules. Aan iedere lector wordt gevraagd op basis van de 

evaluatie door cursisten van de module een reflectienota te schrijven. Op basis hiervan wordt 

jaarlijks een gesprek gevoerd met de (adjunct)directie. Ook de stagebegeleider dient een reflectie 

te maken op basis van bevraging van de cursist en de stageplaats. Met afgestudeerden wordt 

jaarlijks een focusgroepgesprek georganiseerd en alle afgestudeerden worden bevraagd over hun 

tewerkstellingsprofiel.

De kwaliteitszorgcoördinator bewaakt de standaardisatie op het vlak van procedures, methoden 

en gebruikte tools op centrumniveau en meet, volgens het draaiboek van metingen, kwaliteit. 

De kwaliteitszorgcoördinator heeft binnen het CVO een ondersteunende functie. Zij werkt voor-

namelijk vraaggestuurd. De kwaliteitszorgcoördinator kan op vraag van het team van lectoren 

en de (adjunct)directie of de coördinator zoeken naar tools of zij kan de rol van structurerende 

buitenstaander vervullen. 

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding sinds enkele jaren bezig is met het ontwikkelen 

van haar interne kwaliteitszorg. De commissie respecteert de keuze van de opleidingsverant-

woordelijken voor het EFQM-model en meer specifiek de TRIS-methodiek. De opleiding geeft zelf 

aan dat deze methodiek wel als nadeel heeft dat het op maat van hogescholen en universiteiten 

werd uitgewerkt. Bijgevolg is het voor een CVO een vrij complex en omvangrijk systeem. De 

commissie beveelt dan ook aan om omzichtig om te springen met de uitgewerkte kaders en te 

vermijden dat het ‘systeem’ te zwaar wordt voor de schaal en de doelstellingen van de opleiding. 

Op het moment van de visitatie waren een aantal instrumenten voor een eerste keer getest. De 

commissie beveelt aan de systematiek verder te ontwikkelen, maar ook grondig te evalueren op 

haar efficiëntie en effectiviteit.
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De commissie waardeert verder dat de opleiding werkt met een strategische planning met een 

tijdshorizon van vier jaar en jaarlijkse actieplannen. De streefdoelen voor de opleiding en haar 

interne kwaliteitszorg worden hierin benoemd. De commissie stimuleert de opleiding om haar 

streven naar het SMART (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) formuleren 

van doelstellingen nog zorgvuldiger te implementeren. 

De opleiding beschikt over een eenvoudige overlegstructuur waarbij de vakwerkgroep een cen-

trale rol speelt. In deze werkgroep zijn alle bij de opleiding betrokken personeelsleden verte-

genwoordigd. Daarnaast worden een aantal bevragingen uitgevoerd die gebaseerd zijn op de TRIS-

methodiek en gebruik maken van gevalideerde instrumenten. De commissie waardeert ook de 

modulebevragingen en de daaraan gekoppelde reflectie door de lectoren en het opvolgingsge-

sprek met de (adjunct)directie.

Het zelfevaluatierapport was uitgebreid en informatief. Het vormde een goede basis voor de ge-

sprekken. De gesprekken tijdens het bezoek vormden een goede aanvulling op het zelfevaluatie-

rapport en hebben de commissie in staat gesteld een gefundeerde evaluatie van de opleiding te 

maken.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende.

Zoals aangegeven onder facet 5.1 vindt de commissie dat de nodige instrumenten beschikbaar 

zijn om de opleiding te evalueren en bij personeel en cursisten feedback te verzamelen over de 

kwaliteit van de opleiding. De commissie waardeert dat de opleiding een heldere systematiek 

aan het opbouwen is binnen haar interne kwaliteitszorg. De meerjarenplanning wordt vertaald 

in jaaractieplannen die aansluiten bij de noden van de opleiding. Op basis van input van cursis-

ten werd een modeltraject uitgewerkt, is er gecombineerd onderwijs ontwikkeld voor meerdere  

modules en werden de studiefiches en het cursusmateriaal jaarlijks geactualiseerd. Al deze ver-

beteringen zijn er gekomen naar aanleiding van bemerkingen in de cursistenbevragingen. De 

commissie moedigt de opleiding aan verder te gaan op het ingeslagen pad.

Het belangrijkste verbeterpunt waaraan nog dient gewerkt te worden betreft de opvolging van de 

kwaliteit van de begeleiding in de stagescholen. Voor deze opvolging baseert de opleiding zich op 

spontane reacties van de cursisten en de ontmoeting(en) naar aanleiding van het stagebezoek. 

De commissie raadt de opleiding aan om verder te zoeken naar geschikte instrumenten om de 

kwaliteit van de stagebegeleiding in de scholen beter op te volgen. 

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

onvoldoende.

Het personeel is actief betrokken bij de interne kwaliteitszorg via de vakwerkgroepen. Het per-

soneel wordt ook om de vier jaar betrokken bij de consensusvergaderingen in het kader van de 

TRIS-beoordeling. Ook spelen de lectoren een actieve rol in de invulling van hun eigen module en 

wordt hen gevraagd na iedere module een reflectieverslag te schrijven over de voorbije module. 

Om de twee jaar wordt het personeel bovendien bevraagd over de eigen tevredenheid.
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Cursisten worden wel bevraagd over hun algemene tevredenheid en over de kwaliteit van de 

individuele modules. Zij worden evenwel te weinig systematisch betrokken bij de interne kwa-

liteitszorg van de opleiding. De commissie heeft immers uit de gesprekken met de cursisten 

gemerkt dat het nut en het belang van een gestructureerd overleg met de lectoren en opleidings-

verantwoordelijken nog niet is doorgedrongen. Eveneens heeft het de opleiding moeite gekost om 

cursistenvertegenwoordigers aan te trekken. De commissie beveelt aan om op zoek te gaan naar 

een vorm van gestructureerd overleg met cursisten dat binnen hun tijdsbesteding haalbaar is, 

zodat cursisten meer pro-actief en diepgaand kunnen worden bevraagd over de kwaliteit van de 

opleiding dan mogelijk is aan de hand van de uitgevoerde schriftelijke bevragingen.

De opleiding heeft recent eerste stappen gezet voor het betrekken van afgestudeerden bij de 

interne kwaliteitszorg van de opleiding. Zij worden gecontacteerd om zicht te krijgen op hun 

tewerkstellingssituatie. Er is eveneens een focusgroep georganiseerd, maar daarvoor was de in-

teresse beperkt. De commissie waardeert deze initiatieven en beveelt aan de afgestudeerden 

systematisch te blijven betrekken bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding.

De opleiding doet sinds kort een aantal inspanningen om het werkveld actiever bij de opleiding te 

betrekken. Voorheen had de opleiding vooral informele contacten met stagescholen. Zo werden 

recent de mentoren voor het eerst bevraagd. De commissie beveelt aan om verder te investeren 

in het opbouwen van een partnerschap met een aantal relevante referentiescholen. Zij kunnen 

immers waardevolle input leveren over de aansluiting van de opleiding bij de grootstedelijke on-

derwijscontext en de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan het oprichten van een vaste resonantiegroep met vertegenwoordiging van een aantal 

Brussels scholen waarmee de opleiding intensiever wil samenwerken.

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

onvoldoende 

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De betrokkenheid van cursisten, afgestudeerden en werkveld bij de interne kwaliteitszorg wordt 

sinds kort systematischer vormgegeven en dient nog verder uitgebreid te worden. Ook de hele 

kwaliteitszorgsystematiek van de opleiding dient nog uit te kristalliseren. De eerste stappen zijn 

evenwel met succes gezet en hebben reeds geleid tot concrete verbetermaatregelen die bijdragen 

tot de kwaliteit van de opleiding. De concrete realisaties en de positieve ontwikkelingen met be-

trekking tot het systematisch vormgeven van de interne kwaliteitszorg wegen voor de commissie 

zwaarder door dan de nog bestaande werkpunten.



Specifieke lerarenopleiding – CVO Brussel 83

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende.

Zowel alumni als het werkveld zijn positief over de kwaliteit van de opleiding. Bij het afstuderen 

beschikken de cursisten over een voldoende basis en beheersen ze een ruim spectrum aan werk-

vormen waardoor ze voorbereid zijn op het lesgeven in verschillende contexten. Ook de stagiairs 

uit de opleiding zijn volgens de vertegenwoordigers van het werkveld gemotiveerd en goed voor-

bereid. De alumni zijn ook positief over de menselijke benadering die ze krijgen in de opleiding. 

De opleiding past zich aan het doelpubliek van volwassen cursisten aan. Daarnaast worden de 

breedheid van de opleiding en de praktijkgerichtheid positief gewaardeerd.

De commissie heeft vastgesteld dat de cursist de basiscompetenties voor de leraar secundair 

onderwijs over het algemeen beheerst. Wel heeft de commissie vastgesteld (zoals aangegeven on-

der facet 2.1) dat de basiscompetenties met betrekking tot de leraar als innovator/ onderzoeker 

en de vakdidactische expertise minder sterk ontwikkeld zijn bij de afgestudeerden. Ook heeft de 

commissie vastgesteld dat naast de sterke focus op lesgeven minder aandacht besteed wordt aan 

de functionele gehelen, de leraar als partner van externen en de leraar als cultuurparticipant. 

De commissie baseert zich hiervoor op het studiemateriaal en de examens die ze heeft kunnen 

inzien, het pakket aan portfolio’s en haar gesprekken met alle betrokkenen tijdens het bezoek 

aan de opleiding. 

Uit een alumnibevraging blijkt dat ongeveer 70 procent van de respondenten die in 2007–2008 of 

2008–2009 zijn afgestudeerd in het onderwijs werkt. De commissie raadt de opleiding aan deze 

resultaten verder op te volgen en afgestudeerden meer gedetailleerd te bevragen over de resulta-

ten van de opleiding en de verworven competenties. 

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

De opleiding volgt het studiesucces van de cursisten doorheen de opleiding op via haar cursist-

volgsysteem. Sinds kort worden ook cursisten die afhaken gecontacteerd om na te gaan wat de 

redenen voor stopzetting zijn. De belangrijkste reden die opgegeven wordt is de combinatie werk/

studie die te zwaar uitvalt, maar ook een gewijzigde motivatie, de bereikbaarheid van de school 

en het fout inschatten van het niveau worden vermeld als redenen om de opleiding stop te zet-

ten. De commissie waardeert dat afhakende cursisten sinds kort opgevolgd worden en stimuleert 

de opleiding om dit verder te zetten.

Uit de gegevens in het zelfevaluatierapport blijkt dat over de academiejaren 2007–2008, 2008–2009 

en 2009–2010 69 procent van de cursisten alle opgenomen credits behaalt. Bij de cursisten zonder 

diploma hoger onderwijs is dit percentage slechts de helft. De commissie beveelt aan het stu-

diesucces van deze doelgroep meer in detail op te volgen. Het percentage cursisten dat voor alle 

credits slaagde nam sterk toe in 2008–2009 (86 procent t.o.v. 55 procent in 2007–2008) en opnieuw 

af in 2009–2010 (65 procent). De commissie beveelt aan ook de oorzaken van deze sterke schomme-

ling na te gaan, ook al heeft ze begrip voor de kleine aantallen die slaagpercentages sterk kunnen 

beïnvloeden.
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Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma negatief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslisregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie Speci-

fieke lerarenopleiding’, komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwerpen tot 

een negatief eindoordeel over de opleiding.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Maak het gewicht dat aan de verschillende functionele gehelen van de basiscompetenties 

gehecht wordt transparant voor alle betrokkenen.

 – Investeer in het ontwikkelen van een partnerschap met relevante secundaire scholen in  

de omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een resonantiegroep.

Onderwerp 2

 – Overweeg om de module-fiches en de ECTS-fiches te integreren.

 – Differentieer sterker binnen de klasgroepen.

 – Versterk de aansturing en begeleiding van de praktijkcomponent

 – Ga voor het LIO-traject zorgvuldiger om met het toekennen van vrijstellingen.

 – Versterk de aandacht voor de functionele gehelen ‘de leraar als inhoudelijk expert’ en  

‘de leraar als innovator/onderzoeker’ in het programma.

 – Systematiseer de aandacht voor taalcompetenties verder.

 – Bewaak de kwaliteit van de begeleiding in de stagescholen sterker.

 – Versterk de wetenschappelijke onderbouwing van de opleiding.

 – Geef cursisten specifieke opdrachten om hen te stimuleren gebruik te maken van de biblio-

theek.

 – Versterk de vakdidactiek in de opleiding.

 – Stimuleer cursisten sterker om het modeltraject te volgen.

 – Maak de inhoud van de module ‘Didactische competentie algemeen’ meer sturend voor  

de rest van de opleiding.

 – Volg de reële studietijd van de cursisten systematisch op.

 – Monitor eventuele ongewenste studiebelemmerende factoren.

 – Verhelder het didactisch concept van de opleiding.

 – Vertaal de visie op evalueren naar concrete richtlijnen voor beoordeling en toetsing.

 – Maak de criteria bij permanente evaluatie en de stage transparant.

 – Breid de feedback aan cursisten bij beoordeling en toetsing uit.

 – Maak duidelijk welke competenties in welke modules worden beoordeeld.

 – Communiceer beter over de vrijstellingsprocedure.

 – Leg de lat hoger bij vrijstellingen, maar maak de aanvraagprocedure transparanter en  

eenvoudiger.

Onderwerp 3

 – Individualiseer de functiebeschrijvingen van de lectoren.

 – Neem ook extra verantwoordelijkheden en coördinatietaken op in de individuele functie-

beschrijvingen.

 – Werk een duidelijk nascholingsbeleid uit en stuur de lectoren aan in functie van de noden 

van de opleiding.

 – Hecht belang aan de specifieke rol van de lectoren als lerarenopleider.

 – Onderzoek de opmerking van lectoren in de personeelstevredenheidsenquête dat zij te weinig 

tijd hebben voor onderling overleg.

Onderwerp 4

 – Stimuleer cursisten sterker om gebruik te maken van de bibliotheekvoorzieningen.
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Onderwerp 5

 – Werk de kwaliteitszorgkaders verder uit en verhoog effectiviteit en efficiëntie.

 – Ga omzichtig om met de gebruikte kwaliteitszorgkaders en vermijd dat het systeem te zwaar 

wordt in functie van de schaal van de opleiding.

 – Besteed nog meer aandacht aan het SMART formuleren van doelstellingen in het kader van 

kwaliteitsverbetering.

 – Volg de kwaliteit van de begeleiding bij de stage nauwgezetter op.

 – Betrek cursisten meer structureel bij de interne kwaliteitszorg.

Onderwerp 6

 – Volg het studiesucces van de laagst geschoolde cursisten op.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma -

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma O 

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma V

Facet 2.3 Samenhang van het programma O

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5  Studietijd O

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing O

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden V

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding V

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld O

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoen aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+  voldoet minstens aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

-  voldoet niet aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit.

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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hogeSchool-UniverSiteit brUSSel
Een onderzoek naar de kwaliteit van 
de Specifieke lerarenopleiding van  
de Hogeschool-Universiteit Brussel

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De hogeSchool-UniverSiteit brUSSel 

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door de Hoge-

school-Universiteit Brussel (HUB). Deelcommissie 4 bezocht de opleiding op 27 en 28 februari 2012.

De HUB biedt een Specifieke lerarenopleiding aan in het studiegebied Handelswetenschappen en 

bedrijfskunde. 

Studenten kunnen deze opleiding zowel volgen als preservice-traject (twintig studenten in  

2011–2012) als in de vorm van een LIO-traject (twee studenten in 2011–2012). 

De HUB maakt deel uit van de Associatie KU Leuven en de School of Education. Binnen dit 

netwerk werden bij de omvorming van de vroegere Initiële Lerarenopleiding van Academisch  

Niveau (ILAN) naar een Specifieke lerarenopleiding in 2007–2008 de samenwerkingsmogelijk-

heden met andere Specifieke lerarenopleidingen in het domein van de economie onderzocht. 

Dit leidde tot een samenwerkingsverband tussen de drie Specifieke lerarenopleidingen in het 

studiegebied Handelswetenschapen en bedrijfskunde die op dat moment aangeboden werden, 

namelijk in de EHSAL, VLEKHO en Lessius Hogeschool. De drie opleidingen besloten eenzelfde 

curriculum aan te bieden. In 2008–2009 werd de HUB opgericht en gingen de EHSAL en VLEKHO 

op in deze nieuwe structuur. De Lessius Hogeschool werd in 2010–2011 Lessius Antwerpen. De 

HUB en Lessius Antwerpen bieden nog steeds de Specifieke lerarenopleiding aan met eenzelfde 

programma. Ook rond de concrete implementatie van dit programma wordt samengewerkt.

De Specifieke lerarenopleiding maakt deel uit van de faculteit Economie en management. Daar-

naast bestaat de HUB uit de faculteiten Rechten en Taal & letteren, en biedt zij een aantal pro-

fessionele bacheloropleidingen aan, waaronder geïntegreerde lerarenopleidingen voor kleuter-, 

lager en secundair onderwijs. 

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport hebben betrekking op alle varianten en trajecten  

binnen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

De opleiding heeft een eigen competentieprofiel opgesteld dat gebaseerd is op drie pijlers: HUB-

competenties, algemene competenties en domeinspecifieke competenties. De HUB-competenties 

sluiten aan bij de opdrachtverklaring en onderwijsvisie van de HUB. Ze omvatten het respect 

voor de totale persoon, praktijkoriëntatie, leerbereidheid en vermogen tot zelfreflectie en zelf-

sturing, vermogen tot constructief samenwerken, internationale gerichtheid en ingesteldheid tot 

duurzaam handelen. De algemene competenties omvatten generieke vaardigheden die de HUB 

nastreeft en die binnen vier competentiedomeinen gegroepeerd worden, namelijk wetenschap-

pelijk denken en handelen, managementvaardigheden, ondernemend gedrag en probleemver-

werkend gedrag. De domeinspecifieke competenties waarnaar de Specifieke lerarenopleiding 

streeft, zijn de basiscompetenties leraar secundair onderwijs (besluit van de Vlaamse regering, 

5 oktober 2007). Het volledige competentieprofiel is op basis van het competentiemodel van de 

HUB en de daarin gedefinieerde competentieniveaus vertaald in een competentieraster. 

Aangezien het competentieprofiel uitgebreid is, werd ervoor geopteerd om een set van tien  

prioritaire competenties en attitudes op te lijsten. Ze bepalen de vereisten waaraan een star-

tende leerkracht minimaal moet voldoen, en ze weerspiegelen de eigenheid van de opleiding.  

De tien geselecteerde prioritaire competenties zijn:

 – De student kan kritisch reflecteren over theorie en praktijk.

 – De student geeft blijk van sociale vlotheid in professionele contacten. 

 – De student stuurt de eigen aanpak op basis van feedback en nieuwe inzichten.

 – De student kan zelfstandig werken.

 – De student kan geselecteerde informatie analyseren en synthetiseren.

 – De student kan de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten.

 – De student kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in standaard-Neder-

lands, en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maat-

schappelijke taalachtergronden van de leerlingen.

 – De student kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband 

en op school.

 – De student beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en 

verdiepen.

 – De student kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen.

De commissie waardeert het dat de opleiding over een eigen competentieprofiel beschikt en zo 

een profiel brengt in haar doelstellingen. De opleiding geeft hierbij aan welke competenties ze 

het belangrijkste vindt door het selecteren van tien prioritaire competenties en het onderscheid 

in het competentieraster tussen de basiscompetenties die geëvalueerd worden in de opleiding en 

de competenties waarvoor dit niet het geval is.

Hoewel het competentieprofiel gerelateerd wordt aan de decretaal bepaalde basiscompetenties 

en attitudes, bleek uit de gesprekken tijdens het bezoek aan de opleiding dat deze relatie niet 

door alle docenten kon geëxpliciteerd worden en dat ze evenmin transparant gemaakt werd in 

het handelen van de meeste docenten. De commissie vindt dan ook dat de relatie tussen het 

eigen competentieprofiel van de opleiding en de basiscompetenties niet voldoende transparant 
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gemaakt wordt. Ze beveelt aan om meer aandacht te besteden aan de interne communicatie 

rond de band tussen basiscompetenties en de prioritaire doelstellingen van de opleiding.

De opleiding werkt ook met verschillende beheersingsniveaus van de competenties die ze na-

streeft. De commissie heeft wel vastgesteld dat de concretisering van de verschillende beheer-

singsniveaus en de koppeling met het competentiemodel van de HUB nog te weinig gebaseerd 

zijn op een gedeelde visie van alle docenten. Ze beveelt aan om verder werk te maken van de 

gelijkgerichtheid van het hele docententeam met betrekking tot de invulling van de competen-

tieniveaus.

De commissie heeft vastgesteld dat de actuele thema’s die ze benoemt in haar domeinspecifiek 

referentiekader – zoals diversiteit, taalheterogeniteit, competentiegerichtheid en het inzetten 

van nieuwe media in het onderwijs – expliciet in de doelstellingen zijn opgenomen. Ook vindt ze 

het positief dat de opleiding belang hecht aan ondernemerschap, duurzaamheid en internatio-

nalisering.

De commissie heeft ten slotte vastgesteld dat de opleiding haar competentieprofiel, doelstellin-

gen per opleidingsonderdeel en het beoogde competentieniveau goed communiceert, en dat deze 

bijgevolg bekend zijn bij studenten, alumni en werkveld. 

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Het opleidingsprogramma (zie tabel 1) is samen opgesteld met Lessius Antwerpen en bestaat uit 

vijftien opleidingsonderdelen. Het opleidingsonderdeel Peer-teaching moet succesvol afgerond 

worden voor de student toegelaten wordt tot ‘Stage I’. In ‘Stage I’ geeft de student vijf oefenlessen 

die de opleiding intensief begeleidt. Na het slagen voor ‘Stage I’ kan de student ‘Stage III’ (twaalf 

uur) en ‘stage IV’ (twintig uur) aanvatten, waarin hij meer zelfstandige stagelessen geeft. Bin-

nen ‘Inloopstage’ wordt een aantal niet-lesgebonden opdrachten in een school uitgevoerd (dertig 

uur) en worden lessen geobserveerd, en ‘Stage II’ wordt ingevuld via het SMART-project, waarbij 

studenten kennismaken met een één-op-één-begeleiding in het kader van een opdracht rond 

huiswerkbegeleiding van jongeren uit Brusselse secundaire scholen.
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tabel 1: het opleidingsprogramma

Opleidingsonderdeel Verdeling studiepunten

Theoretische component

Leren & onderwijzen 5

Onderwijs, opvoeding & samenleving 3

Communicatieve competenties 5

Diversiteit & klasmanagement 5

Onderwijs & gezondheid 3

Vakdidactiek & thema’s 6

Peer-teaching 3

Praktijkcomponent

Inloopstage 3

Stageportfolio & reflectie 3

Projecten 3

Stage I 6

Stage II 3

Stage III 4

Stage IV 4

Toegepast onderzoeksproject 4

totaal aantal studiepunten 60

Studenten die voor het LIO-traject kiezen, vervangen (delen van) de praktijkcomponent door een 

lesopdracht in het onderwijs. Zij dienen wel het opleidingsonderdeel ‘Stageportfolio & reflectie’ 

te voltooien. De theoretische component wordt op individuele basis ingevuld op basis van for-

meel opgelijste afspraken en regels in overleg tussen de opleiding, de school en de student.

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende.

De commissie waardeert het dat een competentieraster is uitgewerkt waarin per opleidingson-

derdeel aangegeven wordt aan welke HUB-competenties, algemene competenties, basiscompe-

tenties en attitudes gewerkt wordt, op welk niveau dit gebeurt en of deze competenties expliciet 

worden geëvalueerd. Ook in de ECTS-fiches wordt duidelijk opgenomen welke competenties in 

elk opleidingsonderdeel nagestreefd worden, en op welke manier dit gebeurt. De commissie vindt 

het positief dat deze fiches sterk inhoudelijk zijn uitgewerkt. De studenten en alumni geven aan 

op de hoogte te zijn van de doelstellingen per opleidingsonderdeel. 

De commissie heeft vastgesteld dat in het programma relatief weinig aandacht wordt besteed 

aan een onderbouwde kennisbasis over het leren van jongeren. Het lijkt haar zinvol om zowel 

voor ‘Algemene didactiek’ als ‘Ontwikkelingspsychologie’ een centralere en grotere plaats in het 

programma te voorzien. De commissie waardeert het dat de vragen van alumni rond de te be-

perkte aandacht voor ontwikkelingspsychologie al tot plannen voor een curriculumhervorming 

geleid hadden op het moment van het visitatiebezoek. Meer algemeen raadt de commissie de op-

leiding aan om de invulling van de theoretische component en het gewicht van de verschillende 

onderdelen nogmaals grondig te evalueren.

De opleiding geeft een duidelijke plaats in het programma aan vakdidactische vorming. Door de 

vrij homogene studentengroep met een degelijke economische vooropleiding, kan deze vorming 
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de nodige diepgang realiseren. De commissie waardeert het dat naast de vakdidactiek Economie 

ook enige aandacht wordt besteed aan vakdidactiek Wiskunde. Een deel van de afgestudeerden 

wordt immers in het secundair onderwijs ingeschakeld in het wiskundeonderwijs. De commissie 

vindt het ook positief dat een breed spectrum aan werkvormen wordt aangeraakt binnen ‘Vak-

didactiek’, waaronder informatieve spelen en het businessgame Ecoman. 

 

De commissie waardeert verder de aandacht die aan multiculturaliteit en taalheterogeniteit 

wordt besteed, onder andere via het SMART-project, waaraan de studenten verplicht deelnemen 

in het kader van ‘Stage II’. Studenten treden hierbij op als mentor van één of twee leerlingen uit 

het secundair onderwijs, en ondersteunen hen bij economische vakken. Voor dit project wordt 

samengewerkt met scholen met een multicultureel samengestelde leerlingenpopulatie. Naast de 

één-op-één-begeleiding wordt in dit project ook specifiek aandacht besteed aan het op een ac-

tieve manier hanteren van de Nederlandse taal. De commissie vindt het ook positief dat inspan-

ningen geleverd worden om de internationale dimensie van het programma te versterken, zowel 

via de inbreng van de docenten als via eerste aanzetten tot internationale studentenmobiliteit. 

De commissie heeft verder vastgesteld dat in het programma competentiegericht gewerkt wordt 

in meerdere opleidingsonderdelen. Er wordt voorts één sessie besteed aan het hanteren van 

een interactive whiteboard, om studenten kennis te laten maken met moderne ICT-middelen.  

Zij kunnen daarnaast ook het lokaal met het interactive whiteboard reserveren om het gebruik 

ervan te oefenen.

Studenten kunnen ervoor kiezen om (een deel van) hun opleiding via een LIO-baan in te vullen. 

In dat geval wordt een persoonlijk traject voor de student vastgelegd. In overleg met de betrok-

ken docenten wordt de invulling van de diverse opleidingsonderdelen bepaald op basis van voor-

af afgesproken procedures en regels en de opdracht binnen de school. Deze afspraken worden 

vastgelegd in afwijkingen op de ECTS-fiches. De commissie meent dat een meer systematische 

aanpak, bijvoorbeeld op basis van een standaard-programma voor de LIO-baan, zinvol zou zijn.  

Ten slotte vindt de commissie het positief dat het programma geregeld bijgestuurd wordt op 

basis van de input van studenten en externen, en in overleg met de docenten.

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als goed.

“Praktijk als oriëntatie, wetenschap en onderzoek als fundering is ons profiel”, zo omschrijft de 

opleiding zichzelf in haar zelfevaluatierapport. Hoewel de interactie tussen theorie en praktijk 

in de opleiding nog verder versterkt kan worden, vindt de commissie dat de opleiding zowel de 

theoretische component van het programma als de praktijkcomponent degelijk heeft uitgewerkt. 

Een voorbeeld van een mogelijke versterking van interactie tussen praktijk en theorie is terug te 

vinden in de portfolio, die als sluitstuk van het programma gezien wordt, maar waarin slechts 

beperkt teruggekoppeld wordt naar theoretische concepten.

Hoewel de aandacht voor algemene didactiek en ontwikkelingspsychologie kan versterkt worden 

(zie facet 2.1), is de commissie van mening dat in de theoretische component van de opleiding de 

nodige wetenschappelijk onderbouwde concepten aangereikt worden en gebruik wordt gemaakt 

van degelijk materiaal. Via opdrachten worden studenten geregeld gestimuleerd om gebruik te 

maken van de bibliotheek en bronnenmateriaal te raadplegen.

De praktijkcomponent is in de ogen van de commissie goed opgebouwd. Nadat studenten een 

les hebben gegeven voor hun collega’s (peer-teaching), moeten zij – sterk begeleid – vijf lessen 
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geven binnen vaste oefenscholen. De lesvoorbereiding van elke les wordt op voorhand door een 

stagebegeleider beoordeeld en indien nodig bijgestuurd. De stagebegeleider is ook bij elke oefen-

les aanwezig en geeft telkens feedback. Nadien loopt de student verplicht stage in zowel het ASO, 

TSO als BSO (telkens minstens 6 uur, 32 uur in totaal). Binnen ‘Stage III’ integreert iedere student 

verplicht twee toetsmomenten. Via het SMART-project maken studenten kennis met één-op-één-

begeleiding, en in het kader van ‘Inloopstage’ moeten ze zowel een aantal lessen observeren als 

dertig uur administratieve stage lopen om een aantal andere aspecten van het leraarschap te 

leren kennen. Hoewel de commissie deze intentie ten volle ondersteunt, beveelt zij toch aan de 

invulling en omvang van de administratieve stage opnieuw in overweging te nemen en de na-

druk te leggen op de meest relevante activiteiten in functie van het leerproces van de student. 

Via de ‘Toegepaste onderzoeksopdracht’ worden studenten gestimuleerd om zelf een beperkt 

onderzoek uit te voeren. De toegevoegde waarde van dit opleidingsonderdeel is voor een deel van 

de studenten niet duidelijk. Het lijkt de commissie zinvol om de doelstellingen duidelijk te com-

municeren en de nadruk te leggen op onderzoek dat dicht aansluit bij concrete leervragen van 

de studenten (bijvoorbeeld vastgesteld in het kader van de portfolio), en waarvan studenten de 

resultaten ook in de praktijk kunnen toepassen. Een dergelijke aanpak kan volgens de commissie 

ook bijdragen tot een sterkere interactie tussen praktijk en theorie in de opleiding.

De opleiding volgt recente evoluties in de onderwijspraktijk op. Ze doet dit vooral via de betrok-

kenheid van meerdere docenten bij de begeleiding van het Ecoman-businessgame in secundaire 

scholen, via de resonantieraad, actieve deelname aan projecten van de School of Education en 

internationale projecten. De commissie waardeert deze inspanningen om op de hoogte te blijven 

van de evoluties in het onderwijsveld. Wel lijkt het haar zinvol de theorievorming en ontwikke-

lingen op het vlak van leren en onderwijzen meer systematisch op te volgen. 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende.

Doordat de meeste studenten de opleiding binnen één academiejaar afronden, en de meeste on-

derwijsactiviteiten slechts eenmaal per academiejaar worden georganiseerd, stuurt de opleiding 

het traject van de meeste studenten de facto sterk aan via het modeltraject. 

Verder heeft de opleiding binnen het programma een beperkt aantal – cruciale – eisen vastgelegd 

in verband met de volgorde van de onderwijsactiviteiten. Zo moet ‘Peer-teaching’ positief beoor-

deeld zijn om de oefenlessen te kunnen aanvatten, en moeten de oefenlessen succesvol afgerond 

zijn om ‘Stage III’ en ‘Stage IV’ te starten. De commissie waardeert dit. Ook via de stageportfolio 

wordt de samenhang bewaakt. De student moet in deze portfolio alle facetten van het leraar-

schap bespreken en blijkgeven van inzicht in de coherentie van zijn leertraject. 

Niettegenstaande deze positieve elementen stelt de commissie vast dat de samenhang nog ster-

ker structureel zou kunnen worden verankerd. Studenten die een flexibel programma volgen, 

zijn tamelijk vrij wat de volgorde van de gevolgde opleidingsonderdelen betreft. Hoewel de stu-

dent dient deel te nemen aan een gesprek over de volgorde van de opleidingsonderdelen, blijkt 

de volgorde van de opleidingsonderdelen nog niet altijd optimaal te zijn voor het leerproces van 

de student.

Hoewel de docenten van de opleiding geregeld met elkaar overleggen, signaleren studenten toch 

nog een aantal storende overlappingen in het curriculum, vooral met betrekking tot het op-

nieuw behandelen van de inhoud van het opleidingsonderdeel ‘Leren en onderwijzen’ in andere  
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opleidingsonderdelen. De commissie beveelt aan om de samenhang tussen de diverse theore-

tische opleidingsonderdelen en de koppeling van theorie en praktijk (zie facet 2.2) nogmaals  

grondig te analyseren. 

Ondanks de aandachtspunten voor de verbetering van de samenhang van het programma beoor-

deelt de commissie de samenhang voldoende. Zij hecht meer belang aan het inhoudelijk samen-

hangende programma – dat de meeste studenten in één jaar volgen –, de verplichte volgorde van 

een aantal cruciale vakken en de bewaking van de samenhang via de stageportfolio, dan aan de 

afwijkingen op het standaardtraject en de overlappingen in het programma.

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende.

De betrokken verantwoordelijke van een opleidingsonderdeel maakt een inschatting van de con-

tact- en verwerkingstijd, en de tijd die nodig is voor het vervullen van de opdrachten. Deze info 

stelt hij beschikbaar in de ECTS-fiche. In principe wordt voor het budgetteren van de totale stu-

dietijd per contactuur (hoorcollege) een bijkomende studietijd van gemiddeld twee uur gerekend. 

Deze inschatting wordt getoetst via kwalitatieve en kwantitatieve studietijdmetingen.

Sinds de start van de Specifieke lerarenopleiding wordt aan het einde van elk academiejaar aan 

de studenten gevraagd om in te schatten hoe belastend de opleiding effectief is. Sinds 2009 wordt 

daarbij gebruik gemaakt van de tijdschrijfmethode (Kronos). Daarnaast worden reflectiemomen-

ten in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Stageportfolio & reflectie’ benut om de resultaten 

van de kwantitatieve metingen op een kwalitatieve manier te verifiëren naar de studiebelasting. 

Hoewel bij de kwantitatieve metingen geen te hoge studiebelasting wordt geregistreerd, wordt bij 

de kwalitatieve bevragingen geregeld wel een te hoge belasting gerapporteerd. Op basis van haar 

gesprekken met de studenten en alumni heeft de commissie de indruk dat de opleiding globaal 

zwaar maar haalbaar is.

De commissie heeft tijdens haar gesprekken met de verschillende betrokkenen wel vernomen 

dat de spreiding van het werk doorheen het academiejaar nog kan worden verbeterd. Ondanks 

inspanningen van de opleiding op dit vlak blijken nog veel deadlines van opdrachten in dezelfde 

periode te vallen als een aantal stages. De commissie beveelt de opleiding aan om op zoek te gaan 

naar manieren om de studiedruk beter te spreiden doorheen het academiejaar.

De opleiding werkt continu aan het wegwerken van studiebelemmerende factoren. Zo worden de 

lessen gegroepeerd op een beperkt aantal dagen, worden deadlines van opdrachten in de ECTS-

fiches opgenomen en worden deadlines op elkaar afgestemd. De commissie waardeert dit en 

beveelt aan hier aandacht aan te blijven besteden. 
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facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als goed.

In het didactisch concept van de opleiding staan learning by doing, een studentgerichte aanpak 

en een krachtige organisatorische ondersteuning centraal. Dit vertaalt zich in een streven naar 

competentiegericht, zelfsturend, ervaringsgericht/authentiek en sociaal leren. Deze concepten 

zijn in lijn met de doelstellingen van de opleiding en worden gedragen door de docenten.

De opleiding heeft haar didactische aanpak vertaald naar het doelpubliek waarvoor de studenten 

worden opgeleid. Het concept vormt namelijk de basis van het SPO-model dat van de studenten 

verwacht wordt in hun lesopbouw in het kader van stageopdrachten. Zij moeten het SPO-model 

(Situatieschets-Probleemstelling-Oplossing) in het lesverloop gestalte geven in combinatie met 

het gebruik van een variatie aan werkvormen. Het SPO-model houdt in dat de student/leerkracht 

de leerling uitdaagt met een motiverende situatieschets en bijhorende probleemstellingen, waar-

bij de leerlingen zelf tot een oplossing, zijnde de leerinhoud kunnen komen. Daarbij is het essen-

tieel dat voor de leerling een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd waarin hij zich persoonlijk 

aangesproken voelt en die afgestemd is op de al verworven kennis en vaardigheden. De opleiding 

is ervan overtuigd dat door de nadruk te leggen op ‘samen leren’, het leerproces van de leer-

ling efficiënter zal verlopen. Door bewust te kiezen voor het SPO-model wordt de toekomstige 

leerkracht gestimuleerd in het ontwikkelen van een actieve leerhouding bij de leerling. In haar 

gesprekken met studenten en afgestudeerden heeft de commissie vastgesteld dat zij het SPO-

model kennen en dit ook toepassen in de lessen die zij geven.

Er wordt gebruikgemaakt van een gevarieerd pakket aan didactische werkvormen. De verant-

woordelijkheid voor de keuze van de werkvorm wordt bij de individuele docent gelegd. De docen-

ten kiezen naast instructie- en interactiewerkvormen ook vaak voor diverse opdrachten. Hierbij 

wordt gekozen voor individuele en groepsopdrachten, papers – die al dan niet gepresenteerd 

worden – of oefeningen waarbij de student zelfstandig leerstof uitdiept en/of oefeningen voorbe-

reidt en de colleges vooral opgevat worden als feedbacksessies waar de docent ingaat op vragen, 

bijstuurt en oplostips geeft. De commissie waardeert het dat gestreefd wordt naar een gevarieerd 

pakket van werkvormen en naar veel zelfwerkzaamheid van de studenten. Niettemin lijkt het 

de commissie zinvol om het grote aantal opdrachten te evalueren op hun zinvolheid. De com-

missie deelt immers de mening van studenten en afgestudeerden dat niet alle opdrachten even 

zinvol zijn in functie van het bereiken van de doelstellingen van de opleiding. Het grote aantal 

opdrachten maakt het ook voor de docenten moeilijk om altijd degelijke feedback te verschaffen 

aan de studenten.

De opleiding vindt het belangrijk dat een toekomstige leerkracht een natuurlijke houding moet 

ontwikkelen om aan zelfreflectie te doen in functie van het aansturen van zijn professionele ont-

wikkeling. Van bij de aanvang van de opleiding dienen de studenten zichzelf in vraag te stellen 

en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te ontwikkelen. Studenten moeten hun individuele 

ontwikkeltraject opstellen, actiepunten kiezen en daaraan werken, en de gemaakte keuzes ana-

lyseren en bijsturen. Afsluitend reflecteert de student over zijn groei als leraar en presenteert hij 

zijn bevindingen voor een groep van docenten. Het bewijsmateriaal dat de studenten ter zake 

gebruiken, verzamelen zij in hun digitale portfolio binnen de portfolio-omgeving van de elektro-

nische leeromgeving HUBwise. Ter ondersteuning van dit proces wordt tijdens het jaar een aan-

tal momenten ingebouwd om samen met andere studenten te reflecteren. De commissie waar-

deert het dat de opleiding werkt met een POP en een portfolio. Het lijkt haar wel zinvol om de  



Specifieke lerarenopleiding – HogeschoolUniversiteit Brussel 97

begeleiding hierbij verder te versterken, en studenten te verplichten om hun ervaringen en re-

flectie sterker te koppelen aan de wetenschappelijke concepten die in de theoretische compo-

nent van de opleiding worden aangeboden. In sommige portfolio’s heeft de commissie deze kop-

peling gezien, maar er worden even goed portfolio’s gemaakt waarin deze koppeling afwezig is. 

De commissie waardeert verder de groeperingsvorm, waarbij de opleiding aangeboden wordt 

aan een homogene groep van studenten. Dit laat toe het onderwijs te geven op een niveau dat 

aansluit bij de verwachtingen van de studenten en hen de nodige vakdidactische verdieping aan 

te bieden. 

De kwaliteit van het aangeboden studiemateriaal is volgens de commissie goed. Er wordt gebruik-

gemaakt van eigen ontwikkeld materiaal, maar ook van wetenschappelijk onderbouwde handboe-

ken en PowerPoint-presentaties, beeldmateriaal en websites. Er wordt ook geregeld verwezen naar 

relevante onderzoeksliteratuur. De opleiding maakt gebruik van het elektronische leerplatform 

HUBwise, waarop veel informatie wordt verzameld. De studenten waarderen dit. Voorts heeft de 

opleiding ook werk gemaakt van het uitwerken van allerlei documenten en handleidingen.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende.

Per opleidingsonderdeel wordt in de ECTS-fiche aangegeven welke competenties worden nage-

streefd. Door middel van een toetsinventaris behoudt de opleiding het overzicht op de evaluatie 

van de studenten. Recent heeft de opleiding ook werk gemaakt van het bepalen van welke com-

petenties ook expliciet worden getoetst. Ook zijn expliciete criteria voor het toetsbeleid, een ka-

der voor de interpretatie van scores en beoordelingsformulieren voor de stage uitgewerkt. De 

commissie waardeert de aandacht voor het organisatorische kader van de toetsing. Wel beveelt 

de commissie aan om ook de inhoudelijke verwachtingen rond de nagestreefde beheersings-

niveaus met het docententeam te expliciteren. Ze heeft immers vastgesteld dat deze beheer-

singsniveaus vaak impliciet blijven, en het niet voor alle docenten eenvoudig is om de betekenis 

van de diverse beheersingsniveaus te expliciteren.

De opleiding streeft naar een competentiegericht toetsbeleid. Het is de verantwoordelijkheid van 

de individuele docent om de eigen evaluatie-instrumenten uit te werken. De commissie heeft bij 

het inzien van een selectie van examens vastgesteld dat het inhoudelijke niveau van de toetsing 

over het algemeen goed is. Ze heeft ook een aantal mooie voorbeelden van competentiegericht 

evalueren gezien. Ze adviseert om deze goede voorbeelden te delen onder alle collega’s en er zo 

voor te zorgen dat ook de examenvragen die nog minder competentiegericht opgesteld zijn, kun-

nen worden aangepast.

De commissie waardeert het dat de opleiding veel aandacht besteedt aan de zelfwerkzaamheid 

van de student. Ze vindt het goed dat hierbij de begeleiding geleidelijk aan wordt afgebouwd. Wel 

heeft de commissie vastgesteld dat de beoordelingscriteria waaraan opdrachten moeten vol-

doen, niet altijd gekend zijn bij studenten. De commissie erkent de inspanningen die de docenten 

op dit vlak doen, maar stelt vast dat het resultaat ervan niet altijd bevredigend is.

Binnen de praktijkcomponent worden de studenten intensief begeleid door de docenten en krij-

gen zij vooral bij de oefenlessen gedetailleerde feedback van de stagebegeleiders van de oplei-

ding. Ook nadien wonen de stagebegeleiders meerdere lessen bij. Er wordt bij de feedback syste-

matisch aandacht besteed aan de beheersing van de nagestreefde attitudes. De (schriftelijke)  
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feedback van de vakmentoren in de school verschilt in niveau en in de mate van detail waarmee 

wordt gerapporteerd. De commissie beveelt aan de kwaliteit van de begeleiding in de scholen 

goed te blijven bewaken.

De commissie vindt het positief dat de opleiding afgesloten wordt met een beoordeling van de 

portfolio in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Stage-portfolio en reflectie’. De student stelt 

hierbij het groeiproces dat hij doorlopen heeft tijdens de opleiding voor aan een panel van do-

centen uit de opleiding. Niettegenstaande de opleiding transparantie van de toetsing als een 

expliciete doelstelling formuleert, heeft de commissie vastgesteld dat de beoordelingscriteria 

bij dit afsluitende gesprek niet (op voorhand) aan de studenten worden meegedeeld. Ze beveelt 

aan dit in de toekomst wel te doen. Door duidelijk aan studenten te communiceren wat van hen 

verwacht wordt en waarop ze zullen worden beoordeeld, kan het leerproces immers worden 

gestuurd en gestimuleerd. Inhoudelijk lijkt het de commissie voorts zinvol om bij de toetsing 

van de portfolio niet enkel het groeiproces, maar ook het beheersingsniveau van de nagestreefde 

competenties expliciet te beoordelen. 

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed.

De opleiding richt zich enkel op studenten en afgestudeerden van de masteropleidingen in het 

studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Hierdoor kan de opleiding zowel qua  

niveau als qua inhoudelijke gerichtheid specifiek vormgegeven worden op maat van de instro-

mende studenten. Via de vakdidactiek Economie en het (beperkte) pakket vakdidactiek Wiskunde 

worden studenten begeleid in het vertalen van hun vakkennis naar het secundair onderwijs. 

Voorts is een procedure uitgewerkt voor het erkennen van eerder verworven kwalificaties. Deze 

studenten worden doorverwezen naar de studietrajectbegeleider, die hen begeleidt bij het aan-

vragen van een vrijstelling. Indien nodig vraagt de studietrajectbegeleider hiervoor advies aan de 

betrokken docent. De studietrajectbegeleider staat ook in voor het begeleiden van studenten die 

afwijken van het modeltraject.

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma voldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed

De visitatiecommissie is 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

Beschrijving personeelsbeleid

De opleiding focust volgens het zelfevaluatierapport bij de aanwerving van personeelsleden op 

profielen die aansluiten bij de competenties die de studenten dienen te verwerven. Er wordt naar 

gestreefd om personeelsleden aan te trekken die een voldoende hoog niveau qua vakinhoudelijke 

expertise hebben en zicht hebben op de recente ontwikkelingen in de relevante discipline. 

Voor iedere medewerker wordt in overleg met de betrokkene een individuele taakomschrijving 

opgesteld, waarbij voor elke takencluster (onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverle-

ning en onderwijs- en beleidsondersteunende opdrachten) een gewicht wordt bepaald. Op basis 

van de taakomschrijvingen worden geregeld evaluatie- en functioneringsgesprekken gevoerd. 

Nieuwe personeelsleden krijgen een korte opleiding rond de werking van het kwaliteitssysteem, 

dat waakt over diverse administratieve en organisatorische processen. Daarenboven krijgt ieder 

nieuw personeelslid een peter of meter aangeboden. Een meer ervaren collega binnen het onder-

wijsteam zorgt voor laagdrempelige en informele begeleiding, en staat het nieuwe personeelslid 

bij met informatie en advies. 

Er worden zowel intern als extern mogelijkheden voor professionalisering geboden. Jaarlijks 

wordt een specifiek budget voor externe professionalisering voorzien. Intern kunnen medewer-

kers deelnemen aan het faculteitbrede aanbod en aan de jaarlijkse HUB-Onderwijsdag. Extern 

kan men deelnemen aan nationale en internationale initiatieven. 

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding over een hecht team van docenten en assisten-

ten beschikt, dat samen de opleiding vormgeeft. Dit is onder andere te danken aan de organisatie 

van de businessgame Ecoman en de samenwerking met de Lessius Hogeschool, waardoor de 

opleiding kan rekenen op een team van acht lesgevers die voltijds aan de HUB zijn verbonden. 

Dit team wordt aangevuld met twee deeltijdse docenten, die een onderwijskundige achtergrond 

hebben. De commissie waardeert het dat de lesgevers een grote betrokkenheid tonen bij de lera-

renopleiding en zich sterk engageren om de studenten te begeleiden. 

De opleiding beschikt over een geformaliseerd personeelsbeleid, waarbij voor de verschillende 

aspecten van het personeelsbeleid procedures zijn uitgewerkt. De opvang van nieuwe perso-

neelsleden is goed uitgewerkt, en er worden geregeld functionerings- en evaluatiegesprekken 

gehouden op basis van individuele taakomschrijvingen. In 2010 werd bovendien een personeel-

senquête uitgevoerd om zicht te krijgen op de personeelstevredenheid. De commissie waardeert 

de inspanningen die geleverd worden in het kader van het personeelsbeleid.

Op basis van haar gesprekken, nazicht van het cursusmateriaal en informatie over de profielen 

van de lectoren meent de commissie dat de opleiding kan rekenen op een team competente les-

gevers. Wanneer het team als geheel wordt bekeken, stelt de commissie evenwel vast dat het niet 

evenwichtig is samengesteld. Alle lesgevers met een voltijdse aanstelling hebben een economi-

sche vooropleiding, aangevuld met een lerarenopleiding. Een deeltijdse docent en een gastdocent 

beschikken over een doctoraat in de Psychologie/Pedagogie. Het lijkt de commissie noodzakelijk 
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om het team van onderwijzend personeel verder te versterken met expertise op het vlak van de 

onderwijskunde en het opleiden van leraren. Op het moment van de visitatie werd het team im-

mers te weinig aangestuurd vanuit de beperkte beschikbare onderwijskundige expertise. Er zou 

hierbij kunnen worden gedacht aan een samenwerking binnen de HUB met de docenten van de 

geïntegreerde lerarenopleiding. Tot op heden blijkt deze samenwerking uitsluitend informeel en 

incidenteel te zijn. De vakdidactische expertise is degelijk uitgebouwd in de opleiding. Studenten, 

alumni en het werkveld vinden dit een sterk punt van de opleiding.

Slechts één docent beschikt over specifieke onderzoekstijd (0,2 VTE). Gezien de ambitie van 

de opleiding om wetenschap en onderzoek als fundering voor haar programma te zien, lijkt 

het de commissie zinvol om enerzijds de ruimte voor onderzoek uit te breiden binnen het 

eigen personeelsbestand en anderzijds de onderzoeksgroep ‘Educational Research and Deve-

lopment’ die binnen de HUB bestaat, sterker te betrekken bij het vormgeven en invullen van 

de opleiding.

De opleiding kiest ervoor om in de eerste plaats kennis op te bouwen over en voeling te houden 

met het secundair onderwijs via het organiseren van de businessgame Ecoman in secundaire 

scholen. Via deze weg komen meerdere lesgevers immers geregeld in secundaire scholen. Een 

deel van de lesgevers werkt ook mee aan het ontwikkelen van handboeken voor het secundair 

onderwijs. Daarnaast verzorgt een vijftiental gastsprekers met diverse achtergronden gast-

colleges in de opleiding. Via deze weg worden specifieke expertise en voeling met de praktijk in 

de opleiding ingebracht. De commissie waardeert dit.

Lesgevers uit de opleiding krijgen heel wat mogelijkheden om zich bij te scholen. Van deze 

mogelijkheden wordt ook actief gebruikgemaakt. De commissie vindt het positief dat hierbij 

zowel nationale als internationale kansen worden geboden. Er werd recent geïnvesteerd in in-

ternationale docentenmobiliteit, met als resultaat dat de meeste docenten al aan één of meer-

dere uitwisselingen hebben deelgenomen. Ook via deelname aan nationale (in het kader van 

de School of Education) en Europese projecten wordt waardevolle input verzameld. De com-

missie waardeert het dat de lesgevers zich geregeld bijscholen, en stelt vast dat de resultaten 

van de bijscholing hun weg vinden naar het curriculum. De commissie heeft vastgesteld dat 

initiatieven voor het volgen van bijscholing in de eerste plaats bottom-up ontstaan. Ze vindt 

dit positief, maar beveelt de opleidingsverantwoordelijken aan om de noden in functie van de 

opleiding systematisch op te volgen, en vanuit deze noden ook meer top-down de deelname 

aan bijscholingen aan te sturen. 

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als goed.

De opleiding wordt gecoördineerd door een teamcoördinator (0,3 VTE) en een academisch coördi-

nator (0,1 VTE). De opleiding kan verder rekenen op administratieve en organisatorische support 

voor de ondersteuning van het SMART-project door een administratieve medewerker (0,2 VTE 

voor de opleiding).

Het onderwijs wordt verschaft door een halftijdse docent, een gastprofessor en zes assistenten, 

die samen 2,19 VTE vertegenwoordigen voor hun onderwijsactiviteiten in de Specifieke leraren-

opleiding. De commissie heeft vastgesteld dat de docenten hard werken om het onderwijs kwa-

liteitsvol aan te bieden. Zij is van oordeel dat het beschikbare team groot genoeg is in verhou-

ding tot het aantal studenten (zeventien studenten in 2009–2010) om dit ook te verwezenlijken. 
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Voorts blijkt dat de lesgevers, mede dankzij de voltijdse aanstellingen ter ondersteuning van de 

business game Ecoman, binnen hun opdracht ruimte hebben om onderling te overleggen, de no-

dige feedback te geven aan de studenten en deel te nemen aan professionaliseringsinitiatieven. 

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als goed.

De commissie heeft de gebouwen en lokalen waar de opleiding gebruik van maakt, tijdens haar 

bezoek aan de HUB bezocht. De opleiding kan gebruikmaken van de goed uitgeruste lokalen op 

de campus in het centrum van Brussel. Naast een uitgebreid aanbod aan leslokalen die uitgerust 

zijn met de nodige mediavoorzieningen en draadloos internet, kan de opleiding ook gebruikma-

ken van een lokaal dat uitgerust is voor het houden van videoconferenties en een lokaal met een 

interactive whiteboard. 

De studenten kunnen gebruikmaken van een bibliotheek met een uitgebreide collectie, zowel 

qua onderwijskundige en algemeen-didactische literatuur, als qua vakdidactische collectie  

en onderwijsmethoden. Ten slotte beschikt de opleiding over de nodige computerlokalen en 

maakt ze sinds een aantal jaar gebruik van het elektronisch leerplatform HUBwise. Studenten 

waarderen dit.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed.

Potentiële studenten worden geïnformeerd via een brochure die aan alle masterstudenten be-

zorgd wordt, de HUB-website, infodagen en een Job Fair voor masterstudenten binnen de HUB. Via 

het studentenportaal kunnen (potentiële) studenten onder meer de onderwijs- en examenrege-

ling, het opleidingsprogramma met het aantal contacturen per opleidingsonderdeel, de studie-

punten, de volgtijdelijkheid en de ECTS-fiches raadplegen. De ECTS-fiches geven een overzicht 

van de leerinhoud, doelstellingen, beginsituatie, onderwijsmethode, evaluatie en studiemate-

riaal. Ook informatie over de cursusdienst, het basiscollegerooster en de aanvraagformulieren 

voor EVC en EVK zijn op deze website te vinden.
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Tijdens de opleiding worden de studenten in de eerste plaats goed opgevangen door de docenten 

van de opleiding. Studenten kunnen altijd bij hen terecht, en zijn tevreden over de persoonlijke 

begeleiding die ze krijgen. Daarnaast zijn heel wat brochures en handleidingen uitgewerkt die op 

een heldere manier informatie geven over alle aspecten van de opleiding. Ook de ondersteuning 

en organisatie van de stages zijn goed geregeld.

De trajectbeleider begeleidt studenten die wensen af te wijken van het modeltraject. De studen-

ten zijn hier tevreden over. Gezien de kleine studentenaantallen kunnen de opleidingsverant-

woordelijken de studenten van nabij opvolgen. Daarnaast worden de uitgewerkte opdrachten, 

alle scores en feedbackverslagen digitaal geregistreerd in een map per student.

Voor de tweedelijnsbegeleiding staat het Centrum voor Studentenbegeleiding en -Voorzieningen 

in. Deze dienst verzorgt de studentenbegeleiding, de sociale voorzieningen, de ombudsdienst en 

het campus- en studentenleven. 

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Het kwaliteitszorgsysteem van de opleiding is ingebed in dat van de Hogeschool-Universiteit 

Brussel. Dit kwaliteitszorgsysteem werd de voorbije jaren stapsgewijs opgebouwd als een 

ISO9001-gecertificeerd kwaliteitssysteem, gestoeld op de principes van integrale kwaliteitszorg. 

Hierbinnen werd een digitaal en online consulteerbaar kwaliteitshandboek uitgewerkt met alle 

kwaliteitsafspraken rond beleidsvormende en onderwijsondersteunende processen. In 2011 werd 

beslist de instelling niet langer extern te laten hercertificeren binnen het ISO-kader. Er werd te-

gelijkertijd op instellingsniveau een meerjarenplan goedgekeurd waarin het kwaliteitsbeleid voor 

de periode 2011–2014 wordt geoperationaliseerd. 

De instelling en opleiding bevragen de verschillende betrokkenen bij de opleiding. Bij instelling-

brede bevragingen wordt telkens bekeken of de vragenlijsten moeten worden aangevuld of aan-

gepast in functie van de karakteristieken van de opleiding. Studenten worden bevraagd via een 

kwaliteitsbarometer, een evaluatie van het didactisch handelen van de docenten (EVADIHA) en 

studietijdmetingen. Alumni en het werkveld worden bevraagd via een enquête, en het personeel 

via een bevraging en interne en externe audits. Daarnaast wordt driemaal per academiejaar een 

reflectiemoment gepland waarop de studenten onder meer de kans krijgen ervaringen uit te wis-

selen met betrekking tot stages en dergelijke, en waarbij zij aan het einde van een semester de 

kans krijgen elk opleidingsonderdeel te beoordelen aan de hand van de didactische evaluaties. 

Deze beoordelingen worden meegenomen naar de evaluatievergadering, waarop de lectoren be-

spreken hoe de opleiding beter kan aansluiten bij de specifieke noden van de studenten. 

De Specifieke lerarenopleiding wordt gedragen door het overlegteam, waarvan alle medewerkers 

met een onderwijsopdracht lid zijn. De teamcoördinator zit dit overlegteam voor. Het overleg-
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team beoogt de samenwerking tussen docenten van een gemeenschappelijk opleidingsonder-

deel of van op elkaar aansluitende opleidingsonderdelen te stimuleren. Afspraken in verband 

met studiemateriaal, uitwisseling van oefeningen en cases, afstemmen van (project)opdrachten, 

vastleggen van de evaluatiemodaliteiten, bespreken van meetgegevens over studietijd en onder-

wijsrendement zijn thema’s die op de vergaderingen van het overlegteam worden behandeld. Het 

overlegteam behandelt ook de praktische aangelegenheden van de Specifieke lerarenopleiding. 

Tijdens een wekelijks overlegmoment worden de lopende zaken besproken. Jaarlijks wordt een 

driedaagse georganiseerd waarop het overlegteam de evaluaties screent van alle stakeholders 

van de Specifieke lerarenopleiding, en een overzicht vastlegt van de werk- en verbeteringspunten 

voor het volgende academiejaar. 

De teamcoördinator rapporteert aan de academisch coördinator, die de eindverantwoordelijke 

is van de opleiding. Zij zorgt als lid van de stuurgroep Onderwijs en kwaliteit van de HUB en als 

waarnemend lid van de faculteitsgroep Handelswetenschappen voor een goede informatiedoor-

stroming in de instelling.

De opleiding heeft een resonantieraad, die gemiddeld om de twee jaar samenkomt en die een 

brugfunctie tussen de opleiding en het werkveld vervult. De resonantieraad bestaat uit verte-

genwoordigers van de onderwijswereld die bedrijvig zijn in de arbeidssector waarop de opleiding 

voorbereidt. De alumni zijn eveneens in deze raad vertegenwoordigd. Het doel van de resonantie-

raad is het curriculum van de opleiding en de te verwerven competenties te evalueren, en voor-

stellen ter optimalisering te formuleren. De feedback van de resonantieraad laat de opleiding toe 

in te spelen op recente en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld. 

In het kader van de ISO-certificatie werd intern een aantal docenten opgeleid voor het uitvoeren 

van interne audits. Deze interne audits werden uitgevoerd als voorbereiding op externe audits. 

Hierbij ligt de nadruk op collegiale intervisie en verbetering.

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als goed.

De commissie heeft vastgesteld dat de instelling en de opleiding sterk geïnvesteerd hebben in het 

ontwikkelen van de interne kwaliteitszorg. De opleiding wordt ondersteund door de systematiek 

en de instrumenten die op hogeschoolniveau werden ontwikkeld. Deze instrumenten worden 

waar nodig aangepast aan de eigen karakteristieken van de opleiding. Het gaat telkens om de-

gelijke en gevalideerde bevragingsinstrumenten. De commissie waardeert deze goede samen-

werking tussen het hogeschool- en het opleidingsniveau, waardoor de voordelen van de profes-

sionele aanpak gecombineerd worden met een stelsel op maat van de opleiding. Zo coördineert 

de cel Statistische analyse en metingen het kwantitatief beleidsonderzoek en analyseert zij de 

resultaten van die bevragingen.

De opleiding verzamelt daarnaast ook gegevens over de kwaliteit van de opleiding; zij hanteert 

daarvoor betrouwbare en gevalideerde instrumenten, en bevraagt een breed gamma van betrok-

kenen. 

Alle resultaten van deze meting liggen ter inzage in het personeelsportaal. De commissie waar-

deert het dat naast de schriftelijke bevragingen ook reflectiegesprekken worden georganiseerd, 

die toelaten de bezorgdheden van studenten diepgaand te bevragen. Zowel de opleiding als ge-

heel als de individuele opleidingsonderdelen worden periodiek geëvalueerd. De commissie waar-

deert het dat de opleiding het werkveld via de resonantieraad bij de interne kwaliteitszorg van 

de opleiding betrekt.
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De opleiding formuleert jaarlijks streefdoelen tijdens een driedaagse op basis van de verbete-

ringsacties die in het strategisch werkplan worden geformuleerd. 

Het zelfevaluatierapport is helder geformuleerd en vormde een goede basis voor de gesprekken 

tijdens het bezoek. Deze gesprekken waren een nuttige aanvulling op het zelfevaluatierapport. 

Samen met het zelfevaluatierapport heeft dit de commissie in staat gesteld een gefundeerde 

evaluatie van de opleiding te maken.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als goed.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding een uitgewerkte systematiek van interne kwa-

liteitszorg heeft. Signalen en verbeteringsvoorstellen worden opgevangen via kwantitatieve en 

kwalitatieve bevragingen van betrokkenen, of worden voorgesteld door personeelsleden op basis 

van hun eigen ervaring, bijscholingen of deelname aan nationale en internationale projecten. 

Deze signalen worden samengebracht tijdens een jaarlijks driedaags teamoverleg. Tijdens dit 

overleg worden verbeteringsacties geformuleerd voor het komende werkjaar. Binnen deze ac-

ties wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen een vijftal acties die opgenomen worden 

in het strategie- en werkingsplan van de faculteit en die opgevolgd worden door de raad van 

bestuur van de HUB, en een groter aantal concrete verbeteringsacties die door het teamoverleg 

worden opgevolgd. De commissie waardeert het dat alle relevante input over de opleiding wordt 

samengebracht, dat die door de lesgevers wordt besproken en dat hieruit, mede in functie van de 

doelstellingen van de opleiding, concrete acties voor de toekomst worden geselecteerd. Zij vindt 

het ook goed dat binnen deze acties prioriteiten worden geformuleerd. Ze heeft ook vastgesteld 

dat deze systematiek werkt en dat de meeste van de geformuleerde verbeteringsacties ook wor-

den geïmplementeerd. Voorbeelden van verbeteringsacties zijn de samenwerking met Lessius  

Antwerpen, het uitwerken van het afstandsleren, de verbetering van de samenwerking met  

mentoren uit de oefen- en stagescholen en het optimaliseren van het SMART-project.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

De jaarlijkse driedaagse is voor de lesgevers een belangrijk inspraakmoment. Tijdens deze bij-

eenkomst worden alle signalen verzameld en wordt gezamenlijk een afweging gemaakt welke 

verbeteringsmaatregelen prioritair zijn voor het volgende werkjaar. Tussentijds wordt frequent 

formeel en informeel overlegd over de opleiding. De informele contacten tussen de lesgevers 

worden bovendien gestimuleerd doordat zij samen in een landschapsbureau werken.

Studenten worden geregeld bevraagd, zowel via enquêtes als via reflectiegesprekken. Zij hebben 

ook een vertegenwoordiging in de stuurgroep Onderwijs en kwaliteit en in de faculteitsgroep. 

In het overlegteam van de opleiding is evenwel geen studentenvertegenwoordiging opgenomen. 

Ook al heeft de commissie begrip voor de moeilijkheid om in een eenjarige opleiding studenten te 

betrekken bij gestructureerd overleg, beveelt ze toch aan om een plaats te bieden aan studenten-

vertegenwoordigers in het teamoverleg.
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Het werkveld wordt formeel betrokken bij de interne kwaliteitszorg via de resonantieraad. Ook 

wordt jaarlijks een reflectiemoment georganiseerd met de vakmentoren van de oefenscholen. 

Daarnaast worden vakmentoren en stagementoren schriftelijk bevraagd, en zijn er heel wat in-

formele contacten met secundaire scholen in het kader van stagebezoeken en de businessgame 

Ecoman. De alumni worden geregeld schriftelijk bevraagd, maar worden verder niet structureel 

betrokken bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding.

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten goed 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering goed

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende.

Zowel de alumni als het werkveld zijn positief over het niveau van de afgestudeerden. Jonge 

economisten krijgen een opleiding met een duidelijke vakdidactische component, en met een 

goed evenwicht tussen theorie en praktijk. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de di-

verse aspecten van het leraarschap, en studenten lopen verplicht stage in het ASO, TSO en BSO. 

Uit haar gesprekken met de betrokkenen leidt de commissie af dat het programma studenten 

voorbereidt op de diverse contexten waarin zij kunnen terechtkomen als leraar. Ze beheersen 

over het algemeen de functionele gehelen van de basiscompetenties en de bijhorende attitudes 

bij het afsluiten van de opleiding. 

De commissie heeft tijdens het bezoek aan de opleiding ook het studiemateriaal en de examens 

ingezien, evenals een pakket aan portfolio’s en onderzoeksopdrachten. Op basis van deze docu-

menten onderschrijft de commissie de positieve reacties van alumni en werkveld. Een deel van 

de studenten haalt een hoog niveau, zowel wat de afgeleverde producten als de reflectie hierop 

betreft. Ook de andere studenten bereiken zonder twijfel over het algemeen de basiscompeten-

ties, maar tonen minder groei doorheen de opleiding. De commissie beveelt de opleiding aan 

om verder werk te maken van het bewaken van de groei die de studenten doormaken doorheen 

de opleiding. Gezien de kleine groepsgrootte, de goede personele omkadering en het degelijke 

instroomniveau van de studenten acht de commissie het immers mogelijk om het hoge niveau 

dat een deel van de studenten nu al haalt, te veralgemenen. Elementen die hiertoe kunnen bij-

dragen en al eerder vernoemd zijn in dit rapport, zijn een sterkere nadruk op de terugkoppeling 

naar theoretische concepten en literatuur bij de reflectie over het eigen functioneren en heldere 

communicatie over de beoordelingscriteria voor de portfolio.
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Ten slotte heeft de opleiding recent werkgemaakt van het uitbouwen van de internationale mo-

biliteit van docenten en studenten. Vooral bij de docenten heeft dit al tot goede resultaten geleid 

(acht geplande uitgaande en zes inkomende docenten, en actieve deelname en coördinatie aan 

een aantal Europese projecten). Bij de studenten is de mobiliteit voorlopig beperkt tot één stu-

dent. De opleiding wil in de toekomst evenwel meer studenten stimuleren om hieraan deel te 

nemen.

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

De opleiding streeft naar een combinatie van het bereiken van de onderwijsdoelen en het maxi-

maliseren van het onderwijsrendement. Door de organisatie van de opleiding worden studenten 

gestimuleerd om het normtraject in één jaar te doorlopen en zo snel af te studeren. Door in-

tensieve begeleiding wordt getracht om studievertraging te beperken. Er worden evenwel geen 

concrete streefcijfers geformuleerd. 

Gezien de grotendeels gezamenlijke aanpak van de opleiding aan de HUB en Lessius Antwer-

pen werden de gegevens over onderwijsrendement gezamenlijk geanalyseerd. Uit de gegevens 

in het zelfevaluatierapport blijkt dat de twee opleidingen tussen de academiejaren 2007–2008 

en 2009–2010 gemiddeld 21 studenten hadden. De meeste studenten volgen de opleiding vol-

tijds. Ongeveer 65 procent van de studenten slaagde voor alle opgenomen studiepunten. Voor 

de drie opeenvolgende academiejaren kon respectievelijk 88 procent (21 studenten), 70 procent 

(14 studenten) en 94 procent (15 studenten) van de ingeschreven studenten het diploma leraar 

halen. Het betreft studenten die hun jaarprogramma finaliseerden en ook voor minstens één 

opleidingsonderdeel deelnamen aan het examen. Van die studenten haalt respectievelijk 67 pro-

cent (14 studenten), 79 procent (11 studenten) en 80 procent (12 studenten) het diploma effectief.

De meeste studenten die hier niet in slagen, spreiden de stage over een extra zittijd, in een aantal 

gevallen omdat de combinatie met het afronden van de masterproef zwaarder is dan vooraf in-

geschat. De opleidingen worden nauwelijks geconfronteerd met studenten die geen enkel studie-

punt behalen (ongeveer 8 procent). Deze slaagcijfers zijn behoorlijk. Toch beveelt de commissie 

de opleiding aan om de afhakers en het studierendement meer systematisch op te volgen. 

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief 

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onder-

werpen tot een positief eindoordeel over de opleiding.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Besteed meer aandacht aan de interne communicatie rond de band tussen de basiscompetenties 

en de prioritaire doelstellingen van de opleiding.

 – Maak werk van de gelijkgerichtheid van het hele docententeam met betrekking tot de  

verschillende beheersingsniveaus van de nagestreefde competenties.

Onderwerp 2

 – Besteed meer aandacht aan een onderbouwde kennisbasis over het leren van jongeren.

 – Evalueer nogmaals de invulling van de theoretische component van de opleiding en het  

gewicht van de verschillende onderdelen.

 – Versterk de interactie tussen theorie en praktijk in de opleiding.

 – Communiceer duidelijk de doelstellingen van de ‘Toegepaste opdracht’, zodat studenten het 

nut van dit opleidingsonderdeel beter inzien in relatie tot de doelstellingen van de opleiding.

 – Evalueer nogmaals grondig de volgorde van de te volgen opleidingsonderdelen.

 – Zorg ervoor dat de storende overlappingen in het programma worden verwijderd.

 – Spreid het werk voor studenten nog beter over het jaar.

 – Evalueer de bijdrage van de gegeven opdrachten met het oog op het bereiken van de basis-

competenties, en beperk in functie daarvan eventueel het aantal opdrachten. 

 – Versterk de begeleiding bij het POP en verplicht studenten om hun reflectie te koppelen aan 

theoretische kaders.

 – Deel de goede voorbeelden van competentiegericht evalueren met alle docenten.

 – Versterk de inhoudelijke feedback aan studenten.

 – Communiceer beter de beoordelingscriteria bij opdrachten en het afsluitende gesprek bij  

de portfolio.

 – Blijf de begeleiding door stagescholen goed bewaken.

Onderwerp 3

 – Stel het team van lesgevers meer evenwichtig samen, en versterk vooral de expertise op  

het vlak van het opleiden van leraren.

 – Volg de bijscholingsnoden meer systematisch op en stuur deze meer aan in functie van  

de behoeften van de opleiding.

Onderwerp 5

 – Formuleer in de toekomst de streefdoelen nog meer toetsbaar.

 – Bied studentenvertegenwoordigers een plaats in het teamoverleg.

 – Betrek alumni meer structureel bij de interne kwaliteitszorg.

Onderwerp 6

 – Bewaak de groei die studenten doorheen de opleiding doormaken.

 – Volg de afhakers en het studierendement meer systematisch op.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma V

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma G

Facet 2.3 Samenhang van het programma V

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel G

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten G

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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cvo creScenDo
Een onderzoek naar de kwaliteit van 
de Specifieke lerarenopleiding van  
het CVO Crescendo

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
het cvo creScenDo

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door het CVO 

Crescendo in Mechelen. Deelcommissie 4 bezocht de opleiding op 15 en 16 december 2011. 

De opleiding vertrekt vanuit één basisstructuur, en streeft ernaar deze gedifferentieerd en flexi-

bel aan te bieden. De opleiding wordt zowel in avondonderwijs (woensdagnamiddag en -avond) 

als in dagonderwijs (dinsdag en donderdag) en op zaterdag aangeboden. De modeltrajecten du-

ren vier semesters voor het preservice-traject. Cursisten kunnen ook afwijken van de vooropge-

stelde trajecten, of modules van verschillende trajecten combineren. Cursisten met minstens 

een halftijdse opdracht in het onderwijs kunnen een LIO-traject volgen, waarbij de praktijk wordt 

opgenomen als inservice-training. De vooropgestelde studieduur is hierbij minimaal drie semes-

ters. In totaal telt de opleiding 348 cursisten. Verdeeld volgens het niveau van vooropleiding zijn 

er 17 cursisten zonder diploma secundair onderwijs, 67 cursisten met een diploma secundair 

onderwijs, 144 cursisten met een bachelordiploma en 120 cursisten met een masterdiploma. De 

aangegeven cursistencijfers slaan telkens op het schooljaar 2009–2010.

De eerste voorloper van de opleiding ontstond midden de jaren 1950, toen voor het eerst ‘Rijks-

technische Normaalleergangen’ werden aangeboden. Sindsdien werd de opleiding meermaals 

hervormd. Sinds 2007 is de toenmalige GPB-opleiding omgevormd tot de Specifieke lerarenop-

leiding.

Het CVO biedt een groot aantal opleidingen aan in het hoger beroepsonderwijs en het secundair 

volwassenenonderwijs, en heeft vestigingsplaatsen in Mechelen, Heist-op-den-Berg, Vilvoorde en 

Zaventem. De Specifieke lerarenopleiding wordt enkel aangeboden in Mechelen. 

Het CVO Crescendo maakt deel uit van Scholengroep 5 van het Gemeenschapsonderwijs. Het 

CVO is het resultaat van een fusieoperatie, die pas op 1 september 2010 werd gefinaliseerd. Het 

CVO maakt deel uit van twee consortia voor volwassenenonderwijs (‘Samen stromen’ en ‘Groene 

rand’). Verder maakte het CVO Crescendo tot 1 september 2011 deel uit van het expertisenet-

werk BEO (Brussels Expertisenetwerk Onderwijs). Sindsdien is het CVO overgestapt naar het ex-

pertisenetwerk ELAnt (Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen). Daarnaast maakt het 

CVO ook deel uit van het samenwerkingsverband SLoVo, dat uit negen CVO’s bestaat die een  
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gezamenlijk structuurschema hebben uitgewerkt. SLoVo organiseert jaarlijks een aantal verga-

deringen en één gemeenschappelijke studiedag.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport, hebben betrekking op alle varianten en trajecten in 

de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

In zijn visie staat dat het CVO ‘elk individu de kans wil bieden op een optimale ontwikkeling: 

een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar die gedifferentieerd is 

naar ieders talent en competenties. Bovendien streeft het centrum in eerste instantie naar het 

verwerven van competenties die sterk beroepsgericht zijn, waardoor de cursist voldoende gewa-

pend is om goed voorbereid in de praktijk te stappen’. Vertrekkende van de basiscompetenties 

leraar secundair onderwijs (besluit van de Vlaamse regering, 5 oktober 2007), de SLoVo-visie en 

de visie van het centrum formuleerde het opleidingsteam een centrumspecifieke visie voor de 

SLO. Hierbij zijn belangrijke pijlers:

 – De doelgroep van volwassen zij-instromers die een diploma hoger onderwijs behaalden, of 

die zonder of enkel met diploma secundair onderwijs enkele jaren relevante beroepserva-

ring opdeden. Het gaat dus om een heterogene doelgroep die de belangrijke vaardigheid en 

basiscompetentie ‘inhoudelijk expert’ door studie en/of ervaring al grotendeels heeft ver-

worven.

 – Specifieke aandacht voor de ontwikkeling van competenties die rechtstreeks impact hebben 

op de onderwijspraktijk en de praktijkschok mee moeten opvangen.

 – Specifieke aandacht voor taalontwikkelend onderwijs, gebaseerd op de taaldoelstellingen  

geformuleerd door de Nederlandse Taalunie.

De opleiding streeft ernaar deze uitgangspunten te vertalen naar een ervaringsgerichte aanpak, 

waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van specifieke vaardigheden en attitudes die de begin-

nende leraar in staat stellen deze opdracht op te nemen. De opleiding gaat ervan uit dat dit 

proces alleen op gang kan worden gebracht in een laagdrempelige sfeer van dialoog, coöperatief 

leren, wederzijds respect en actieve participatie vanwege de cursist, die zijn eigen functioneren 

bovendien voortdurend ter discussie stelt en bijstuurt.

De commissie waardeert het dat de opleiding haar doelstellingen geëxpliciteerd heeft en dat 

de basiscompetenties duidelijk worden gecommuniceerd naar de cursisten. De commissie heeft 

vastgesteld dat de opleiding, ook in de bespreking in het zelfevaluatierapport, een zekere weging 

toekent aan welke functionele gehelen van de basiscompetenties en de attitudes zij veel belang 

hecht, en aan welke minder. Het lijkt de commissie zinvol om deze weging te expliciteren, zodat 

deze ook voor alle betrokkenen transparant wordt gemaakt. Hierbij aansluitend beveelt de com-

missie ook aan om het nagestreefde ambitieniveau voor de verschillende basiscompetenties te 

expliciteren door middel van niveau-indicatoren.

De opleiding kiest voor een aanpak waarbij het onderwijs wordt aangeboden aan heterogene 

groepen van cursisten met diverse vooropleidingen en een verschillend opleidingsniveau. Van-

uit de analyse dat veel leraren lesgeven in een ander vakgebied dan waarvoor ze een vereist 

bekwaamheidsbewijs hebben, wordt gekozen voor een aanpak van een vakdidactische vorming 

binnen deze heterogene groepering. 

Naast haar visie op leren schuift de opleiding taalontwikkelend onderwijs naar voren als een be-

langrijk aspect van de opleiding. Deze aandachtspunten sluiten aan bij de belangrijke evoluties 

die de commissie benoemt in haar domeinspecifieke referentiekader en bij de verwachtingen 
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van het werkveld. Aandacht voor multiculturaliteit en technologische ontwikkelingen is minder 

expliciet aanwezig in de doelstellingen van de opleiding. De commissie waardeert het dat de  

opleiding werk maakt van het versterken van de aandacht voor ICT.

De lectoren overleggen in de opleidingsvergadering over de doelstellingen en profilering van de 

opleiding. Ook met het werkveld wordt sinds kort overlegd over de doelstellingen, onder andere 

via een resonantiegroep. De commissie waardeert dit. Ze beveelt de opleiding aan om verder te 

gaan op de ingeslagen weg. 

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Het programma is gebaseerd op een structuurschema dat gezamenlijk is opgesteld met acht 

partner-CVO’s (SLoVo). Het preservice-traject werd ingedeeld in twaalf modules, waarin telkens 

een deel van de basiscompetenties wordt nagestreefd. De inhoud van elke module werd verder 

geoperationaliseerd in de studiegids en de analytische fiches.

De opleiding bestaat uit zeven theoretische en vijf praktijkgerichte modules. Cursisten kunnen 

deze modules flexibel opnemen. In de theoretische modules wordt een aantal theoretische ka-

ders op een praktijkgerichte manier aangebracht. De cursist kan de modules van de praktijk-

component gelijktijdig volgen met de theoretische component. In de praktijkcomponent krijgt de 

cursist de gelegenheid om vaardigheden uitgebreid te oefenen in een veilige omgeving tijdens de 

opleidingspraktijk. In de stagemodules maakt de cursist kennis met de reële onderwijscontext. 

In ‘Didactische competentie stage 1’ observeert de cursist, waarna in ‘Didactische competentie 

stage 2’ een aantal extra observaties wordt aangevuld met een aantal opdrachten. In overleg met 

een aantal scholen waarmee de opleiding goede ervaringen heeft, werd een aantal alternatieve 

opdrachten waarvan de stagescholen de meerwaarde voor hun eigen werking groter vonden, 

aangeboden aan de cursisten. Nadat de cursist nog tien uur observatiestage heeft uitgevoerd, 

verzorgt hij twintig effectieve lesuren in de reële klaspraktijk, waarvan minstens vijf uur in het 

secundair onderwijs (‘Didactische competentie stage 3’). 

Enkel voor de didactische modules is een verplichte volgorde vastgelegd. ‘Didactische competen-

tie algemeen’ wordt eerst gevolgd; daarna volgen cursisten doorgaans gelijktijdig ‘Didactische 

competentie praktijkinitiatie’ en ‘Didactische competentie stage 1’. Vervolgens komen ‘Didac-

tische competentie oefenlessen’ en ‘Didactische competentie stage 2’ gelijktijdig aan bod. De 

cursist rondt de didactische modules af met ‘Didactische competentie stage 3’. 
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tabel 1: het opleidingsprogramma voor het preservice-traject

cluster Verdeling studiepunten

theorie
opleidings- 

praktijk

preservice- 

praktijk

Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie

Onderwijs en maatschappij 3

Leraar en verantwoordelijkheden 3

Pedagogisch-organisatorische competentie

Communicatie en overleg 6

Begeleiding 3

Klasmanagement 3

Psychopedagogische competentie

Psychopedagogische competentie 6

Didactische competentie

Didactische competentie algemeen 6

Didactische competentie praktijkinitiatie 9

Didactische competentie stage 1 3

Didactische competentie oefenlessen 6

Didactische competentie stage 2 6

Didactische competentie stage 3 6

totaal aantal studiepunten 30 15 15

Het LIO-traject is opgebouwd op basis van hetzelfde structuurschema. De modules van de prak-

tijkcomponent zijn evenwel gegroepeerd. De cursist verwezenlijkt de studiepunten praktijk door 

minimaal vijfhonderd uur les te geven in de school waarin hij tewerkgesteld is. De LIO-opleiding 

loopt minimaal over drie semesters. De LIO-modules worden beoordeeld op basis van een assess-

ment, dat bestaat uit een lesbezoek, een beoordelingsgesprek en een portfolio. 

tabel 2: praktijkcomponent van het lio-opleidingsprogramma

module Verdeling studiepunten

PhioLio1 15

PhioLio2 15

totaal aantal studiepunten 30

Alle modules, behalve de modules ‘Didactische competentie stage’, worden in gecombineerd on-

derwijs aangeboden.

Ten slotte is de opleiding op zoek naar mogelijkheden om een internationale dimensie toe te voe-

gen aan de opleiding, door studiebezoeken aan lerarenopleidingen en scholen in het buitenland. 

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als onvoldoende. 

De commissie waardeert het dat een competentiematrix uitgewerkt is voor de opleiding. Deze 

matrix geeft per module aan welke competenties worden nagestreefd. Er werd tevens per module 

een analytische fiche uitgewerkt waarin de competenties worden gekoppeld aan de leerinhouden. 
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Ook de attitudes en taalcompetenties zijn expliciet in elke fiche opgenomen. De opleiding doet 

de nodige inspanningen om deze informatie te communiceren naar de cursisten, stagementoren 

en directies van stagescholen.

Uit de competentiematrices per module blijkt dat de opleiding alle basiscompetenties en attitu-

des nastreeft en er expliciet aan werkt. Men geeft een duidelijk verschillend gewicht aan de tien 

functionele gehelen. De praktijkgerichte algemeen-didactische en pedagogische vorming is dege-

lijk uitgewerkt. De functionele gehelen ‘de leraar als inhoudelijk expert’, ‘de leraar als innovator/

onderzoeker’, ‘de leraar als partner van externen’ en ‘de leraar als lid van een schoolteam’ komen 

duidelijk minder aan bod in de opleiding dan de overige functionele gehelen. De commissie vindt 

een zekere mate van differentiatie geoorloofd, op voorwaarde dat men bewaakt dat aan het einde 

van de opleiding de cursisten wel degelijk alle basiscompetenties hebben verworven. 

De commissie vindt de aandacht voor het functioneel geheel ‘de leraar als inhoudelijk expert’ 

evenwel te beperkt. Hoewel de opleiding aangeeft dat vakdidactiek en de vakdidactische compe-

tenties belangrijke onderdelen zijn van het curriculum van de lerarenopleiding, vindt de commis-

sie de invulling hiervan onvoldoende. De opleiding beschouwt vakdidactiek als een dynamisch 

reflectie- en keuzeproces, waarbij een brede waaier van werkvormen, methodes en technieken 

kan worden ingezet vanuit een bepaalde en steeds wijzigende beginsituatie, vanuit verschillende 

visies op leren en onderwijzen, en inspelend op veranderlijke en zeer diverse noden van de leren-

den tijdens het leerproces. De opleiding ziet ook de keuze voor heterogene groepen als een mo-

gelijke meerwaarde op vakdidactisch vlak. De cursisten bevestigen dit ook. Zowel in de module 

‘Didactische competentie praktijkinitiatie’ als in de module ‘Didactische competentie oefenles-

sen’ krijgen de cursisten opdrachten waarbij ze gebruik moeten maken van het leerplan, en ze 

hun les binnen een leerlijn moeten kaderen. Daarnaast krijgen ze ook opdrachten om kritisch te 

observeren en de vakdidactiek van de collega te beschrijven. Vermits cursisten daarnaast in het 

bredere onderwijsveld terechtkomen, vindt de opleiding het waardevol dat ze op die manier met 

de aanpak van verschillende vakken kennismaken. De commissie bevestigt het belang van deze 

competenties, maar vindt dat vakdidactische vorming verder moet gaan. Zij vindt het immers 

essentieel dat naast het ontwikkelen van een algemeen reflectie- en keuzeproces, ook de onder-

bouwing via een stevige vakdidactische kennisbasis nodig is. Cursisten zouden actief moeten 

worden begeleid in het leren kennen van de eigenheid van de vakdidactiek van het eigen vakge-

bied (onder andere de visie en de concepten die aan de basis liggen van de eindtermen, de rol en 

plaats van het vak in het curriculum en de valkuilen en moeilijke concepten binnen het eigen 

vak), en op basis daarvan een vak leren opbouwen en een gepaste lesopbouw en werkvormen 

kunnen kiezen in functie van de doelgroep en de doelstellingen van elke les. 

In de didactische modules moeten cursisten hun eigen lespraktijk analyseren. Zij worden ook 

gevraagd deze reflectie te koppelen aan theorie (bijvoorbeeld de taxonomie van de doelstellingen 

van De Block). Ook attitudes worden in die reflectie betrokken. Daarnaast zijn er ook opdrachten 

waarbij men moet reflecteren over de didactische aanpak van medecursisten en het effect ervan 

op de leerlingen. De commissie vindt het positief dat in de modules wordt verwezen naar weten-

schappelijke bronnen, maar ze stelde vast dat de cursisten die nauwelijks kennen of gebruiken. 

De commissie adviseert om ze via opdrachten te stimuleren om (wetenschappelijke) bronnen te 

raadplegen om hun onderwijspraktijk te onderbouwen. Zo kan het functioneel geheel ‘de leraar 

als innovator/onderzoeker’ versterkt worden in de opleiding. De commissie waardeert het dat de 

opleiding een samenwerkingsverband heeft opgezet met Lessius Mechelen om cursisten toegang 

tot de bibliotheek van deze hogeschool te bieden, en dat er ten tijde van de visitatie concrete 

plannen werden gemaakt om specifieke opdrachten te ontwikkelen, gericht op het ontwikkelen 

van de informatievaardigheden van de cursisten.
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De opleiding hecht veel belang aan taalontwikkelend onderwijs. Bij inschrijving neemt de taal-

coach een taaltoets af van alle nieuwe cursisten. Indien de resultaten hierop minder goed zijn, 

wordt de cursist gestimuleerd om de cursus ‘Taalcoaching’, bestaande uit drie modules, te volgen 

of wordt hem specifiek remediëringsmateriaal aangeboden. Het aantal cursisten dat deelneemt 

aan deze modules blijkt evenwel beperkt te zijn. Ook werd de inhoud van de module ‘Communi-

catie en overleg’ herbekeken in functie van de doelstellingen rond taalontwikkelend onderwijs. 

De commissie waardeert deze aandacht voor taalontwikkelend onderwijs, maar beveelt aan dit 

nog verder door te trekken en sterker te integreren in alle modules. Ook zou tijdens de opleiding 

een toets kunnen worden afgenomen om na te gaan of de remediëring succesvol was. De com-

missie waardeert het verder ook dat de opleiding recent beslist heeft om de aandacht voor ICT-

vaardigheden in de opleiding te versterken.

Voor de LIO-cursisten worden de modules ‘Didactische competentie’ geïntegreerd aangeboden. 

De commissie waardeert de aparte invulling van de modules ‘Didactische competentie’ voor de 

LIO-cursisten. Het lijkt haar zinvol om ook te overwegen (een deel van) de theoretische modules 

apart aan te bieden. De gemengde groepen cursisten in het preservice-traject en het LIO-traject 

bieden zeker een meerwaarde voor de cursisten in het preservice-traject, omdat zij zo input 

krijgen van collega-cursisten die al in de onderwijspraktijk staan. Deze meerwaarde is evenwel 

beperkter voor LIO-cursisten. Zij zouden het interessanter vinden mochten de theoretische ka-

ders sterker worden gekoppeld aan de concrete praktijksituaties waarmee zij dagelijks worden 

geconfronteerd. Een dergelijke aanpak zou de kwaliteit van het LIO-traject volgens de commissie 

verder kunnen verhogen.

Voorts heeft de commissie vastgesteld dat de variatie in hoe en wat wordt aangeboden in een 

module, vrij groot is, afhankelijk van de lector die de module invult. Hoewel de commissie begrip 

heeft voor het feit dat lectoren op basis van eigen expertise en interesses verschillende accenten 

leggen, pleit zij er toch voor om de inhoudelijke afstemming te versterken, en zo te vermijden dat 

cursisten de indruk krijgen dat de inhouden en verwachtingen sterk verschillen, afhankelijk van 

welke lector de module verzorgt.

Curriculumontwikkeling gebeurt samen met de collega-CVO’s van SLoVo wat de grote lijnen in het 

programma betreft, en op initiatief van de moduleverantwoordelijken voor de concrete invulling er-

van. Veranderingen kunnen geïnitieerd worden door opmerkingen van cursisten, overleg tussen col-

lega’s, nieuwe inzichten, of andere vormen van input die men via formele of informele weg verkrijgt.

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als voldoende.

De opleiding streeft competentieontwikkeling na via aparte theorie- en praktijkmodules. De op-

leidingsverantwoordelijken proberen theorie en praktijk te integreren door cursisten te stimule-

ren om theorie- en praktijkmodules gelijktijdig te volgen. Op die manier wil ze de nagestreefde 

competentiegerichtheid realiseren. Gezien de modulaire aanpak krijgt de cursist evenwel de vrij-

heid om zelf te bepalen of hij deze modules wel degelijk gelijktijdig volgt. 

De opleiding is sterk praktijkgericht. In het LIO-traject vullen de cursisten de praktijkcomponent 

in door een onderwijsopdracht van minstens vijfhonderd uur. Voor de overige cursisten wordt 

de praktijkcomponent gevormd door een pakket opleidingspraktijk in het CVO en preservice-

praktijk in één of meerdere stagescholen. Heel wat lectoren brengen hun praktijkervaring in het 

werkveld in, en ook worden geregeld gastsprekers uitgenodigd om hun ervaring op specifieke 
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domeinen te delen met de cursisten. De nadruk ligt in de meeste modules op de diverse aspecten 

van de onderwijspraktijk. De commissie waardeert het dat men cursisten verplicht om lessen te 

observeren in zowel ASO, TSO en BSO, als in het buitengewoon en volwassenenonderwijs. Op die 

manier komen ze in contact met de verschillende contexten waarin ze als leerkracht kunnen 

terechtkomen. Via een aantal informatiemomenten en de handleiding ‘Stage’ krijgt de cursist 

de nodige informatie over de stage. De toegewezen stagebegeleider uit het CVO, die relevante 

onderwijservaring dient te hebben, vult deze informatie aan. De opleiding legt vooral de nadruk 

op het informeren van mentoren – wat overigens ook op een goede manier gebeurt – wanneer 

het gaat om kwaliteitsbewaking van de stagebegeleiding in de scholen. De commissie vindt dat 

deze kwaliteitsbewaking verder zou moeten worden uitgebreid. De opleiding bezoekt de meeste 

cursisten slechts eenmaal tijdens de lesstage, en is dus voor zowel de begeleiding als beoordeling 

sterk afhankelijk van de vakmentoren in de scholen. 

De opleiding kiest voor een aanpak waarbij cursisten in heterogene groepen les krijgen. De oplei-

ding ziet als voordelen van deze aanpak dat cursisten zicht krijgen op hoe verschillende vakken 

aan de leerlingen worden aangeboden, en dat cursisten deze expertise kunnen benutten in de 

eigen lessen. Ze verwerven ook inzicht in het vakgebied van hun (toekomstige) collega’s, wat de 

samenwerking en het vakoverschrijdend werken bevordert. Deze aanpak gaat volgens de com-

missie wel ten koste van voldoende aandacht voor het begeleiden van iedere cursist bij het ver-

werven van de eigen vakdidactiek.

De opleiding volgt recente evoluties in de onderwijspraktijk op. Ze doet daarbij niet enkel een 

beroep op de expertise van de lectoren en contacten met het werkveld, maar consulteert ook 

vakliteratuur. Ook door samenwerking binnen de expertisenetwerken BEO en later ELAnt, met 

de partners binnen SLoVo en met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! verzamelt de 

opleiding kennis over evoluties in het vakgebied. De commissie waardeert deze inspanningen en 

heeft vastgesteld dat deze ook leiden tot wijzigingen in het curriculum. Zo hecht de opleiding 

veel aandacht aan taalontwikkelend onderwijs en past ze nieuwe evaluatiemethoden toe. 

De wetenschappelijke onderbouwing van de lerarenopleiding blijkt weinig expliciet aan bod te 

komen in het onderwijs. De opleiding volgt de theorievorming en ontwikkelingen op het vlak 

van leren en onderwijzen ook niet systematisch op. Er wordt in de eerste plaats gerekend op de 

vakexpertise van de lectoren. In een aantal modules verwijst men naar (internationale) vaklitera-

tuur en (toegepast) onderzoek. De commissie vindt dat de wetenschappelijke onderbouwing van 

de opleiding wel nog versterkt moet worden.

Concluderend stelt de commissie een te beperkte wetenschappelijke onderbouwing van het pro-

gramma vast, evenals te weinig aandacht voor het begeleiden van iedere cursist bij het verwer-

ven van de eigen vakdidactiek. Gezien de sterke praktijkgerichtheid, de goede aansluiting bij 

recente ontwikkelingen, in combinatie met de wetenschappelijke onderbouwing van de meeste 

modules, vindt de commissie dat de opleiding voldoende scoort voor de professionele en acade-

mische gerichtheid van het programma.

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als onvoldoende. 

De competentiematrix wordt gebruikt als instrument om de bijdrage van elke module tot het 

bereiken van de basiscompetenties te expliciteren. Binnen de modules wordt in principe overlegd 

over een gelijkgerichte aanpak van de module. Zoals aangegeven onder 2.1 blijkt dit evenwel nog 
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niet voldoende, aangezien vrij grote verschillen blijven bestaan in de inhouden en de manier 

waarop modules worden aangeboden. De commissie beveelt dan ook aan om meer te investeren 

in de afstemming van de inhouden binnen de modules. 

Ook over modules heen kan men volgens de commissie de inhoudelijke afstemming nog verder 

verfijnen. Zo volgen cursisten de modules ‘Didactische competentie algemeen’ en ‘Didactische 

competentie praktijkinitiatie’ in een aantal modeltrajecten gelijktijdig, maar komen bepaalde in-

houden die nodig zijn voor ‘Didactische competentie praktijkinitiatie’ pas laat aan bod in de mo-

dule ‘Didactische competentie algemeen’. Globaal heeft de commissie vastgesteld dat de oplei-

ding wel sterk aangestuurd wordt op organisatorisch vlak, maar dat de inhoudelijke aansturing 

vanuit een helikopterblik kan worden versterkt. Zowel de interactie tussen de theorie en de prak-

tijk als de opbouw doorheen de opleiding kan volgens de commissie beter worden afgestemd.

De opleiding is modulair opgebouwd. De modulaire aanpak biedt de cursist een grote mate van 

flexibiliteit. Over het algemeen waarderen cursisten en alumni deze flexibiliteit. De commissie 

vindt een goed evenwicht tussen deze flexibiliteit en de samenhang van het programma evenwel 

van belang. In de ogen van de commissie is de opleiding er in onvoldoende mate in geslaagd om 

een dergelijk evenwicht te vinden. De opleiding biedt vijf modeltrajecten aan de cursisten aan. 

De commissie waardeert het dat modeltrajecten zijn uitgewerkt, maar betreurt dat – behalve 

voor de didactische modules – weinig inhoudelijke criteria worden gehanteerd bij het opstellen 

van de modeltrajecten. Zo wordt de module ‘Psychopedagogische competentie’, afhankelijk van 

het modeltraject, in het eerste, derde of vierde semester geprogrammeerd. Toen de commissie de 

opleidingsverantwoordelijken bevroeg over de achterliggende keuzes voor de opbouw van een 

modeltraject, werden de wensen en inzetbaarheid van lectoren als belangrijkste redenen gege-

ven voor de plaatsing van een module. Er zijn geen specifieke leerlijnen opgebouwd doorheen de 

theoretische modules. Hoewel de commissie de voordelen van een modulaire opleidingsstruc-

tuur waardeert, meent zij dat modeltrajecten een uitgelezen manier zijn om een duidelijke lijn 

in het programma aan te brengen.

De commissie waardeert verder de (verplichte) volgorde van de didactische modules in het pre-

service-traject. Bij het LIO-traject worden de modules ‘Didactische competentie’ geïntegreerd 

aangeboden. De overige modules kunnen tegelijkertijd, voor of na de modules ‘Didactische com-

petentie’ worden gevolgd. Voor deze modules sluiten de LIO-cursisten aan bij andere klasgroepen. 

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende. 

De moduleverantwoordelijken werden in eerste instantie gevraagd een inschatting te maken van 

de tijdsbesteding van hun module. Recent voerde de opleiding een eerste studietijdmeting uit. 
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Aangezien de resultaten voor bepaalde modules niet voldoende representatief waren, werd de 

meting herhaald in het volgende semester. Om deze kwantitatieve gegevens op de juiste manier 

te kunnen interpreteren, organiseerde de opleiding bovendien twee focusgesprekken (kwalitatieve 

input) over studietijdmeting. De opleiding werd over het algemeen als relatief zwaar ervaren. 

Deze interpretatie varieerde in functie van de specifieke situatie van de cursist (combinatie werk-

gezin-opleiding). De commissie waardeert de inspanningen die gebeuren om de reële studietijd in 

kaart te brengen. Ze beveelt aan om deze inspanningen verder te zetten en verder te onderzoe-

ken of er verschillen bestaan in de reële studietijd, afhankelijk van het niveau van vooropleiding 

van de cursisten. De commissie heeft immers op basis van haar gesprekken met cursisten en 

afgestudeerden de indruk dat de combinatie tussen opleiding, werk en gezinsleven inderdaad 

zwaar is voor een deel van de cursisten, maar dat – zeker bij de cursisten met een diploma hoger 

onderwijs – de reële studietijd eerder lager ligt dan begroot, en er dus nog ruimte is voor bijvoor-

beeld een versterking van de vakdidactische vorming en de theoretische onderbouwing van de 

lesinhouden, onder andere met betrekking tot het leren van leerlingen.

Los van de studietijdmetingen heeft de commissie vastgesteld dat in een aantal modeltrajecten 

de spreiding van de studielast over vier semesters onevenwichtig is. Zo worden in twee model-

trajecten in het derde semester slechts zes studiepunten gepland. De commissie beveelt aan 

deze modeltrajecten op korte termijn evenwichtiger in te vullen. De opleiding heeft wel een aan-

tal andere maatregelen genomen om studiebelemmerende factoren weg te nemen. Onder an-

dere via gecombineerd onderwijs, organisatorische flexibiliteit en het inlassen van permanente  

evaluatie probeert de opleiding het programma zo studeerbaar mogelijk te maken.

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

Het didactisch concept van de opleiding steunt volgens het zelfevaluatierapport op de pijlers 

flexibiliteit, competentie- en beroepsgerichtheid, heterogeniteit, taalontwikkelend leren, en in-

teractief en kritisch onderwijs. De commissie waardeert deze elementen, en heeft vastgesteld 

dat ze een prominente plaats krijgen in de opleiding. Toch is de commissie van mening dat men 

deze elementen nog verder zouden moeten integreren in een helder en door de lectoren gedeeld 

didactisch concept. Zo’n concept zou een duidelijk verband moeten leggen tussen de basiscom-

petenties en leerkrachtattitudes enerzijds, en het concrete leerproces van de cursisten ander-

zijds. De nagestreefde competentiegerichtheid is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Er wordt 

nog onvoldoende een antwoord geboden wordt op de uitdaging om de opleiding echt competen-

tiegericht vorm te geven. 

De opleiding streeft naar een gevarieerd aanbod van didactische werkvormen die aansluiten bij 

de variatie aan leerstijlen van de cursisten, gericht zijn op competentiegericht leren en interacti-

viteit, en het zelfstandig leren van de cursisten bevorderen. Er wordt inderdaad gebruikgemaakt 

van een groot aantal verschillende werkvormen. In de theoretische modules gebruikt men do-

ceren, onderwijsleergesprekken, het klassikaal uitwerken van oefeningen, groepswerk, discus-

sies, presentaties, rollenspelen, individuele opdrachten, afstandstaken, casuïstiek, zelfreflectie 

en hoekenwerk. De cursisten en de commissie waarderen dit. Toch vindt de commissie dat een 

verdere afstemming tussen de lectoren binnen de modules en over de modules heen wenselijk 

is om de werkvormen nog beter te laten aansluiten bij de geformuleerde doelstellingen, zoals in-

spelen op de diverse leerstijlen van cursisten, competentiegericht leren en omgaan met de grote 

diversiteit in voorkennis binnen de heterogene klasgroepen. 
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In de praktijkmodules wordt gewerkt met microteaching, peer-teaching, observaties, stagelessen, 

deelname aan klas- en schoolactiviteiten, toepassingsopdrachten, onderzoeksopdrachten en een 

leer- en werkportfolio. De commissie waardeert deze variatie, en vindt dat er in de praktijkmo-

dules beter gedifferentieerd wordt in functie van de noden van de cursist dan in de theoretische 

modules. 

De opleiding kiest voor heterogeniteit in de cursistengroepen, zowel qua vakdiscipline als qua op-

leidingsniveau. Cursisten waarderen dit en zien een meerwaarde in deze heterogeniteit. De com-

missie heeft geen voorkeur wat de groeperingsvorm van de cursisten betreft, maar vindt wel dat 

voldoende aandacht moet worden besteed aan de noden van de cursisten. De commissie vindt 

dat de opleiding te weinig aandacht besteedt aan het differentiëren van het onderwijs in functie 

van de grote verschillen in de voorkennis en het vakgebied van de cursisten. Men zou bijvoor-

beeld meer kunnen werken met gedifferentieerde opdrachten, en meer systematisch gebruikma-

ken van de diversiteit door groepswerk in zorgvuldig samengestelde groepjes (zie ook facet 2.1).

Voor elf van de twaalf modules wordt gecombineerd onderwijs toegepast. Er is zowel op CVO- als 

op opleidingsniveau een coördinator Gecombineerd onderwijs aangesteld, die de lectoren on-

dersteunt. bij het ontwikkelen en implementeren van het gecombineerd onderwijs. Men maakt 

gebruik van taken die individueel worden opgelost, groepsdiscussies via het forum, en reflectie 

op eigen opdrachten en die van anderen. Feedback wordt elektronisch en individueel gegeven. 

Cursisten zijn tevreden over het gecombineerd onderwijs, en de commissie bevestigt de kwaliteit 

en de meerwaarde ervan voor de opleiding.

De kwaliteit van het aangeboden studiemateriaal is volgens de commissie behoorlijk. Men maakt 

gebruik van actueel cursusmateriaal, waarin geregeld gerefereerd wordt aan relevante (onder-

zoeks)literatuur. De commissie waardeert dit. De opleiding maakt intensief gebruik van het elek-

tronische leerplatform Smartschool. De meeste cursisten waarderen dit. Er wordt ook gewerkt 

met digitale schoolborden. Een eerste kennismaking met dit instrument verlaagt de drempel 

voor cursisten om er in de eigen onderwijspraktijk gebruik van te maken.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende. 

In de modulefiches wordt telkens aangegeven welke competenties worden nagestreefd. Op basis 

daarvan legt de moduleverantwoordelijke de evaluatiewijze vast, in overleg met de andere lecto-

ren die de module doceren. Er is evenwel geen geëxpliciteerde gemeenschappelijke visie omtrent 

evaluatie, zowel op het vlak van procedures als van evaluatievormen.

Tijdens de zelfevaluatie ter voorbereiding van de visitatie kwam aan bod dat onvoldoende was 

nagedacht over de coherentie tussen het streven naar competentiegerichtheid van de opleiding 

en de praktijk van de toetsing. Op basis van deze vaststelling werd recent een begeleidingstraject 

opgestart, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Dit leidde tot 

het uitwerken van een aantal competentiegerichte taken. De commissie waardeert de eerste 

stappen die gezet zijn binnen dit begeleidingstraject, maar beveelt de opleiding aan hier verder 

aan te werken, om het eigen streven naar competentiegerichtheid sterker in de praktijk te bren-

gen.

Binnen de modules wordt gebruikgemaakt van één of meerdere evaluatievormen. Vaak wordt 

gebruikgemaakt van permanente evaluatie, maar ook van evaluatie via gecombineerd onderwijs 
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en examens. Meer concreet wordt gebruikgemaakt van rollenspelen, casuïstiek, afstandstaken, 

groepstaken, toepassingsgerichte schriftelijke examens, openboekexamens, coassessment, peer-

assessment, zelfreflectie en een portfolio. De commissie heeft een staal van voorbeeldvragen 

kunnen inzien en vindt de kwaliteit ervan wisselend, afhankelijk van de module, maar over het 

algemeen voldoende. Ook binnen de modules verschillen de toetsen soms vrij sterk, afhankelijk 

van de lector. De commissie beveelt aan werk te maken van meer afstemming tussen de lectoren 

die dezelfde module aanbieden.

De cursisten worden geïnformeerd over de beoordeling en toetsing via de modulefiches. De mees-

te cursisten en afgestudeerden geven aan dat de evaluatie voldoende transparant is, en dat zij 

weten waarop ze worden beoordeeld. Er is tevens aandacht voor het taalgebruik van de cursist. 

Indien nodig worden cursisten doorverwezen naar de taalcoach. Taalfouten hebben evenwel geen 

directe impact op de beoordeling. Op basis van de portfolio’s en de commentaren van cursisten 

en alumni, kan de commissie getuigen dat ook de feedback wisselend is qua niveau en frequen-

tie. Men dient erover te waken dat de cursisten altijd voldoende en inhoudelijke feedback krijgen. 

De stage wordt beoordeeld op basis van de lesbezoek(en) door de stagebegeleider, de evaluatie 

door de mentor van de stageschool en op basis van het door de cursist ingediende stagedossier. 

De evaluatiecriteria worden opgelijst in een evaluatiedocument, dat voor cursisten en lectoren 

ter beschikking is op Smartschool. De stagebegeleider organiseert op het einde van de module 

een afsluitend evaluatiegesprek. Dit gesprek kwam er als antwoord op de vraag van de cursisten 

om meer feedback te krijgen. Om de gelijkgerichtheid bij de beoordeling beter te kunnen bewa-

ken, zou het expliciteren van competentieniveaus zinvol zijn (zie ook facet 1.1). Ook beveelt de 

commissie aan meer aandacht te besteden aan reflectie als leerattitude.

Het LIO-traject kent een eigen evaluatiesysteem. Er is een assessmentprocedure uitgewerkt, die 

moet toelaten om de geschiktheid van de cursist als leraar te beoordelen. Het assessment is 

gebaseerd op een lesbezoek of lesbezoeken door de LIO-begeleider van het opleidingsinstituut, 

en een beoordelingsgesprek tussen de LIO-begeleider en de mentor van de school van de LIO. De 

LIO-cursist dient zelf de opvolgingsgesprekken met de mentor in verband met zijn functioneren 

te organiseren. De verslagen hiervan zijn ook onderwerp van het gesprek tussen de LIO-begelei-

der en de mentor. Om de geschiktheid van de cursist als leraar te beoordelen, dient hij eveneens 

een portfolio samen te stellen. In de portfolio moet de cursist zijn voortgang in kaart brengen. 

Hierin wordt verslag gemaakt van de zes fasen in de modules ‘PHIOLIO1 & 2’. Er wordt verwacht 

dat de cursist een taakbeschrijving en een sterkte-zwakteanalyse opmaakt, één sterkte- en één 

zwaktepunt kiest, een persoonlijk ontwikkelingsplan bij het zwaktepunt opmaakt, een verslag 

schrijft van de evaluatie met de mentor, een 360 gradenfeedbackevaluatie met andere actoren 

maakt en een reflectie bij de voorbije fasen uitwerkt. De opleiding geeft terecht zelf aan dat ze 

er nog verder aan moet werken om meer transparantie te brengen in de evaluatie van de LIO.

Uit gesprekken met het werkveld en uit de proefvisitatie die de opleiding kreeg in aanloop naar 

de visitatie, bleek dat nog intensiever mocht worden gewerkt rond het gebruik van ICT. Ook gaf 

een portfolioproject dat binnen de opleiding werd opgestart niet het beoogde resultaat. Er werd 

daarom recent besloten een nieuw project op te starten en te kiezen voor een integrale benade-

ring, waarin verschillende elementen vervat zitten: ICT-gebruik, competentiegericht werken en 

portfolio. Er zal in eerste instantie een pilootproject worden opgestart. De commissie moedigt de 

opleiding aan om hieraan verder te werken.

De opleiding geeft terecht aan dat ze in het verleden onvoldoende aandacht aan het beoorde-

len van de leerkrachtattitudes heeft besteed. De commissie beveelt aan om hiervoor gebruik te 

maken van een duidelijke niveaudefiniëring, waarbij gedragsindicatoren worden geformuleerd 
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om de attitudes te beoordelen. Door uitwisseling onder de lectoren en de explicitering van de 

verwachtingen zal de opleiding volgens de commissie objectiever en consistenter de attitudes 

van de cursisten kunnen beoordelen. 

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als voldoende. 

De opleiding hanteert de decretale toelatingsvoorwaarden. Cursisten die minstens over een 

diploma secundair onderwijs beschikken, kunnen zich inschrijven voor de opleiding. Cursisten 

die niet over een diploma secundair onderwijs beschikken, dienen twee opstapmodules te vol-

gen, namelijk ‘Taalvaardigheid’ en ‘Algemene vorming’. In het verleden bleek dat de (taal)ach-

terstand van een aantal cursisten zonder diploma secundair onderwijs onmogelijk kon worden 

weggewerkt in de loop van een semester (via de opstapmodules). Bovendien was de instroom 

klein en moest het centrum veel lestijden investeren in een relatief klein cursistenaantal. Daar-

om werd beslist om de opstapmodules niet meer in te richten. Om cursisten zonder diploma 

secundair onderwijs toch de mogelijkheid te bieden aan het CVO de SLO te volgen, werd een pi-

lootproject opgestart. Nieuwe cursisten zonder diploma secundair onderwijs worden verplicht 

om voorafgaand aan de inschrijving een aanvangsassessment te doorlopen. Dit assessment 

peilt vooral naar de taalkennis en de ICT-vaardigheden van de kandidaat-cursisten. Cursisten 

met een onvoldoende resultaat worden niet toegelaten tot de opleiding, maar worden in func-

tie van de resultaten van het assessment geadviseerd om een extra, intensief traject NT2 te 

volgen, of worden doorverwezen naar een ander CVO in Mechelen, dat de opstapmodules wel 

nog inricht. Cursisten die wel slagen, worden toegelaten tot de opleiding. Zij mogen enkel onder 

strikte voorwaarden de opleiding starten; ze moeten zich namelijk verplicht inschrijven voor 

de bestaande modules ‘Taalcoaching’, waarin ze naast taal ook het gebruik van ICT oefenen en 

in het eerste semester enkel de module ‘Communicatie en overleg’ volgen, zodat ze ook daar 

nog verder taalkundig kunnen worden opgevolgd. Alle cursisten leggen bij de aanvang van de 

opleiding een taaltest af en krijgen in functie daarvan eventueel voorstellen tot remediëring. 

Om in aanmerking te komen voor het LIO-traject, dient een cursist op jaarbasis ten minste 

vijfhonderd uur les te geven. 

De cursisten volgen de lessen in heterogene groepen. Uit de getuigenissen van cursisten en af-

gestudeerden leidt de commissie af dat de differentiatie binnen elke groep in functie van de 

verschillende noden en verwachtingen van de cursisten beperkt is. Hierdoor sluiten de theoreti-

sche modules in de praktijk in de eerste plaats aan bij de voorkennis van de laagst geschoolden, 

waardoor de hoger geschoolde cursisten niet altijd voldoende worden uitgedaagd op hun niveau.

Cursisten kunnen vrijstellingen verkrijgen op basis van eerder verworven competenties en kwa-

lificaties. De opleiding overlegt met de andere CVO’s in het expertisenetwerk ELAnt om tot een 

gemeenschappelijke werkwijze te komen in verband met het toekennen van vrijstellingen. De 

commissie waardeert dit. Op het moment van de visitatie werden vrijstellingen op basis van 

eerder verworven kwalificaties toegekend op basis van een schriftelijke aanvraag. De toekenning 

gebeurt op basis van een aantal minimumcriteria. Een aantal diploma’s komt automatisch in 

aanmerking voor een vrijstelling. Bij aanvragen voor de erkenning van elders verworven com-

petenties wordt een verkennend gesprek gevoerd met de EVC-EVK-coördinator. Op basis van dit 

gesprek wordt een advies geformuleerd of een vrijstelling haalbaar is. Indien dit het geval is, stelt 

de cursist een portfolio samen, die door de coördinator, samen met de moduleverantwoordelijke, 

wordt beoordeeld. 
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Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma onvoldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden voldoende

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging, en is van mening dat er in de opleiding 

voor dit onderwerp onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

Het programma laat immers een aantal functionele gehelen van de basiscompetenties te sterk 

onderbelicht, speelt te weinig in op de verschillende behoeften van de cursisten en waarborgt te 

weinig de samenhang van de opleiding. 

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

De opleiding streeft naar een personeelsploeg met een ruime deskundigheid. Bij aanwervingen 

wordt steeds een minimum van twee jaar ervaring in het voltijdse dagonderwijs gevraagd. Ook 

zoekt men specifiek naar lectoren met vakdidactische bagage. Er wordt rekening gehouden met 

vakinhoudelijke kennis en visie op onderwijs, maar ook met de didactische, sociale en technische 

vaardigheden van de kandidaten. 

De opleiding beschikt over geïndividualiseerde functiebeschrijvingen voor alle lectoren. Voor 

coördinatietaken worden aparte functiebeschrijvingen opgesteld. Taken worden toegewezen op 

basis van de noden van cursisten, de desiderata en de competenties van de lectoren, en de admi-

nistratieve voorrangsregels. Er wordt een cyclus opgebouwd van plannings-, functionerings- en 

evaluatiegesprekken. Functioneringsgesprekken worden gehouden in functie van de nood en ten 

minste voordat een evaluatiegesprek wordt gehouden. Evaluatiegesprekken worden om de vier 

jaar gehouden.

Op centrumniveau is een mentor aangesteld die als taak heeft beginnende leerkrachten te be-

geleiden. De aanvangsbegeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid, en gebeurt in samen-

werking met de directie en de opleidingscoördinatoren. In bepaalde gevallen wordt een peter of 

meter aangesteld. De mentor heeft slechts een beperkte opdracht om deze taak uit te voeren. 

Het centrum heeft daarnaast een onthaalbrochure voor nieuwe leerkrachten ontwikkeld met 

informatie over de organisatie van het centrum zelf, administratieve afspraken enzovoort. Iedere 

nieuwe leerkracht ontvangt een papieren versie van deze brochure bij aanvang van zijn opdracht. 

De digitale versie is beschikbaar op Smartschool en wordt jaarlijks aangepast.

Van alle lectoren wordt verwacht dat ze zich geregeld bijscholen en op de hoogte blijven van 

de ontwikkelingen in hun vakgebied. De opleiding stimuleert hen om dit ook effectief te doen, 



Specifieke lerarenopleiding – CVO Crescendo 125

door het terugbetalen van nascholing waar de lectoren op eigen initiatief aan deelnemen, maar 

ook door zelf een aanbod van nascholing aan te bieden. Jaarlijks wordt in de eerste lesweek van 

januari in het CVO een uitgebreid pakket nascholingsactiviteiten aangeboden aan alle lectoren. 

Daarnaast kan de vakwerkgroep het initiatief nemen om een nascholing op teamniveau aan te 

bieden. Ook wordt de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! soms uitgenodigd, of worden 

initiatieven van deze dienst bekendgemaakt. Verder kunnen lectoren deelnemen aan de initiatie-

ven en projecten van ELAnt. Ten slotte worden enkele initiatieven genomen om expertise uit te 

wisselen met Nederlandse collega’s. 

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat er een positieve en motiverende cultuur heerst in de oplei-

ding. Dit draagt bij tot de grote motivatie en betrokkenheid die de lesgevers tonen in de leraren-

opleiding. De commissie waardeert dit. Ze vindt het ook positief dat er een combinatie is tussen 

een aantal voltijdse lectoren en een aantal deeltijdse lectoren die ook lesgeven in het secundair 

onderwijs.

Op basis van haar gesprekken, nazicht van het cursusmateriaal en informatie over de profielen 

van de lectoren meent de commissie dat de opleiding kan rekenen op een onderwijskundig en  

didactisch gekwalificeerd team van lectoren. De lectoren beschikken over een brede variatie aan 

diploma’s en achtergronden. Er is een grote algemeen-didactische expertise en veel voeling met 

het werkveld waarin de cursisten zullen terechtkomen. Heel wat lectoren hebben recente leser-

varing in het secundair onderwijs. De theoretische onderbouwing over het leerproces bij leerlin-

gen is evenwel minder sterk aanwezig binnen het team. Ook zijn de vakdidactische expertise en 

het theoretische kennisniveau voor sommige vakken beperkt. Dit wordt evenwel (deels) opgevan-

gen door de begeleiding voor vakmentoren op de stageplaats en door een aantal gastsprekers uit 

te nodigen. 

De opleiding heeft de voorbije jaren gewerkt aan het formaliseren van het personeelsbeleid. Er 

werden functiebeschrijvingen uitgewerkt, zowel voor lectoren als voor coördinatiefuncties. De 

commissie waardeert dit. Ze vindt het ook positief dat de opleiding werkt aan een motiverend 

personeelsbeleid, en ernaar streeft rekening te houden met de wensen van de lectoren. Zoals 

aangegeven (zie facet 2.3) heeft de commissie gemerkt dat dit streven er soms toe leidt dat men 

minder wenselijke keuzes maakt in functie van bijvoorbeeld het samenstellen van evenwichtige 

modeltrajecten. De commissie dringt erop aan dat blijvend wordt gezocht naar een goed even-

wicht tussen de belangen van cursisten en de wensen van het personeel.

De aanvangsbegeleiding is goed uitgewerkt. De recent aangeworven lectoren bevestigen dit. De 

commissie heeft voorts vastgesteld dat het CVO inspanningen doet om de lectoren de nodige 

bijscholingskansen te bieden, en daarbij aandacht besteedt aan de keuze van nascholingen in 

functie van de doelstellingen van de opleiding. Het organiseren van een pedagogische week is 

een goed instrument om alle lectoren de nodige nascholingskansen te bieden. De commissie 

waardeert het dat in het kader van het nascholingsbeleid men specifieke aandacht besteedt aan 

het ontwikkelen van expertise in verband met vakdidactiek. Samen met de partners van het ex-

pertisenetwerk ELAnt werd niet alleen een professionaliseringsdag georganiseerd, maar ook een 

traject van een aantal opleidingsdagen. Uit het overzicht van gevolgde nascholingen blijkt dat de 

lectoren globaal een ernstige inspanning leveren om zich breed bij te scholen, om zo up-to-date 

onderwijs aan te bieden. De commissie pleit ervoor om in het uit te werken professionaliserings-
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beleid ook aandacht te besteden aan de specifieke rol van een docent als lerarenopleider. De 

commissie stelde tijdens haar gesprekken immers vast dat de meeste lectoren geen onderscheid 

maken tussen de rollen van leraar en lerarenopleider.

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

Vanuit de directie van het CVO volgt vooral de adjunct-directeur de opleiding van nabij op. Zij 

verzorgt de algemene coördinatie van de opleiding (0,50 VTE voor deze opdracht). Vier lectoren 

hebben een beperkte aanstelling voor coördinatietaken. Het gaat om de taalcoach (0,15 VE), de 

EVC/EVK-coördinator en trajectbegeleider (0,10 VTE), de LIO-coördinator (0,10 VTE) en de sta-

gecoördinator (0,125 VTE). Zij hebben alle vier een meer dan voltijdse aanstelling aan het CVO. 

Daarnaast ondersteunen de IKZ-coördinator (0,05 VTE), de webmaster (0,025 VTE) en de coördi-

nator Smartschool en gecombineerd onderwijs (0,075 VTE) de opleiding. 

Het onderwijs wordt verschaft door 10 lectoren, die samen 6,05 voltijdse equivalenten (VTE) ver-

tegenwoordigen voor hun onderwijsactiviteiten in de Specifieke lerarenopleiding. De commissie 

heeft vastgesteld dat de lectoren over het algemeen hard werken om kwaliteitsvol onderwijs aan 

te bieden. Zij is van oordeel dat het beschikbare team over de nodige expertise beschikt en net 

groot genoeg is in verhouding tot het aantal cursisten (348 cursisten in 2010–2011). Voorts blijkt 

dat de lectoren binnen hun opdracht ruimte hebben om de nodige feedback te geven aan cursis-

ten, onderling te overleggen en deel te nemen aan professionaliseringsinitiatieven. De commissie 

moedigt de opleiding wel aan om meer ruimte te creëren voor de lectoren om naar buiten te 

treden met hun expertise, bijvoorbeeld door het schrijven van een artikel in een vakblad of een 

presentatie op een congres.

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als goed. 

De commissie heeft de gebouwen en lokalen waar de opleiding gebruik van maakt, tijdens haar 

bezoek aan het CVO bezocht. De opleiding wordt georganiseerd op de hoofdvestigingsplaats van 

het CVO in Mechelen. Deze gebouwen kwamen in 2010 in eigen beheer van het CVO. Daarna 

werd een algemeen actieplan ‘Infrastructuur’ uitgewerkt en gestart met de implementatie ervan. 
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Inmiddels werd een aantal actiepunten al gerealiseerd, waarbij voorrang werd gegeven aan het 

welbevinden en de ondersteuning van de cursisten en lectoren, zoals schilderwerken, een herin-

richting van de cafetaria, de verfaaiing van de lectorenruimte.

De opleiding kan gebruikmaken van een groot aantal lokalen. Deze lokalen worden gedeeld met 

de andere opleidingen van het CVO en een aantal externe partners. In het begin van het school-

jaar worden de lokalen toegewezen. Nadien is de flexibiliteit beperkt, aangezien de beschikbare 

capaciteit volledig wordt benut. De lokalen die de opleiding gebruikt, zijn over het algemeen 

uitgerust met beamers en nieuw meubilair. Er is tevens een lokaal uitgerust met een interactive 

whiteboard. De opleiding heeft prioritair toegang tot dit lokaal. Er is draadloos internet beschik-

baar op de hele campus. Ook computerklassen kunnen op aanvraag worden gebruikt. Ten slotte 

maakt de opleiding actief gebruik van het elektronische leerplatform Smartschool. Cursisten 

waarderen over het algemeen het gebruik van het elektronisch leerplatform. Er zijn verder een 

sportzaal en onder andere labo’s voor elektriciteit/elektronica en pneumatica, en praktijklokalen 

hout, natuursteen en elektromechanica beschikbaar, die cursisten kunnen gebruiken voor het 

geven van oefenlessen. Het secretariaat van de opleiding heeft een eigen ruimte. ’s Avonds en op 

zaterdag houdt het CVO permanentie aan het onthaal. De cursisten kunnen gebruikmaken van 

de recent vernieuwde cafetaria op de campus. 

Voor lectoren wordt de mogelijkheid voorzien om vakliteratuur aan te kopen. Alle aanvragen 

worden door de directie, samen met de coördinatoren, besproken. Aankopen gebeuren in functie 

van de prioriteiten aangegeven door de opleiding en van het beschikbare budget. Het CVO be-

schikt zelf evenwel niet over een bibliotheek voor de SLO-cursisten. Daarom heeft het CVO recent 

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Lessius Mechelen, waarin onder andere het 

gemeenschappelijk gebruik van de Lessius-bibliotheek wordt geregeld. Cursisten en lectoren van 

het CVO krijgen hiermee toegang tot zowel de fysieke collectie als de elektronische databanken 

van de hogeschool. De commissie waardeert deze samenwerking. Het is immers van belang dat 

cursisten toegang hebben tot een goed uitgebouwde onderwijskundige collectie met recente wer-

ken en didactisch materiaal. De opleiding heeft tevens een actieplan uitgewerkt om het gebruik 

van de bibliotheek structureel in de opleiding te implementeren. 

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed.

Er wordt veel belang gehecht aan het goed informeren van (toekomstige) cursisten. De website 

biedt toegang tot veel informatie, en wordt door ongeveer de helft van de nieuwe cursisten be-

noemd als eerste informatiebron. Daarnaast is mond-tot-mondreclame de belangrijkste bron 

van rekrutering. Er zijn ook folders over de opleiding, en op de twee infoavonden (in mei en  

augustus) kunnen toekomstige cursisten met al hun vragen terecht.

Eens ingeschreven vindt de cursist de meeste informatie in de studiegids en op het elektronisch 

leerplatform Smartschool. Aan het begin van elk semester wordt tevens een onthaalavond ge-

organiseerd voor nieuwe cursisten. Inhoudelijke begeleiding gebeurt door de lectoren. Zij zijn 

cursistvriendelijk, staan open voor vragen en bieden begeleiding waar nodig. Hoewel recent een 

trajectbegeleider werd aangesteld, is het de ervaring van de opleiding dat cursisten met vragen 

in verband met hun traject zich in de eerste plaats richten tot de secretariaatsmedewerker, die 

steeds aanwezig is tijdens de lesmomenten. Uit de gesprekken met cursisten en afgestudeerden 

leidt de commissie af dat zij tevreden zijn over de informatieverstrekking en begeleiding die ze 

krijgen.
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De begeleiding bij de praktijkcomponent wordt over het algemeen gewaardeerd. De opleiding 

biedt informatie aan over wat van de cursist en de mentor wordt verwacht. Er is een stage- en een 

LIO-bundel opgemaakt, waarin alle noodzakelijke informatie in opgenomen. In deze bundels is 

gedetailleerde informatie opgenomen over de uit te voeren opdrachten en praktische afspraken. 

Van zodra de opleiding weet waar de cursist stage zal lopen, wordt een brief met een voorstelling 

van het centrum en contactgegevens van de coördinator verstuurd. De stagescholen stellen dit 

op prijs. Wel heeft de commissie vastgesteld dat de kwaliteit van de begeleiding in de stageschool 

verschilt van school tot school. Hoewel deze kwaliteit meestal goed is, raadt de commissie de 

opleiding aan de kwaliteit van de begeleiding in de school nauwer op te volgen en in te grijpen 

wanneer problemen opduiken. 

Naast de vakinhoudelijke begeleiding ligt de focus in de begeleiding voorlopig vooral op taal. Er is 

een taalcoach aangesteld en er worden enkele modules ‘Taalcoaching’ aangeboden (zie facet 2.8). 

Recent werd binnen het CVO een proefproject opgestart met Goleweb, een instrument dat peilt 

naar de leerstijlen van cursisten. Indien dit proefproject positief verloopt, kan dit instrument ook 

gebruikt worden in de lerarenopleiding, en helpen bij het efficiënter aanpakken van de begelei-

ding van de cursisten.

Tijdens elke deliberatievergadering komt een cursistenbespreking aan bod. Via een proefproject 

wordt een digitale portfolio getest als middel om cursisten doorheen de hele opleiding te kunnen 

opvolgen. De commissie waardeert deze inspanning om meer systematisch zicht te krijgen op 

het volledige studietraject van de cursisten. 

Het CVO beschikt ten slotte over een ombudspersoon, die zich voorstelt op het onthaalmoment 

en bereikbaar is via mail of Smartschool. De commissie waardeert het dat de opleiding denkt 

aan het aanduiden van een tweede persoon, zodat steeds een ombudspersoon beschikbaar is. 

De commissie beveelt verder aan om ook de mogelijkheid te voorzien tot een gesprek met de 

ombudspersoon, bijvoorbeeld via een spreekuur, om zo de drempel om de ombudspersoon aan 

te spreken, verder te verlagen.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

In de loop van 2011 werkte het CVO een strategisch beleidsplan uit. Dit kwam tot stand vanuit 

de wens om meer duidelijkheid te creëren over de richting waarin het recent gefuseerde CVO zou 

evolueren. Het einddoel van het strategische proces was een overkoepelend plan waarin de stra-

tegische opties werden omschreven. Daarnaast moest het ook een vertaling bieden in operatio-

nele doelstellingen met zeer concrete acties en deadlines. Bij het proces werd gestreefd naar de 

betrokkenheid van zo veel mogelijk stakeholders om de gedragenheid van het strategische plan 

te garanderen. Deze oefening resulteerde in een lijst van zes strategische opties waaraan het CVO 
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de komende drie jaar voorrang zal geven, namelijk leertrajectbegeleiding, communicatie, samen-

werking, didactiek voor volwassenen, infrastructuur en interne organisatie. Aan elke actie wordt 

een verantwoordelijke gekoppeld, die de realisatie van de actie bewaakt. Er wordt daarnaast een 

structureel overleg gepland om de algemene voortgang van het strategische plan op te volgen. Er 

wordt voorts een kwaliteitshandboek uitgewerkt, dat alle documenten en procedures met betrek-

king tot de werking van het CVO samenbrengt.

De opzet van het IKZ-systeem op centrumniveau gebeurde via PROSE. Op opleidingsniveau werd 

daarentegen voor TRIS gekozen, in samenspraak met de partners van het expertisenetwerk BEO. 

Beide instrumenten vertrekken van de negen aandachtsgebieden uit het EFQM-model (leider-

schap, medewerkers, beleid en strategie, partners en middelen, management van processen, 

waardering door personeel, klantenresultaten, maatschappijresultaten en eindresultaten). Na 

een individuele voorbereiding werden consensusvergaderingen gehouden met alle lectoren. Deze 

vergaderingen leidden tot een SWOT-analyse van de opleiding.

De opleiding valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur van het CVO. Voor de ope-

rationele aansturing van de opleiding is een algemeen SLO-coördinator aangesteld, bijgestaan 

door drie coördinatoren, die samen instaan voor de inhoudelijke en organisatorische opvolging 

van de opleiding. Zij komen minstens vier keer per jaar samen met het volledige team.

Er is een IKZ-coördinator aangesteld, die in zijn taak wordt bijgestaan door een IKZ-stuurgroep, 

bestaande uit een aantal vaste en een aantal ad-hocleden. De stuurgroep komt minimaal  

drie keer per jaar samen, geeft advies, evalueert en geeft suggesties tot bijsturing. Voor de IKZ-

coördinator en de stuurgroep werd een functiebeschrijving opgemaakt. Het personeel wordt  

ingelicht over de stand van zaken in verband met IKZ via presentaties tijdens de algemene  

personeelsvergadering en via Smartschool.

Alle thema’s die in het kader van IKZ op het niveau van de opleiding geïmplementeerd moeten 

worden, bespreekt men in de opleidingsvergadering. De opleidingsvergadering vindt plaats onder 

leiding van de algemeen coördinator en komt minimaal vier keer per jaar samen. De personeels-

leden zijn verplicht aanwezig op deze vergaderingen. Resultaten van evaluaties door cursisten, 

alumni, werkveld en personeel worden in de opleidingsvergadering besproken. Een werkgroep 

bereidt specifieke thema’s voor. De algemeen coördinator van de opleiding en de andere oplei-

dingscoördinatoren maken deel uit van deze werkgroep. De voorstellen van de werkgroep worden 

besproken met de IKZ-coördinator. Per module is tevens een moduleverantwoordelijke aange-

steld, die de invulling van de module coördineert.

Cursisten worden na elk semester bevraagd over de kwaliteit van hun lectoren. Er wordt jaar-

lijks minstens één module per lector op deze wijze geëvalueerd. Voor de praktijkmodules wordt 

een aparte vragenlijst gehanteerd. De resultaten worden bezorgd aan de betrokken lector en de 

directie. Het is de verantwoordelijkheid van de lector om in te spelen op de opmerkingen van de 

cursisten. Dit komt aan bod tijdens functioneringsgesprekken, maar niet bij evaluatiegesprek-

ken. Indien ernstige problemen opduiken, kan de directie wel een bijkomend gesprek organiseren 

met de betrokken lector. Als aanvulling op deze modulebevragingen houdt de opleiding ook jaar-

lijks een focusgroep, die zich richt op algemene opleidingsgebonden thema’s. Daarnaast worden 

nieuwe cursisten tweejaarlijks bevraagd over de motivatie voor hun keuze voor het CVO en de 

opleiding, en voert men op vraag van de inspectie volwassenenonderwijs een ICT-bevraging en 

een tevredenheidsmeting uit over modules die gebruikmaken van gecombineerd onderwijs.

Alumni worden tweejaarlijks bevraagd. Het werkveld wordt bevraagd via een vragenlijst die aan 

de stage- en LIO-mentoren wordt voorgelegd, en via de participatie aan de vergadering van de 
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directeurs secundair onderwijs van de scholengroep. Ook wordt individueel contact onderhou-

den met een aantal stagescholen waar veel stagiairs terechtkomen. Daarnaast werd recent een 

resonantieraad samengesteld voor het meer systematisch verzamelen van feedback van het 

werkveld. De samenstelling van de resonantieraad varieert in functie van de thema’s die cen-

traal staan. 

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding sinds enkele jaren bezig is met het ontwikkelen 

van haar interne kwaliteitszorg. Recent werd gewisseld van de TRIS-methode naar de PROSE-

aanpak. De commissie waardeert het dat de opleiding een duidelijke systematiek heeft uitge-

werkt voor de interne kwaliteitszorg. De eerste stappen zijn gezet en het kader is gecreëerd, 

maar de robuustheid van de gekozen aanpak zal nog moeten bewezen worden. De commissie 

waardeert het verder dat de opleiding werkt met een strategische planning met een tijdshori-

zon van drie jaar en jaarlijkse werkplannen. De streefdoelen voor de opleiding en haar interne 

kwaliteitszorg worden hierin benoemd. De commissie stimuleert de opleiding om de acties nog 

meer SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) te formuleren en hierbij 

streefcijfers te formuleren. 

De opleiding beschikt over een overlegstructuur en bevraagt geregeld de verschillende betrok-

kenen. De instrumenten die hiervoor gebruikt worden, zijn volgens de commissie geschikt en de 

evaluaties gebeuren in functie van de doelstellingen van de opleiding. De commissie beveelt wel 

aan om de resultaten van de modulebevragingen ook terug te koppelen naar de IKZ-stuurgroep 

en/of de moduleverantwoordelijken, en niet enkel naar de betrokken lector en de directie. 

Het zelfevaluatierapport was uitgebreid en soms overladen met details. Dit maakte het voor de 

commissie soms moeilijk om de rode draad te zien doorheen het verhaal van de opleiding. De 

gesprekken tijdens het bezoek waren dan ook een noodzakelijke aanvulling op het zelfevaluatie-

rapport, en hebben de commissie in staat gesteld een gefundeerde evaluatie van de opleiding  

te maken.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende.

Zoals aangegeven onder facet 5.1 vindt de commissie dat de opleiding over de nodige instrumen-

ten beschikt om de opleiding te evalueren, en bij alle betrokkenen feedback te verzamelen over 

de kwaliteit van de opleiding. De commissie waardeert het dat een strategisch plan is uitgewerkt 

en concrete acties worden geformuleerd. Men volgt behoorlijk op of de acties gerealiseerd wor-

den (jaarlijks). Bijsturing van het actieplan gebeurt op basis van deze opvolging, en steeds na 

consultatie van een focusgroep en alumni. Omdat vastgesteld werd dat een jaarlijkse opvolging 

niet volstaat, zal men voortaan ook tussentijds een aantal punten op de agenda van de oplei-

dingsvergadering plaatsen. De commissie beveelt wel aan om het aantal doelstellingen en acties 

te beperken, en hierbij samen met het lectorenteam keuzes te maken en prioriteiten te stellen, 

zodat de vooropgestelde acties haalbaar zijn. 
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Globaal genomen gaat de opleiding aan de slag met de feedback die ze krijgt van verschillende 

betrokkenen. Zo werd gewerkt aan de interne communicatie en werd de infrastructuur verfraaid. 

Ook werd de keuze gemaakt om van expertisenetwerk te veranderen, werd op vraag van het 

werkveld een uitgebreide handleiding geschreven voor mentoren en werd de verdere integratie 

van ICT-vaardigheden in het curriculum opgenomen.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende. 

De opleiding heeft een heldere structuur die waarborgt dat alle lectoren betrokken worden bij 

de opleiding. De commissie waardeert het dat het personeel ook via een tweejaarlijkse enquête 

wordt bevraagd. Ook spelen de lectoren een actieve rol in de invulling van hun eigen module via 

de structuur van vakwerkgroepen. 

Cursistenparticipatie wordt georganiseerd via een jaarlijkse focusgroep en een aantal bevragingen. 

Verder kunnen cursisten ook eenvoudig informeel feedback geven aan de lectoren of de afdelings-

coördinator. Het lijkt de commissie zinvol om de focusgroep uit te bouwen tot een meer systema-

tisch en frequent overlegorgaan met cursisten, waarbij zowel signalen kunnen worden gegeven 

door cursisten als plannen kunnen worden afgetoetst. De commissie waardeert het initiatief om 

een nieuwsflash IKZ uit te werken en aan de cursisten te bezorgen. Hierin wordt beschreven welke 

acties de opleiding onderneemt naar aanleiding van gesprekken met cursisten en werkveld. Deze 

communicatie draagt immers bij tot de bereidheid van cursisten om feedback te geven. 

De opleiding heeft recent werk gemaakt van overleg met het werkveld door de organisatie van 

een jaarlijkse resonantieraad, schriftelijke bevragingen van de mentoren en deelname aan de 

tweejaarlijkse mentorenvergadering van de eigen scholengroep. Er werd ook een nieuwsbrief 

opgemaakt voor de deelnemers aan de resonantieraad waarin beschreven wordt welke acties 

werden ondernomen naar aanleiding van het overleg met het werkveld. De commissie waardeert 

het dat men niet alleen overleg pleegt met het werkveld, maar men het werkveld ook informeert 

over de resultaten hiervan. Dit versterkt de band met de betrokkenen en kan motiverend werken 

om hen verder te betrekken bij de opleiding. De commissie hoopt dat de samenwerking binnen 

de resonantieraad leidt tot een structurele samenwerking met een aantal scholen, binnen en 

buiten de eigen scholengroep. De betrokkenheid van afgestudeerden bij de interne kwaliteitszorg 

is beperkter. Zij worden om de twee jaar elektronisch bevraagd. Zij gaven aan dat ze een alumni-

werking interessant zouden vinden.

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, 
alumni en beroepenveld

voldoende

De visitatiecommissie is 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

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende.

Zowel alumni als het werkveld zijn positief over de kwaliteit van de opleiding. Bij het afstuderen 

beschikken de cursisten over een voldoende basis en beheersen ze een ruim spectrum aan werk-

vormen, waardoor ze voorbereid zijn op het lesgeven in verschillende contexten. Ook de stagiairs 

uit de opleiding zijn volgens de vertegenwoordigers van het werkveld gemotiveerd en degelijk 

voorbereid. De alumni zijn ook positief over de menselijke benadering die ze krijgen in de oplei-

ding. De opleiding past zich aan het doelpubliek van volwassen cursisten aan. Afgestudeerden en 

alumni vinden het boeiend les te krijgen in heterogene groepen van cursisten met heel verschil-

lende achtergronden. Daarnaast worden de breedheid van de opleiding en de praktijkgerichtheid 

positief gewaardeerd.

De commissie heeft vastgesteld dat de cursist de basiscompetenties en beroepshoudingen voor 

de leraar secundair onderwijs over het algemeen beheerst. Wel heeft de commissie vastgesteld 

(zoals aangegeven onder facet 2.1) dat de basiscompetenties met betrekking tot ‘de leraar als 

innovator/onderzoeker’ en de vakdidactische specialisatie minder sterk ontwikkeld zijn bij de 

afgestudeerden. Ook heeft de commissie vastgesteld dat naast de sterke focus op lesgeven, min-

der aandacht wordt besteed aan de functionele gehelen ‘de leraar als lid van het schoolteam’, 

‘als partner van externen’ en ‘als cultuurparticipant’. De commissie baseert zich hiervoor op het 

studiemateriaal en de examens die ze heeft kunnen inzien, het pakket aan portfolio’s en haar 

gesprekken met alle betrokkenen tijdens het bezoek aan de opleiding. 

Uit een alumnibevraging blijkt dat afgestudeerden vinden dat alle competenties nog meer aan 

bod mogen komen in de opleiding, maar dat zij vooral aandacht vragen voor het omgaan met 

gedragsmoeilijkheden, het vertalen van leerinhouden in leeractiviteiten en evaluatie. Uit de-

zelfde alumnibevraging blijkt dat ongeveer 72 procent van de respondenten in het onderwijs 

werkt, voornamelijk in het secundair onderwijs. Twee derde van de afgestudeerden die niet in het  

onderwijs werken, wil dit in de toekomst wel doen. 

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

Sinds kort volgt de opleiding de uitval tijdens de opleiding systematisch op. Men vraagt cursisten 

naar de reden van hun uitschrijving. De belangrijkste redenen die worden opgegeven, zijn de 

combinatie werk-opleiding die te zwaar is, het feit dat de opleiding niet geschikt is, en verande-

ringen en problemen in de persoonlijke sfeer. Voorlopig blijkt dat de uitval zich concentreert in 

‘Didactische modules algemeen’, ‘Praktijkinitiatie’ en ‘Stage 1’. De opleiding vindt de resultaten 

nog niet representatief genoeg om hieraan verregaande conclusies te koppelen. Ze neemt zich 

voor de uitval verder op te volgen. De commissie waardeert deze inspanningen en motiveert de 

opleiding om deze aanpak te verankeren in de opleiding. 

Uit de gegevens in het zelfevaluatierapport blijkt dat over de academiejaren 2007–2008, 2008–2009 

en 2009–2010 88 procent van de cursisten alle opgenomen credits behaalde. Twee derde van de 
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cursisten die niet voor alle modules slagen, haakt snel af zonder één module succesvol af te  

ronden. Wie wel in de opleiding blijft, beëindigt die zo goed als zeker met succes. 

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma negatief

onderwerp 3 personeel positief 

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onder-

werpen tot een negatief eindoordeel over de opleiding.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Expliciteer het gewicht dat gehecht wordt aan de verschillende functionele gehelen van de 

basiscompetenties.

Onderwerp 2

 – Besteed meer aandacht aan vakdidactiek in het programma.

 – Integreer sterker het taalontwikkelend onderwijs in alle modules.

 – Overweeg of het apart aanbieden van een aantal theoretische modules kan bijdragen tot een 

betere aansluiting bij de verwachtingen van de LIO-cursisten.

 – Bewaak de kwaliteit van de stagebegeleiding in de scholen.

 – Daag cursisten uit om zich te verdiepen in de wetenschappelijke onderbouwing van de  

aangeboden inhouden.

 – Differentieer het onderwijs sterker in functie van de behoeften van de cursisten.

 – Bewaak de gelijkgerichtheid van de invulling van de modules, en de beoordeling en toetsing, 

onafhankelijk van de betrokken lector.

 – Versterk de inhoudelijke aansturing van de opleiding.

 – Baseer de modeltrajecten meer op inhoudelijke criteria.

 – Zet de inspanningen verder om zicht te krijgen op de reële studietijd van de cursisten.

 – Spreid de studietijd beter over de vier semesters binnen de modeltrajecten.

 – Formuleer een helder en door de lectoren gedeeld didactisch concept.

 – Waak erover dat de cursisten voldoende inhoudelijke feedback krijgen.

 – Werk intensiever rond ICT.

 – Besteed meer aandacht aan het beoordelen van de leerkrachtattitudes.

Onderwerp 3

 – Versterk de expertise van het lectorenteam over leerprocessen bij leerlingen en over vakdidactiek.

 – Blijf aandacht besteden aan een goed evenwicht tussen de belangen van lectoren en de  

behoeften van cursisten.

 – Besteed in het professionaliseringsbeleid meer aandacht aan de rol van de lector als leraren-

opleider.

 – Verhoog de frequentie van overleg tussen de lectoren.

Onderwerp 4
 – Bewaak de kwaliteit van de stagebegeleiding in de scholen.

 – Bied cursisten de mogelijkheid tot een gesprek met de ombudspersoon.

Onderwerp 5
 – Formuleer de acties in de jaarlijkse werkplannen nog meer SMART.

 – Koppel de resultaten van bevragingen terug naar de IKZ-werkgroep en/of de moduleverant-

woordelijken.

 – Beperk het aantal verbeteringsacties en bepaal prioriteiten samen met het lectorenteam.

 – Betrek alle lectoren bij het overleg over de opleiding.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma -

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma O

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma V

Facet 2.3 Samenhang van het programma O

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden V

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+  voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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cvo eliShoUt
Een onderzoek naar de kwaliteit van 
de Specifieke lerarenopleiding van  
het CVO Elishout

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van het cvo eliShoUt 

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door het CVO 

Elishout. Deelcommissie 2 bezocht de opleiding op 23 en 24 november 2012.

De lerarenopleiding heeft een lange traditie binnen het CVO Elishout COOVI. Na het organiseren 

van een D-cursus sinds 1958 en nadien de GPB-opleiding, werd in september 2007 gestart met 

de Specifieke lerarenopleiding. De wijzigingen in de structuur van de opleiding brachten ook een 

wijziging in het profiel van de cursisten met zich mee. Waar de D-cursus zich aanvankelijk richtte 

op de toekomstige beroeps- of technische leerkracht, werd met de invoering van de GPB het doel-

publiek uitgebreid naar cursisten die beschikken over een diploma hoger onderwijs.

De SLO van het CVO Elishout maakt deel uit van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO). 

Hierin zetelen de Universitaire Associatie met haar partners, de Vrije Universiteit Brussel en de 

Erasmushogeschool Brussel, drie centra voor volwassenenonderwijs en twee pedagogische bege-

leidingsdiensten. Daarnaast maakt de opleiding ook deel uit van de Specifieke Lerarenopleiding 

Volwassenenonderwijs (SLOVO). De SLOVO stelde een opleidingsmodel op dat gevolgd wordt door 

haar leden.

In 2009–2010 volgden in totaal 195 cursisten de opleiding.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met  

de verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch 

beschikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal.  

De oordelen die beschreven zijn in dit rapport, hebben betrekking op alle varianten en trajecten 

binnen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

De opleidingsdoelstellingen van het CVO Elishout zijn gericht op drie pijlers: het wettelijke kader, 

dat zich vertaalt in de competentiematrix, de eigenheid van het centrum en de opleiding via de 

missie van het centrum en de onderwijsvisie van de opleiding, en benchmarking via overleg-

structuren zoals BEO en SLOVO. De opleiding baseert zich op de competentie-eisen uit het de-

creet, en als zodanig zijn de doelstellingen volgens de commissie qua niveau en domeinspecifieke 

eisen aan de maat. 

De SLO van het CVO Elishout kent een eigen profilering, die in de eerste plaats gericht is op 

diversiteit en emancipatie binnen de Brusselse context. De SLO staat voor enkele kernaspecten 

waarop zij de nadruk legt: competentiegerichtheid, gelijke onderwijskansen, emancipatorisch 

onderwijs, en interactief en vernieuwend onderwijs. 

 – Competentiegericht onderwijs: de opleiding streeft ernaar competentiegericht op te leiden, 

waarbij competenties een samengaan van kennis, vaardigheden en attitudes zijn. Dit betreft 

geïntegreerd opleiden, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van elke cursist centraal staat.

 – Gelijke onderwijskansen, diversiteit en emancipatorisch onderwijs: de opleiding benadert alle 

cursisten individueel en tracht aan specifieke noden tegemoet te komen. Op die manier wordt 

ervoor gezorgd dat iedere cursist, ongeacht zijn achtergrond, gelijke kansen krijgt om de oplei-

ding succesvol af te ronden. Niet alleen diversiteit binnen deze opleiding staat centraal, de cur-

sist wordt tijdens de opleiding eveneens voorbereid op diversiteit in de klas, door ervaringen aan 

te reiken op het eigen niveau, maar ook naar omgaan met diversiteit in de klas en naar ouders. 

Een stage in een Brusselse school vormt hiervan een afsluitend onderdeel. Een opleiding tot 

leerkracht in Brussel is verder kijken dan wat meteen zichtbaar is. De opleiding tracht cursisten 

op te leiden die flexibel zijn en weten om te gaan met diversiteit en interculturalisering.

 – Interactief en vernieuwend onderwijs: via het gebruik van moderne media tracht de oplei-

ding tegemoet te komen aan de noden van het werkveld. De cursisten worden in de ICT-rijke 

klaslokalen opgeleid, met als doel dat ze later in de klas ook naar deze middelen zullen grij-

pen. Zo leren cursisten via het gecombineerde onderwijs (een combinatie tussen contact-  

en afstandsonderwijs) werken met een elektronische leeromgeving. In de klaslokalen wordt 

gebruikgemaakt van smartboards, waarvan de cursisten de mogelijkheden leren kennen. 

Daarenboven zijn er nog enkele andere aspecten waar de opleiding aandacht voor heeft: de oplei-

ding is modulair opgebouwd en afgestemd op de meest efficiënte en flexibele leerweg. Het team 

van lectoren bestaat uit een goede mix tussen mensen die volledig aan het CVO zijn verbonden 

en mensen die daarnaast ook in de beroepspraktijk staan. Voorts is samenwerking een hot topic 

aan de opleiding: samenwerking met andere lerarenopleidingen en binnen de expertisenetwerken 

waarvan sprake is. Ten vierde probeert de opleiding zo nauw mogelijk aan te sluiten bij ontwikke-

lingen en veranderingen in het werkveld. Een laatste eigenheid van de opleiding is het uitgebreide 

taalbeleid. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen het centrum wat taalondersteuning betreft.

De doelstellingen van de SLO Elishout zijn er volgens de commissie op gericht de cursist te bren-

gen tot het beheersen van de basiscompetenties van de leraar. Het richtpunt daarbij zijn de 

basiscompetenties geformuleerd in het ‘Domeinspecifieke Referentiekader Visitatie Specifieke 

lerarenopleidingen’, waar de opleidingsverantwoordelijken zich nadrukkelijk in kunnen vinden. 

De SLO neemt deze doelstellingen onverkort over als eigen doelstellingen. 
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De aandacht voor de Brusselse context in de missie is volgens de commissie een positief punt. De 

opleidingsverantwoordelijken vertelden aan de commissie dat ze met de opleiding het specifieke 

gat proberen op te vullen dat de andere inrichtende machten laten vallen. Binnen de inrichtende 

macht en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een diversiteitsbeleid gevoerd. De oplei-

ding probeert daarom zo veel mogelijk kansarme studenten aan te trekken vanuit een brede 

context. Naast de instroom zijn er soms ook knelpunten met de doorstroom van deze kansarme 

groepen, maar dit is een sociaal-maatschappelijk probleem dat niet enkel kan worden toege-

schreven aan de lerarenopleiding. De opleiding zorgt wel voor bijkomende studiebegeleiding en 

professionele ondersteuning.

Positief is de aandacht voor het taalonderwijs en de inhoud daarvan, alsmede de inzet van een taal-

coach. Dit taalonderwijs vindt geïntegreerd plaats in alle verschillende modules van de opleiding. 

In deze activiteiten is de opleiding volgens de commissie een voorbeeld voor andere opleidingen.

De doelstellingen zijn bij de docenten en cursisten bekend, maar minder bij mentoren en het 

afnemende veld. De diverse onderwijsmodules concretiseren de competenties die de modules 

beogen. Lectoren evalueren aan de hand van deze doelstellingen, en cursisten voelen zich erop 

beoordeeld. De cursisten moeten eveneens een 360 gradenevaluatie van zichzelf maken.

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Zoals decretaal bepaald, bestaat de opleiding voor 30 studiepunten uit praktijk en voor 30 studie-

punten uit theoretische modules. Het curriculum is gestructureerd in competentiedomeinen en 

laat ruimte voor flexibiliteit. Er is geen volgtijdelijkheid vastgelegd, behalve voor het didactische 

competentiedomein. De theoretische en de praktijkformules kunnen verder los van elkaar wor-

den gevolgd. Cursisten kunnen er met andere woorden voor kiezen om eerst de theoretische 

en dan de praktijkmodules op te nemen, het net andersom te doen of deze te combineren. Het 

structuurschema werd in samenspraak met de CVO’s die verenigd zijn in SLOVO opgesteld. Het 

programma is gelijk voor al deze CVO’s. 

Er zijn vier modeltrajecten omschreven, telkens aangepast aan de instroom van cursisten. Deze 

modeltrajecten zijn een suggestie naar de cursist over wat voor de opleiding de meest logische 

opvolging van modules is. Het programma is echter modulair opgebouwd, en elke module wordt 

tijdens elk semester ingericht, wat betekent dat de flexibiliteit maximaal is. Hoewel de cursist 

een volgorde wordt aangeraden, is hij vrij de modules op te nemen in een moment naar keuze 

binnen de opleiding. Enkel voor de didactische competenties is volgtijdelijkheid bepaald. Deze 

worden dus in een vaste volgorde opgenomen door elke cursist.

Cursisten die niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs kunnen de opstap-

modules opnemen om alsnog in te stromen in de opleiding. De taalmodules kunnen door alle 

cursisten worden gevolgd als extra taalondersteuning. Deze bestaan uit 12 studiepunten.
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Het LIO-traject ziet er als volgt uit:

cursisten met diploma HsO of HO; liO-traject totaal semester

1e semester Didactische competentie algemeen (80lt – 6SP)

Begeleiding (40lt – 3SP)

Klasmanagement (40lt – 3 SP)

240lt

12SP

2e semester Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (160lt – 15 SP)

Psychopedagogische competentie (80lt – 6SP)

Communicatie en overleg (80lt – 6SP)

320lt

27 SP

3e semester Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2 (160lt – 15 SP)

Onderwijs en maatschappij (40lt – 3SP)

Leraar en verantwoordelijkheden (40lt – 3SP)

240lt

21SP

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als onvoldoende.

Een sterk onderdeel van het programma is volgens de commissie het opstaponderwijs, dat de 

taalcompetenties van cursisten indien nodig remedieert. Daarnaast ontwikkelt zich een helder 

taalbeleidsprogramma, dat focust op taalontwikkelend lesgeven. Door de samenwerking in BEO 

is er aandacht voor internationalisering. In samenwerking met SLOVO werd dan weer een struc-

tuurschema opgesteld. Hierbij zijn specifieke klemtonen terug te vinden, zoals een bundeling van 

de stages, de opstapmodule Taalvaardigheid die gesplitst werd in drie deelmodules enzovoort. 

Deze evoluties apprecieert de commissie.

Toch stelt de commissie vast dat het programma momenteel niet alle doelstellingen of basiscom-

petenties in even grote mate en voldoende dekt. Het oogt als een programma dat eerder uitgaat 

van opleidingsonderdelen en kennisdomeinen dan van de beroepscompetenties, ook al laat de 

competentiematrix zien dat het programma veel competenties afdekt. De attitudes ontbreken 

in de oorspronkelijke doelstellingenmatrix, maar zijn wel opgenomen in het opvolgingsrapport. 

Hoe ze worden geëvalueerd en welke rol ze spelen in de reflectie door cursisten, is echter niet 

duidelijk. 

De meeste aandacht gaat uit naar de functionele gehelen 1,2 en 4. De vakdidactiek (als onder-

deel noodzakelijk voor het beheersen van functioneel geheel 3) heeft volgens de commissie 

geen structurele plaats in het programma. Een mede door alumni bijgehouden databank is een 

verdienstelijke poging, maar dekt onvoldoende de behoefte aan vakdidactische informatie. Een 

enkele keer komt de vakspecificiteit van het onderwijs aan de orde in gesprekken binnen de he-

terogeen samengestelde cursistengroepen, maar toch is de commissie van oordeel dat dit geen 

structurele aandacht biedt voor vakdidactiek. Innovatie (functioneel geheel 5) heeft volgens de 

commissie een belangrijke positie in het curriculum, maar betreft hoofzakelijk activerende di-

dactiek, een variatie aan werkvormen en het gebruik van ICT. Vakinhoudelijke en vakdidactische 

innovatie komt in elk geval niet expliciet aan de orde; ‘de school bepaalt hoe je het vak geeft’, 

sprak een cursist. 

Functioneel geheel 5.3, onderzoeksgerichtheid, ontbreekt volgens de commissie nagenoeg in het 

programma. Weliswaar zijn er onderzoeksopdrachten voor de stage, maar die opdrachten zijn 

keuzeopdrachten en betreffen geen onderzoek naar de eigen lespraktijk. De opdrachten beogen 

een ‘meerwaarde’ voor de school en voor de cursist. Uit het werkveld kwam de opmerking dat 

onderzoeksopdrachten op de eerste plaats een meerwaarde voor de cursist/LIO zouden kunnen 

of moeten hebben, een opmerking die onderzoek naar het eigen onderwijs kan onderbouwen. 
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Functioneel geheel 6 (ouders) komt aan bod in de module Communicatie, functioneel geheel 

8 (partner externen) in de module Onderwijs en maatschappij. De commissie krijgt geen zicht 

op de functionele gehelen 7 (schoolteam) en 9 (onderwijsgemeenschap). Voor functioneel geheel 

10 (cultuurparticipant) geven de cursisten een enkel voorbeeld. Al met al acht de commissie de 

functionele gehelen 6 tot en met 10 niet voldoende in het programma aanwezig.

De doelspecificatie per module is volgens de commissie helder en laat mede daardoor de boven-

staande onevenwichtigheid zien. De opleiding gaat ervan uit de cursisten voldoende vakinhoude-

lijke bagage bezitten (functioneel geheel 3) en hierbij worden ondersteund door de vakmentoren 

van de school. De opleiding profileert zich zodoende als een opleiding die een brede algemeen-

didactische competentie nastreeft. De opleiding verantwoordt deze keuze vanuit de zeer hete-

rogene instroom van cursisten en de brede waaier van onderwijs- en leergebieden waarvoor ze 

dient op te leiden. De commissie kan zich daar niet in vinden.

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als onvoldoende.

De commissie is positief over de professionele gerichtheid van het programma. De werkervaring 

van de lectoren en de beroepservaring van de cursisten leggen volgens de commissie een duide-

lijk verband met de beroepspraktijk. 

De 30 studiepunten voor de stage betekenen een onderdompeling in de professionele activiteit 

van het programma. Via opdrachten binnen dit praktijkgedeelte probeert de opleiding compe-

tentieontwikkeling te stimuleren. Zo werken de cursisten binnen de module PHIOLIO 2 in sa-

menspraak met de stageschool een project uit dat een meerwaarde betekent voor de school en 

idealiter een blijvend karakter heeft. Dit apprecieert de commissie. In het persoonlijke ontwik-

kelingsplan dat de cursisten moeten opstellen, worden de competenties via een stappenplan bij-

geschaafd. Cursisten dienen eveneens een korte inleidingsles te geven en aan taalondersteuning 

te doen bij anderstalige cursisten die via de VDAB een opleiding volgen. De preservice-doe-stage 

van de opleiding moet overigens worden uitgevoerd in een Brusselse school. De cursisten en 

alumni geven aan goed te zijn voorbereid op het lesgeven in de klas. Het werkveld is over de (ex-)

cursisten zeer te spreken. 

Voor wat de wetenschappelijke onderbouwing betreft, meent de commissie dat voor enkele mo-

dules geldt dat de gebruikte theorie niet steeds even actueel is. Cursisten worden volgens de 

commissie eveneens niet altijd op actuele vakliteratuur geattendeerd. Het opleidingsonderwijs 

wordt niet verbonden aan actueel onderzoek. Enerzijds hebben de lectoren geen onderzoeks-

functie en kunnen zij dus ook geen verband leggen met eigen onderzoek, anderzijds refereren 

de modules nauwelijks aan actueel onderwijsonderzoek, van algemene dan wel vakdidactische 

aard. Cursisten worden gestimuleerd naar vakliteratuur te zoeken, onder andere voor de lesvoor-

bereiding, maar daarbij stelt de commissie weinig gerichtheid op onderzoeksliteratuur vast. De 

opleiding besteedt aandacht aan onderzoeksmethodologie, maar niet aan methoden die geschikt 

zijn voor praktijkgericht onderzoek. 

De opleidingsverantwoordelijken zien vakdidactiek als een ruimer begrip, dat in elke module is 

genesteld. De opleiding beschikt eveneens over een vakdidactische databank, en de cursisten 

mogen gebruikmaken van de bibliotheken van de Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit 

Brussel, maar daar komt in de praktijk niet veel van in huis. De opleiding poogt haar cursisten zo 
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veel mogelijk bij te brengen over relevant bronnenonderzoek. Lectoren geven aan dat sommige 

cursisten gebruikmaken van wetenschappelijke bronnen; anderen vinden dat dan weer minder 

belangrijk. 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende.

De commissie vindt de samenhang van het programma adequaat. De samenhang van de Speci-

fieke lerarenopleiding aan het CVO Elishout wordt mede zichtbaar in de competentiematrix. Er 

vindt eveneens heel wat overleg plaats over de afstemming ervan.

De opleiding heeft een modulaire opbouw, waarbij enkel voor de didactische modules volgtijde-

lijkheid voorzien is. De commissie apprecieert het dat de cursisten vrij zijn om modules op te 

nemen voor de theoretische component op een moment naar keuze tijdens hun traject. Op die 

manier wordt getracht om de opleiding zo flexibel mogelijk te houden voor de cursisten. De oplei-

ding stelde vier modeltrajecten op, die een groot deel van de cursisten volgt. De commissie appre-

cieert het dat de cursisten de mogelijkheid hebben om hiervan wegens persoonlijke redenen af te 

wijken. Er is volgens de commissie een goed evenwicht tussen flexibiliteit en de samenhang van 

het programma. Wanneer individuele cursisten de toestemming krijgen om af te wijken van dit 

modeltraject in de theoriemodules, wordt de samenhang volgens de commissie wel wat minder. 

De opbouw van de modeltrajecten voldoet door de opbouw in de praktijkmodules. Ook in de op-

eenvolging van de theoriemodules zit volgens de commissie een duidelijke lijn. De theorie en de 

praktijk zijn nooit van elkaar gescheiden in de opleiding. Het traject van de opleiding schrijft voor 

dat de theorie en de praktijk steeds samen worden gevolgd. Elke week is er een didactische en een 

pedagogische module. Het praktijkgedeelte van de opleiding zit in de geïntegreerde opdrachten. 

De commissie apprecieert het eveneens dat de opleiding steeds poogt om in de stages de koppe-

ling te maken met de pedagogische modules.

Lectoren proberen zo veel mogelijk leerlijnen te brengen in hun opleidingsonderdelen. In een 

contactmoment leggen ze bijvoorbeeld een begrip als ‘cultuur’ uit. In afstandsonderwijs wordt 

daarop verder gewerkt aan het thema door de cursisten een tekst te laten lezen of door hen 

vragen te laten beantwoorden of problemen te laten oplossen. De commissie apprecieert het 

eveneens dat de opleiding in het kader van verschillende modules leeruitstappen organiseert, 

waarbij de cursisten koppelingen kunnen maken met andere competentiedomeinen binnen de 

opleiding. Ook via de praktijkmodules, meer bepaald via de stage, probeert de opleiding discipli-

neoverschrijdend te werken. Tijdens de stagemodule ‘Didactische competentie stage 1’ werken 

de cursisten bijvoorbeeld enkele vakoverschrijdende keuzeopdrachten uit binnen de stageschool. 

In de daaropvolgende stagemodule wordt gewerkt aan een project ‘zorgverbreding’. Hierbij bie-

den de cursisten taalremediëring aan anderstalige cursisten aan. 

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.
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facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende.

De studietijd van de opleiding voldoet volgens de commissie. De studietijdmetingen die de op-

leiding houdt, worden door de lectoren zelf na afronding van de module georganiseerd. Hierbij 

wordt een vragenlijst afgenomen of wordt mondeling geïnformeerd naar de ervaring van de cur-

sisten. De opleiding heeft volgens de commissie wel enig zicht op de tijd die de cursisten aan de 

opleidingsonderdelen besteden op basis van door sommige lectoren verzamelde gegevens. De 

lectoren voeren ook een kwantitatieve studietijdmeting uit via een digitale tool. De opleiding 

geeft in het opvolgingsrapport en ter plekke wel aan dit instrument nog te willen verbeteren 

rekening houdend met huidige vaststellingen met betrekking tot de tool en een beleid te voeren 

met als doel om dit inzicht verder te verbeteren middels gestandaardiseerde en structurele ge-

gevensverzameling. 

Cursisten ervaren geen bijzondere struikelblokken met betrekking tot de zwaarte van de oplei-

ding, maar zijn ook niet unaniem tevreden over de inspanning die de opleiding vraagt. De com-

binatie met werk en gezin wordt over het algemeen als zwaar ervaren. Ook de alumni vonden 

de opleiding heel zwaar. Ze wijzen erop dat de opleiding veel zelfdiscipline vergt. Wel geven deze 

cursisten aan dat zij op voorhand al op de hoogte waren van het zware programma van de oplei-

ding, omdat ze hierover goed geïnformeerd werden. Dat sommige cursisten de opleiding met hun 

masteropleiding weten te combineren, illustreert dat de ervaren studiebelasting tussen cursisten 

nogal verschilt. Dat er bij de LIO-variant sprake zou zijn van een verkort traject wekt ten onrechte 

de indruk dat deze variant minder tijd van de cursisten vraagt.

Wat de verdeling van de studietijd in de opleiding betreft, wijzen de cursisten erop dat het tweede 

semester binnen het traject als zwaarder wordt ervaren. De opleiding heeft een nieuwe model-

traject geïmplementeerd, met een optimalere studiespreiding. Dit apprecieert de commissie.

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

De opleiding beschikt over een didactisch concept waarin competentiegericht onderwijs, gelijke 

onderwijskansen, diversiteit en emancipatorisch onderwijs, en interactief en vernieuwend on-

derwijs centrale kenmerken zijn. De opleiding streeft ernaar competentiegericht op te leiden, 

waarbij competenties een samengaan van kennis, vaardigheden en attitudes zijn. Dit betreft 

geïntegreerd opleiden, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van elke cursist centraal staat. In de 

praktijk van het programma worden deze elementen volgens de commissie in wisselende mate 

teruggevonden.

Het gecombineerd leren is goed uitgewerkt. De commissie apprecieert het dat dit deel uitmaakt 

van de elektronische leeromgeving Dokeos, en ook dat hierbij wordt gebruikgemaakt van de meer 

geavanceerde onderdelen ervan. Dit bevordert de zelfstandigheid van de cursisten en hun tim-

emanagementvaardigheden, en vergroot de toegankelijkheid en de flexibiliteit van de opleiding. 

Cursisten moeten hun papers meermaals aan elkaar voorstellen; de heterogeniteit van de groep 

maakt dat ze daarbij naar verschillende manieren moeten zoeken om iets uit te leggen. De cur-

sisten bestempelen deze diversiteit unaniem als verrijkend. 
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Het onderwijs kan qua structuur, werkvormen, toetsing en creativiteit, inzet en bereikbaarheid 

van de docenten in enige mate als model worden beschouwd voor het onderwijs dat de cursisten 

moeten gaan verzorgen. 

Positief is dat de werkplek zo veel mogelijk betrokken wordt bij de opleiding. Het werkplekleren 

is volgens de commissie dan ook van een adequaat niveau, omdat de opleiding erover waakt dat 

er binnen de praktijkmodules een graduele opbouw is naar ervaringen op de werkplek. Bij een 

eerste stagemodule moeten cursisten bijvoorbeeld vooral aandacht hebben voor observeren op 

het niveau van de school; bij een volgende module moeten ze dan weer klasgericht observeren.

De databank van lesvoorbereidingen en opdrachten van cursisten die in de opleiding wordt op-

gebouwd, is interessant. De docenten proberen zo veel mogelijk praktijk in te brengen in de 

theoriemodules. Zo worden in de module Communicatie al simulaties gedaan. De opleiding legt 

eveneens altijd de nadruk op reflectie en op het aspect leren. 

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende.

Het stemt de commissie tevreden dat de opleiding beschikt over meerdere evaluatiemethodes. 

De lectoren bepalen zelf, in functie van de vooropgestelde doelstellingen, wat de meest gepaste 

evaluatievorm is. Deze beoordelingscriteria worden op voorhand vastgelegd. Voor de theoretische 

modules bestaat de evaluatie uit een afsluitend examen, vaak met de nadruk op kennis, inzicht 

en toepassingen van de geziene inhouden tijdens het contactonderwijs. 

Daarnaast vindt een vorm van permanente evaluatie plaats, zoals van de opdrachten die de 

cursisten maken in hun afstandsonderwijs. Deze opdrachten zijn er meer op gericht competen-

tiegericht te zijn. Enkele modules maken daarenboven gebruik van een tussentijds evaluatiemo-

ment. De cursisten appreciëren dit. De praktijkmodules worden geëvalueerd via het gebruik van 

een portfolio, permanente evaluatie, peer- en self-assessment. Via verschillende stagebezoeken 

en gesprekken met de stagementor wordt de eindevaluatie van de stage ingevuld. De cursisten 

hebben veel aan de 360 gradenevaluatie. Ze blijven zichzelf op deze manier evalueren en hun 

zwaktes omzetten in werkpunten. 

In de stagemodules proberen de lectoren bij de opdrachten en het schrijven van het verslag het 

criterium ‘taalgebruik’ te voorzien. Dit verslag moet goed opgemaakt zijn op het niveau van taal. 

De commissie apprecieert het dat deze focus op taal terugkomt bij de evaluatie van elke module 

van het opleidingsprogramma. De relatie tussen de evaluatie en de basiscompetenties kan vol-

gens de commissie nog beter geschieden. Er is vooral meer aandacht nodig voor de evaluatie van 

de functionele gehelen 6 tot en met 10. De kwaliteit van de opdrachten op dat terrein wordt niet 

vaak beoordeeld. Er wordt niet beoordeeld wat de student doet met de theorie in verband met het 

kijken naar de eigen praktijk. 

De cursisten worden in voldoende mate op de hoogte gebracht van de evaluatiemodaliteiten 

voor elke module. Bij de aanvang van elke module worden deze door de lectoren overlopen. De 

methode van evaluatie is eveneens terug te vinden in de modulefiches en in de cursusbeschrij-

ving op het elektronische leerplatform. In dit verband moet worden opgemerkt dat de cursisten 

aangeven dat de lectoren zeer snel feedback geven op de door cursisten ingeleverde opdrachten. 

Op het elektronische leerplatform staat eveneens duidelijk weergegeven wat wordt verwacht en 

wat niet. De cursisten worden met andere woorden via verschillende kanalen geïnformeerd over 
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de manier van toetsing. In het gesprek met de commissie gaven de cursisten aan dat de lectoren 

steeds duidelijk aangeven welke leerstof gekend moet zijn voor het examen en welke niet. 

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als voldoende.

De instroom van cursisten in de opleiding is zeer divers. In de eerste plaats zijn er de cursisten 

met een diploma hoger onderwijs, of de cursisten die nog bezig zijn aan hun studies hoger onder-

wijs. Voorts zijn er cursisten die enkel een diploma secundair onderwijs bezitten en cursisten die 

geen diploma hebben. Cursisten die niet beschikken over de juiste diploma’s om in te stromen, 

volgen daarom eerst enkele opstapmodules van 15 studiepunten. Deze opstap bestaat uit drie 

taalmodules van elk zes studiepunten en een opstap algemene vorming van zes studiepunten. 

Na het afronden van deze vier modules stromen deze cursisten in de gewone lerarenopleiding in. 

Dit is volgens de commissie een adequaat voorbereidingsprogramma. 

De commissie is zoals gezegd positief over het gevoerde taalbeleid van de opleiding. Iedere cur-

sist die instroomt in de opleiding ondergaat een taaltest, zodat zijn niveau van het Nederlands 

kan worden ingeschat. Cursisten met een taalachterstand kunnen instromen in het voortraject. 

Daarnaast heeft het CVO in samenwerking met het CVO Meise-Jette een taalcoach aangesteld die 

taalondersteuning geeft aan de cursisten die daar nood aan hebben. Ook is er een samenwerking 

met de Vrije Universiteit Brussel, waarbij studenten in het kader van hun stage extra taalonder-

steuning geven aan cursisten. 

Het centrumreglement voor eerder verworven kwalificaties en competenties ervaart de com-

missie als helder. Via een aanvraagformulier en het indienen van een dossier kan de cursist een 

vrijstelling aanvragen voor één of meer modules. Het dossier dient de kwalificaties of competen-

ties voldoende te staven aan de hand van documenten, beschrijvingen en eventueel referenties. 

Via een assessment toetsen de lectoren van de betreffende module of er inderdaad sprake is 

van het voldoende beheersen van de competenties die de module beoogt. Cursisten vinden dit 

document op de website. Bij aanvang van elk semester moeten ze een dossier samenstellen met 

de documenten die ze hebben. Dit wordt centraal verzameld. De evaluatie vindt plaats door de 

lectoren. Er was bij de cursisten heel wat ontevredenheid over de EVK-procedure. De opleiding 

dient na te gaan welke de redenen hiervan zijn en dient de transparantie omtrent het EVK-beleid 

te versterken.

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma onvoldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud: voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden voldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende ge-

nerieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

De lectoren van de opleiding hebben allemaal een licentiaats- of masterdiploma in uiteen-

lopende domeinen.

Sinds 2010–2011 is er een nieuw systeem van personeelsevaluatie in de SLO. Voor ieder per-

soneelslid wordt een individuele functiebeschrijving opgesteld. Op basis van deze geïndividu-

aliseerde functiebeschrijvingen worden functioneringsgesprekken georganiseerd. Er zijn twee 

evaluatoren aanwezig: de adjunct-directeur en iemand anders. Lectoren SLO hebben dezelfde 

functiebeschrijving als de andere lesgevers en worden niet specifiek als lerarenopleider gezien.

Binnen het centrum wordt gewerkt aan een geïntegreerd nascholingsbeleid. Er zijn een visie, een 

stappenplan en een nascholingsplan opgesteld, aan de hand waarvan dit verankerd en gestruc-

tureerd beleid vorm krijgt. Er werd eveneens nagegaan waar de noden liggen van het personeel 

wat het nascholingsbeleid betreft. Twee keer per jaar is er een interne nascholing voor alle perso-

neelsleden, waarbij uiteenlopende thema’s aan bod kunnen komen.

In de missie en het beleidsplan van het centrum is een visie opgenomen over het personeelsbe-

leid. Dit wordt in het beleidsplan vertaald naar selectie in functie van competenties, streven naar 

teamwerking en overleg, en interne samenwerking. Deze parameters worden ook gebruikt bij sol-

licitatiegesprekken. Alle kandidaten voor een functie worden gescreend op enkele belangrijke as-

pecten, zoals kennis van het vak en de bijhorende didactiek en kennis van de CVO-werking, maar 

ook op persoonlijkheidskenmerken zoals flexibiliteit, motivatie en sociale en taalvaardigheid. 

Specifiek voor lesgevers in de lerarenopleiding wordt getracht om lesgevers met professionele 

ervaring en kennis van de beroepspraktijk aan te trekken. Kandidaten met praktijkervaring in het 

secundair onderwijs, of personen die bijvoorbeeld in het CLB werken of op een juridische dienst 

van een begeleidingsdienst tewerkgesteld zijn, dragen de voorkeur weg. Het toewijzen van de 

modules aan de lectoren is gebaseerd op het basisdiploma, maar ook andere ervaringen van de 

lector worden in overweging genomen.

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als onvoldoende.

Tijdens haar bezoek aan het CVO Elishout ontmoette de commissie een gemotiveerd en enthou-

siast docentenkorps. Ook de cursisten beoordeelden hun lesgevers als positief. 

Het systeem van individuele functiebeschrijvingen met bijhorende functionerings- en evaluatie-

gesprekken is volgens de commissie een goed systeem om de kwaliteit van het personeel hoog 

te houden. Het mentorschap van nieuwe lectoren en de inspanningen om een goede werksfeer 

te creëren, dragen zeker bij tot de tevredenheid van het personeel. Dit apprecieert de commissie. 

De commissie apprecieert het dat de personeelsleden worden gestimuleerd om een zelfreflectie 

te maken ter voorbereiding van het functioneringsgesprek. De lectoren doen hiervoor een beroep 

op een leidraad met betrekking tot zelfevaluatie. Door middel van coaching proberen de oplei-

dingsverantwoordelijken de werkpunten die aan bod kwamen, verder op te volgen. Voor de eigen 

professionalisering van de cursisten maken de lectoren gebruik van Chamillo. Daarin worden de 

lectoren begeleid door de ICT-coördinatoren; er worden workshops georganiseerd. De feedback 

naar de cursisten wordt geautomatiseerd. De commissie apprecieert deze inzet van de lectoren. 
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Wat het nascholingsbeleid van de opleiding betreft, moeten volgens de commissie de wensen van 

de individuele lectoren en van het instellingsbeleid op elkaar worden afgestemd. De oriëntatie 

is momenteel niet gericht op wat een opleiding in huis zou moeten hebben om in een leraren-

opleiding te onderwijzen. Volgens de commissie is het gevoerde nascholingsbeleid voornamelijk 

gericht op wat in het secundair onderwijs leeft; de verhouding daarvan met de taak als leraren-

opleider is niet echt in evenwicht. Vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie krijgt de oplei-

ding genoeg middelen om een goed nascholingsbeleid te organiseren, dit om optimaal te kunnen 

afstemmen op de Brusselse context. De commissie apprecieert dat de lectoren deze mogelijkheid 

tot nascholing ten volle benutten maar raadt de opleiding aan om binnen het nascholingsbeleid 

nog meer aandacht te schenken aan de professionalisering van de lerarenopleiders. 

Wat het profiel van de lectoren betreft, merkt de commissie geen grote leemtes. Het docenten-

korps is voldoende divers. De lectoren aan de opleiding zijn allemaal hoger opgeleid en beschik-

ken over een Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid. 

De commissie betreurt het dat het docentenkorps geen noties heeft van onderzoekscompeten-

ties, noch van opleidingsdidactiek. Het personeel heeft verder te weinig kennis van recente vak-

literatuur. De lectoren zien zichzelf eerder als leraren en niet als lerarenopleiders. Op het niveau 

van onderzoeksdenken zijn de lectoren niet actueel; ze zien zich te veel als vakspecialisten en te 

weinig als opleiders.

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

De commissie is van mening dat de omvang van het personeel aan het CVO Elishout net groot 

genoeg is om een kwaliteitsvolle lerarenopleiding aan te bieden. Er zijn in totaal negen lectoren 

verbonden aan de opleiding SLO. Twee van hen zijn voltijds verbonden aan de opleiding; één 

persoon is voltijds aangesteld binnen het CVO maar slechts deeltijds verbonden aan de oplei-

ding. De andere lectoren hebben een deeltijdse opdracht binnen de opleiding. 23 procent van 

het personeelsbestand is voltijds aangesteld; 77 procent van het personeelsbestand is slechts 

deeltijds aangesteld. De meeste personeelsleden met een deeltijdse aanstelling zijn eveneens 

tewerkgesteld in een secundaire school. Van alle lectoren zijn er vijf benoemd en vier tijdelijk 

aangesteld. Het ondersteunende administratieve en technische personeel bestaat uit zes secre-

tariaatsmedewerkers en één ICT-coördinator.

Ook wat de cursisten-lectorratio betreft, treft de commissie geen problemen aan. Tijdens het 

tweede semester van het schooljaar 2009–2010 was deze ratio 15,11 cursisten per lector; tijdens 

het eerste semester van het schooljaar 2010–2011 was deze ratio 17,15. Dit volstaat volgens de 

commissie ruimschoots voor een persoonlijk contact tussen lector en cursist, waardoor noden 

en behoeften tijdig kunnen worden opgespoord en aangepakt. De didactische werkvormen die 

worden aangeleerd binnen de opleiding, komen op deze manier ook tot uiting in de praktijk.

Wat het actuele leraarsbestand betreft, is er een zekere polarisering: een groep lectoren bevindt 

zich in de leeftijdscategorie 20-29, een andere groep in de leeftijdscategorie 50-59. De lectoren die 

tijdelijk zijn aangesteld, zijn veelal nieuwe en jonge lectoren die al langer dan twee semesters 

verbonden zijn aan de opleiding. De commissie vraagt de opleiding om erover te waken dat de di-

versiteit binnen het lerarenkorps groot genoeg is, zeker in functie van toekomstige aanwervingen. 
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Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel onvoldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

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

generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als voldoende.

De commissie is opgetogen over de rondleiding die ze ter plaatse kreeg. De omkadering en infra-

structuur stemmen de commissie tevreden. De SLO is ingebed in een ruime campus en beschikt 

over twaalf klaslokalen, die zijn uitgerust met een smartboard. Er is eveneens een aula aanwezig, 

waar aan grotere groepen colleges kunnen worden gegeven. Deze aula kan eveneens worden 

uitgerust met een beamer. 

Ook de aanwezige ICT-infrastructuur stemde de commissie positief. Zo kunnen lectoren gebruik-

maken van vier beschikbare computerlokalen met internetaansluiting en beamer. Het centrum 

beschikt eveneens over twaalf hoofdtelefoons, zodat cursisten bijvoorbeeld individueel filmpjes 

kunnen bekijken wanneer zij zoekopdrachten verrichten. Verder maakt de SLO gebruik van de 

elektronische leeromgeving CHAMILO. Dit is volgens de commissie een handige tool om het ge-

combineerde onderwijs aan te bieden. 

De opleiding beschikt daarenboven over een open leercentrum, waar cursisten mits registratie 

gebruik kunnen maken van computers met internetaansluiting en de nodige software. Dit is 

vooral bedoeld voor cursisten die thuis niet over internet beschikken; zij kunnen op school de 

taken van hun afstandsonderwijs in orde brengen. De cursisten bleken eveneens een grote voor-

stander van dit open leercentrum. Wat voorzieningen betreft, kunnen de cursisten en het perso-

neel gebruikmaken van het free flow-restaurant voor democratisch geprijsde maaltijden. Voor de 

lectoren is er een leraarskamer, waar iedere lector een postvakje heeft. Ook zijn twee computers 

met internetaansluiting voorzien.

De SLO beschikt niet over een eigen bibliotheek. Daarom is er binnen het Brussels Expertisenet-

werk een samenwerkingsovereenkomst waarbij cursisten van de SLO aan het CVO Elishout ge-

bruik kunnen maken van de bibliotheek van de Erasmushogeschool. De cursisten vertelden wel 

aan de commissie dat ze hier niet veel gebruik van maken. De uitbouw van een (kleine) biblio-

theek op de campus is daarom misschien wel aangewezen. Het in de instelling vrijwel ontbreken 

van in het secundair en hoger onderwijs gebruikte handboeken en het slechts beperkt aanbieden 

van primaire literatuur, zijn minpunten. 

De gebouwen die de SLO gebruikt om haar onderwijsaanbod te realiseren, worden voornamelijk 

gedeeld met een Nederlandstalige school voor voltijds secundair onderwijs. Dit is handig voor 

de cursisten; zij zien deze school als een stage- en/of oefenschool. Op die manier kan volgens de 

commissie een nauwe band worden onderhouden met de praktijk en het beroepenveld.
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Ook de bereikbaarheid van het centrum is volgens de commissie in orde. De campus ligt namelijk 

vlak naast de Brusselse grote ring, ter hoogte van de afrit Anderlecht/Sint-Pieters-Leeuw. Met het 

openbaar vervoer is de campus eveneens gemakkelijk te bereiken via het metrostation CERIA/COOVI, 

en via de haltes van verschillende buslijnen van zowel de Lijn als de MIVB op wandelafstand. 

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed.

Potentiële nieuwe cursisten kunnen volgens de commissie op voldoende verschillende manieren 

in contact komen met de opleiding. Dit geschiedt via een van de promotiekanalen, bijvoorbeeld 

via advertenties in regionale bladen. Er vinden ook mailings naar externen plaats. Op de website 

kan eveneens voldoende informatie worden gevonden over de opleiding. Voorts wordt twee keer 

per jaar – voor de start van een nieuw traject – steeds een informatievoormiddag georganiseerd. 

Nieuwe cursisten krijgen een onthaalblad en kunnen het vademecum raadplegen dat de oplei-

ding heeft opgesteld en dat jaarlijks wordt bijgestuurd. Nu worden nieuwe cursisten voorname-

lijk mondeling op de hoogte gebracht van de modaliteiten van de opleiding, dit om een uitval te 

voorkomen. Aan nieuwe cursisten wordt het traject individueel uitgelegd. 

De studiebegeleiding is, ook naar de mening van cursisten, goed geregeld. Alle informatie met 

betrekking tot de verschillende modules wordt gecommuniceerd via het goed uitgebouwde elek-

tronische leerplatform. Wel merkt de commissie op dat een belangrijk deel van de studiebege-

leiding bestaat uit ad-hoccontacten tussen lectoren en cursisten. De cursisten worden vanaf de 

intake getoetst op hun taalcompetenties en indien nodig doorverwezen naar het opstaponder-

wijs. De taalcoach besteedt veel individuele aandacht aan de daarbij betrokken cursisten. De 

lectoren vervullen, zoals aangegeven, een belangrijke rol in de studiebegeleiding. Ze zijn direct 

aanspreekbaar voor de cursisten en spelen informatie door aan het secretariaat, dat de cursisten 

systematisch volgt in hun aanwezigheid en het aflopen van het studietraject. Met klachten kun-

nen cursisten terecht bij de coördinator. De opleiding focust op individuele studiebegeleiding. De 

coördinator neemt de trajectbegeleiding op zich. 

De SLO heeft een goed contact met het werkveld. In het begin van de module wordt langsgegaan 

in de school; er wordt contact opgenomen met de mentoren en een persoonlijk ontwikkelings-

plan opgesteld. Daarna komt de vraag: hoe kan men de cursist samen begeleiden? De cursisten, 

met name deze van de LIO, kunnen met hun vragen altijd terecht bij de mentoren op school. 

Sommige cursisten zien hun mentor dagelijks, andere veel minder. Bij de mentoren kunnen de 

cursisten terecht voor vakspecifieke vragen, maar ook voor meer algemene vragen over de les-

voorbereiding. Dit gaat onder andere over de manier waarop leerstof wordt verwerkt, en dat kan 

vakinhoudelijk zijn. Als er knelpunten zijn, worden cursisten snel bij de lectoren geroepen. Zo 

worden cursisten bij de studiebegeleider geroepen en worden daarop samen oefeningen gemaakt 

in het open leercentrum. 

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen voldoende

facet 4.2 studiebegeleiding goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

De interne kwaliteitszorg van de SLO krijgt vorm vanuit de visie en de missie van het centrum. 

De SLO doet een beroep op de PCDA-cyclus.

 

Het centrum stelt tweejaarlijks een centrumwerkplan op. Dit bevat de objectieven waaraan de 

komende periode aandacht wordt gespendeerd. Dit betreft zowel de centrumbrede als de vak-

groepspecifieke plannen van het centrum. De keuze van deze objectieven gebeurt in samen-

spraak tussen de directie en het middenkader. Keuzes worden afgewogen op basis van priori-

teiten en ontwikkelingen in het beroepen- of onderwijsveld, maatschappelijke wijzigingen en 

pedagogische vernieuwingen.

De uitvoering van dit centrumwerkplan gebeurt op verschillende niveaus. De centrumbrede 

doelstellingen krijgen een invulling vanuit het directieteam in overleg met de vakgroepcoördi-

natoren. Andere doelstellingen krijgen vorm onder impuls van de opleidingscoördinatoren. Ook 

zij ondernemen zelf acties of spreken de verantwoordelijke persoon aan om deze aspecten uit 

te voeren. De directie en het middenkader komen ten minste jaarlijks samen om de uitvoering 

van het centrumwerkplan op te volgen. Ze gaan op dat moment na wat al uitgevoerd is, waar de 

acties nog volop bezig zijn en welke aspecten nog niet voldoende werden uitgewerkt. 

Naast dit algemene centrumwerkplan wordt natuurlijk ook aan dagdagelijkse kwaliteitsbewa-

king gedaan. Dit aspect is in het centrum de opdracht van iedere individuele lector. Daarenboven 

is reeds enige jaren ook een kwaliteitszorgcoördinator aangesteld.

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als onvoldoende.

De opleiding doet volgens de commissie op een informele basis aan kwaliteitszorg. Impliciet 

gezien wordt veel aangepakt, maar de commissie vraagt de opleiding erover te waken dat de for-

malisering die in de actualisatie van het zelfevaluatierapport wordt aangekondigd, ook effectief 

plaatsvindt. Er is heel veel in beweging in de opleiding. De commissie raadt de opleiding wel aan 

om de juiste prioriteiten te stellen voor de maatregelen tot verbetering.

Iedere lector is vrij om tijdens of na de module de cursisten de module in al zijn facetten te laten 

evalueren. Ook de manier van bevragen is de vrije keuze van de lector. Het uitgangspunt van 

de opleiding is dat per module één bevraging plaatsvindt. De commissie apprecieert enerzijds 

deze nadrukkelijke focus op kwaliteitsverbetering, maar meent anderzijds dat zich dringend een 

formalisering van het kwaliteitszorgbeleid moet aandienen. De opleiding organiseert reeds meer-

dere jaren centrale bevragingen. Pas sinds kort ook digitaal. De kwaliteitszorgverantwoordelijken 

vertelden aan de commissie wel dat ze zoekende zijn naar nieuwe instrumenten om het kwali-

teitszorgproces op punt te stellen en bevragingen verder gedigitaliseerd te organiseren. Het stemt 

de commissie positief dat de opleiding zich bewust is van dit werkpunt.

De commissie apprecieert het dat aan de opleiding een TRIS-enquête heeft plaatsgevonden over 

leiderschap, kennis en dergelijke. Deze gebeurde in samenwerking met het Brussels Expertisenet-

werk Onderwijs. De Erasmushogeschool Brussel heeft geholpen met deze TRIS-enquête. Na elke 

module krijgen lectoren een enquête via e-mail toegestuurd. De cursisten krijgen ook een tijds-
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meting: een blad waarop ze moeten invullen hoeveel tijd ze hebben besteed aan een bepaalde 

opdracht. Deze bladen worden volgens de cursisten niet altijd even nauwkeurig ingevuld (zie facet 

2.5) Sinds kort werd er ook een digitale studietijdmeting geïmplementeerd in de opleiding.

Al met al ontberen de genomen initiatieven een stevig geformaliseerd kwaliteitszorgbeleid, waar-

door het welslagen ervan niet is gegarandeerd.

Het zelfevaluatierapport van de opleiding vormde voor de commissie een nuttig instrument om 

de visitatie voor te bereiden. Ook in de actualisatie van het rapport was veel informatie opge-

nomen, maar de commissie vraagt de opleiding om erover te waken dat deze actualisatie ook 

daadwerkelijk in de praktijk plaatsvindt.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende.

De maatregelingen tot verbetering worden besproken in de vakgroep; de kleinschaligheid van 

het lectorenteam is volgens de commissie dan ook een voordeel. De lijst met genomen maatre-

gelen oogt volgens de commissie behoorlijk indrukwekkend. De vooropgestelde maatregelen tot 

verbetering worden doorgaans gehaald, zij het niet altijd binnen de vooropgestelde tijdsspanne. 

Heel wat maatregelen tot verbetering situeren zich op het niveau van de kwaliteitszorg. Zo is er 

onlangs een studietijdmeting gebeurd met behulp van een digitale tool. Daarvoor werkte men al 

drie of vier jaar met informele bevragingen. Na iedere opdracht zijn cursisten verplicht om deze 

studietijdmeting online in te vullen. Toen men merkte dat de studieverdeling over de tijd toch 

zwaar begon te worden, heeft de opleiding hierop adequaat gereageerd.

Het centrum wil de volgende twee jaar voornamelijk werk maken van de kruisbestuiving tussen 

de verschillende opleidingen. Een tweede werkpunt van het centrum is dat het het kwaliteits-

zorgsysteem verder wil uitbouwen volgens het EFQM-model. Momenteel tekent men een orga-

nigram uit om de transparantie binnen het centrum te vergroten. Dit zal ook een gevolg hebben 

voor de lerarenopleiding. Het taalbeleid en de expertise-uitwisseling zijn twee andere prioriteiten 

van het centrum.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

De commissie is van mening dat de verschillende stakeholders van de opleiding in voldoende 

mate bij de opleiding worden betrokken.

De medewerkers van het centrum zijn rechtstreeks betrokken bij de opleiding via curriculu-

mevaluatie en -vernieuwing. Via overleg met collega’s worden nieuwe tendensen of acties tot 

verbetering besproken. De coördinator is het aanspreekpunt naar de directie. Het overleg tussen 

lectoren vindt plaats in de vakgroep van de Specifieke lerarenopleiding. De coördinator van deze 

vakgroep is de verantwoordelijke van de opleiding binnen de vergaderingen, die op centrum-

niveau plaatsvinden.
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Cursisten zelf hebben, zoals besproken, een goed informeel contact met de lectoren. Op die ma-

nier worden volgens de commissie heel wat pijnpunten door de verschillende lectoren opge-

nomen en indien nodig besproken met collega’s in de vakgroep. Een tweede manier waarop de 

cursisten betrokken worden bij de opleiding, zijn de bevragingen van de modules die na afloop 

ervan plaatsvinden. De cursisten zijn tevreden over deze manier van overleg. Zij zijn zelf geen 

voorstander van het opstarten van een cursistenraad, voornamelijk wegens tijdsgebrek en ook 

omdat ze hier niet direct de meerwaarde van inzien, gezien hun rechtstreekse open lijn met de 

lectoren. 

De alumni gaven aan niet echt betrokken te worden bij de opleiding. Ze worden wel op de hoog-

te gehouden via mail. Ze geven aan altijd welkom te zijn op bevragingen en workshops die de  

opleiding organiseert. De opleiding gaf inderdaad aan dat ze een eerste stap heeft ondernomen 

om via het elektronische leerplatform een systematische bevraging te doen. Hierop wordt infor-

matie gegeven over jobbeurzen en vacatures. Elk jaar vindt ook een workshop plaats voor alumni 

en cursisten. De kwaliteitszorgverantwoordelijken vertelden ook dat ze op zoek zijn naar andere 

mogelijkheden om de alumni verder te bevragen. In de toekomst zou de opleiding graag resonan-

tie- of focusgroepen organiseren voor de alumni. De commissie hoopt dat deze plannen zullen 

worden verwezenlijkt.

Ook het werkveld is best tevreden over de manier waarop het bij de opleiding wordt betrokken. 

Bij de overgang naar een nieuw structuurschema of wanneer wijzigingen worden doorgevoerd 

aan het LIO-schema, wordt het werkveld uitgenodigd in het Centrum voor Volwassenenonderwijs 

voor een uitgebreide informatiebijeenkomst. Indien er vraag naar is, houdt de opleiding ook in-

formatieavonden ter plaatse. Om het informele contact tussen de opleiding en haar stagescholen 

te optimaliseren, worden elk jaar eveneens de directies van de verschillende scholen uitgenodigd 

voor een etentje. Dit apprecieert de commissie. Een formele bevraging van het werkveld vond 

wel pas voor het eerst plaats bij het opstellen van het zelfevaluatierapport. De commissie raadt 

de opleiding aan om eveneens een geformaliseerde vragenlijst op te stellen voor het werkveld. 

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten onvoldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, 
alumni en beroepenveld:

voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging, en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De commissie meent dat de opleiding al een weg heeft afgelegd in de opbouw van een uitgeba-

lanceerd kwaliteitszorgsysteem, en wil de opleiding ertoe aanzetten om verder te gaan op deze 

ingeslagen weg. De commissie vraagt de opleiding wel uitdrukkelijk om enerzijds een formalise-

ring van het kwaliteitszorgsysteem op poten te zetten en anderzijds prioriteiten aan te brengen 

in haar kwaliteitszorgsysteem, zodat duidelijk wordt waar eerst aan wordt gewerkt. Het kwa-

liteitszorgsysteem moet, gezien de kleinschaligheid van de opleiding, ook beheersbaar blijven.
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onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende.

Het gerealiseerde niveau aan het CVO Elishout is volgens de commissie voldoende.

De alumni zijn lovend over de opleiding die ze genoten hebben aan het CVO Elishout. De reguliere 

cursisten zijn in het begin van de opleiding nog niet voldoende gewapend om op een degelijk 

niveau te starten, maar ze leren snel bij. De voorbereidende opdrachten hebben hierbij volgens 

het werkveld een positieve invloed. De mentoren en de directeuren zijn zeer te spreken over 

de professionele kwaliteit van door Elishout opgeleiden. Cursisten moeten in hun lesvoorberei-

ding steeds verantwoorden waarom deze voorbereiding op een bepaalde manier in elkaar zit. 

Cursisten worden eveneens aangemoedigd om aan een zwak punt te werken; er wordt daarop 

opgevolgd of dit effectief verbetert of niet. De cursisten doen hiervoor ook een beroep op hun 

persoonlijke ontwikkelingsplan. Ook met de LIO’s merken ze een sterke evolutie doorheen het 

jaar. De onwennigheid vervalt, ook wat de leerstof betreft. Dat evolueert heel sterk in de positieve 

richting in de loop van het jaar.

De bestudeerde producten van cursisten (opdrachten, portfolio’s) laten volgens de commissie wel 

weinig tot geen gebruik zien van theorie anders dan die van het model van didactische analyse 

in de lesvoorbereidingen. Noch in de verantwoording van lesvoorbereidingen, noch in de zelf-

reflecties wordt naar een theoretisch kader verwezen. Daarmee worden de basiscompetenties 

zoals geformuleerd in functioneel geheel 5 (onderzoeksgerichtheid) niet bereikt. Verder is in die 

producten weinig tot geen vakdidactische insteek (functioneel geheel 3) te bespeuren. Tot slot 

apprecieert de commissie het dat er aan de opleiding veel aandacht is voor reflectie op het han-

delen in de klas via 360 gradenfeedback en leerlingenenquêtes.

De opleiding organiseert systematisch voor alle afgestudeerden een outcome-bevraging. Hoe-

wel de commissie het apprecieert dat de opleiding een dergelijke bevraging organiseert, is de 

respons graad momenteel nog te laag om er echte conclusies aan vast te hangen.

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

De commissie apprecieert het dat de opleiding stappen onderneemt om het onderwijsrendement 

op te meten. Het slaagpercentage van cursisten die voor alle opleidingsonderdelen slagen waar-

voor ze zijn ingeschreven, ligt rond 70 procent. Voor LIO-cursisten liggen deze cijfers nog hoger; 

hier is sprake van 90 procent van de cursisten die voor alle opleidingsonderdelen slagen. Wel 

raadt de commissie de opleiding aan om nog meer op te zoek naar de achterliggende redenen van 

de uitvallers onder de reguliere cursisten. Het strekt tot aanbeveling om een beleid ten aanzien 

van deze uitval op poten te zetten.

De commissie waardeert het dat de opleiding de cijfers analyseert. Hieruit bleek dat de dalende 

slaagcijfers voornamelijk veroorzaakt worden door cursisten die de opleiding starten zonder een 

voorafgaand diploma hoger onderwijs. De opleiding kan deze cursisten uiteraard niet weigeren. 
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Het stemt de commissie wel tevreden dat de opleiding deze instromers zo goed mogelijk tracht 

te informeren over de moeilijkheidsgraad van de opleiding. Het stemt de commissie eveneens 

positief dat de opleiding over streefcijfers beschikt om het onderwijsrendement op te trekken 

naar 75 procent en hoger.

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma negatief

onderwerp 3 personeel negatief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’, komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onder-

werpen tot een negatief eindoordeel over de opleiding.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Zorg ervoor dat de doelstellingen van de opleiding bekend worden bij het werkveld en de 

mentoren.

 – Neem vakdidactiek en onderzoekmatige aspecten meer op in het programma.

Onderwerp 2

 – Zorg ervoor dat alle basiscompetenties worden gedekt in de opleiding.

 – Integreer vakdidactiek in de opleiding.

 – Durf nog meer gerichte leerlijnen te integreren in het opleidingsprogramma.

 – Voer een globale en adequate studietijdmeting in, met aandacht voor de planlast van de  

cursisten.

 – Werk ook leerlijnen uit ten aanzien van de functionele gehelen 6 tot en met 10 en de attitudes 

van het beroepsprofiel, zodat deze ook aan bod komen in het opleidingsprogramma.

 – Koppel de doelstellingen van de modules expliciet aan de basiscompetenties. 

 – Zorg voor een bredere oriëntatie van praktijkopdrachten waarin alle attitudes en vaardig-

heden die de opleiding nastreeft, aan bod komen en beoordeeld worden.

 – Werk een aantal actuele ontwikkelingen in het werkveld verder uit binnen het opleidings-

programma. Voer eveneens een actualisering van de literatuur en de inhouden van de  

modules door.

 – Zorg ervoor dat de focus van het programma voldoende op competenties ligt.

 – Zorg ervoor dat het programma van de opleiding voldoende actueel is.

 – Werk de aanzet voor een beter gespreid studieprogramma verder uit.

Onderwerp 3

 – Werk een nascholingsbeleid uit dat afgestemd is op de noden van het lectorenkorps.

 – Zorg ervoor dat de omvang van het team voldoende groot is.

 – Kijk bij nieuwe aanstellingen naar de onderzoeksgerichtheid van de kandidaten.

Onderwerp 4

 – Stimuleer cursisten om meer gebruik te maken van de bibliotheek van de Erasmushogeschool 

en de Vrije Universiteit Brussel.

 – Bouw desnoods zelf een (bescheiden) bibliotheek op.

 – Ontwerp een grotere informatiebrochure voor nieuwe cursisten.

Onderwerp 5

 – Stel prioriteiten wat kwaliteitszorg betreft.

 – Werk aan de formalisering van het kwaliteitszorgbeleid.

 – Stel streefdoelen op en werk aan de benchmarking.

Onderwerp 6

 – Breng de doorstroomgegevens van de opleiding in kaart.

 – Ontwikkel een beleid om uitvallers uit de opleiding zo veel mogelijk te voorkomen.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma -

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma O

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma O

Facet 2.3 Samenhang van het programma V 

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden V

Onderwerp 3 inzet van personeel -

Facet 3.1 Kwaliteit personeel O

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen V

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten O

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+  voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

-  voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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eraSmUShogeSchool brUSSel
Een onderzoek naar de kwaliteit van 
de Specifieke lerarenopleiding van  
de Erasmushogeschool Brussel

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De eraSmUShogeSchool brUSSel

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) Muziek die wordt aangeboden door de 

Erasmushogeschool Brussel (EhB). Deelcommissie 3 bezocht de opleiding op 30 en 31 januari 2012.

De Specifieke lerarenopleiding Muziek wordt gedoceerd aan het Koninklijk Conservatorium Brus-

sel (KCB). Het KCB was tot 1995 een autonome instelling, maar werd toen samen met een aantal 

andere Brusselse instituten voor hoger onderwijs opgenomen in de nieuwe Erasmushogeschool 

Brussel. In 2003 werd de samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) geformaliseerd in 

de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Deze associatie focust op samenwerking binnen de do-

meinen van onderwijs en onderzoek. Bij de fusie werd geopteerd om de naam van het Koninklijk 

Conservatorium Brussel te behouden omwille van de lange historiek die de naam in zich draagt. 

Daarnaast is de SLO van het Conservatorium een partner binnen het Brussels Expertisenetwerk 

Onderwijs (BEO).

Momenteel bestaat de Erasmushogeschool Brussel uit zeven departementen, waaronder het KCB, 

en organiseert de instelling voornamelijk bachelor- en masteropleidingen van professionele en 

academische aard. Binnen het KCB worden naast de SLO Muziek ook nog de bachelor- en master-

opleiding Muziek, het postgraduaat Muziek en de professionele bachelor Musical aangeboden.

De lerarenopleiding van het KCB organiseert één traject, namelijk de SLO Muziek. De opleiding 

bestaat uit een theoretische en een praktijkcomponent die zowel in-service als pre-service kan 

worden gevolgd. Het onderwijs wordt overdag georganiseerd en kan op één jaar afgerond worden, 

al maken vele studenten gebruik van de flexibele trajecten door bijvoorbeeld de masteropleiding 

Muziek en SLO Muziek te combineren. Hierdoor spreiden ze hun studietijd over twee of meer 

academiejaren. In het academiejaar 2009–2010 telde de SLO Muziek 33 ingeschrevenen, van wie 

het merendeel voltijds studeert. Het onderwijs wordt georganiseerd in het hoofdgebouw aan de 

Regentschapsstraat en in het bijgebouw van de Kleine Zavel. 

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met  

de verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch 

beschikbaar gestelde informatie en documenten en het overige ter inzage gelegde materiaal. 

De oordelen die beschreven zijn in dit rapport hebben betrekking op alle varianten en trajecten 

binnen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als  

onvoldoende.

De Specifieke lerarenopleiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel formuleerde in 2009 

een eigen missietekst, die de waarden, visie en missie van de opleiding uitdraagt. Deze eigen tekst 

werd opgenomen in het ZER en stelt: “de Specifieke lerarenopleiding Muziek leidt de master Mu-

ziek op tot leraar-kunstenaar via een actuele, degelijke en innovatieve opleiding. Het curriculum 

richt zich op het bereiken van de basiscompetenties voor de leraar voor diverse leeftijdscatego-

rieën en niveaus.” Tijdens de gesprekken met de visitatiecommissie gaven de opleidingsverant-

woordelijken aan pleitbezorger te zijn voor het realiseren van specifieke basiscompetenties voor 

de leraar in het deeltijds kunstonderwijs. 

Daarnaast formuleert de opleiding in haar zelfevaluatierapport als doelstelling: “De opleiding 

stelt zich tot doel om alle verworvenheden van de basisopleiding Muziek op een didactisch aan-

gepaste wijze te hertalen naar diverse niveaus en leeftijden van de leerlingen van het deeltijds 

kunstonderwijs en secundair onderwijs.” 

De commissie heeft tijdens haar gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken en de docen-

ten vastgesteld dat de facto een sterke gerichtheid op het deeltijds kunstonderwijs (DKO) als 

prioritair gezien wordt bij het vormgeven van de opleiding. Hoewel deze doelstelling niet nood-

zakelijk tegenstrijdig is met de decretale basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 

(Besluit van de Vlaamse Regering, 5 oktober 2007), vindt de commissie het wel problematisch dat 

de opleiding de tien functionele gehelen met de basiscompetenties niet consequent opneemt 

in haar doelstellingen. De commissie geeft als voorbeeld dat functioneel geheel 6, de leraar als 

partner van ouders, niet als doelstelling aan bod komt. 

De commissie vraagt de opleiding met aandrang om het beroepsprofiel van de leraar met de 

decretaal bepaalde basiscompetenties als eerste uitgangspunt te nemen, vermits de lesbe-

voegdheid van een SLO-afgestudeerde het brede onderwijsveld, ook dus het secundair (kunst)

onderwijs, beslaat. Dit neemt niet weg dat de opleiding daarnaast maximaal kan inspelen op 

de specifieke noden van het deeltijds kunstonderwijs waar de afgestudeerden hoofdzakelijk te-

recht komen. De gekozen profilering en de gerichtheid op het deeltijds kunstonderwijs vereisen  

immers een specifieke invulling van de basiscompetenties. Deze wordt in grote mate gedragen en 

vormgegeven door de studenten, de docenten en het werkveld. 

Het lijkt de commissie voorts zinvol om de impliciete gewichten die aan de verschillende func-

tionele gehelen worden toegekend, ook te expliciteren. Op die manier wordt expliciet gemaakt 

welke doelstellingen de opleiding nastreeft, wat van belang is om de opbouw van het programma 

te sturen. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding in haar doelstellingen impliciete aandacht heeft 

voor taalbeleid, diversiteit en technologische vaardigheden.

Hoewel de opleiding aangeeft nauw betrokken te zijn bij of de actuele ontwikkelingen in het deel-

tijds kunstonderwijs nauw op te volgen, stelt de commissie vast dat dit in de doelstellingen en 
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in het curriculum nog weinig doorwerking vindt. Er worden nog geen impulsen geprogrammeerd 

in de eigen opleiding om studenten in contact te brengen met bijvoorbeeld de organisatie van 

muziekinitiatielessen aan jonge kinderen. De opleiding stelt dat ze hiermee wil wachten tot deze 

ontwikkelingen ook formeel in de decretale teksten zijn omgezet. 

Concluderend is de commissie van oordeel dat het beroepsprofiel van de leraar met de decretaal 

bepaalde basiscompetenties onvoldoende worden nagestreefd. De commissie erkent evenwel de 

aparte situatie van deze opleiding en zal zij daarom in haar beoordeling van de volgende onder-

werpen rekening houden met de eigen doelstelling van de opleiding, namelijk de gerichtheid van 

de opleiding op het deeltijds kunstonderwijs.

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen onvoldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende ge-

nerieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

De SLO bouwt verder op de verworvenheden uit de masteropleiding muziek. De opleiding tracht 

de verworven competenties te hertalen naar vakdidactische competenties, en leidt zo op tot 

leraar-kunstenaar. De opleiding kan in één jaar worden afgerond, maar studenten kunnen ge-

bruik maken van flexibele trajecten en zo hun opleiding spreiden over meerdere academiejaren.

Conform de decretale bepalingen is de Specifieke lerarenopleiding Muziek opgebouwd uit twee 

componenten: een theoretische en een praktijkgerichte component, beide van 30 studiepunten.

Alle opleidingsonderdelen van de theoretische component zijn verplicht te volgen en hierin krijgt 

de student een algemeen theoretisch kader aangereikt. Daarnaast wordt ook een aantal oplei-

dingsonderdelen ingericht per afstudeerrichting. De opleidingsonderdelen ‘vakdidactiek afstu-

deerrichting’ en ‘aanvullende didactiek’ worden vrij ingevuld op basis van de gevolgde afstudeer-

richting in de basisopleiding.

overzicht van de theoretische component:

semester 1 semester 2

Didactisch referentiekader (3 SP) Sociale en communicatieve vaardigheden (3 SP)

Pedagogische thema’s (3 SP) Psychologie voor leerkrachten (3 SP)

Vakdidactiek afstudeerrichting (6 SP)

Vakdidactiek AMV (3 SP)

Vakdidactiek AMC of BP (akkoordinstr.) (3 SP)

Aanvullende didactiek (6 SP)

totaal: 24 studiepunten totaal: 6 studiepunten

De 30 studiepunten van de praktijkcomponent kunnen zowel pre-service als in-service gevolgd 

worden. Bij de in-service stage moet de student alle vakken uit de theoretische component  
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verplicht volgen en werkt de student minimum 500 leraar-uren. In de pre-service stage kan de 

student drie studiepunten naar keuze invullen uit ‘stage Algemene Muziekcultuur’, ‘stage Al-

gemene Muziekvorming’, ‘stage Leerplichtonderwijs’, ‘stage Muziekgeschiedenis’, ‘stage Bege-

leidingspraktijk (BP)’, ‘Educatieve stage’, ‘Onderzoeksproject’ of ‘Keuzeproject’. De student volgt 

daarnaast een stage die aansluit bij de voordien gevolgde basisopleiding. Omwille van volgtijde-

lijkheidsprincipes wordt de stage volledig in het tweede semester gevolgd voor studenten die het 

volledige studietraject in één academiejaar volgen. Wie het studiecurriculum spreidt, kan – mits 

inachtneming van de volgtijdelijkheid – vanaf het tweede deeltraject eventueel ook stage doen 

in het eerste semester. 

overzicht praktijk in-service

Professioneel handelen in de onderwijspraktijk & portfolio (30 SP)

totaal: 30 studiepunten

overzicht praktijk pre-service

semester 1 semester 2

Inleidende observatiestage (3 SP) Portfolio (6 SP)

Stage afstudeerrichting (9 SP)

Stage aanvullende didactiek (9 SP)

Stage keuzevak (3 SP)

totaal: 3 studiepunten totaal: 27 studiepunten

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als onvoldoende.

De visitatiecommissie meent dat het programma geen adequate concretisering is van de doel-

stellingen. De opleiding heeft een aanzet geformuleerd om de basiscompetenties en attitudes 

uit het beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs op systematische wijze te vertalen naar 

leerdoelen per opleidingsonderdeel. De opleiding werkt aan een competentiematrix, maar de 

commissie merkte op basis van de gesprekken dat de invulling hiervan niet altijd even conse-

quent verliep. Bijgevolg kunnen de studenten niet alle basiscompetenties verwerven.

De commissie stelt vast dat het behalen van sommige basiscompetenties afhankelijk is van de 

gekozen opleidingsonderdelen. Zo waakt de opleiding er niet over dat alle studenten stage lopen 

in het (kunst)secundair onderwijs of in het groepsgericht onderwijs in het deeltijds kunston-

derwijs. Eveneens worden de studenten niet systematisch aangemoedigd stage te doorlopen in 

verschillende onderwijscontexten en aan verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor zijn er onvol-

doende garanties dat de basiscompetenties voor de leraar en de toepassing ervan in klassikaal 

onderwijs in voldoende mate gerealiseerd wordt. De commissie heeft wel vastgesteld dat een 

stage in het theoretisch klassikaal onderwijs vanaf 2012–2013 verplicht is voor alle studenten. 

Daarnaast blijft het uiteraard belangrijk voor de studenten om te oefenen in groepsgericht indi-

vidueel onderwijs.

Bovendien heeft de commissie gemerkt dat het programma een gebrekkige basis biedt met be-

trekking tot functioneel geheel 1, ‘de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen’. 

De commissie meent dat het belangrijk is om studenten op een theoretische wijze vertrouwd 
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te maken met de leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen uit verschillende leeftijdsgroe-

pen. Daarnaast moet de weerslag van de theorie naar de stage ‘Algemene Muziekvorming’ of  

‘Algemene Muziekcultuur’ worden gelegd. 

Het lijkt de commissie zinvol het opleidingsonderdeel ‘Didactisch referentiekader’ verder uit 

te bouwen en inhoudelijk te versterken, zodat de algemene didactische basis van de opleiding 

wordt versterkt. Eveneens moet dit opleidingsonderdeel geënt worden op het beroepsprofiel voor 

de leraar en een spiegel worden van het pedagogisch-didactisch concept van de opleiding.

Daarnaast merkt de commissie op dat de verwevenheid tussen theorie en praktijk slechts in 

beperkte mate wordt gerealiseerd. Het opleidingsonderdeel ‘Didactisch referentiekader’ zou stu-

render moeten worden voor de hele opleiding. Dit onderdeel is nu veelal te theoretisch en te al-

gemeen van aard, waardoor de inhoud moeilijk concreet toepasbaar is op een les in het werkveld. 

De commissie vindt om dezelfde reden dat de interactie tussen dit opleidingsonderdeel en de 

vakdidactieken en de stage moet worden uitgebreid.

De commissie vindt het positief dat de opleiding aandacht schenkt aan functioneel geheel 5, de 

leraar als onderzoeker. In het opleidingsonderdeel ‘Onderzoeksproject’ en het keuzeproject wordt 

op een zichtbare manier gewerkt aan de onderzoekscompetenties van de studenten. De commis-

sie raadt de opleiding aan hier in de toekomst zeker op te blijven inzetten.

Het functioneel geheel de leraar als inhoudelijk expert is zichtbaar in het programma. De vak-

didactieken worden specifiek ingevuld, wat door de commissie wordt gewaardeerd. Anderzijds 

betreurt zij de variatie in de kwaliteit van de vakdidactiek, aangezien deze docent-afhankelijk 

zijn. Doordat deze docenten meestal een kleine lesopdracht hebben binnen de opleiding, is ge-

regeld overleg met het oog op het bevorderen en bewaken van de gelijkgerichtheid en het leggen 

van de transfer tussen theorie en praktijk en tussen de verschillende opleidingsonderdelen, niet 

eenvoudig. De commissie vraagt dan ook om de inhoud van de vakdidactiek meer structureel te 

bewaken. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding zoekende is naar een optimale organisatie van 

vakdidactische specialisatie binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden. Tot voor kort werd 

de vakdidactiek grotendeels georganiseerd per instrument. Omwille van de hoge kost hiervan 

werden de vakdidactieken van een aantal instrumenten recent gegroepeerd. In de gesprekken 

met de studenten bleek dat deze clustering niet gewaardeerd wordt. De vakdidactische expertise 

per instrument wordt immers als dusdanig verschillend beschouwd dat binnen de gemaakte 

clusters niet iedere student vakdidactisch kan begeleid worden voor het eigen instrument. De 

commissie heeft zowel begrip voor de verzuchtingen van de studenten als voor de hoge kost van 

een dergelijke vergaande specialisatie. 

Ook waardeert de commissie dat de internationalisering een belangrijke rol vervult binnen de 

opleiding, niet in het minst vanwege de aanwezigheid van vele internationale studenten aan het 

KCB.

Tot slot heeft de commissie tijdens haar gesprekken met studenten en alumni gemerkt dat de 

opleiding in het programma de nodige aandacht heeft voor communicatieve en sociale vaardig-

heden.
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facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid van het programma’ als  

voldoende.

De opleiding hecht belang aan de academische gerichtheid van het programma. In vele gevallen 

zijn de docenten zelf uitvoerend kunstenaar en brengen zij, aan de hand van vakliteratuur en 

zelf opgebouwde kennis en expertise, de actuele ontwikkelingen van hun specifiek vakdomein 

binnen in het programma. De meeste docenten doen dit door de opmaak van cursussen, die vol-

gens de commissie degelijk van niveau zijn. De commissie merkt echter wel dat de professionele 

en academische gerichtheid afhankelijk is van de acties die individuele docenten ondernemen. 

Zo is de beschikbaarheid van onderwijsmethoden afhankelijk van de docent die zijn/haar eigen 

pedagogische werken ter illustratie meeneemt naar de lessen. De commissie vraagt om dit ster-

ker structureel te waarborgen.

Ook vraagt de commissie dat er in de opleiding meer aandacht komt voor de wetenschappelijke 

onderbouwing van de opleiding, in eerste instantie wat betreft de muziekpedagogische onder-

zoeksgerichtheid. De commissie vindt namelijk dat de opleiding meer structureel de ontwik-

kelingen en theorievorming op het vlak van leren en onderwijzen zou moeten opvolgen en er 

over waken dat de kennis hieromtrent binnen de opleiding beter gedeeld wordt en doorstroomt 

naar het cursusmateriaal en de inhouden van de lessen. De commissie beveelt daarom aan dat 

de opleiding meer gebruik maakt van de voorhanden zijnde pedagogische vaktijdschriften in de 

bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Daarnaast beveelt de commissie ook aan 

om bij reflectie en bij het opstellen van het portfolio cursisten sterker te stimuleren hun reflectie 

af te toetsen aan relevante literatuur en theoretische kaders.

Naast de theoretische onderbouw heeft de opleiding een praktijkcomponent, waardoor de stu-

denten ervaring opdoen in het werkveld. De band tussen enerzijds de opleiding en anderzijds 

het artistieke werkveld, in grote mate het deeltijds kunstonderwijs, is hecht en constructief. De 

studenten in-service geven minimum 500 uur les, waarvan ze 300 uur werkelijk voor de klas 

staan en 200 uur meewerken aan andere activiteiten binnen de schoolgemeenschap. Studenten 

in pre-service volgen 16 uren observatiestage en geven minimaal 30 uur oefenlessen. Van de 

observatiestage worden minimaal twee uur opgenomen in het secundair onderwijs. De andere 

uren, zowel voor observatie als voor de doestage mogen door de studenten worden gekozen en 

worden doorgaans opgenomen in het DKO. Daarnaast hebben de studenten de keuze om het op-

leidingsonderdeel stage AMC of stage AMV te volgen, waarbij ze groepsgericht moeten lesgeven 

in het deeltijds kunstonderwijs. De commissie waardeert deze keuzeruimte. Toch lijkt het haar 

zinvol om de stage-ervaringen verder te versterken en iedere student aan te moedigen stage te 

laten doorlopen in zowel het DKO als het secundair onderwijs, bij verschillende leeftijdsgroepen. 

Recent heeft de opleiding het initiatief genomen om het lesgeven in het secundair onderwijs 

verplicht te maken voor alle studenten. 

De commissie merkt op dat de kwaliteit van de stageplaatsen en stagementoren beter bewaakt 

kan worden. De kwaliteit van de stage wordt op dit moment in belangrijke mate bepaald door de 

kwaliteit van de mentor. De opleiding voorziet sinds kort geen stagewijzer meer en organiseert 

ook niet langer ontmoetingsdagen. De contacten met de mentor en stageplaats gebeuren alleen 

informeel en via de resonantieraden. De commissie heeft echter vastgesteld dat de mentoren 

zelf vragende partij waren voor meer inhoudelijke ondersteuning van de opleiding om hun taak 

als mentor aan te vatten, ook wensten de mentoren regelmatig samen te komen, bijvoorbeeld  
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tijdens mentorendagen en wensten zij sterker betrokken te worden bij de beoordeling van de 

stage. De commissie vraagt dat hier structurele maatregelen worden genomen. 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende.

In de opleiding krijgen studenten eerst een theoretische basis, waarna ze zich later via de spe-

cifieke vakdidactische opleidingsonderdelen en observatiestages specialiseren. Hierna lopen de 

studenten actieve stage die wordt afgesloten met een stageverslag of portfolio. De opleiding heeft 

een uitgewerkt normtraject dat wordt bewaakt door het volgtijdelijkheidsprincipe. De missie van 

de opleiding en de daarop gebaseerde opbouw van de opleiding in het normtraject bieden vol-

doende garanties voor de samenhang van de opleiding. 

Wel plaatst de commissie twee kanttekeningen. Allereerst biedt de opleiding enkele flexibele 

trajecten aan. Zo kunnen studenten reeds 27 studiepunten uit de theoretische component van 

de SLO opnemen tijdens hun masteropleiding Muziek. De commissie waardeert deze flexibiliteit, 

maar merkt op dat studenten die hiervan gebruik maken de samenhang van het programma uit 

het oog verliezen, zeker indien de opleiding over meerdere academiejaren wordt gespreid. Ze sug-

gereert daarom om de individuele trajecten van studenten structureler op te volgen. Daarnaast 

ziet de commissie ruimte om de samenhang van de vakdidactieken met de algemene didactiek te 

versterken. Bovendien overlappen enkele vakdidactieken. Een meer gestructureerd overleg tus-

sen de docenten kan dit mogelijk verhelpen.

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria voor de voor de Specifieke lerarenopleiding.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende.

De opleidingscommissie waakt over de studiebelasting bij de studenten en heeft initiatief geno-

men tot een evaluatie. De opleiding houdt jaarlijks een studentenenquête waarin gepeild wordt 

naar de studiebelasting. Deze enquête wordt op het niveau van de hogeschool afgenomen. Deze 

heeft geleid tot enkele bijsturingen, met name om het verschil in studiebelasting in de verschei-

dene vakdidactieken te verminderen. De opleiding zorgt voor een spreiding van de studietijd door 

de opleidingsonderdelen in een bepaalde volgorde te spreiden over twee semesters. 

De studietijd wordt aangegeven in de studiegids. De studenten geven aan hier kennis van te  

hebben.
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facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

Met haar didactisch concept streeft de opleiding naar competentiegericht en studentgecentreerd 

werken en maakt ze in haar opbouw gebruik van de piramide van Miller. Het onderwijskundig 

concept is volgens de commissie in lijn met de door de opleiding geformuleerde doelstellingen. 

Toch heeft de commissie tijdens haar bezoek gemerkt dat, hoewel het didactisch concept onge-

twijfeld een plaats heeft binnen de opleiding, het onvoldoende bekend is onder de docenten en 

daardoor ook weinig sturend is voor de opleiding. Zo is het didactisch concept van de opleiding 

weinig herkenbaar in de aanpak binnen de meeste vakdidactieken. De invulling van deze oplei-

dingsonderdelen is te verschillend en hangt te veel af van de visie van de docenten. 

De commissie waardeert het gebruikte spectrum van werkvormen in de theoretische vorming en 

meent dat deze sterk aansluiten bij de doelstellingen die het KCB voor ogen heeft. Met name de 

hand-on-hand-teaching, het sterk en individueel onderwijs en de leerlinggerichte aanpak stelt de 

commissie op prijs. Ook de aanwezigheid van micro-teaching wordt door de commissie gewaardeerd. 

Toch meent de commissie dat de nadruk op het groepsgericht lesgeven dient versterkt te worden.

De kwaliteit van het studiemateriaal is volgens de commissie wisselend en hangt te veel af van 

de individuele docent. Voor een aantal opleidingsonderdelen is het materiaal zeer degelijk uitge-

werkt en zelfs onderwijsvernieuwend. Zo worden recente ontwikkelingen in binnen- en buiten-

land geïncorporeerd in het studiemateriaal. Er wordt ook gebruik gemaakt van beeld- en geluid-

materiaal en occasioneel van literatuur.

Ten slotte maakt de opleiding gebruik van het elektronische leerplatform Dokeos. De studenten 

waarderen dit en zijn vragende partij om het gebruik hiervan uit te breiden. Ook multimedia en 

moderne lesvormen mogen voor hen meer plaats krijgen in het programma. Wat dit laatste be-

treft waardeert de commissie de inspanning van de opleiding om studenten vertrouwd te maken 

met multimedia door een bezoek te brengen aan een secundaire school of academie.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als onvoldoende.

Voor het beoordelen van de studenten maakt de opleiding gebruik van permanente evaluatie en 

examens, zowel schriftelijk als mondeling. 

De commissie heeft op basis van ingekeken voorbeeldexamens geconcludeerd dat beoordeling 

en toetsing niet is afgestemd op de doelstellingen. Zo heeft de commissie vastgesteld dat de exa-

menvragen niet altijd even consistent de te realiseren functionele gehelen en basiscompetenties 

bevragen. Daarnaast heeft de commissie vastgesteld dat de vragen van een aantal opleidingson-

derdelen geen band tonen met het leraarschap, maar te veel focussen op de muzikale studies. 

Bovendien meent de commissie dat de opleiding een beleid moet uitwerken om na te gaan of alle 

basiscompetenties worden getoetst. 

De commissie stelde eveneens een gebrek aan overleg en sturing binnen de opleiding vast, waar-

door een systematisch toets- en evaluatiebeleid ontbreekt. Daarnaast gaven de studenten aan 



Specifieke lerarenopleiding – Erasmushogeschool Brussel 165

dat de evaluatiecriteria, hoewel deze werden opgenomen in de studiegids en in de opleidingson-

derdelenfiches, niet transparant zijn. 

De stages worden beoordeeld aan de hand van observaties van de stagebegeleider en het op-

leidingshoofd. De LIO’s worden beoordeeld op basis van het stagebezoek en het portfolio. De 

stagebegeleider maakt tijdens het eerste bezoek een nulmeting op waarna de werkpunten van 

de studenten worden gedefinieerd. Tijdens de stage krijgt de student feedback van de mentor en 

de stagebegeleider. De student wordt geacht deze feedback op te nemen in het reflectieverslag en 

portfolio. De beoordeling van de stage gebeurt door de stagebegeleiders en het opleidingshoofd. 

Er wordt slechts beperkt rekening gehouden met de mening van de mentor. Ook blijkt het eind-

beoordelingsformulier summier en is er geen systematisch overleg gepland tussen de mentor en 

stagebegeleider. Wel vinden informele contacten plaats.

De commissie heeft een staal van voorbeeldvragen kunnen inzien en vindt het niveau ervan vol-

doende. Op basis van portfolio’s en de commentaren van studenten en alumni, kan de commissie 

getuigen dat feedback over het algemeen van magere kwaliteit is. Uit de voorbeeldvragen bleek 

dat de opleiding zowel product- als procesgericht evalueert.

De commissie meent dat werk gemaakt moet worden van een degelijk toets- en evaluatiebeleid, 

met daarbij aandacht voor competentiegericht evalueren, de transparantie van evaluatiecriteria, 

structurele en opbouwende feedback naar studenten, een grotere betrokkenheid van de mentoren, 

zelf- en peerevaluatie en een permanente kwaliteitsbewaking van het gevoerde toetsingsbeleid.

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed.

De Specifieke lerarenopleiding sluit nauw aan bij de basisopleiding Muziek. De opleiding verkrijgt 

op die manier een duidelijk profiel inzake instromende studenten. 

De commissie waardeert de inspanningen van de opleiding met betrekking tot het aanbieden van 

flexibele leerwegen. Heel wat studenten nemen al opleidingsonderdelen uit de theoretische com-

ponent op tijdens hun masterstudie. Dit kan door, gelijktijdig aan de masteropleiding, een tweede 

inschrijving te nemen voor de SLO of door de vrije keuzeopledingsonderdelen in de master op 

te vullen met opleidingsonderdelen uit de SLO. Wanneer de studenten dan de SLO aanvatten, 

krijgen ze een EVK-bewijs voor deze opleidingsonderdelen. De commissie waardeert deze werk-

methode en meer in het algemeen het zuinig, maar duidelijk EVC- en EVK- beleid. 

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studietijd voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing onvoldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed
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De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De commissie meent dat de doelstellingen niet op een systematische manier vertaald worden 

in het programma, noch op een adequate wijze worden getoetst. Voor de commissie zijn dit 

fundamentele tekortkomingen binnen het programma. Daarnaast meent ze dat de opleiding 

de plaats en de uitwerking van de verschillende vakdidactieken moet herbekijken, zodat de 

samenhang van het programma wordt vergroot. Eveneens meent de commissie dat de het di-

dactisch concept moet worden versterkt en zichtbaar dient te zijn in de verschillende oplei-

dingsonderdelen.

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

De opleiding streeft naar een personeelsbestand met een grote verscheidenheid aan specialisa-

ties. Bij aanwerving trekt men enerzijds mensen uit het beroepenveld aan, die naast inhoudelijke 

kennis ook brede didactische vaardigheden hebben. Anderzijds zijn veel personeelsleden reeds 

verbonden aan de basisopleiding. Veelal wordt het aanwervingsbeleid gestuurd door externe be-

slissingen en financiële implicaties.

De opleiding maakt gebruik van generieke functiebeschrijvingen, die van toepassing zijn voor het 

geheel van personeelsleden die hetzelfde ambt uitoefenen. De functiebeschrijvingen omvatten 

generieke taken en generieke competenties. De opleiding houdt evaluatie- en functioneringsge-

sprekken die georganiseerd worden door het departementshoofd en maakt sinds 2009 gebruik 

van een nieuwe centraal gestuurde evaluatieprocedure. De procedure voor een benoeming van 

het personeelslid is gebonden aan wettelijke voorwaarden.

Op het niveau van de hogeschool wordt in een budget voorzien voor navorming en professiona-

lisering van de docenten. De navorming is zowel pedagogisch-didactisch als algemeen van aard.

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

Om het personeelsbeleid te optimaliseren schrijft de opleiding jaarlijks generieke functiebe-

schrijvingen uit. Ook houdt het opleidingshoofd functioneringsgesprekken die zowel bestaan uit 

een generiek als individueel luik. De commissie waardeert deze inspanningen ten zeerste. Daar-

naast merkt de commissie op dat de vele gespecialiseerde vakdidactische profielen leiden tot 

een gedefragmenteerd en versnipperd personeelsbestand. Niet alle docenten zijn even betrokken 

bij de opleiding waardoor het overleg tussen de verschillende docenten bemoeilijkt wordt. Daar 

moet de opleiding verder werk van maken.

Toch meent de commissie dat de hooggespecialiseerde profielen de inhoudelijke vakkennis en de 

expertise binnen de opleiding vergroten. Zeker de internationale en academische gerichtheid van 

het personeel kan de commissie appreciëren.

Evenwel vraagt de commissie meer aandacht voor de docent als lerarenopleider. De commissie 

heeft vastgesteld dat er ruimte is om de pedagogische-didactische kennis van de docenten te  
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versterken. De docenten van vakdidactische opleidingsonderdelen hebben een grote vak-

inhoudelijke expertise, maar worden te weinig aangestuurd door de algemene didactiek voor 

de lerarenopleiding. De commissie suggereert om een navormingsbeleid uit te werken dat 

wordt ondersteund door de hele opleiding en waarvoor de nodige financiële middelen worden 

vrijgemaakt. De deelname aan congressen, projecten, studiedagen en activiteiten binnen het 

expertise netwerk BEO kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot het leraarschap introduce-

ren in de opleiding. Binnen het netwerk is de Specifieke lerarenopleiding immers één van de vijf 

speerpunten waar de volgende jaren sterk op zal worden ingezet. 

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

De opleiding wordt aangestuurd door het opleidingshoofd dat hiervoor een aanstelling van  

0,50 voltijds equivalent (VTE) heeft. Daarnaast verzorgen vijf docenten (samen 0,57 VTE) en  

zeven assistenten (1, 14 VTE) de opleiding. De opleiding kan rekenen op de administratieve en 

organisatorische ondersteuning van departementale medewerkers. Dit is een opportuniteit die 

door de commissie wordt gewaardeerd.

De commissie is van oordeel dat er voldoende onderwijzend personeel aanwezig is om kwali-

teitsvol onderwijs te verschaffen. Het personeelsbestand is echter versnipperd. De veelheid aan 

gespecialiseerde profielen met een zeer kleine aanstelling, vooral wat betreft de vakdidactieken, 

draagt niet bij tot de pedagogisch-didactische en onderzoeksgerichte vaardigheden van het per-

soneel en de studenten en dus bijgevolg van de opleiding.

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als onvoldoende.

De opleiding verzorgt haar onderwijs in de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium Brussel, 

waarvan sommige in handen zijn van de Erasmushogeschool Brussel en andere in handen van de 

Federale Overheid. De commissie heeft de gebouwen en lokalen, waar de opleiding gebruik van 

kan maken, tijdens haar bezoek aan het KCB bezocht. 

Over het algemeen zijn de gebouwen verouderd en in slechte staat. De accommodatie is geenszins 

aangepast aan de moderne leermethoden zoals interactieve werkvormen en zelfsturend leren. 
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De verschillende vormen van multimedia komen weinig aan bod in de opleiding. Zo waren er op 

het moment van bezoek in het Conservatorium nog geen interactieve digitale borden voorhan-

den. In beperkte mate wordt gewerkt met filmopnames, bv. voor de vakdidactieken. In sommige 

gevallen gebruiken de docenten computers en PowerPointpresentaties. Nochtans meent de com-

missie dat dergelijke moderne media een belangrijk onderdeel zijn van de voorbereiding van 

toekomstige leraren. 

De commissie toont begrip voor de financiële situatie van het KCB en waardeert het feit dat de re-

novatie- en restauratiewerken van de gebouwen volop zijn ingezet. De commissie hoopt dat deze 

renovatie snel leidt tot een meer geschikte infrastructuur voor de Specifieke lerarenopleiding.

Daarnaast waardeert de commissie de aanwezigheid van de departementale bibliotheek. De biblio-

theek is uitgerust met vakinhoudelijke literatuur en een uitgebreid gamma van vakdidactische 

tijdschriften. Toch gebruiken docenten en studenten al te vaak hun eigen materiaal en wordt er 

slechts in beperkte mate verwezen naar de bibliotheek.

Tot slot maakt de opleiding gebruik van het elektronisch leerplatform Dokeos. De commissie 

vraagt dat het gebruik en de optimalisatie hiervan wordt voortgezet.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als voldoende.

De Specifieke lerarenopleiding stelt een online raadpleegbare studiegids ter beschikking waar 

studenten terecht kunnen voor informatie en advisering tijdens hun opleiding. In de studiegids 

worden alle practicalia omtrent de werking van de EhB en het KCB opgenomen. Bovendien be-

staan ook opleidingsonderdelen-fiches met informatie over de docent, de doelstelling, werkvorm 

en evaluatievormen. De commissie vindt dit waardevolle instrumenten.

De ombudsdienst en de studietrajectbegeleiders zijn bekend bij de studenten. Voor beide func-

ties kan de Specifieke lerarenopleiding een beroep doen op de departementale diensten. Het zijn 

echter vooral informele contacten die de studie- en trajectbegeleiding bepalen. Ook speelt, door 

de laagdrempeligheid en kleinschaligheid van de opleiding, het opleidingshoofd een belangrijke 

rol op het domein van studiebegeleiding. De commissie merkt op dat deze informele contacten 

leken te volstaan en voldoen aan de noden van de studenten, die veelal al vertrouwd zijn met 

de KCB en de Erasmushogeschool. Het lijkt de commissie zinvol om de studiebegeleiding van de 

studenten systematischer aan te pakken.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen onvoldoende

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De positieve elementen in verband met de informele en structurele studiebegeleiding enerzijds 

en het feit dat een plan uitgewerkt is voor de restauratie van de campus en reeds begonnen is 
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met de implementatie hiervan, wegen voor de commissie zwaarder in haar oordeel dan de gebre-

ken aan de materiële voorzieningen op het moment van het visitatiebezoek.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Aan de Erasmushogeschool Brussel is de centrale dienst Onderwijs en Kwaliteitsbeleid de draai-

schijf van de interne kwaliteitszorg. Doelstellingen worden geformuleerd in het kwaliteitsbe-

leidsplan. Hiermee tracht de instelling de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen 

zichtbaar te maken en alle belanghebbenden te betrekken bij het in kaart brengen en beoordelen 

van de gerealiseerde kwaliteit. Hiervoor maken de departementen en opleidingen gebruik van 

een TRIS-enquête als referentiekader om de sterktes en zwaktes te ontdekken. Op basis van deze 

resultaten formuleert de opleiding streefdoelen voor de toekomst, wat resulteert in het jaarac-

tieplan (JAP). 

In 2009–2010 werkten de departementen aan hun jaarplan en werden ze daarin gesteund door 

een extern consultancybureau. De departementale beleidscel volgde nadien de actiepunten op 

regelmatige basis op en rapporteerde hierover aan het hogeschoolbestuur. De opvolging gebeurt 

door een departementaal coördinator Kwaliteitszorg. 

Het kwaliteitszorgsysteem van de SLO zit ingebed in de grote structuur van het departement 

KCB Muziek.

Zowel bij het personeel, de studenten, de alumni als bij het beroepenveld worden enquêtes afge-

nomen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de departementsraad en de opleidingscommissie. 

Ook wordt een hogeschoolbrede enquête afgenomen waaraan vanaf 2010–2011 een departemen-

taal luik werd gekoppeld.

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende

De opleiding verzamelt met ondersteuning van de kwaliteitszorgmedewerkers van de hogeschool 

kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de kwaliteit van het programma. Zo maakte de op-

leiding gebruik van de TRIS-enquête gebaseerd op het EFQM-model, en de PDCA-cyclus. De com-

missie merkt dat de opleiding op basis van de TRIS-enquête streefdoelen heeft geformuleerd. 

Bovendien krijgt de opleiding hiervoor departementale en hogeschoolbrede ondersteuning. De 

commissie waardeert de inspanningen die worden geleverd, maar meent dat de werking meer 

toegespitst zou moeten worden op de lerarenopleiding.

Ook houdt de opleiding consensusbevragingen en wordt het werkveld samengebracht in een re-

sonantiegroep. Bij studenten en docenten worden enquêtes afgenomen. Beide groepen zijn even-

eens vertegenwoordigd in de departementsraad en de opleidingscommissie.

Tot slot looft de visitatiecommissie de zelfkritiek die opleiding toonde in het zelfevaluatierapport 

en de openheid waarin de gesprekken verliepen. Het zelfevaluatierapport vormt zo een degelijke 

beginsituatieanalyse waarvan het IKZ-beleidsplan kan vertrekken.
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facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als onvoldoende.

De commissie waardeert dat de opleiding werkt aan de implementatie van een kwaliteits- en 

overlegcultuur, ondersteund door een departementaal coördinator IKZ. Eveneens heeft de com-

missie vastgesteld dat de resultaten uit de bevragingen worden samengebracht en geanalyseerd. 

Op basis hiervan implementeert de opleiding ad-hoc-verbetermaatregelen.

Niettemin meent de commissie dat de opleiding deze streefdoelen niet systematisch, maar veel-

al te traag, omzet in verbeteracties. Zo stelt de commissie vast dat de PDCA-cyclus niet syste-

matisch wordt gesloten. Ook de programmahervorming die de opleiding voorop plaatst wordt te 

traag doorgevoerd. 

Daarom suggereert de commissie dat de resultaten uit de bevragingen worden samengebracht 

en op basis daarvan prioriteiten worden vastgelegd die vertaald worden in concrete actieplan-

nen, met smartdoelstellingen, deadlines en verantwoordelijken. Zo wordt de kwaliteitsverbete-

ring transparant gemaakt en kan de interne kwaliteitszorg sterker worden aangestuurd.

Ten slotte heeft de commissie vastgesteld het jaaractieplan waarmee de opleiding werkt, onvol-

doende is toegespitst op de Specifieke lerarenopleiding.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

De studenten van de opleiding worden via vertegenwoordigers nauw betrokken bij interne kwa-

liteitszorg van de opleiding. Zowel in de opleidingscommissie als in alle departementale raden 

zetelen studenten. De studentenvertegenwoordigers participeren ook actief door studentenver-

gaderingen te organiseren, waarbij ze de sterk en zwakke punten van de opleidingsonderdelen 

overlopen, en de resultaten voorleggen aan de opleidingscommissie. Eveneens waren de studen-

ten betrokken bij het schrijven van het zelfevaluatierapport. De commissie waardeert dit ten 

zeerste.

De docenten van de kernopleidingsonderdelen komen samen in de opleidingscommissie. Welis-

waar stelde de commissie vast dat de betrokkenheid van enkele docenten laag is. De commissie 

heeft gemerkt dat omwille van de vele kleine aanstellingen binnen de SLO een overlegstructuur 

tussen alle docenten ontbreekt.

De alumni worden gehoord via de alumnivereniging en via informele contacten.

Het beroepenveld wordt betrokken via de resonantieraad. De commissie merkt evenwel op dat 

ook het secundair onderwijs sterker zou moeten vertegenwoordigd zijn in deze raad.
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Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering onvoldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, 
alumni en beroepenveld

voldoende

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De opleiding houdt op regelmatige basis enquêtes en prioriteiten zijn reeds geformuleerd. De 

commissie meent dat de opleiding voldoende gegevens voorhanden heeft om kwaliteitsverbete-

ring gezwind aan te pakken. De beleidsverantwoordelijken moeten daar sneller werk van maken 

met duidelijke acties en hierover feedback geven naar alle actoren. De commissie waardeert de 

betrokkenheid van de studenten en het in overleg treden met alumni en het werkveld. Daar-

naast kan de opleiding in de uitwerking van de interne kwaliteitszorg rekenen op departementale 

steun. Bovendien heeft de commissie vastgesteld dat de komst van de visitatiecommissie heeft 

geleid tot een nieuwe dynamiek binnen intern kwaliteitszorg, waardoor op het moment van het 

bezoek reeds enkele ad-hoc-maatregelen werden doorgevoerd.

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als onvoldoende.

In het zelfevaluatierapport staat dat de SLO opleidt tot leraar-kunstenaar. De meeste afgestu-

deerden zijn naast hun job in het onderwijs inderdaad ook nog actief als uitvoerend muzikant, 

componist of dirigent. In 2008 hield de Erasmushogeschool Brussel een enquête bij de alumni 

voor de periode 2005–2007. Uit de enquête bleek dat het merendeel van de studenten van de SLO 

Muziek werkzaam waren in het deeltijds kunstonderwijs. Tijdens gesprekken met de commissie 

gaf het DKO-werkveld aan tevreden te zijn met het niveau van de opleiding en de afgestudeer-

den. Volgens hen bezitten de afgestudeerden de vereiste competenties om les te kunnen geven 

in het DKO. 

Hoewel de opleiding de studenten heel wat relevante competenties bijbrengt en over het alge-

meen behoorlijk voorbereidt op het lesgeven in het deeltijds kunstonderwijs, stelt de commissie, 

op basis van het studiemateriaal en de examens die zij heeft kunnen inzien, het pakket aan 

portfolio’s en haar gesprekken met alle betrokkenen tijdens haar bezoek aan de opleiding, twee 

tekortkomingen vast die leiden tot een onvoldoende realisatie van de basiscompetenties. Ten eer-

ste heeft de commissie vastgesteld dat studenten onvoldoende voorbereid worden op het geven 

van theoretisch klassikaal onderwijs. Dit is een vaardigheid die zij zowel in het deeltijds kunst-

onderwijs (bv. bij AMV en AMC) nodig hebben als in het secundair (kunst)onderwijs. Ten tweede 

kiest de opleiding ervoor om een aantal functionele gehelen, bijvoorbeeld ‘de leraar als partner 

van ouders’ niet te behandelen en dan ook niet nagaat of de studenten deze basiscompetenties 

beheersen. De commissie heeft dan ook geen waarborgen dat de studenten deze basiscompe-

tenties verwerven in de opleiding. Ze suggereert daarom dat er in de op til zijnde curriculum-
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hervorming ruimte moet gecreëerd worden voor opleidingsonderdelen en stages die studenten 

voorbereiden op het geven van groepsgericht onderwijs en het voor de klas staan.

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

Uit de gegevens van het zelfevaluatierapport blijkt dat voor het academiejaar 2009–2010 33 stu-

denten waren ingeschreven in de SLO Muziek. Het slaagpercentage bedraagt: 77 procent van de 

26 studenten die zich inschreven voor maximaal 30 studiepunten slaagden voor alle opleidings-

onderdelen waarvoor ze zich hadden ingeschreven. 86 procent van de zeven studenten die voor 

meer dan 30 studiepunten waren ingeschreven, slaagden eveneens voor alles. In het academie-

jaar 2010–2011 waren 34 studenten ingeschreven in de SLO Muziek, waarvan 23 voor minder dan 

33 studiepunten en 11 voor meer dan 33 studiepunten. 

Vele studenten kiezen bewust voor deeltijdse trajecten of maken de keuze om hun master en 

met de SLO-opleiding te combineren. 

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau onvoldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De commissie heeft vastgesteld dat de afgestudeerden met enkele tekortkomingen worden ge-

confronteerd voor het lesgeven van klassikaal theoretisch vakken in het deeltijds kunstonderwijs 

en het secundair (kunst)onderwijs. Volgens de commissie weegt het in kaart brengen en opvolgen 

van het onderwijsrendement niet op tegen deze tekortkomingen.

globaal oorDeel

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding negatief

onderwerp 2 programma negatief

onderwerp 3 inzet van het personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten negatief

Rekening houdend met de beslisregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie Speci-

fieke lerarenopleiding’, komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwerpen tot 

een negatief eindoordeel over de opleiding.



Specifieke lerarenopleiding – Erasmushogeschool Brussel 173

aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Nastreven van het beroepsprofiel van de leraar, met de tien functionele gehelen en de  

beroepsattitudes, in de opleiding en de evaluatie.

 – Eigen profilering baseren op het beroepsprofiel van de leraar en verder uitwerken voor het 

deeltijds kunstonderwijs.

Onderwerp 2

 – Werken aan een transparant toets- en evaluatiebeleid met oog voor feedback.

 – Werken aan een taalbeleid wegens grote instroom van buitenlandse studenten.

 – Aansturen van vakdidactiek vanuit de algemene didactiek.

 – Herimplementeren van de stagewijzer.

 – Structureel bewaken van (vakdidactische) kwaliteit van de mentor.

 – Opzetten van een netwerk van stageplaatsen.

 – Uitwerken van een toetsbeleid met aandacht voor transparante criteria en feedback.

Onderwerp 3

 – Betrokkenheid van de docenten bij de opleiding vergroten.

 – Aandacht tonen voor de leraar als didacticus.

 – Werk maken van een navormingsbeleid.

Onderwerp 4

 – Aanpak renovatie gebouwen en faciliteiten.

 – Opzetten van formele contacten tussen studenten en studietrajectbegeleiders.

 – Multimedia inbrengen in de opleiding.

 – Elektronisch leerplatform gebruiksvriendelijk organiseren en laten gebruiken door alle docenten.

Onderwerp 5

 – Vergroten van intern overleg tussen docenten.

 – Sneller werk maken van concrete maatregelen.

 – Structureren van informele contacten.

Onderwerp 6

 – Aandacht voor lesgeven in klassikaal theoretische vakken.

 – Aandacht voor recente ontwikkelingen.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding -

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie en domeinspecifieke eisen O

Onderwerp 2 programma -

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud O

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid V

Facet 2.3 Samenhang V

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5  Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing O

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen O

Facet 4.2 Studiebegeleiding V

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering O

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten -

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau O

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+  voldoet minstens aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

-  voldoet niet aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit.

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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evangeliSche theologiSche facUlteit
Een onderzoek naar de kwaliteit van  
de Specifieke lerarenopleiding van  
de Evangelische Theologische Faculteit

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De evangeliSche theologiSche facUlteit

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door de Evan-

gelische Theologische Faculteit. Deelcommissie 2 bezocht de opleiding op 28 maart 2012.

De Evangelische Theologische Faculteit is één van de weinige universitaire instellingen die uit 

slechts één faculteit bestaan. De geschiedenis van de faculteit en die van het ETF vallen dus 

samen, en begint met de oprichting van het Bijbelinstituut België in Brussel in 1919. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog lag het onderwijs van het Bijbelinstituut België stil, maar bleef het instituut 

als zodanig wel bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog nam het instituut voorzichtig de draad van 

onderwijs weer op. Begin 1971 werd het BIB erkend als Hoger Instituut voor Godsdienstweten-

schappen en bevoegd verklaard voor protestants godsdienstonderricht. In 1975 verhuisde het BIB 

van Brussel naar Heverlee, in een voormalig klooster en studiecentrum van de jezuïeten. Tot op 

heden is de ETF in dit gebouw gevestigd. 

De ETF werd in 1981 opgericht als academische instelling naast het BIB, met het doel onderwijs 

op dat niveau te verschaffen. In 1983 werd de ETF erkend om licentiaats- en doctoraatsgraden 

uit te reiken. Die erkenning werd bevestigd in het Structuurdecreet van 4 april 2003 (art. 54) voor 

de graden van bachelor, master en doctor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen.

Vanaf 1971 tot en met het academiejaar 2006–2007 was er een opleiding tot geaggregeerde voor 

het Protestants godsdienstonderricht in het lager secundair onderwijs. Deze opleiding doofde, zo-

als alle andere professionele programma’s, uit in het kader van de bamaherstructurering. Vanaf 

1993 tot en met het academiejaar 2006–2007 was er een opleiding tot geaggregeerde voor het 

Protestants godsdienstonderricht in het hoger secundair onderwijs. Sinds 2007–2008 gaat het 

om de lerarenopleiding, die de ETF kan organiseren op dezelfde wijze als aan de universiteiten: 

ze kan worden gevolgd zodra de student een academisch bachelordiploma heeft, ze kan worden 

geïntegreerd in de masteropleiding, en het diploma van leraar kan worden uitgereikt zodra de 

student het masterdiploma heeft.

Elk jaar wordt de opleiding gevolgd door een twee- à drietal studenten.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 
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verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport, hebben betrekking op alle varianten en trajecten bin-

nen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.

onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

Aangezien het theoretische gedeelte van de lerarenopleiding ingedaald is in de masteropleiding 

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, afstudeerrichting Godsdienst en onderwijs moe-

ten de studenten voldoen aan de inhoud, doelstellingen en eindtermen van het masterprogram-

ma.

De afgestudeerde van het masterprogramma:

 – Functioneert op een algemeen werk- en denkniveau van een master, zoals omschreven in het 

Structuurdecreet;

 – Kan kritisch participeren aan reflectie en beleidsvorming over theologie, kerk en maatschap-

pij;

 – Kan andere mensen motiveren en stimuleren, hun bekwaamheid bevorderen en hen leren 

problemen op te lossen;

 – Kan vanuit wetenschappelijk-disciplinaire kennis bijdragen aan de leiding van christelijke  

organisaties en/of protestants-evangelische kerken;

 – Kan voor een theologisch of godsdienstwetenschappelijk probleem een oplossingsmodel voor-

stellen;

 – Heeft inzicht in de complexiteit van een multiculturele en multireligieuze samenleving;

 – Heeft inzicht in de voortdurende wisselwerking tussen enerzijds Bijbel en theologie, en ander-

zijds kerk en maatschappij;

 – Is in staat voor specifieke problemen de Bijbel op een exegetisch verantwoorde manier te 

raadplegen;

 – Is vanuit relevante wetenschappelijke kennis in staat voor specifieke problemen na te gaan 

wat de kerkgeschiedenis hieraan kan bijdragen;

 – Is vanuit relevante wetenschappelijke kennis in staat voor specifieke problemen de pastorale, 

kerkelijke en maatschappelijke consequenties na te gaan;

 – Kan in pastorale situaties functioneren met respect voor de andere;

 – Kan uitvoering geven aan het onderwijsprogramma van protestants-evangelische signatuur;

 – Is in staat wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de afstudeerrichting.

Voor elke afstudeerrichting zijn er vervolgens specifieke doelstellingen.

De master die de afstudeerrichting Godsdienst en onderwijs heeft gevolgd:

 – Heeft de algemene mastercompetenties;

 – Kan de studie van religies plaatsen in een brede culturele context en daarbij een evangelisch-

christelijke visie formuleren, ook naar leerlingen in het secundair onderwijs; kent de heden-

daagse ideeën en ontwikkelingen van de godsdiensten in Europa (inzonderheid van het joden-

dom en de islam), en in meer beperkte mate buiten Europa;
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 – Kan de huidige discussies op het gebied van godsdienstwetenschappen, missiologie en ethiek 

volgen, interpreteren en evalueren;

 – Kan de maatschappelijke situatie in de eigen of een verwante cultuur verantwoord beschrij-

ven;

 – Kan ethische, sociaal-culturele en pedagogische vraagstukken die een relatie met religie heb-

ben, formuleren en analyseren, en oplossingen voorstellen;

 – Kan op wetenschappelijk verantwoorde wijze deelnemen aan de kritische godsdienstweten-

schappelijke en missiologische discussie, met betrekking tot de trits van theologie, kerk en 

maatschappij;

 – Kan in een niet-kerkelijke context onderwijs geven (als begeleider van leer- en ontwikkelings-

processen, opvoeder, partner van de ouders, lid van een schoolteam en van de onderwijsge-

meenschap, en cultuurparticipant);

 – Is in staat om op het gebied van G&O een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren.

De inhoud, doelstelling en eindtermen van de lerarenopleiding kunnen als volgt worden gefor-

muleerd. De afgestudeerde:

 – Functioneert op een algemeen werk- en denkniveau van leraar; als begeleider van leer- en 

ontwikkelingsprocessen, opvoeder, inhoudelijk expert, organisator, innovator/onderzoeker, 

partner van ouders/verzorgers en externen, lid van een schoolteam en van de onderwijsge-

meenschap, en als cultuurparticipant, zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse rege-

ring van 2007;

 – Kan het tijdens de basisopleiding geleerde benutten om inhoud te geven aan de doelstellingen 

van het protestants-evangelische godsdienstonderwijs, rekening houdend met didactische en 

pedagogische principes, en met de concrete onderwijssituatie;

 – Is in staat leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling om leerstof, maatschappij en zinge-

ving te integreren, en om met een persoonlijk engagement hun plaats in de samenleving in te 

nemen, rekening houdend met hun psychosociale eigenheid;

 – Streeft naar een optimale relatie met collega’s, ondersteunend personeel, directie, inspectie;

 – Kan zich zowel mondeling als schriftelijk helder en correct uitdrukken in het Nederlands;

 – Is voldoende op de hoogte van de administratieve verplichtingen ten opzichte van de school 

en de eigen loopbaan;

 – Kan op respectvolle wijze omgaan met de diversiteit van de protestants-evangelische gemeen-

schap, en is in staat deze gemeenschap in woord en daad te vertegenwoordigen;

 – Is in staat op zoek te gaan naar bijscholing op grond van zelfevaluatie.

De SLO van de ETF verkeert volgens de commissie in een transitieperiode. De opleiding heeft dui-

delijke eigen domeinspecifieke doelstellingen, maar is momenteel nog bezig met de afstemming 

daarvan op de basiscompetenties. De opleiding vindt de basiscompetenties een belangrijk kader, 

maar is er nog niet in geslaagd dat kader voor 100 procent in de opleiding te verwerken. Dat pro-

ces is nog niet voltooid, maar de student van nu wordt meer dan die van vorig jaar beoordeeld 

op de competenties. Er is veel aandacht voor vorming en beoordeling van attitudes, die overigens 

een breder kader vertegenwoordigen dan de attitudes genoemd in het decreet. De relatie tussen 

de beide verzamelingen zal nog verder worden geëxpliciteerd. De opleiding baseert zich op een 

eigen visie op het leraarschap PEGO en op de oriëntatie van de faculteit. Dit heeft volgens de 

commissie geleid tot een goed uitgewerkte omschrijving van de doelstellingen, die toegespitst 

zijn op de specifieke situatie van het functioneren van leraren PEGO. 

De doelstellingen voldoen volgens de commissie wel wat het niveau en de domeinspecifieke ei-

sen betreft, maar de eisen uit het decreet dienen in het geheel van de doelstellingen nog een 

organische en prominentere plaats te krijgen. De opname ervan lijkt volgens de commissie nu 

nog een wat formeel karakter te hebben. Er is geen echte link tussen de basiscompetenties en de 

eigen doelstellingen. 
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Bovendien heeft de commissie ook niet de indruk dat de studenten geheel op alle tien basiscom-

petenties worden afgerekend, in tegenstelling tot de attitudes. In het werkveld zijn deze functio-

nele gehelen nog weinig gekend en ook onder de studenten die de commissie sprak, stonden deze 

doelstellingen niet duidelijk op het netvlies. De inspectie gaat meer uit van de eigen doelstel-

lingen. Daarin wordt overigens een grote nadruk gelegd op de leraar als opvoeder (cf. functioneel 

geheel 2). Maar de leraar als innovator of vernieuwer van het eigen onderwijs komt te beperkt aan 

bod. De commissie beveelt de opleiding dan ook dringend aan om deze lijst met basiscompeten-

ties te verspreiden onder het werkveld.

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Volgens het decreet Lerarenopleiding kunnen 30 studiepunten, ofwel de theoretische component 

van de SLO, worden georganiseerd binnen een afstudeerrichting in het opleidingsprogramma van 

een masteropleiding van 120 studiepunten. De ETF heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt 

in de afstudeerrichting Godsdienst en onderwijs. Verder kan het programma ook naast of na een 

andere afstudeerrichting van de masteropleiding worden gevolgd.

De theoretische component omvat de verplichte opleidingsonderdelen Algemene didactiek,  

‘Algemene onderwijskunde, Onderwijspsychologie’ en ‘Vakdidactiek secundair onderwijs’. Daar-

naast kiest de aspirant-leerkracht nog twee onderwijsgerelateerde opleidingsonderdelen. Het 

gaat om: ‘Christian Education’, ‘Contemporary Islam and Christianity’, ‘Contemporary Issues  

in Christian Ethics’, ‘Ecclesiology and Ecumenism’, ‘European Reformations’, ‘New Testament 

Theology’, ‘Old Testament Theology’ en ‘Protestant Theological Systems’. In de theoretische com-

ponent is er ook aandacht voor de onderwijspraktijk, en dit op verschillende manieren. Ten eerste 

is ervoor gekozen om de oriëntatiestage en de observatiestage in te passen in twee onderwijs-

vakken, respectievelijk ‘Algemene didactiek’ en ‘Vakdidactiek’. Dit zorgt ervoor dat de opgedane 

theorie aan de praktijk wordt gelinkt. Ten tweede heeft elk van de vakken ook een praktische 

invulling. Zowel ‘Algemene didactiek’, ‘Algemene onderwijskunde’, ‘Onderwijspsychologie’ als 

‘Vakdidactiek’ heeft een praktijkopdracht.

De praktijkcomponent omvat praktijkgerichte onderwijsactiviteiten. Op de ETF worden die ge-

situeerd onder het opleidingsonderdeel Stage. Naast een preservice-training is er ruimte voor 

supervisiegesprekken. De preservice-training kan vervangen worden door een LIO-baan, wat de 

meest gangbare praktijk lijkt, gezien het tekort aan leraren protestantse godsdienst. Het wordt 

als essentieel beschouwd dat de aspirant-leerkracht de theoretische basis in de praktijk leert om 

te zetten.

Omdat de theoretische component door sommige studenten tijdens de master wordt gevolgd en 

door anderen erna, is ervoor gekozen om maar één lijn van volgtijdelijkheid in het programma 

te verwerken, namelijk het traject ‘Algemene didactiek – Vakdidactiek – Stage’. Het is voor de 
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opleiding essentieel dat zowel Vakdidactiek als Algemene Didactiek voor het aanvatten van de 

trainingsstage wordt afgerond, om te vermijden dat de studenten in de praktijk onbeslagen op 

het ijs komen. Voor de overige vakken bestaat geen volgtijdelijkheid, al wordt wel gestimuleerd 

om zo veel mogelijk onderdelen van de theoretische component af te ronden voor de praktische 

component.

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als onvoldoende.

Het stemt de commissie tevreden dat de opleiding veel aandacht besteedt aan multiculturaliteit. 

De leerlingen voor wie de SLO opleidt, zijn in een stedelijke context vaak van Afrikaanse afkomst. 

De SLO-opleidingsverantwoordelijken noemen multiculturaliteit een van de kernwaarden van 

de opleiding. Ze wijzen erop dat de studentenpopulatie in het bachelor- en masterprogramma 

cultureel gezien een zeer heterogene samenstelling heeft. Studenten komen uit heel veel ver-

schillende landen. De staf is overigens evenzeer heterogeen van samenstelling. Het bachelor- 

en het masterprogramma kennen diverse onderdelen, waaronder enkele onderwijsgerelateerde 

opleidingsonderdelen, waarin diversiteit aan de orde komt; opleidingsonderdelen die binnen de 

SLO als keuzeopleidingsonderdeel kunnen worden gevolgd. Binnen de SLO is er voor deze mate-

rie aandacht in het opleidingsonderdeel Algemene onderwijskunde. De vakdidactiek staat in het 

teken van de interculturele dialoog. 

De commissie vindt het positief dat de SLO het belang van taalheterogeniteit erkent, maar dit ge-

geven is volgens haar niet voldoende. De SLO biedt daar namelijk geen specifiek programma voor 

aan, al komt deze problematiek wel aan de orde in de supervisiegesprekken rond de stage. Het 

gebruik van correct Nederlands door de stagiair is daarbij een gespreksfocus. De SLO geeft aan 

dat taalheterogeniteit misschien wel wat meer aandacht verdient dan ze nu krijgt, bijvoorbeeld 

in meer aandacht voor het taalontwikkelingsproces van leerlingen. 

Niet alle functionele gehelen komen volgens de commissie in voldoende mate aan bod in het pro-

gramma. Functioneel geheel 3 (‘de leraar als inhoudelijk expert’) is sterk aanwezig, maar vooral 

in vakinhoudelijke zin. De vakdidactiek, in termen bijvoorbeeld van paradigmatische discussies, 

is nauwelijks zichtbaar, hoewel de bibliotheek voldoende publicaties bevat om die materie aan 

bod te laten komen. Functioneel geheel 5 (‘de leraar als innovator en onderzoeker’) is onderbe-

deeld. De studenten verrichten geen onderzoek naar de eigen lespraktijk; er is wel sprake van 

literatuuronderzoek. In de reflectieverslagen is niet veel terug te vinden van de theorie die in 

de opleiding wordt aangeboden. De functionele gehelen 6-9 (‘partner van ouders, schoolteam, 

partner externen, lid schoolgemeenschap’) zijn niet sterk aanwezig. Omdat het vak heel weinig 

lesuren en leerlingen kent, zijn de (aanstaande) docenten vaak verbonden aan meer scholen, wat 

voor het verrichten van de mesoactiviteiten een ongunstige randvoorwaarde vormt. Van studen-

ten wordt gevraagd zo veel mogelijk aan te geven wat ze binnen hun school/scholen in dit ver-

band hebben kunnen doen. Functioneel geheel 10 (‘cultuurparticipant’) wordt evenmin expliciet 

in het programma aan de orde gesteld.

De opleiding vult het theoretische deel van 30 studiepunten in met 20 studiepunten verplichte 

opleidingsonderdelen. Daarnaast volgt de student voor 10 studiepunten keuzeopleidingsonder-

delen in een lijst van ‘onderwijsgerelateerde’ masteropleidingsonderdelen. Die staan sterk in het 

teken van respect voor de diversiteit aan levensbeschouwingen, en sluiten volgens de commissie 

goed aan bij de SLO-doelen. 
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De LIO’s doen momenteel aan zelfanalyse. De vijf eerste functionele gehelen moeten hierbij  

sowieso aan bod komen. Voor de overige functionele gehelen mogen ze een bepaalde selectie 

maken. Het lijkt de opleiding niet realistisch om daadwerkelijk voor alle functionele gehelen  

een actieplan op te stellen. De commissie is echter van mening dat alle functionele gehelen van 

het decreet aan bod moeten komen in de opleiding. De eigen beoordelingscriteria moeten nog 

vertaald worden naar de competenties, zowel bij de planning als evaluatie van onderwijs. 

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als voldoende.

Wat de professionele gerichtheid betreft, speelt de stage uiteraard een grote rol. Deze wordt gezien 

als het sluitstuk van de opleiding, waarin de theoretische basis die in de andere opleidingsonder-

delen wordt gelegd, meer dan daarvoor naar de praktijk dient te worden vertaald. De commissie 

apprecieert het dat de ETF op verschillende manieren de professionele gerichtheid verzekert. 

Zo is de inspectie PEGO betrokken bij de stage, en heeft haar beoordeling een grote invloed op 

de bijsturing en eindbeoordeling van de student. Daarnaast wordt de student geëvalueerd door 

een ervaren leerkracht PEGO. Deze mentoren hebben vooreerst een begeleidende taak. De stage-

mentoren moeten regelmatig de stage-evaluatieformulieren invullen; in principe bij elke les, al 

gebeurt dit niet al te uitgebreid. Voor de LIO worden deze documenten dan weer niet ingevuld. 

Er is eveneens veel aandacht voor de frequentie van bijsturing en bijscholing. Iedere LIO-student 

krijgt idealiter een vijftal stagebezoeken en er zijn eveneens vijf supervisiegesprekken, waarin de 

studenten ook van elkaar kunnen leren. Uit dit alles blijkt dat de studenten zich goed voorbereid 

weten op de praktijk, wat het functioneren in de functionele gehelen 1 tot en met 4 betreft.

Studenten in het LIO-traject hebben de verplichting om zich te laten bezoeken door een mentor 

van de school en door de inspecteur. De inspecteur gaat een tweetal keer op bezoek. Zijn rol 

is deze van pedagogisch adviseur. Hij beoordeelt de les en geeft er commentaar op, dat aan de 

opleiding wordt bezorgd. Voor studenten die een preservice-training volgen, is nog geen struc-

tuur voorhanden. De commissie maant de opleiding aan om hier dringend werk van te maken. 

De opleidingsverantwoordelijken vertelden aan de commissie dat het niet eenvoudig is om veel 

stage-uren te krijgen in een kleine onderwijssector als het PEGO. Het is zoeken naar manieren om 

het werkveld voldoende te betrekken bij de stage. 

De opleiding kent volgens de commissie een goed academisch gehalte. Ze stoelt op onderzoek 

binnen de faculteit en op veel wetenschappelijke literatuur. Wat de wetenschappelijke onder-

bouwing betreft, wijst de opleiding erop dat er voor de vakdidactiek protestants-evangelische 

godsdienst in het Vlaams secundair onderwijs nagenoeg geen wetenschappelijke publicaties 

zijn. Studenten moeten vanuit reflectie relevante wetenschappelijke literatuur opzoeken om de 

onderzoeksgerichte attitude bij hen te stimuleren. De studenten geven zelf aan dat ze over een 

lange lijst beschikken van literatuur die gebruikt mag worden voor de studie. De verwevenheid 

met de literatuur is soms erg groot; in het opleidingsonderdeel ‘Adolescenten’ observeren stu-

denten bijvoorbeeld aan de hand van literatuur. Zo worden studenten uitgedaagd om hun eigen 

handelen kritisch te blijven onderzoeken, maar ook om op de hoogte te blijven van recente on-

derwijsontwikkelingen. Het stemt de commissie tevreden dat de studenten de weg vinden naar 

de Thomas-website van de KU Leuven. Toch stelt de commissie vast dat door de studenten geen 

grondig praktijkgericht onderzoek plaatsvindt aan de ETF. In de bibliotheek is er nochtans een 

impressionante sectie vakdidactiek aanwezig.
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Bij de LIO-baan kunnen de studenten terecht bij een leerkracht PEGO, die ook bij de lessen aan-

wezig is. Aan het begin van een stagetermijn wordt duidelijk gecommuniceerd wat verwacht 

wordt van een stagebegeleider. Hij/zij is in de eerste plaats het aanspreekpunt voor de stagiair. 

Bij de LIO-baan kunnen studenten ook bij de inspectie terecht voor vragen, zeker als het gaat om 

meer administratieve en/of mesotaken van hun opdracht. Tot slot hebben LIO’s de vakmentor. 

Bij aanvang van de LIO-baan zoekt de inspecteur PEGO een vakmentor voor iedere LIO. Dit is een 

ervaren PEGO-leerkracht die bereid is om feedback te geven op de onderwijspraktijk. 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende.

De kleine omvang van de staf staat volgens de commissie eenvoudig garant voor voldoende in-

houdelijk overleg tussen de docenten. De samenhang van het programma wordt mede hierdoor 

gegarandeerd. Het contact van de opleiding over de stagiair/LIO met de stagebegeleider in de 

school met wie de commissie sprak, was echter gering. De samenhang in het programma is in 

principe adequaat. De opleiding is opgebouwd volgens een modulair systeem, waarbij theore-

tische onderdelen al in de master kunnen worden gevolgd.

Algemene didactiek en vakdidactiek dienen in deze volgorde voorafgaand aan de stage te wor-

den gevolgd. Dit is de enige leerlijn die zich nu in het programma bevindt. Daarmee realiseert 

de opleiding een goede opbouw waar het de invloed van de didactiek op de praktijk betreft. Op 

die manier kan een geleidelijke opbouw worden gerealiseerd. De overige theoretische vakken 

kunnen zonder eisen van volgtijdelijkheid worden opgenomen, waardoor studenten de opleiding 

flexibel kunnen volgen. De commissie apprecieert het dat de cursisten vrij zijn om deze modules 

op te nemen op een moment naar keuze, zelfs tijdens de masteropleiding. De keerzijde hiervan 

is echter dat de modulen niet op elkaar kunnen voortbouwen.

In de algemene en vakdidactiek zijn praktische elementen opgenomen die de verbinding tus-

sen de theorie en praktijk bevorderen, zoals de oriëntatiestage en de observatiestage, die allebei 

ingepast worden in twee onderwijsvakken, namelijk Algemene didactiek en Vakdidactiek. Door 

supervisiegesprekken en -bijeenkomsten op de faculteit wordt beoogd ook tijdens de stage een 

koppeling met de theorie te leggen. 

Inhoudelijk kan de aansturing van het gebruik van theorie bij reflectie op de praktijk worden ver-

sterkt, door bijvoorbeeld studenten uit te dagen om theorie expliciet te gebruiken bij hun reflectie 

op de gegeven lessen. Een andere optie is volgens de commissie meer aandacht te besteden aan 

het mobiliseren van de voorkennis van studenten die bijvoorbeeld in de masteropleiding is opge-

daan. Zo kan de opbrengst van het onderwijs voor de studenten nog toenemen.

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.
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facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende.

De commissie apprecieert het dat een overleg heeft plaatsgevonden tussen de onderwijscommissie 

en de studentenraad over de manier waarop de lesgevers hun cursus moeten opbouwen. Hieruit 

volgde onder andere dat de lesgevers in de cursushandleiding aan alle onderdelen een zo speci-

fiek aantal uren moeten toekennen, in overeenstemming met de bestaande richtlijn in het hoger 

onderwijs. De studentenraad ziet zowel prospectief als retrospectief toe op het gewicht van alle 

opleidingsonderdelen, wat de commissie een positief punt acht. Tot nog toe gaven de cursusevalu-

aties allemaal aan dat de theoretische studietijd realistisch is tegenover de werkelijke studietijd. In 

de praktijk kijkt de studentenraad op basis van de studiegids en de studiehandleidingen naar de 

studielast. Ze kijken eveneens of de literatuur goed is opgegeven en voldoet aan de eisen.

Wel vertelden de studenten aan de commissie dat de cursushandleidingen soms te laat beschik-

baar zijn. De commissie vraagt de opleiding er dan ook over te waken dat deze in de toekomst 

altijd op tijd raadpleegbaar zijn. Gezien het geringe aantal studenten van de opleiding, wordt 

uiteraard ook op informele basis gewerkt. Uit deze informele bevragingen blijkt dat, door de band 

genomen, de meeste studenten tevreden zijn over de werkdruk; hier en daar vinden ze de werk-

druk wel aan de hoge kant. In deze gevallen zijn de individuele docenten hierop aangesproken.

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

De faculteit kent volgens de commissie een goed uitgewerkte visie op de didactiek van de  

bachelor- en masteropleiding, waarin de persoonlijke academische ontwikkeling van de student 

centraal staat. Dit concept wordt adequaat in de praktijk gebracht: er is een grote aandacht 

voor de individuele student, ook in de begeleiding. Bovendien vindt volgens de commissie een 

goede verbinding plaats tussen de opleiding en onderzoek. In de lerarenopleiding wordt dit con-

cept overgenomen, en voor zover studenten de theorie tijdens de masteropleiding volgen, is dit  

concept ook daar herkenbaar. 

De academische doelstelling wordt sterk teruggevonden in de gebruikte literatuur, maar de 

verbinding met onderzoek is minder sterk in de didactische vakken. Het cursusmateriaal is  

up-to-date en beschikt over voldoende verwijzingen naar actuele literatuur. Studenten worden ge-

stimuleerd om aanvullende literatuur te gebruiken voor opdrachten en ook zelf literatuur te zoeken.

De kleine schaal van de opleiding maakt het niet gemakkelijk om studenten in de modulen een 

brede waaier aan werkvormen te laten ervaren. Toch probeert de opleiding ook activerende en 

creativiteitstimulerende activiteiten te ontwikkelen. Aangezien de studenten vaak ook in zeer 

kleinschalig onderwijs gaan werken, is de opleiding wel een model voor de toekomstige praktijk 

van de leraren PEGO. In verschillende modulen nemen ook studenten van de masteropleiding 

deel die niet de Specifieke lerarenopleiding volgen. Daardoor wordt de leeromgeving verrijkt.

De commissie apprecieert het dat de studenten zowel bij Algemene onderwijskunde als bij Vakdi-

dactiek de opdracht krijgen om een deel van de lessen zelf te verzorgen. Bovendien is er naast de 

hoor- en werkcolleges ook aandacht voor authentieke praktijkervaringen. Zowel bij Algemene als bij 

Vakdidactiek vinden een oriëntatie- en observatiestage plaats, zodat de student de theorie aan de 

praktijk leert koppelen. Bij Onderwijspsychologie doen de studenten aan participerende observatie.
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facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende.

De beoordeling en toetsing van de Specifieke lerarenopleiding voldoen volgens de commissie. Bij 

de examens let de opleiding erop een goede spreiding van de vragen over de inhoud van de vak-

ken te hebben door op voorhand modelexamens te maken. Voorts zijn de examenprocedures en 

modaliteiten uiteraard vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement. Dit reglement staat op 

de website ter beschikking van de studenten en docenten.

In alle onderwijsopleidingsonderdelen en in bijna alle onderwijsgerelateerde opleidingsonder-

delen komen andere evaluatievormen aan bod, naast een mondeling of schriftelijk examen. De 

commissie apprecieert dit. Papers en observatieopdrachten verplichten een student telkens om 

de links tussen de theorie en de onderwijspraktijk te onderzoeken, om zo te verzekeren dat ze 

tijdens hun opleiding de tools hebben gekregen om dit later in de eigen praktijk te doen. De oplei-

ding gebruikt ook werkstukken, portfolio’s, lesvoorbereidingen, supervisiegesprekken en observa-

ties als evaluatievormen. Bij de meeste opleidingsonderdelen bestaat de evaluatie uit meerdere 

vormen, wat volgens de commissie een pluspunt is. 

De docenten vertelden de commissie dat het bij de stage van belang is voor de studenten om een 

positieve evolutie door te maken. Bij de beoordeling kijken zij naar het gehele plaatje. Ook bij de 

LIO-banen is het belangrijk om te zien dat er een groei in de student zit. Voor de stage dient zowel 

de vakmentor, de inspecteur als de coördinator evaluaties in. Bij grote discrepanties beslist de 

ETF zelf over het eindoordeel.

Ook in de stages worden de studenten momenteel niet voldoende beoordeeld op de basiscompe-

tenties. De studenten moeten aan het begin van een stage wel invullen waar welke aspecten van 

de doelstellingen aan bod komen, ook in de stagemappen. Het is de bedoeling dat ze hiernaar met 

kritische blik kijken in de reflectieverslagen. Daarnaast krijgt iedere student minstens twee en 

idealiter vijf stagebezoeken door iemand van de lerarenopleiding, waarbij een evaluatieformulier 

wordt ingevuld en besproken met de student. Verder zijn er vijf supervisiegesprekken, waarbij 

de stagiairs niet enkel van de docenten maar ook van elkaar feedback krijgen. Toch bleek uit het 

gesprek met de inspecteur dat hij de studenten niet beoordeelt op de tien functionele gehelen 

zoals die zijn opgesteld in het decreet. De les wordt op zich beoordeeld of hooguit op basis van 

de eindtermen. 

Uit de gesprekken bleek dat ook de studenten zich geëvalueerd weten op meerdere vlakken. Voor 

sommige opleidingsonderdelen staat 100 procent van de punten op het examen, voor andere 

moeten ook papers worden geschreven en is er een evaluatie op actieve participatie. De evalua-

tiecriteria zijn helder voor de studenten. Meteen na de proclamatie kunnen de studenten terecht 

bij de leden van de examencommissie voor toelichting over hun resultaten.

Volgens de commissie is er momenteel nog een discrepantie tussen de begeleiding en beoor-

deling, omdat die in handen zijn van één persoon. Bij stages zijn er wel lijsten van onder-

werpen waar naar gekeken wordt, maar die worden enkel gescoord met ‘in orde’ of ‘niet goed 

genoeg’. 
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facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als voldoende.

Wat de toelatingsvoorwaarden voor de Specifieke lerarenopleiding betreft, stelde de commissie 

geen grote problemen vast. Alle studenten met een academisch bachelordiploma kunnen zich 

inschrijven voor de opleiding, eventueel in combinatie met een inschrijving voor de tweejarige 

master. Pas na het behalen van het academische masterdiploma kan het diploma van leraar 

worden uitgereikt.

Het viel de commissie op dat de studenten met wie de commissie gesproken heeft, kiezen voor 

een redelijk wijde spreiding van de lerarenopleiding. De huidige studenten volgen een LIO- 

traject. Alle studenten in het huidige programma hebben hun vooropleiding aan de ETF genoten, 

of zijn die daar aan het genieten. Het programma is flexibel afgestemd op deze instroom. Wel 

adviseert de commissie aan de opleiding om ook op zoek te gaan naar externe instromers voor 

de opleiding.

Studenten die in het bezit zijn van een bewijs van bekwaamheid, kunnen vrijstellingen krijgen 

voor de relevante opleidingsonderdelen. Hiervoor moeten ze wel aantonen dat ze in een eerdere 

opleiding de leerdoelen van een bepaald opleidingsonderdeel hebben bereikt. Eveneens kan op 

grond van een eerder gevolgde opleiding een vrijstelling worden verleend. 

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma onvoldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden voldoende

De visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende ge-

nerieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

Er zijn vier categorieën personeel aan de ETF: zelfstandig academisch personeel, assisterend aca-

demisch personeel, bijzonder academisch personeel, en administratief en technisch personeel. 

Het personeelsbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. ZAP- en AAP-leden wor-

den aangesteld door de raad van bestuur, na advies van de onderwijscommissie, de faculteits-

raad en de directie. ATP- en BAP-leden worden aangesteld door de directie. 
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Sinds het academiejaar 2004–2005 werkt de ETF met jaaropdrachten. In deze jaaropdrachten 

worden de doelstellingen geformuleerd op vijf niveaus: toepassing van kennis en vaardigheden, 

zelfstandigheid, werkinstelling, communicatie, en productiviteit en kwaliteit. Aan het eind van 

elk jaar wordt het functioneren van de medewerker aan de hand van deze doelstellingen geëva-

lueerd.

Bij het vaststellen van een vacature wordt gekeken naar de behoeften die voortvloeien uit de 

plannen voor het eerstvolgende jaar en voor de lange termijn. De onderwijs- of de onderzoeks-

commissie stelt profielschetsen op. Bij de beoordeling van een dossier toetst de vakgroep samen 

met de directie af of de competenties die voor een bepaalde functie nodig zijn, worden gehaald. 

De faculteitsraad komt tot een oordeel op basis van het verslag van de vakgroep en de directie, 

en het cv van de kandidaat.

Bij bevorderingen in functie wordt gekeken naar de evaluaties die studenten van de cursussen 

geven, en naar de kwaliteit en de kwantiteit van het verrichte onderzoek en de dienstverlening. 

De jaarlijkse evaluatiegesprekken vormen een onderdeel van het integraal kwaliteitsbeleid. 

De ETF organiseert regelmatig studiedagen, ook voor het PEGO. Dat is verplichte nascholing voor 

tweehonderd leerkrachten uit het godsdienstonderwijs. Elk semester zijn er bovendien een spe-

cifieke nascholing en een generieke studiedag.

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

De commissie apprecieert het dat er bij de lerarenopleiding vooral is gekozen voor een focus 

op de onderwijsopdracht. Dit gebeurde in de eerste plaats om financiële redenen. Het was niet 

mogelijk om ook een personeelslid voor onderzoek aan te stellen. Wel brengt de kleinschaligheid 

van de instelling met zich mee dat de academische opleiding van het onderwijzende personeel 

onevenwichtig is. Het personeel van de SLO is volgens de commissie een voldoende jong team, 

zeker in combinatie met de gastdocenten. De onderwijsvakken worden in grote mate onderwe-

zen en begeleid door assisterend personeel, wat de commissie een negatief punt van de oplei-

ding acht. Er moet volgens de commissie meer gedoceerd worden door ZAP-personeel. Dit is van 

belang voor de koppeling tussen onderzoek en onderwijs, wat van essentieel belang is voor een 

faculteit in een universiteit.

Dat de opleiding ingenieus op zoek gaat naar manieren om ondanks de beperkte financiële 

middelen toch een deskundig onderwijskorps aan te stellen, acht de commissie positief. De 

vakdidactiek wordt bijvoorbeeld verzorgd door een gepromoveerde inspecteur van het PEGO. 

Er werden recent ook nieuwe gastdocenten aangetrokken; ongeveer 20 procent van de lessen 

wordt door gastdocenten verzorgd. Een deel van de college-uren van het opleidingsonderdeel 

Onderwijspsychologie wordt bijvoorbeeld verzorgd door de KU Leuven. De opleidingsverant-

woordelijken vertelden dat voor Onderwijskunde gastcolleges worden verzorgd door een do-

cent van de Vrije Universiteit Brussel. De commissie raadt de opleiding aan om verder te gaan 

op deze ingeslagen weg.

Bij de preservice-training of stage voorzien de docenten van de onderwijsopleidingsonderdelen tra-

jectbegeleiding; zij begeleiden de studenten in hun stage. Dit gebeurt op verschillende manieren. 

Er wordt aan de studenten gezegd dat ze bij de docenten terechtkunnen met vragen. Daarnaast 

krijgt iedere student minstens twee stagebezoeken door iemand van de lerarenopleiding, waarbij 
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een evaluatieformulier wordt ingevuld en besproken met de student. Verder zijn er vijf super-

visiegesprekken, waarbij de stagiairs niet enkel van de docenten maar ook van elkaar feedback 

krijgen. 

Bij deze opleiding speelt de onderwijsinspectie PEGO een grote rol. Zij zorgt er in de praktijk voor 

dat leerkrachten worden aangeworven, begeleid en geëvalueerd. Dit gebeurt gedeeltelijk in over-

leg met de directie. Aan de ETF geeft de inspecteur een inleiding op het reilen en het zeilen in het 

onderwijs. Hij verzorgt de vakdidactiek.

De commissie begrijpt dat het budget voor professionalisering aan de kleine kant is, maar raadt 

de opleiding toch aan om zo veel mogelijk naar buiten te kijken. Momenteel is niemand van de 

opleiding lid van de VELOV. Een congres van enkele dagen betekent inderdaad direct een grote 

hap uit het budget, maar er is wel al eens ruimte voor het bijwonen van een colloquium. 

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

Er zijn volgens de commissie geen grote problemen vastgesteld bij de kwantiteit van het perso-

neel. In totaal zijn vijf personeelseden betrokken bij de lerarenopleiding. Die zijn samen goed 

voor een aanstelling van 0,64 VTE. Dit is volgens de opleiding slechts een benadering, want zowel 

de decaan, de adviseur Lerarenopleiding als de verantwoordelijke voor de administratie com-

bineert zijn taak in de SLO met een andere taak binnen de ETF. Hun opdracht is niet zo strikt 

afgebakend dat het mogelijk is om exacte cijfers te geven. Bovendien is het programma van veel 

studenten niet gescheiden van dat van de masteropleiding. Het ZAP heeft samen een betrekking 

van 0,2 VTE, het AAP van 0,39 VTE en het ATP van 0,05 VTE. 

De docent-studentratio is volgens de commissie erg goed; dit komt uiteraard door het lage 

aantal studenten van de opleiding. Er is 1 ZAP-lid voorzien voor 6,25 studenten, 1 AAP-lid voor  

3,2 studenten en 1 ATP-lid voor 25 studenten.

Wel merkt de commissie nog enkele problemen wat de continuïteit van de staf betreft. Er wordt 

veel een beroep gedaan op gastdocenten, en dat is een continuïteitsprobleem. 

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

De visitatiecommissie is 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

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als goed.

Tijdens de rondgang in de materiële voorzieningen raakte de commissie onder de indruk van 

de voorzieningen van de opleiding. Sinds 1975 is de ETF gevestigd in het voormalige opleidings-

instituut van de jezuïeten aan de Sint-Janbergsesteenweg in Heverlee, bij Leuven. Het nieuwste 

gedeelte van het gebouwencomplex is verbouwd tot academisch centrum. Daarin zijn onderwijs-

ruimten, de bibliotheek en de personeelskantoren ondergebracht. Het academisch centrum heeft 

in totaal zes onderwijsruimten, die voorzien zijn van hedendaags meubilair. Het kleinste lokaal 

biedt plaats aan 12 studenten, het grootste aan 45 studenten. Alle onderwijsruimten beschikken 

over overheadprojectors, en vier lokalen hebben een beamer, waarmee ook de situatie van een 

smartboard voor de doelgroep van deze opleiding voldoende wordt benaderd. Er zijn eveneens 

een draagbare beamer en een laptop beschikbaar voor de docenten. De docenten zelf hebben in 

elk lokaal toegang tot internet. 

De opleiding beschikt volgens de commissie over een erg belangwekkende bibliotheek. Zij werkt 

via de Library of Congress-indeling. De actuele wetenschappelijke publicaties zijn openlijk opge-

steld; publicaties die slechts om historische redenen interessant zijn, bevinden zich in gesloten 

opslag. Er zijn ruim vijftigduizend boeken in het systeem ingevoerd. De onderwijskundige selec-

tie bestaat voornamelijk uit recente Nederlandstalige werken en enkele oudere internationale 

standaardwerken. Studenten kunnen eveneens gebruikmaken van de bibliotheek van de KU Leuven. 

Deze samenwerking stelt de commissie op prijs.

Als elektronisch leerplatform maakt de opleiding gebruik van Dokeos. Dit is volgens de commis-

sie een goede elektronische leeromgeving, waar de studenten en docenten op een goede manier 

gebruik van maken.

De bereikbaarheid van de ETF voldoet. Wie met de auto komt, vindt de faculteit op vijfhonderd 

meter van de E314. Wie met het openbaar vervoer komt, kan direct voor de faculteit op de bus 

stappen (zes bussen per uur), naar het station van Leuven. Er is zowel een fiets- als een autopar-

king voorzien aan de ETF.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed.

Omdat het voor de opleiding erg belangrijk is om nieuwe studenten aan te trekken, wordt hard 

ingezet op instroombegeleiding. Dit vindt de commissie een juiste keuze. Acht keer per jaar vin-

den opendeurdagen plaats aan de ETF. Aanstaande studenten krijgen dan een presentatie, en ze 

wonen enkele lessen bij. Deze opendeurdagen worden georganiseerd door de afdeling Pr. Zowel 

de directie als het ZAP neemt hier actief aan deel. Ook wordt jaarlijks een brief gestuurd naar 

studieadviseurs. Er zijn informatiestands tijdens evenementen in Vlaanderen en Nederland.  

Uiteraard kunnen toekomstige studenten ook terecht op de website van de ETF, of kunnen ze de 

studiegids raadplegen.
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Wat de doorstroom betreft, organiseert de opleiding een informatiemoment voor de lerarenop-

leiding in de maand oktober. Er vindt eveneens een informatiemoment over de masteropleiding 

plaats. Hierop zijn alle bachelorstudenten welkom. Veel studenten kiezen voor een flexibel 

traject, doordat ze de lerarenopleiding laten indalen in hun masteropleiding. De begeleiding 

hierbij wordt vooral door het onderwijssecretariaat en de coördinator van de lerarenopleiding 

opgenomen, in opdracht van de decaan. Het onderwijssecretariaat bekijkt voornamelijk de in-

schrijvingsrichtlijnen, en bespreekt de eventuele combinatie met de masteropleiding van de 

student. 

Er is een ombudsman aangesteld, die optreedt als bemiddelbaar tussen examinatoren en stu-

denten. De studenten zijn op de hoogte van de invulling van de functie van deze persoon. Onre-

gelmatigheden en conflicten tussen examinatoren en studenten die een correct verloop van de 

examens belemmeren, worden door deze persoon meegedeeld aan de voorzitter van de examen-

commissie, die tussen de betrokkenen bemiddelt. 

Tot slot sprak de commissie ook met de studentenpastor, bij wie de studenten altijd terechtkun-

nen met prangende vragen over studieproblemen of over inhoud. De theologiestudie kan mensen 

namelijk diep raken. Ook met problemen in het privéleven kunnen studenten bij de studenten-

pastor terecht. De rol van een dergelijke vertrouwenspersoon kan volgens de commissie moeilijk 

worden overschat.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Het huidige kwaliteitszorgsysteem van de ETF is gebaseerd op het EFQM-model en is vastgelegd 

in het kwaliteitszorghandboek van de ETF. De kenmerken van dit model komen goed tot uiting in 

de PDCA-cirkel. Het systeem biedt een systematische benadering van alle interne en externe par-

tijen: studenten, afgestudeerden, personeel, werkgevers en vertegenwoordigers uit het werkveld. 

De kenmerken van het kwaliteitszorgmodel komen tot uiting in de Deming Circle, die inhoudt 

dat na het plannen en uitvoeren van het beleid een evaluatie van de resultaten plaatsvindt, op 

grond waarvan aanpassingen en verbeteringen worden aangebracht. Deze aanpassingen en ver-

beteringen zijn op hun beurt een basis voor het maken en uitvoeren van nieuwe plannen. Het 

vernieuwde systeem voor kwaliteitszorg biedt een systematische benadering van alle interne en 

externe partijen: studenten, afgestudeerden, personeel, werkgevers en vertegenwoordigers van 

het werkveld.

Het interpreteren van de resultaten bij de kleine studentenaantallen die de opleiding kent, is niet 

eenvoudig en brengt risico’s met zich mee. Gunstige resultaten kunnen niet zonder meer ver-

taald worden naar goede kwaliteit en vice versa. De uitkomsten van de evaluaties moeten altijd  
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geïnterpreteerd worden in een breder perspectief, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met 

andere academische faculteiten in het algemeen en theologische in het bijzonder.

Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen de studenten en de docenten. Momenteel wordt 

het huidige curriculum geëvalueerd. Dit kan worden geïmplementeerd vanaf het academiejaar 

2013–2014. 

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als goed.

De commissie is van mening dat de interne kwaliteitszorg van de opleiding van een hoog niveau 

is. Het stemt de commissie tevreden dat de opleiding gebruikmaakt van toetsbare streefdoe-

len. Het systeem is aangepast aan de noden van de opleiding. Gezien de kleinschaligheid van 

de opleiding kunnen namelijk geen kwantitatieve meetmethoden worden gehanteerd. Daarvoor 

zijn de studentenaantallen te laag. Langs de andere kant heeft de opleiding wel een erg hoge 

responsgraad: soms meteen 100 procent van de studentenaantallen. Daarom vertelden de kwali-

teitszorgverantwoordelijken dat ze werken aan een instrument om de studenten te ondervragen 

op basis van een kwalitatieve meting. Het zou een vragenlijst worden waarin vijf thema’s aan 

bod komen. Tot nog toe vond deze bevraging slechts op informele basis plaats. Hiervoor maakt 

de opleiding gebruik van de expertise van andere academische instellingen die gewoon zijn om 

met deze kleinschaligheid om te gaan.

De cursusevaluatie na afloop van elk opleidingsonderdeel informeert bij de studenten specifiek 

naar het regelmatige verloop van de examens. Alle studenten krijgen een gelijkluidende vragen-

lijst voorgelegd. De evaluatie bestaat uit 29 vragen, die ingaan op de vijf hoofdonderdelen: inhoud 

van de cursus, presentatie van de lessen, docent, opdrachten en werklast, en het examen. Sinds 

2002–2003 worden die vragen online ingevuld. De antwoorden worden anoniem in een databank 

opgeslagen. In 2009–2010 werd voor het eerst gebruikgemaakt van de evaluatiemogelijkheden 

op ETF Virtual Campus. Na afloop van elk academiejaar krijgen de onderwijsgevenden de over-

zichten toegestuurd, en vervolgens wordt verwacht dat zij daarop hun reactie geven, die als basis 

dient voor het functioneringsgesprek.

Het spreekt voor zich dat, gezien de kleinschaligheid van de opleiding, de lijnen tussen studen-

ten en personeel bijzonder kort zijn. Veel studenten en personeelsleden resideren daarenboven 

samen op de campus; elke ochtend drinken zij bijvoorbeeld samen koffie. Op deze manier vindt 

dagelijks heel wat informeel overleg plaats.

Naast de beoordeling van de verschillende opleidingsonderdelen vindt ook een beoordeling van 

het programma als geheel plaats. Deze betreft de mate waarin doelstellingen van de opleiding 

gerealiseerd worden, de samenhang en coherentie van het programma, de examinering, de com-

municatie met de studenten, de voorzieningen aan de ETF en de opleiding in het algemeen. De 

commissie waardeert deze periodieke evaluatie van het programma; zo kan de opleiding haar 

programma blijven optimaliseren.
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facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende.

De opleiding heeft oor voor de opmerkingen van de studenten en onderneemt in het algemeen 

actie als problemen worden geconstateerd. Gezien het geringe aantal studenten kunnen maar 

weinig voorbeelden van verbeteringsmaatregelen worden vermeld. Een voorbeeld van een verbe-

teringsmaatregel is dat men is overgestapt van een kwantitatieve op een kwalitatieve bevraging. 

De maatregelen tot verbetering van de opleiding situeren zich volgens de commissie vooral op 

het niveau van de kwaliteitszorg. Gezien de kleinschaligheid van de opleiding merkte de oplei-

ding dat ze geen gebruik kon maken van kwantitatieve meetmethoden. Daarvoor zijn de stu-

dentenaantallen te laag. Daarom werkt de opleiding aan een instrument om de studenten te 

ondervragen op basis van een kwalitatieve meting. 

Ook de rol van de studentenraad is onlangs veranderd. Sinds 2004–2005 wordt het medebe-

stuursmodel gevolgd, conform aan het participatiedecreet (19 maart 2004). Sindsdien bestaat de 

Raad van Bestuur voor ten minste 10 procent uit vertegenwoordigers van de studentenraad die 

volwaardig lid zijn. De studentenraad is sinds 2011–2012 ook volwaardig lid van de faculteitsraad. 

De faculteitsraad bestaat nu voor ten minste 10 procent uit stemgerechtigde vertegenwoordi-

gers van de studentenraad. De bevindingen hierover van de studenten en de docenten zijn erg 

positief. Ook in de doctoraatscommissie zijn sinds kort studenten vertegenwoordigd. Toen de 

studenten vroegen om meer deadlines in te voegen in het programma, werd daar rekening mee 

gehouden. Dit waarderen de studenten en de commissie positief.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

Volgens de commissie worden alle stakeholders bij de opleiding bij het programma betrokken. De 

studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad. Deze adviseert de directie op verzoek en 

op eigen initiatief. Minimaal twee keer per semester is er overleg tussen de afgevaardigden van 

de studentenraad met de onderwijscommissie en de directie. Sinds de invoering van het huidige 

kwaliteitssysteem hebben studenten daarenboven de mogelijkheid om op een formele manier 

het beleid bij te sturen. Vier keer per jaar is er een brugoverleg tussen de directie en de studen-

tenraad. Een afvaardiging van de studentenraad heeft eveneens zitting in de raad van bestuur. 

Uiteraard hebben ook studenten die geen deel uitmaken van de studentenraad inbreng, via de 

evaluaties van de opleidingsonderdelen en van het hele onderwijsprogramma. 

De studenten hebben eveneens inbreng gehad in het zelfevaluatierapport. De sterke en zwakke 

punten die ze hebben opgegeven, vinden ze terug in het zelfevaluatierapport. Het rapport werd 

ook teruggekoppeld naar de studenten.

Op ad-hocbasis vinden bijeenkomsten voor afgestudeerden plaats. In 2003–2004 heeft de eerste 

‘Afgestudeerdendag’ nieuwe stijl plaatsgevonden. Ze worden eveneens bij de opleiding betrokken 

via nieuwsbrieven. Daarin komen de ontwikkelingen binnen de ETF aan bod. Voor de huidige 

lerarenopleiding zijn er nog geen afgestudeerden. 
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In 2010 werd met de onderwijsinspectie van het PEGO afgesproken om minstens één keer per 

jaar te overleggen over de lerarenopleiding. Hierbij zal de ETF aan het PEGO recente ontwik-

kelingen communiceren en waar nodig verduidelijken, maar ook zal het PEGO uitleg geven over 

veranderingen die op til zijn in het PEGO. de twee jaar vindt een overleg met het werkveld plaats: 

nu eens in Vlaanderen, dan weer in Nederland. Dit overleg geschiedt volgens de commissie nu 

nog te veel ad hoc. Daarom adviseert de commissie om dit overleg met het werkveld op een meer 

structurele basis te laten plaatsvinden. 

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten goed 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, 
alumni en beroepenveld

voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende.

Wat het gerealiseerde niveau van de opleiding betreft, stelt de commissie geen grote proble-

men vast. Blijkens de beoordeling verwacht de opleiding van de reflectieverslagen een adequaat 

niveau, maar nog niet alle theorie die wordt aangeleerd, is erin terug te vinden. Met name de 

terugkoppeling van de theorie in de praktijk ontbreekt momenteel nog in de reflectie. Het is de 

commissie nog niet erg duidelijk of de studenten ook in staat zijn om goed onderzoek ter verbe-

tering van de onderwijspraktijk te voeren. In de portfolio’s vindt de commissie momenteel nog 

niet terug hoe de studenten over hun eigen onderwijs denken.

De recent afgestudeerde wordt geapprecieerd door het werkveld. Het werkveld is eveneens zeer 

tevreden over de afgestudeerden van de voorloper van deze opleiding. De vertegenwoordigers 

van het werkveld vertelden aan de commissie dat ze een positieve evolutie zien in het niveau van 

de alumni. Het curriculum wordt volgens hen steeds beter. Ze hebben bovendien de indruk dat 

op een zeer goede manier wordt lesgegeven aan de ETF. De studenten zijn volgens hen theore-

tisch goed voorbereid op wat komen moet. Ook de inspectie van het PEGO heeft zowel tijdens het 

werkveldoverleg en/of het afstemmingsoverleg als op informele momenten haar tevredenheid 

uitgesproken over de kwaliteit van de afgestudeerden.

Er is momenteel nog maar één afgestudeerde van de Specifieke lerarenopleiding. Er zijn wel al 

afgestudeerden van de aggregatie, de voorloper van de Specifieke lerarenopleiding. Op basis van 

de evaluaties van deze alumni blijkt dat de doelstellingen van het ETF worden gehaald. De stages 

werden in de voorbije jaren haast altijd succesvol afgerond. Alle studenten die de aggregaats-
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opleiding hebben gevolgd, vinden tijdens het schooljaar na het behalen van het diploma werk in 

het PEGO. 

Echte cijfers van de uitstroom zijn niet voorhanden, maar in het werkveld zijn er meer vacatures 

dan leerkrachten die werk zoeken. 

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

De studentenaantallen zijn zo klein dat over de adequaatheid van het rendement en de studie-

duur weinig veralgemenend kan worden gezegd. De commissie kan dan ook begrijpen dat de 

opleiding geen streefcijfers voor het rendement formuleert. De opleiding houdt goed zicht op de 

ingeschreven studenten, en weet of ze deelnemen aan examens en indien niet, waarom dat zo is. 

Problemen op dit vlak heeft de commissie niet aangetroffen.

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma negatief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwer-

pen tot een negatief eindoordeel over de opleiding.



Specifieke lerarenopleiding – Evangelische Theologische Faculteit 193

aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Zorg ervoor dat de doelstellingen bekend worden bij het werkveld en de studenten.

 – De vertaling van de basiscompetenties naar de eigen doelstellingen kan nauwgezetter. 

 – Schenk meer aandacht aan taal in de doelstellingen.

Onderwerp 2

 – Zorg voor een betere relatie tussen de functionele gehelen en het programma.

 – Waak erover dat er geen spanning optreedt tussen flexibiliteit en volgtijdelijkheid.

 – Zorg voor een goede praktijkbegeleiding van de LIO.

 – Integreer een terugkoppeling van de praktijk naar de theorie in het programma.

 – Tracht de voorkennis van de studenten beter te mobiliseren.

 – Vergroot de instroom naar de opleiding.

 – Zorg voor een structuur voor de studenten die een preservice-training volgen.

Onderwerp 3

 – Zorg ervoor dat de deskundigheid van het personeel voldoende breed is.

 – Ga bij aanstelling van nieuwe personeelsleden op zoek naar profielen met een sterke didactiek 

van de lerarenopleiding.

 – Zorg voor een goede betrokkenheid bij de breedte van het Vlaamse onderwijslandschap.

Onderwerp 4

 – Zorg voor een voldoende omvang van financiële middelen.

Onderwerp 5

 – Er ontbreekt momenteel nog een structurele betrokkenheid van het werkveld bij de opleiding.

Algemeen advies: De commissie raadt de ETF aan om verder te gaan op de ingeslagen weg 

van samenwerking met andere universitaire instellingen, om zo de kwaliteit van de opleiding  

blijvend te garanderen.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma -

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma O

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma V

Facet 2.3 Samenhang van het programma V

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden V

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten G

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+  voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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.



hogeSchool gent
Een onderzoek naar de kwaliteit van 
de Specifieke lerarenopleiding van  
de Hogeschool Gent

Specifieke lerarenopleiding – Hogeschool Gent 195

algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De hogeSchool gent

Dit rapport behandelt de zes Specifieke lerarenopleidingen (SLO) die worden aangeboden door 

de Hogeschool Gent. Het gaat om Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde. Deelcommissie 1 bezocht de opleidingen van 7 tot en 

met 10 maart 2012. 

De Hogeschool Gent is de grootste hogeschool in Vlaanderen, met meer dan 13.000 studenten en 

76 basisopleidingen. Ze bestaat uit drie faculteiten met professioneel gerichte bacheloropleidin-

gen, vier geassocieerde faculteiten en een (faculteit) School of Arts KASK-Koninklijk Conserva-

torium. De hogeschool behoort samen met de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool en de 

Hogeschool West-Vlaanderen tot de Associatie Universiteit Gent. 

In 2009–2010 schreven zich 35 studenten in voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek. 35 ande-

ren volgden de afstudeerrichting muziekpedagogie van de masteropleiding Muziek. 31 studenten 

schreven zich in voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten 

en Drama. Voor Handelswetenschappen zijn dat er 18 en voor Bedrijfskunde 2.

Bij de aanvang van het academiejaar 2011–2012 werden de opleidingen van het Koninklijk  

Conservatorium en KASK ondergebracht in deze School of Arts, zo ook de SLO’s Muziek, Beel-

dende en Audiovisuele kunsten en Drama. Voordien vormden het KASK en het Conservatorium 

twee departementen. Hoewel deze twee SLO’s sterk verwant zijn aan elkaar, zijn er toch belang-

rijke verschillen. De SLO’s sluiten immers aan bij volstrekt verschillende kunstdisciplines, en 

kenmerken zich door een andere onderwijsorganisatie en een specifieke agogisch-didactische 

cultuur. In november 2011 werd in de departementsraad van de School of Arts KASK – Koninklijk  

Conservatorium beslist om een nieuwe opleidingscommissie SLO Kunsten op te richten, die de 

integratie van deze Specifieke lerarenopleidingen tot één Specifieke lerarenopleiding Kunsten 

moet volbrengen en bewaken. De School of Arts ziet een uitdaging in het verbinden van de ver-

schillende kunstdisciplines in de lerarenopleiding, zonder afbreuk te doen aan hun noodzake-

lijke en gewenste eigenheid. Er werd voor deze integratie ook al een voorstel van een geïnte-

greerd curriculum SLO Kunsten geschreven, dat in februari 2012 door de departementsraad van 

de School of Arts werd goedgekeurd. De School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium richt 

naast de SLO’s ook de academische bachelor- en masteropleidingen Muziek, Beeldende en Audio-

visuele kunsten en Drama, en de master-na-masteropleiding Solist: Hedendaagse muziek in. Ook 
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de bacheloropleidingen Interieurvormgeving, Landschaps- en tuinarchitectuur en de bachelor- 

na-bacheloropleiding Landschapsontwikkeling maken deel uit van de School of Arts.

Het Conservatorium werd in 1835 gesticht naar het model van de Ecole Royale de Chant et de  

Déclamation van Parijs. Vanaf de jaren 1970 koos het Conservatorium voor muzikale vernieu-

wing. Sinds het Structuurdecreet (2004) en het nieuwe decreet op de lerarenopleiding (2006) 

wordt de SLO ingericht in het kader van de overgang naar de bachelor-masterstructuur. Er be-

staat een sterke relatie tussen de SLO Muziek en de masteropleiding Muziek, afstudeerrichting 

Muziekpedagogie. Het is voor de studenten binnen deze richting immers mogelijk om al 30 stu-

diepunten van de opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding op te nemen in hun initiële mas-

ter. De SLO Muziek werkt samen met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen 

van de Universiteit Gent, waar de studenten binnen de Specifieke lerarenopleiding de algemeen 

onderwijskundige en pedagogische opleidingsonderdelen volgen. 

Het KASK – de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten – werd in 1751 opgericht. In het 

begin voorzag de academie in lessen tekenen, schilderen, beeldhouwen en bouwkunst. Als 

ondersteuning van de ateliers schilderen en beeldhouwen werden vanaf de jaren 1960 les-

sen fotografie en film ingericht. Daarnaast werden de studenten ook in contact gebracht met 

muziek, experimenteel theater, grafiek en performance. Later werd ook specifieker aandacht 

geschonken aan autonome afstudeerrichtingen, en opleidingen voor deze disciplines en heden-

daagse vormen in de beeldende kunsten als Grafische en Reclamevormgeving, Mode-, Textiel- 

en Toneelkostuumontwerp en 3D Multimedia werden aan het programmaboek toegevoegd. 

Daarnaast werd de eerste lerarenopleiding aan het KASK ingericht. Vanaf het academiejaar 

2007–2008 heeft de lerarenopleiding vorm gekregen in de SLO’s Beeldende en Audiovisuele 

kunsten en Drama. De SLO’s van de School of Arts worden ingericht op de campus Bijloke van 

de Hogeschool Gent, in Gent. De SLO’s Beeldende en Audiovisuele kunsten en Drama werken 

samen met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent, 

waar de studenten binnen de Specifieke lerarenopleiding de algemeen onderwijskundige en 

pedagogische opleidingsonderdelen volgen.

De SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde aan de Hogeschool Gent worden ingericht 

in de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en bestuurskunde (HABE) en delen een-

zelfde curriculum. Bovendien leiden de beide diploma’s tot dezelfde bekwaamheidsbewijzen wat 

lesgeven in het secundair onderwijs betreft. De Geassocieerde Faculteit HABE bevat daarnaast 

de academische bachelor- en masteropleidingen Bestuurskunde en het publiek management en 

Handelswetenschappen, alsook de postgraduaten Social profit en Publiek management, Com-

plementaire internationale studies en Cultuur- en kunstmanagement. Voordien was de Geasso-

cieerde Faculteit het departement Handelswetenschappen en bestuurskunde in de Hogeschool 

Gent. Vanaf het academiejaar 2006–2007 werd de Initiële lerarenopleiding van academisch  

niveau (ILAN) Handelswetenschappen en bestuurskunde definitief vervangen door de SLO’s  

Handelswetenschappen en Bestuurskunde. De SLO’s worden ingericht op de campus Schoon-

meersen (Gent). De SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde volgen op de (academise-

ring van de) initiële masters Handelswetenschappen en Bestuurskunde, die momenteel nog res-

sorteren onder de Hogeschool Gent maar zullen indalen in de Universiteit Gent. In het kader van 

die academisering werd het departement Handelswetenschappen en bestuurskunde omgevormd 

tot de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en bestuurskunde. De SLO’s Handelswe-

tenschappen en Bestuurskunde werken, in functie van die indaling, ook al sterk samen met de 

faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent, waar de stu-

denten in de Specifieke lerarenopleiding nu enkele theoretische vakken volgen. De UGent staat 

tevens in voor de eigenlijke vormgeving van het programma (cf. infra). 
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De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport hebben betrekking op alle varianten en trajecten 

binnen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld. Bij de onderbouwing van de oordelen van 

de verschillende facetten zijn daartoe onderverdelingen voorzien, specifiek voor de SLO’s Han-

delswetenschappen en Bestuurskunde, de SLO’s Muziek/Conservatorium, en de SLO’ Beeldende 

en Audiovisuele Kunsten, en Drama/KASK. Indien de beschrijving en onderbouwing van deze 

opleidingen grotendeels overlapt, werd ervoor gekozen om geen onderverdeling te gebruiken.

onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

Bij de aanvang van het academiejaar 2011–2012 werden de opleidingen van het Koninklijk Con-

servatorium en KASK ondergebracht in de School of Arts. De nagestreefde eindcompetenties en 

de opleidingsdoelen van de SLO’s Muziek, Beeldende en Audiovisuele kunsten en Drama zijn dan 

ook in sterke mate verwant met elkaar. Ondanks dit feit en de nakende fusie van de opleidingen 

zijn toch belangrijke verschillen in deze SLO’s aanwezig (cf. inleiding). 

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende 

voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek.

De visie van de SLO Muziek binnen de School of Arts KASK-Conservatorium is in lijn met de 

missie van het Conservatorium. De missie is verweven met de basisopleiding Muziek en met het 

werkveld deeltijds kunstonderwijs (DKO). 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding ook meerdere referentiekaders als basis gebruikt 

voor de opleidingsdoelen. Enerzijds maakt de opleiding gebruik van het niet officieel document  

‘basiscompetenties van het DKO en die van het secundair kunstonderwijs (KSO)’ om in te spelen op 

de specificiteit van het DKO en KSO. Anderzijds neemt de opleiding de basiscompetenties voor de 

leraar secundair onderwijs als uitgangspunt, zij het dat deze doelstellingen aangevuld werden in 

functie van de vorming tot volwaardige muziekpedagoog. Deze profilering heeft te maken met de 

sterke link tussen de SLO Muziek en de masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Muziekpedagogie. 

De commissie waardeert dat de opleiding haar referentiekaders expliciteert, maar meent dat de in-

tegratie van de verschillende referentiekaders met de basiscompetenties leraar secundair onderwijs 

nog niet voldoende tot uiting komt, waardoor het geheel van de opleidingsdoelstellingen niet volledig 

transparant is. De commissie beveelt de opleiding aan om de verschillende referentiekaders verder 

met elkaar te integreren om de algehele doelstellingen van de opleiding transpanter te maken.

De commissie waardeert tot slot dat de opleiding de eigen profilering en doelstellingen heeft 

afgetoetst met die van binnenlandse en buitenlandse opleidingen. Ze heeft ook kunnen vaststel-

len dat zowel de studenten, de docenten als het werkveld voldoende op de hoogte zijn van de 

doelstellingen van het programma. Er zijn jaarlijkse informatiemomenten voorzien voor zowel 

studenten als docenten. Voor het werkveld bestaat een resonantiecommissie. Daarnaast is er nog 
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een jaarlijks informatie- en vormingsmoment voor mentoren en vakmentoren, waar de oplei-

dingsdoelstellingen worden besproken. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende 

voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat zowel de visies van de Hogeschool Gent, de School 

of Arts als van de SLO herkenbaar zijn in de opleidingsdoelstellingen. De doelstellingen van de 

SLO staan niet los van de doelstellingen van de basisopleiding. De visie en de opleidingsdoelstel-

lingen voegen wel duidelijk doelstellingen toe aan deze van de basisopleiding, die focussen op 

het opleiden van studenten tot kunstenaars die zowel agogisch, maatschappelijk als pedagogisch 

betrokken zijn, en die als leraar in diverse onderwijssettings kunnen fungeren in de domeinen 

kunsteducatie, sociaal-artistiek werk en welzijnswerk.

De commissie stelt vast dat de doelstellingen van de opleiding duidelijk gericht zijn op het be-

heersen van de basiscompetenties. Kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot onder-

wijs- en vormingsprocessen in de cultuurdomeinen audiovisuele en beeldende kunst en drama, 

en met betrekking tot het artistiek onderwijs hebben hierin een duidelijke plaats. Daarnaast 

wordt ook toegespitst op de vaardigheden en technieken die nodig zijn voor het onderricht, vor-

ming en organisatie in diverse cultuurdomeinen. 

De commissie heeft vastgesteld dat de kennis van de doelstellingen en de basiscompetenties bij 

de studenten beperkt is. Dit is volgens de commissie nochtans belangrijk om de studenten kennis 

te laten maken met het pedagogische jargon en om de basiscompetenties, niet alleen impliciet, 

te realiseren.

De commissie waardeert het tot slot dat de opleiding de eigen profilering en doelstellingen heeft 

afgetoetst met die van binnenlandse en buitenlandse opleidingen. Wat de Vlaamse opleidin-

gen betreft, zijn die toetsing en afstemming tussen de verschillende opleidingen ook mogelijk  

gemaakt door de oprichting van een overlegplatform dat alle departementshoofden van de 

Vlaamse kunstopleidingen samenbrengt. 

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende 

voor de Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Geassocieerde Faculteit onderschrij-

ven expliciet de opleidingsdoelstellingen van de SLO van de Universiteit Gent. De doelstellingen 

van de opleidingen zijn gericht op het beheersen van de basiscompetenties, de daaraan gerela-

teerde functionele gehelen en de attitudes. 

In deze opleidingscompetenties worden de basiscompetenties ondergebracht in de tien functionele 

gehelen. Deze competenties steunen vervolgens op drie pijlers: een visie op de professionaliteit van 

de leraar, een leerlinggerichte emancipatorische onderwijsvisie en een academische onderbouw. 

Hoewel de commissie van oordeel is dat de formulering van de competenties, de attitudes en de 

functionele gehelen aan de maat is, meent ze ook dat de impliciete profilering van de opleiding met 
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betrekking tot vakdidactiek, academische en praktijkgerichtheid – die duidelijk is geworden tijdens 

de gesprekken met studenten, docenten en alumni – geëxpliciteerd moet worden in de opleidings-

doelstellingen. De eigenheid van de opleiding kan beter in de verf worden gezet.

De commissie heeft tot slot kunnen vaststellen dat de verschillende betrokkenen voldoende be-

kend zijn met de doelstellingen.

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn voor alle opleidingen.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving van het programma

De Specifieke lerarenopleiding Muziek
De visie op leren en onderwijzen van de Specifieke lerarenopleiding Muziek streeft naar het vor-

men van deskundige muziekpedagogen door de ontwikkeling van enerzijds vakdidactische, on-

derwijskundige en pedagogische kennis en inzichten, en anderzijds persoonlijke competenties. 

Dat wordt in het programma vertaald in de aandacht voor de kunstagogische, kunstdidactische 

en vakdidactische aspecten via onder meer de onderwijsstages en de sociaal-artistieke projecten. 

De opleiding schuift competentiegericht onderwijs naar voren als concept, met een evenwichtige 

verdeling tussen theorie en praktijk in het programma.

Het kernprogramma is opgebouwd uit 60 studiepunten, verdeeld in 4 modules: onderwijskunde 

(15 studiepunten), vakdidactiek (26 studiepunten), theoretische verbreding (8 studiepunten) en 

praktijkverbreding (8 studiepunten). De praktijk- en theoriecomponent zitten verdeeld over deze 

onderdelen en omvatten telkens 30 studiepunten. 

tabel 1: programma Specifieke lerarenopleiding muziek

semester
theoretische 

component

praktijk- 

component
sp

Module Onderwijskunde 15 15

Leren en instructie J 6 6

Kunstagogiek 1 3 3

Didactiek en agogiek van muziek J 6 6

Module Vakdidactiek 4 22 26

Vakdidactiek 1 1 4 4

Vakdidactiek 2 1 4 4

Stage 2 18 18

Module Theoretische verbreding 8 8

Pedagogische componenten van het leraarschap 2 4 4

Onderwijsorganisatie en -beleid 1 4 4

Module Praktijkverbreding 8 8

Seminaries communiceren en reflecteren 2 5 5

Omgaan met diversiteit 2 3 3

Keuzevak J 3 3

totaal 30 30 60
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Naast het modeltraject biedt de opleiding ook flexibele trajecten en een LIO-traject aan. Voor de 

LIO-studenten kunnen vier opleidingsonderdelen vervangen worden door aan de eigen werk-

praktijk verbonden opdrachten. Daarnaast wordt de werkplek tevens de stageplaats. Deze stu-

denten hebben immers al een baan als leraar in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecun-

dair onderwijs of andere richtingen van het secundair onderwijs, en willen het diploma SLO 

Muziek behalen. LIO-studenten werken minstens 70 procent van een voltijdse opdracht om in 

aanmerking te komen voor het traject. Ook studenten die 35 procent van een voltijdse opdracht 

werken, kunnen zich inschrijven voor het LIO-traject. Ze vervolledigen dan een combinatie van 

pre- en inservice-stages. Daarnaast kunnen ze de opleidingsonderdelen ‘Didactiek en agogiek 

van muziek’, ‘Vakdidactiek II’, ‘Seminaries communiceren en reflecteren’ en ‘Omgaan met diver-

siteit’ vervangen door bijkomende opdrachten in hun portfolio op te nemen. De verschillende 

deelstages lopen voor alle studenten, zowel in het secundair onderwijs (6 uur) als in het deeltijds 

kunstonderwijs (34 uur). Dat is tevens het geval voor de peer-observaties (4 uur in het secundair 

onderwijs en 12 uur in het deeltijds kunstonderwijs). 

Studenten kunnen ten slotte deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s.

Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama
De visie op leren en onderwijzen van de SLO’s Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Dra-

ma streven naar het ontwikkelen van startcompetenties bij jonge kunstenaars voor het geven, 

begeleiden en organiseren van onderwijs- en vormingsprocessen binnen de domeinen drama, 

beeldende en audiovisuele kunst. Het didactisch concept steunt daarbij op de wisselwerkin-

gen tussen enerzijds theorie en praktijk, en anderzijds tussen creëren en reflecteren; op pro-

bleemgestuurd, project- en procesmatig leren; en op de realisatie van dialogisch en diagnostisch  

onderwijs. 

Het kernprogramma kent een structuur die de drie leerlijnen van de opleiding volgt, namelijk 

‘Van leren en instructie naar lessenstages’ (38 studiepunten), ‘Van kunstagogiek naar project-

stage’ (18 studiepunten) en ‘Media en communicatie’ (4 studiepunten). De praktijk- en theorie-

component zijn verdeeld over deze onderdelen en omvatten telkens 30 studiepunten. 

tabel 2:  
programma Specifieke lerarenopleidingen beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en Drama

semester
theoretische 

component

praktijk-

component
sp

Leerlijn 1: Van leren en instructie naar lessenstages 38

Leren en instructie J 6 6

Vakdidactiek 1 10 10

Pedagogische componenten van het leraarschap 2 4 4

Stage: lessenstages 18 18

Leerlijn 2: Van kunstagogiek naar projectstage 18

Kunstagogiek 1 3 3

Theorie van de sociaal-artistieke praktijk J 3 3

Stage: projectstage 2 12 12

Leerlijn 3: Media en communicatie 4

Media en communicatie J 4 4

totaal 30 30 60
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Naast het modeltraject, zoals beschreven in tabel 2, biedt de opleiding ook flexibele trajecten en 

een LIO-traject aan. Hoewel een traject is uitgewerkt, werd de opleiding tot op heden nog niet 

geconfronteerd met LIO-studenten. 

Voor alle studenten worden een projectstage en lessenstages in het programma opgenomen.  

De studenten lopen zowel individuele als groepsstages binnen verschillende contexten. Zo lopen 

ze drie lessenstages in zowel het secundair onderwijs (TSO of BSO of KSO, 6 studiepunten) als  

in het deeltijds kunstonderwijs (12 studiepunten). Wat het DKO betreft, wordt een afzonderlijke 

lessenstage voorzien voor de hogere graad (i.e. volwassenen, 6 studiepunten) en één voor de 

lagere graad (i.e. jeugdatelier, 6 studiepunten). De lesstages bestaan telkens uit een observatie-

periode, een participatieperiode en het zelfstandig lessen plannen, geven, evalueren en bijsturen. 

De studenten worden ook verplicht deel te nemen aan de mesotaken. 

Studenten kunnen ten slotte deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde
De visie op leren en onderwijzen, en de vormgeving van de Specifieke lerarenopleidingen binnen 

het departement HABE aan de Hogeschool Gent zijn aangestuurd vanuit de opleidingscommissie 

Lerarenopleiding van de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen van de UGent. De 

vakdidactische component die wordt voorzien aan de Hogeschool Gent, wordt dan ook ingevuld 

vanuit dat overleg. De visie op leren en onderwijzen van de SLO’s geeft aan dat het programma 

een evenwicht moet weerspiegelen tussen het ontwikkelen van instrumentele vaardigheden en 

bredere beroepsgerichte competenties, aangestuurd door een kritische, onderzoekende houding, 

door visie en verantwoordelijkheid, en door creativiteit en kennisontwikkeling. De opleidingen 

stellen competentiegericht onderwijs voorop als concept; kennis, inzicht en toepassingen in  

authentieke contexten in de uitvoering zijn daarbij belangrijk. 

Het kernprogramma is opgebouwd uit 60 studiepunten, verdeeld over 4 categorieën: algeme-

ne opleidingsonderdelen (22 studiepunten), afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen  

(16 studiepunten), keuzeopleidingsonderdelen (4 studiepunten) en stage (18 studiepunten).  

De praktijk- en theoriecomponent zijn verdeeld over deze onderdelen en omvatten telkens  

30 studiepunten. 

tabel 3: programma Specifieke lerarenopleidingen handelswetenschappen en bestuurskunde

semester
theoretische 

component

praktijk-

component
sp

Algemene opleidingsonderdelen 20 2 22

Leren en instructie J 4 2 6

Onderwijsorganisatie en -beleid 1 4 4

Algemene en historische pedagogiek 2 4 4

Psychologie van de adolescentie 1 4 4

Pedagogische componenten van het leraarschap 2 4 4

Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen 6 10 16

Vakdidactiek 1 1 2 4 6

Vakdidactiek 2 2 2 4 6

Vakdidactische uitdieping / verbreding 2 2 2 4

Keuzeopleidingsonderdelen 4 4

Stage 18 18

Stage J 18 18

tOtAAl 30 30 60
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Naast het normtraject biedt de opleiding ook flexibele trajecten aan. Een LIO-traject raadt de 

opleiding af omwille van de sterke praktijkgerichte en competentiegerichte aard van het on-

derwijs in het programma, waardoor noodzakelijke praktijkervaring en aanwezigheid tijdens de 

contacturen vereist zijn om de eindkwalificaties gedegen te kunnen behalen. Voor de studenten 

die al les geven, wordt wel een individueel programma opgesteld, waarbij de stage gedeeltelijk in 

de lesopdracht van de student wordt verwerkt. 

De stage van het normtraject omvat 25 uur observeren, 60 uur zelfstandige onderwijsleeractivi-

teiten en 15 mesoactiviteiten. Daarbij kijken de SLO’s naar ervaring met het brede werkveld. Zo 

geven alle stagiairs ten eerste les in het ASO, TSO, BSO, en in een CVO en het hoger onderwijs. 

Ten tweede komen zowel de tweede als de derde graad aan bod. Ten derde dienen de studenten 

zowel een stageplaats te selecteren van het vrij onderwijs als van het onderwijs van de Vlaamse 

gemeenschap. Ten slotte geven de studenten ook allen les in een grootstedelijke en een niet-

grootstedelijke context.

Studenten kunnen voorts deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s.

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende voor 

de Specifieke lerarenopleiding Muziek.

De commissie heeft vastgesteld dat alle functionele gehelen en basiscompetenties voldoende 

vertaald zijn naar het gehele opleidingsprogramma. Zij waardeert het in het bijzonder dat de 

opleiding voldoende aandacht heeft voor ‘de leraar als inhoudelijk expert’ en ‘de leraar als be-

geleider van leer- en ontwikkelingsprocessen’, onder meer via de aandacht voor vakdidactiek 

in het programma. De opleiding beschikt over een competentiematrix waarin de doelstellingen 

per opleidingsonderdeel worden weergegeven. Via de ECTS-fiches worden de doelstellingen per 

opleidingsonderdeel gecommuniceerd aan de verschillende betrokkenen. 

De studenten twijfelden echter wel over de meerwaarde van sommige onderwijskundige activi-

teiten van het programma. De commissie vindt dit inhoudelijk gezien niet steeds terecht, maar 

wil in dat kader wel opmerken dat het voor de studenten duidelijker zou zijn als het bereikte 

niveau expliciet gekoppeld zou worden aan de basiscompetenties. De competentieverwerving op 

zich zou dan ook beter in beeld moeten worden gebracht voor de cursisten zelf. De commissie 

beveelt aan om de ontwikkelingsportfolio actiever te benutten om de studenten door reflectie tot 

inzicht te brengen wat de bijdrage is van de verschillende opleidingsonderdelen tot het bereiken 

van de basiscompetenties. 

De commissie is van oordeel dat de huidige lijst keuzevakken beter kan afgestemd worden op 

het bereiken van de doelstellingen. Zo zijn niet alle keuzeopleidingsonderdelen gericht op de 

vorming van een muziekpedagoog. Er zijn nochtans verzuchtingen vanuit het werkveld, onder 

andere over de onvoldoende beheersing van de piano. De commissie vraagt de opleiding dan ook 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, zodat de keuzemogelijkheden kunnen ingepast worden 

in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de studenten, en tegemoetkomen aan reële bestaande 

noden. De commissie waardeert het sociaal-artistiek project dat een belangrijke plaats inneemt 

in de SLO Muziek. De doelstellingen zouden volgens de commissie wel duidelijker moeten gere-

lateerd worden aan de basiscompetenties van de opleiding. Studenten gaven bijvoorbeeld aan 
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dat soms projectvoorstellen worden afgekeurd omdat ze niet binnen de doelstellingen passen, 

zonder dat het voor hen duidelijk is waarom dit gebeurt.

Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende voor 

de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

Het programma is volgens de commissie een voldoende concretisering van de eindkwalificaties 

van de opleiding qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De doelstellingen en inhou-

den van de opleidingsonderdelen zijn volgens de commissie een adequate concretisering van de 

decretaal bepaalde basiscompetenties van de leraar, en houden ook rekening met de specifieke 

context van kunstonderwijs. De doelstellingen van de verschillende opleidingsonderdelen zijn 

ook afgestemd op de opleidingsdoelstellingen, wat maakt dat de inhoud van het gehele program-

ma de studenten in staat stelt de basiscompetenties onder alle functionele gehelen in voldoende 

mate te bereiken. De commissie heeft verder kunnen vaststellen dat de eindkwalificaties van de 

opleiding wel zijn vertaald in de leerdoelen van de opleidingsonderdelen van het programma, 

maar ook dat deze nog verder moeten worden geconcretiseerd. 

Door de diverse instroom uit drie opleidingen (Drama, Audiovisuele en Beeldende Kunsten) met 

meer dan vijftien afstudeerrichtingen is interdisciplinariteit duidelijk aanwezig in de opleiding. 

Tijdens onder andere de ‘Introdriedaagse’, de ‘stage Jeugdatelier’ en de ‘Projectstage’ komt het 

interdisciplinaire werken ook terug in een bewust gekozen samenwerking tussen verschillende 

disciplines. Hierbij waardeert de commissie de expliciete aandacht voor vakdidactiek. Ondanks 

het feit dat zij meent dat de studenten het vereiste niveau kunnen behalen binnen onder andere 

‘de leraar als inhoudelijk expert’ in het eigen vakgebied, stelt de commissie wel dat het aanbod 

vakdidactiek verder kan worden uitgewerkt. Niet voor elk van de afstudeerrichtingen is er im-

mers een apart aanbod van specifieke vakdidactiek. Hierdoor moeten studenten soms aansluiten 

bij een andere vakdidactiek die niet altijd voldoende aangepast is aan de eigen noden.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende voor 

de Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De vormgeving van het programma van de SLO ligt volledig bij de faculteit Psychologie en  

pedagogische wetenschappen van de UGent, en ligt dan ook in lijn met de SLO van de UGent.  

De vakdidactische opleidingsonderdelen worden daarnaast ingevuld in onderling overleg met de 

universiteit door de Geassocieerde Faculteit van de HoGent en het opleidingsteam van de SLO.

De commissie heeft vastgesteld dat het programma een voldoende concretisering is van de eind-

kwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De inhoud van 

het programma maakt het dan ook mogelijk voor de studenten om de basiscompetenties te ver-

werven. De drie pijlers die de opleidingscompetenties van de SLO ondersteunen (cf. onderwerp 1), 

worden daarbij duidelijk vertaald naar het opleidingsprogramma dat competentiegericht is en 

dat mogelijkheden creëert voor actief onderzoekend, samenwerkend leren, steunend op kennis 

en inzicht, en toepassingen in authentieke contexten. 
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De doelstellingen van de verschillende opleidingsonderdelen zijn afgestemd op de opleidings-

doelstellingen, en worden geconcretiseerd in de ECTS-fiches. De commissie heeft kunnen vast-

stellen dat de te behalen basiscompetenties voor de studenten echter verder moeten worden 

geconcretiseerd en geëxpliciteerd in de leerdoelen van de verschillende opleidingsonderdelen 

van het programma, zoals die beschreven zijn in de ECTS-fiches. 

De commissie waardeert het dat de opleiding via de organisatie van eigen vakdidactische oplei-

dingsonderdelen waakt over de afstemming van de doelstellingen op de vakinhoudelijke vereis-

ten en de aandacht voor functionele gehelen zoals ‘de leraar als vakinhoudelijk expert’. Op basis 

van de gesprekken met studenten en alumni stelde de commissie vast dat de opleiding aandacht 

besteedt aan het onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek, en voldoende ingaat 

op de relatie tussen vakinhoud, leerplannen en vakdidactiek. Er kan volgens de commissie wel 

nog meer ingespeeld worden op vakdidactisch onderzoek om dit aanbod te versterken. Ook de 

andere functionele gehelen krijgen volgens de commissie voldoende aandacht in het program-

ma, zoals ‘de leraar als innovator’, via de onderzoeksopdrachten waarin de eigen stagepraktijk 

onder de loep wordt genomen. 

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als goed voor de Specifieke 

lerarenopleiding Muziek.

De commissie heeft op basis van het ingekeken studiemateriaal en gevoerde gesprekken vast-

gesteld dat het programma van de SLO Muziek over een sterke professionele en academische 

gerichtheid beschikt. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de verwevenheid van theorie en 

praktijk. De kennisontwikkeling wordt daarbij voorzien door de opleidingsonderdelen ‘Leren en 

instructie’, ‘Pedagogische componenten van het leraarschap’ en ‘Onderwijsorganisatie en -beleid’ 

aan de UGent. De vakgebonden verdieping daarvan vindt plaats in ‘Didactiek en agogiek van de 

muziek’ en in ‘Kunstagogiek’. Het beroepsmatig functioneren en de ontwikkelingen van de ken-

nis, competenties en vaardigheden daartoe komen tevens voor in de opleidingsonderdelen ‘Leren 

en instructie’, ‘Didactiek en agogiek van de muziek’ en ‘Onderwijsorganisatie en -beleid’, waarin 

verwerkingsoefeningen en opdrachten naast de theorie worden voorzien. De verdere praktijk-

vaardigheden worden aangescherpt tijdens de stages, waarbij studenten zowel stage lopen in 

het secundair onderwijs (6 uur) als in het deeltijds kunstonderwijs (34 uur). Deze diversiteit in de 

stage wordt door de commissie sterk gewaardeerd. Het sociaal-artistieke project laat studenten 

daarnaast toe in aanraking te komen met toekomstige beroepsmogelijkheden buiten het klas-

sieke onderwijsparcours. Door tevens peer-observaties (4 uur SO en 12 uur DKO) en intervisies 

te voorzien in het kader van de stage, leren studenten ook kritisch reflecteren, en kritiek krijgen 

en verwerken. 

De professionele gerichtheid wordt volgens de commissie dus gegarandeerd door de veelvul-

dige contacten die studenten hebben met de actuele beroepspraktijk via de stages, de praktijk-

opdrachten, het sociaal-artistieke project en het studiemateriaal, dat volgens de commissie goed 

is afgestemd op de reële beroepspraktijk. 

Door de academisering van het kunstonderwijs acht de opleiding het belangrijk dat ook de aca-

demische gerichtheid een plaats kent in het programma. De commissie stelde vast dat ook de 

academische gerichtheid in het programma aanwezig is. In lijn met het functioneel geheel ‘de 

leraar als innovator en onderzoeker’ komen de studenten dan ook in aanraking met actuele 
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wetenschappelijke literatuur, en wordt het lopende onderzoek van enkele medewerkers van de 

opleiding systematisch vertaald in het programma. Het academisch onderzoek in de vakdidac-

tiek wordt zo bijvoorbeeld op studentbevattelijke wijze gesynthetiseerd en vormt een onderdeel 

van het programma. De commissie wil hiervoor haar appreciatie uitdrukken. Ze denkt ook dat 

het aantrekken van twee wetenschappelijke medewerkers deze evolutie in de SLO Muziek nog 

verder kan zetten. 

De SLO Muziek geeft blijk aandacht te hebben voor de recente onderwijsontwikkelingen in de 

concretisering van het programma. Zo is er aandacht voor competentiegericht en vraaggestuurd 

onderwijs, reflectie, intervisie, zelfstandig leren en peer-observatie. De commissie waardeert dit.

Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als voldoende voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

De commissie heeft op basis van het ingekeken studiemateriaal en gevoerde gesprekken kunnen 

vaststellen dat het programma van de SLO’s Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten en Drama 

een sterke professionele en academische gerichtheid heeft. Daarnaast is er bijzondere aandacht 

voor de verwevenheid van theorie en praktijk. De kennisontwikkeling is geïntegreerd in het pro-

gramma en zijn opleidingsonderdelen, en wordt onmiddellijk en steeds concreter verweven met 

de praktijk (cf. facet 2.1).

De aandacht voor werkveldervaring komt ten eerste aan bod binnen de didactische opleidings-

onderdelen. Deze bestaan uit vier luiken, namelijk microteaching, onderwijsorganisatie en plan-

ning stages, muzische vorming, en tekenen en spel. Tijdens deze vier luiken worden studenten 

stapsgewijs voorbereid op de beroepspraktijk door deze te simuleren (in een klassituatie waarin 

de student lesgeeft), actief te verkennen (voor onder andere stageplaatsen) en ze een eerste keer 

te betreden als lesgever. Ten tweede komen de studenten in aanraking met het beroepenveld via 

de stages. De drie lessenstages vinden plaats in drie verschillende contexten: DKO lagere graad, 

DKO hogere graad en het secundair onderwijs. De lesstages bestaan telkens uit een observatie-

periode, een participatieperiode en het zelfstandig lessen plannen, geven, evalueren en bijstu-

ren. De studenten worden ook verplicht deel te nemen aan de mesotaken, zoals deelname aan 

oudercontacten of het observeren van personeelsvergaderingen op de stageplaatsen. De com-

missie waardeert het dat het programma zowel individuele als groepsstages in verschillende 

onderwijsvormen bevat, wat de studenten van de nodige variatie in professionele gerichtheid 

voorziet. Ook het aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal bevordert de praktijkgericht-

heid. De commissie waardeert het ook dat de opleiding de helft van de stageplaatsen bepaalt, 

wat volgens de commissie bijdraagt tot de kwaliteitsbewaking van de stageplaatsen. De com-

missie apprecieert het ook dat moeite wordt gedaan om een gepaste mentor voor de individuele 

studenten te zoeken in functie van hun discipline. Om de studenten nog beter voor te bereiden 

op de toekomstige beroepspraktijk, dient het programma – zoals eerder vermeld – nog dieper in 

te gaan op de vakdidactiek.

De commissie is van mening dat ook de wetenschappelijke onderbouwing van het opleidingspro-

gramma volstaat. Het cursusmateriaal is voldoende gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, 

en studenten worden gestimuleerd om vakliteratuur te raadplegen. Met betrekking tot de kennis-

ontwikkeling is de commissie echter wel van mening dat er meer aandacht moet komen voor on-

derwijsterminologie. Momenteel wordt die immers stiefmoederlijk behandeld in het curriculum.  

Een goede kennisbasis met betrekking tot het specifieke jargon van de basiscompetenties vindt de 
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commissie een voorwaarde voor diepgaande reflectie, waarbij de reflectie over de beroepspraktijk 

gekoppeld kan worden aan (wetenschappelijke) vakliteratuur en aan theoretische referentieka-

ders. Deze kennisbasis acht de commissie ook noodzakelijk om een diepgaande beheersing te 

realiseren van de verschillende functionele gehelen, zoals ‘de leraar als onderzoeker-innovator’ 

en ‘de leraar als cultuurparticipant’. 

De commissie is van oordeel dat de opleiding aansluiting vindt bij de recente ontwikkelingen 

in het vakgebied. Zo is er aandacht voor de ontwikkelingen in de kunstpedagogiek door onder 

andere de deelname van studenten aan de Zomeracademie in Dworp, waar de studenten onder-

steuning bieden aan de workshops die in de verschillende kunsten worden gegeven.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als voldoende voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie heeft op basis van het beschikbare materiaal en de gevoerde gesprekken vast-

gesteld dat het programma van de SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde voldoende 

professionele en academische gerichtheid kent. 

De professionele component krijgt het duidelijkst vorm in de stage. De studenten dienen voor 

de stage zowel in het algemeen, het technisch en beroepssecundair onderwijs, als in het vol-

wassenenonderwijs (CVO) en het hoger onderwijs te staan. Om een realistisch beeld te krijgen 

van het werkveld, moeten studenten daarnaast ook lesgeven in een grootstedelijke en een niet-

grootstedelijke context, en staan ze zowel in de tweede als in de derde graad van het secundair 

onderwijs. De stages voorzien daarmee volgens de commissie in de nodige variatie. De commissie 

stelde ook vast dat de stagebegeleiding van goede kwaliteit is en zo de professionele gerichtheid 

versterkt. Naast de stage zorgt de aandacht voor vakdidactiek volgens de commissie ook voor de 

nodige voorbereiding op de instap in het werkveld. 

Dankzij de wetenschappelijke onderbouwing van het cursusmateriaal en de aanzetten die stu-

denten krijgen tot reflectie vanuit theoretische kaders en het raadplegen van literatuur in de the-

oretische opleidingsonderdelen, wordt de academische gerichtheid in het programma zichtbaar. 

Toch zou de academische gerichtheid van het curriculum van de SLO’s volgens de commissie 

moeten worden versterkt. Hoewel de opleiding sterk samenwerkt met de faculteit Psychologie 

en pedagogische wetenschappen aan de UGent, wordt momenteel het academisch onderzoek 

waarmee de studenten in aanraking komen, gereduceerd tot de koppeling van de theoretische 

inzichten aan praktijken in het werkveld in het opleidingsonderdeel ‘Leren en instructie’. De 

academische gerichtheid in de praktijkonderdelen, zoals de stage, is echter niet zichtbaar. Een 

overkoepelende reflectieopdracht op metaniveau over de verschillende stages heen, waarin stu-

denten de koppeling moeten maken met eerder opgedane theoretische inzichten, strekt volgens 

de commissie tevens tot aanbeveling. Daarnaast komen studenten niet in contact met onderzoek 

naar vakdidactiek. De commissie vraagt de opleiding dan ook hier werk van te maken. 

In het programma is er bijzondere aandacht voor de verwevenheid van de theorie met de praktijk 

in de algemene opleidingsonderdelen als ‘Leren en instructie’, ‘Onderwijsorganisatie en -beleid’ 

en ‘Algemene en historische pedagogiek’. Binnen deze algemene opleidingsonderdelen worden 

de verschillende referentiekaders betreffende het pedagogisch en didactisch handelen van de  

leraar behandeld, en worden zowel visie- als competentieontwikkeling bij de studenten beoogd. 

De vakdidactische opleidingsonderdelen zorgen voor een geleidelijke voorbereiding op de stage 
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door, via interactieve werkvormen, de verschillende stappen van de les in de praktijk te doorlo-

pen, en door achtergrond te voorzien bij school- en lesgebonden items die het goed functioneren 

van de toekomstige leerkracht moeten garanderen. De vakdidactische opleidingsonderdelen Vak-

didactiek I en II, en de vakdidactische seminaries zijn, naast de theoretische achtergrond die ze 

nog bieden, volgens de commissie dan ook praktijkgericht.

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende voor de Specifieke leraren

opleidingen Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie is van oordeel dat de samenhang van het programma van zowel de Specifieke 

lerarenopleiding van het Conservatorium en het KASK als van Handelswetenschappen en be-

stuurskunde voldoende is. Alle opleidingen voorzien een modeltraject, waarbij het principe van 

geleidelijke praktijkgerichtheid wordt gevolgd. De opleiding start met een meer theoretische ba-

sis, waarbij al enkele praktijkelementen aan bod komen. Deze praktijkcomponent wordt sterker 

naarmate de student in het programma vordert. De commissie is tevreden over het aanwezige 

evenwicht tussen theorie en praktijk in alle trajecten. Vooral in de eigen opleidingsonderdelen 

worden de beide componenten ook geïntegreerd aangeboden, waarbij het voor studenten mo-

gelijk wordt bijvoorbeeld vakdidactische inzichten meteen af te toetsen in de oefenlessen en de 

stage. De samenhang van het programma wordt bewaakt door de aanwezige volgtijdelijkheid 

tussen enkele modules. Zo kan de stage niet worden gestart voor de student de vakdidactische 

modules heeft opgenomen. 

De afstemming van het programma tussen de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen 

en bestuurskunde, de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium en de faculteit Psychologie 

en pedagogische wetenschappen aan de UGent in het kader van de SLO’s is volgens de com-

missie voldoende. Toch heeft zij kunnen vaststellen dat de opleidingen de samenhang tussen 

de theoretische en de meer vakdidactisch gerichte opleidingsonderdelen kunnen verbeteren. De 

studenten ervaren die immers nog te sterk als twee afzonderlijke delen binnen de opleiding. Zij 

zijn wel positief over de samenhang tussen de stage en de vakdidactische opleidingsonderdelen. 

De commissie waardeert het dat de opleidingen inspanningen willen leveren om de samenhang 

tussen de theoretische opleidingsonderdelen die worden uitbesteed en de vakdidactische oplei-

dingsonderdelen aan de eigen faculteit te versterken.

De commissie stelde met tevredenheid vast dat de studenten flexibele leertrajecten kunnen vol-

gen die toch nog voldoende samenhang kennen. Dit gebeurt door de volgtijdelijkheid tussen de 

opleidingsonderdelen te respecteren. Ook voor het LIO-traject in het Conservatorium blijkt de 

samenhang voldoende gewaarborgd.

Binnen het programma van de SLO KASK is de commissie in het bijzonder tevreden over de 

aanwezige leerlijnen, die de samenhang versterken. De eerste leerlijn duidt op de verweven-

heid van theorie en praktijk en op de evolutie van instructie naar het zelfstandig uitvoeren in 

de drie lessenstages. Voor de tweede leerlijn wordt vertrokken vanuit het opleidingsonderdeel 

Kunstagogiek, waarin de theoretische grondslagen van de kunstpedagogiek worden behandeld. 

In ‘Theorie van de sociaal-artistieke praktijk’ wordt die theorie aan de praktijk gekoppeld, zoals 

die bestaat binnen de werkvelden. De projectstage is uiteindelijk een observatie in een door de 

student gekozen werkveld, wat aanleiding geeft tot het ontstaan van zelfstandige inzichten en 

de ontwikkeling van attitudes met betrekking tot het artistiek handelen binnen dat werkveld. De 

derde leerlijn neemt de vorm aan van een jaaropleidingsonderdeel dat de andere twee leerlijnen 
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ondersteunt met theoretische en praktische input uit enerzijds kunsteducatie en sociaal-artistie-

ke projecten, en anderzijds de werkvelden uit het beleidsdomein Cultuur.

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria voor de Specifieke lerarenopleidingen Muziek, Beeldende kunsten, 

Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De opleidingen bestaan uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcompo-

nent omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met 

betrekking tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Muziek,  

Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de Specifieke lerarenopleidingen aan de HoGent elek-

tronische, kwantitatieve metingen uitvoeren bij de studenten om de reële studietijd in kaart 

te brengen. Dit gebeurt sinds 2007–2008 jaarlijks en hogeschoolbreed. De hogeschool vraagt de 

studenten driemaal per semester deel te nemen aan de metingen. Deze gaan steeds over één 

opleidingsonderdeel en over een welbepaalde periode. De studietijdmetingen werken steeds re-

trospectief. De commissie stelde echter vast dat de deelname en respons aan deze bevragingen in 

alle lerarenopleidingen te laag of zelfs onbestaande zijn om enig representatief resultaat te beko-

men. Om een inschatting te krijgen van de reële studietijd, gaan de opleidingen dan ook voort op 

meer informele signalen die zij ontvangen van studenten en op de resultaten van meer algemene 

studentenbevragingen. In het geval van problemen wordt soms ook een focusgroep met studen-

ten georganiseerd om hier beter zicht op te krijgen. De commissie is van mening dat de opleiding 

verdere initiatieven zou moeten ondernemen om de studietijd beter in beeld te brengen. Dit dient 

zowel kwantitatief als kwalitatief op een meer gestructureerde wijze te gebeuren. De studenten 

zouden daarbij ook actief moeten worden aangezet aan de metingen deel te nemen. De com-

missie waardeert het wel dat de goede contacten tussen studenten en docenten ertoe leiden dat 

studenten problemen in verband met de studielast gemakkelijk mondeling kunnen melden en 

dat men bereid is op basis hiervan actie te ondernemen.

Voor de opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding die de UGent organiseert, werkt men met 

een prospectieve methode voor de studietijdmetingen. Groepen van studenten worden daarvoor 

willekeurig samengesteld. Deze groepen nemen elk acht weken per academiejaar voor hun reke-

ning om de studietijd in kaart te brengen. Uit de metingen van de UGent, komen representatieve 

resultaten voort, die gebaseerd zijn op voldoende feedbackmateriaal voor de opleidingsonderdelen 

die tevens voor de SLO’s van de HoGent worden voorzien. Uit de resultaten van de metingen in 

de SLO’s blijkt ook dat de begrote en de reële studietijd voor de opleidingsonderdelen ingericht 

door de UGent kloppen. 

Uit de opgevangen signalen en de gesprekken die de commissie met de studenten voerde, kan 

zij besluiten dat de studielast van het programma in alle lerarenopleidingen haalbaar is. Binnen 

het Conservatorium meldden de studenten wel dat de combinatie van de lerarenopleiding met 

de studie van het eigen instrument erg intensief is, omwille van de veelheid aan opdrachten, 

verslagen en reflecties in de stageportfolio. 
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facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende voor de Specifieke 

lerarenopleiding Muziek.

De commissie heeft vastgesteld dat het didactisch concept in lijn is met de opleidingsdoelstellin-

gen. Het uitgangspunt van het didactisch concept is het verstrekken van onderwijs dat studenten 

in staat stelt competenties, vaardigheden en attitudes te verwerven waarmee ze als muziekpe-

dagogen op een kritisch- reflecterende wijze ondernemend en flexibel in de samenleving actief 

leren. Naast het competentiegericht leren, wordt ook de nadruk gelegd op het coöperatief leren, 

het ontwikkelen van zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, en het creëren van reflectie en 

communicatie over de praktijk en over de vakdeskundigheid van de leraar muziek.

De commissie is van mening dat de operationalisering van het didactisch concept merkbaar is in 

de verscheidene werkvormen en onderwijs- en leermiddelen die in de opleiding worden gebruikt. 

Het vraaggestuurd en constructivistisch werken uit het didactisch concept kan volgens de com-

missie nog verder worden doorgetrokken naar het onderwijs. Daarnaast is de opzet van de port-

folio wel in lijn met het didactisch concept, maar moet meer aandacht geschonken worden aan 

het congruent gebruik ervan door studenten, docenten en mentoren. Indien de interactie tussen 

de verschillende betrokkenen niet optimaal aanwezig is, verliest de portfoliowerkvorm immers 

zijn kracht als ontwikkelingsinstrument. De kwantiteit van de opdrachten voor de portfolio ligt 

dan ook hoog, en de aard van de portfolio is te controlerend. De commissie is van mening dat 

de hierdoor veroorzaakte studielast het doel, de relevantie en het leereffect van de portfolio on-

dermijnt. Zoals vermeld, beveelt de commissie de opleiding dan ook aan meer in te zetten op de 

werkvorm als ontwikkelingsinstrument in plaats van als controle-instrument.

De commissie meent dat de opleiding wel meer dient te investeren in het duidelijk maken van 

het leereffect van de verschillende opdrachten voor studenten. De portfolio zou daartoe meer 

gebruikt kunnen worden als ontwikkelingsinstrument. Doordat er wel gecontroleerd wordt op 

de aanwezigheid van alle documenten, maar de feedback soms via e-mail gebeurt en niet via 

Chamilo, hebben zij de indruk dat het leerplatform eerder een verzamel- en controle-instru-

ment is.

De docenten van de SLO’s reiken cursussen, syllabi, oefeningen, informatie en relevant bron-

nenmateriaal aan. De commissie waardeert verder dat het leerplatform Chamilo een efficiënt 

platform vormt voor het communiceren met studenten over het curriculum en de opleidings-

onderdelen. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als onvoldoende voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding beschikt over een neergeschreven didactisch 

concept dat in lijn is met de opleidingsdoelstellingen. Zo steunt het didactisch concept op de 

volgende pijlers:
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 – de realisatie van dialogisch en diagnostisch onderwijs, door het intensief en persoonlijk  

coachen van de student;

 – een probleemgestuurde invulling van het programma;

 – ervaringsgericht leren, met een accent op proces- en projectmatig leren;

 – theoretische verdieping, met een sterke verankering in de praktijkcomponenten;

 – zelfstudie en kritische zelfreflectie, met als doel het bijsturen en het duiden van de theoretische 

inzichten en praktijkervaringen.

De commissie is echter van mening dat de operationalisering van het didactisch concept niet 

overeenstemt met wat is neergeschreven. Hoewel de commissie wel heeft kunnen vaststellen dat 

de feitelijke uitwerking van de leerlijnen in lijn is met het didactisch concept van de SLO KASK, 

worden volgens de commissie niet alle pijlers doeltreffend geoperationaliseerd in de vormgeving 

en de inhoud van het programma. Zo ontbreekt een probleemgestuurde invulling van het pro-

gramma. Ook de kritische zelfreflectie, met als doel het bijsturen en het duiden van de theore-

tische inzichten en praktijkervaringen, is niet aangetoond. De implementatie en de effectiviteit 

van het didactisch concept, zoals de opleiding het vaststelde, zijn volgens de commissie dan ook 

onvoldoende.

De docenten van de SLO’s reiken cursussen, syllabi, oefeningen, informatie en relevant bronnen-

materiaal aan. De commissie waardeert verder dat het leerplatform Chamilo een nuttig platform 

vormt voor het communiceren met studenten over het curriculum en de opleidingsonderdelen. 

Wel heeft ze vernomen dat de ingestelde limieten niet aangepast zijn aan het gebruik van audio-

visueel materiaal, waardoor op het moment van het bezoek nog een parallel platform gebruikt 

werd. Er werd wel aan een oplossing hiervoor gewerkt.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende voor de Specifieke 

lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde hanteren het didactisch concept zoals het 

is vastgelegd door de UGent voor de SLO. De commissie heeft vastgesteld dat het didactisch 

concept in lijn is met de opleidingsdoelstellingen. Het steunt op de drie pijlers: een visie op de 

verruimde professionaliteit van de leraar, een leerlinggerichte emancipatorische onderwijsvisie 

en een academische onderbouwing. Dit leidt tot een onderwijskundige aanpak op basis van vijf 

kernelementen: competentiegericht onderwijs, actief en samenwerkend leren, in de context le-

ren, nadruk op reflectie en praktijk- en onderzoekvaardigheden die daarvoor als basis dienen, 

coaching en feedback. De commissie meent dat de opleiding hiermee beschikt over een helder en 

compleet didactisch concept, dat het programma kan aansturen.

De commissie is van mening dat het didactisch concept geoperationaliseerd is in de verscheidene 

werkvormen en onderwijs- en leermiddelen die in de opleiding worden gebruikt. De praktijkge-

richtheid die de opleiding voorstaat en die ook aanwezig is in het programma (in de verweven-

heid met de theorie, en in de vakdidactiek en stage), vindt de commissie evenwel niet voldoende 

herkenbaar in het didactisch concept zoals het in het zelfevaluatierapport wordt geformuleerd. 

Principes als probleemgestuurd onderwijs en een inductieve werkwijze komen aan bod, maar 

worden niet geëxpliciteerd in het didactisch concept. De commissie vraagt de opleiding hier dan 

ook voor meer duidelijkheid en transparantie te zorgen. Daarnaast is de opzet van de portfolio in 

lijn met het didactisch concept, maar moet men erover waken dat de portfolio zijn relevantie niet 

verliest, omdat hij te zeer wordt opgevat als een verzamelinstrument voor verslagen en informa-
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tie met betrekking tot de stage. De commissie wil de opleiding dan ook vragen deze werkvorm te 

herzien en de portfolio efficiënt om te vormen tot een volwaardig ontwikkelingsinstrument. De 

commissie is voorts tevreden over de gebruikte groeperingsvormen in de opleiding, waarbij meer 

theoretische onderdelen in grotere en praktijk- en vakdidactische onderdelen in kleinere groepen 

worden georganiseerd.

Ten slotte reiken de docenten van de SLO’s cursussen, syllabi, oefeningen, informatie en relevant 

bronnenmateriaal aan. De commissie waardeert verder dat het leerplatform Chamilo een nuttig 

platform vormt voor het communiceren met studenten over het curriculum en de opleidings-

onderdelen.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleiding 

Muziek.

Het examenreglement van de SLO Muziek is online beschikbaar voor alle betrokkenen. Het be-

staat uit het hogeschoolbrede onderwijs- en examenreglement en de aanvullingen van de School 

of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium. De commissie heeft kunnen vaststellen dat de verschil-

lende evaluatievormen aansluiten bij de verscheidene werkvormen van de opleidingsonderdelen. 

De evaluatiecriteria zijn voor de meeste opleidingsonderdelen ook voldoende afgestemd op de te 

bereiken basiscompetenties. Er is voldoende variatie aanwezig in de evaluatievormen, die zowel 

kennisgericht als praktijkgericht evalueren. De commissie is dan ook van oordeel dat de SLO 

Muziek voldoende toetst of de studenten de doelstellingen hebben gerealiseerd.

De commissie waardeert dat er evaluatiecriteria uitgewerkt zijn voor de stage en het sociaal-

artistiek project. Ze pleit er wel voor meer aandacht te besteden aan het communiceren van deze 

criteria met de studenten. De meerwaarde van het sociaal-artistiek project wordt immers voor 

een deel ondermijnd doordat de doelstellingen niet voor alle studenten duidelijk zijn en te weinig 

gelinkt worden aan de vooropgestelde doelstellingen of basiscompetenties. Het sociaal-artistiek 

project wordt volgens de commissie meer activiteit gericht dan competentiegericht beoordeeld: 

de evaluatie door de instanties waar de stage wordt uitgevoerd, hanteren zelf gekozen evaluatie-

criteria die sterk verband houden met de mate waarop de stageactiviteit al dan niet succesvol is 

verlopen met de doelgroep. De commissie vraagt de opleiding dan ook hiervan werk te maken. 

Ook de stage wordt niet geëvalueerd op een inzichtelijke manier. De standaard beoordelingsfor-

mulieren voor de stagebezoeken bestaan wel, maar ze worden niet systematisch en naar behoren 

gebruikt.

Tijdens de gesprekken met de verschillende betrokkenen van de opleiding heeft de commissie 

kunnen vaststellen dat ze op de hoogte waren van de evaluatiecriteria en de manieren van beoor-

deling. Dit geldt evenwel niet voor de keuze en de evaluatie van het sociaal-artistiek project. De 

commissie heeft ook kunnen vaststellen dat de opleiding hiervoor diverse formele communica-

tiekanalen hanteert. De kwaliteit van de evaluaties wordt ook bevraagd bij de studenten.

Wat de opleidingsonderdelen betreft die de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschap-

pen aan de UGent inricht, wordt het onderwijs- en examenreglement van de UGent gevolgd.
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Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als onvoldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

Het examenreglement van de SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama is online 

beschikbaar voor alle betrokkenen. Het is geënt op het hogeschoolbrede onderwijs- en examenre-

glement (cf. supra). De commissie heeft kunnen vaststellen dat de verschillende evaluatievormen 

die de opleiding hanteert, aansluiten bij de verscheidene werkvormen van de opleidingsonderde-

len. Er was voldoende variatie aanwezig binnen de evaluatievormen, die zowel kennisgericht als 

praktijkgericht evalueren. 

De evaluatiecriteria zijn volgens de commissie echter niet transparant genoeg. De evaluaties 

gebeuren immers aan de hand van criteria die niet expliciet gerelateerd worden aan de eind-

kwalificaties. Enerzijds is het volgens de commissie daardoor voor studenten ook niet geheel 

transparant voor welke doelstellingen bepaalde evaluatiecriteria worden gehanteerd. Anderzijds 

is het door het ontbreken van een koppeling tussen de evaluatiecriteria en de eindkwalificaties 

of basiscompetenties moeilijk voor de commissie om te beoordelen of deze evaluaties ook vol-

doende peilen naar het gerealiseerde niveau van de doelstellingen bij studenten.

De beoordeling van de lesstages bestaat uit tussentijdse evaluaties door de stagebegeleider en 

de stagebezoeker(s). De eindevaluatie gebeurt door een eindjury op basis van de stagedossiers, 

verslagen van de student voor elk stageonderdeel, en op basis van een mondelinge verdediging 

en presentatie. De studenten worden op de hoogte gebracht van de modaliteiten en vereisten via 

een ‘stagewijzer’, die alle informatie met betrekking tot de lessenstages verzamelt. De commissie 

zou de opleiding willen vragen om bij de evaluatie van de stage tevens een afrondend gesprek te 

voorzien tussen de betrokkenen (mentor, begeleider, student). Daarnaast zou men ook feedback 

voor de student moeten voorzien over de uiteindelijke beoordeling van de stage, net zoals de 

opleiding dit al doet voor andere opleidingsonderdelen.

Wat de opleidingsonderdelen betreft die de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschap-

pen aan de UGent inricht, wordt het onderwijs- en examenreglement van de UGent gevolgd.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de SLO Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 

bestaat zowel uit het Onderwijs- en examenreglement van de UGent, voor de opleidingsonder-

delen die daar gedoceerd worden, als uit dat van de HoGent, voor de opleidingsonderdelen die de 

Hogeschool Gent zelf inricht. De examenreglementen en de facultaire aanvullingen daarop zijn 

voor alle betrokkenen online beschikbaar.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de verschillende evaluatievormen die de opleiding 

hanteert, aansluiten bij de verscheidene werkvormen van de opleidingsonderdelen. Er was vol-

doende variatie aanwezig binnen de evaluatievormen, die zowel kennisgericht als praktijkgericht 

evalueren. De commissie wil wel aandacht vragen voor de vakdidactische toetsing, die volgens 
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haar op dit moment niet voldoende gebeurt. De toetsing focust immers op de praktijk van het 

lesgeven zonder expliciete aandacht voor het vakdidactische element hierin.

De evaluatiecriteria en toetsvormen worden gecommuniceerd via de ECTS-fiches van de ver-

schillende opleidingsonderdelen. De commissie stelde vast dat deze criteria voldoende in over-

eenstemming zijn met de vooropgestelde doelstellingen of basiscompetenties. De evaluatie laat 

toe na te gaan of de studenten de eindkwalificaties in voldoende mate bereiken.

Voor de stage bestaan specifieke evaluatieformulieren met duidelijke beoordelingscriteria. De 

evaluatie van het opleidingsonderdeel Stage gebeurt ten eerste op basis van de reflecties in de 

portfolio of de stagebundel, waarin de student reflecties op de stage en tussentijdse beoordelin-

gen door de docent verzamelt. Ten tweede gebeurt de beoordeling op basis van de lesvoorberei-

dingen die de docent analyseert. Ten derde is er het bijwonen van vijf tot acht stagelessen door 

de docent. De stagementor (van de stageplaats) bespreekt de andere lessen met de student, die 

vervolgens een verslag met een zelfevaluatie maakt voor de docent. De commissie is van oordeel 

dat de totale stagebeoordeling hiermee voldoende adequaat en objectief gebeurt. Ze zou echter 

wel aandacht willen vragen voor de formele rol van de stagementor in de eindbeoordeling van 

de stage. Het is niet duidelijk in welke mate de input van de stagementor een invloed heeft op 

het eindresultaat. 

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen Muziek, 

Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De toelatingsvoorwaarden voor de SLO voldoen alle aan de decretale voorwaarden, en sluiten 

volgens de commissie goed aan bij de vooropleiding van de instromende studenten. De oplei-

dingen hebben zicht op de instroomkenmerken van de studenten. In het Conservatorium kun-

nen de studenten de SLO al aanvangen gedurende hun masteropleiding Muziek, wat voor een 

diverse instroom zorgt. Ook in het KASK zijn er enerzijds studenten die simultaan een master 

in Drama, Audiovisuele of Beeldende kunsten volgen, en anderzijds studenten die de masters al 

beëindigden. Er is echter wel een gedegen vooropleiding in het studiegebied gegarandeerd, om-

dat alle studenten al een bachelordiploma bezitten bij het aanvangen van de SLO. De commissie 

waardeert het dat deze opleidingen optimaal gebruik willen maken van de diverse instroom met 

betrekking tot disciplines, in bijvoorbeeld microteaching en opleidingsonderdelen als ‘Media en 

communicatie’. In Handelswetenschappen en bestuurskunde kunnen alleen afgestudeerde mas-

ters de SLO aanvatten. De opleiding wordt hoofdzakelijk aangevat door studenten die recent een 

opleiding beëindigden in Handelswetenschappen of Bestuurskunde aan de HoGent. Daarnaast 

is er een gering aantal studenten dat instroomt vanuit andere hogescholen of dat al enige jaren 

werkervaring heeft. 

De masteropleiding Muziek voorziet bovendien de mogelijkheid om al 30 studiepunten van de 

SLO Muziek te laten indalen (cf. supra). De commissie heeft kunnen vaststellen dat een aanzien-

lijk gedeelte van de studenten de SLO Muziek ook effectief combineert met de master Muziek. 

Alle opleidingen beschikken volgens de commissie over een helder EVC- en EVK-beleid. Daar-

naast spelen de opleidingen voldoende in op de noden van het studentenpubliek via flexibele 

leerwegen, en binnen het Conservatorium via een LIO-traject. De commissie apprecieert tot 

slot in het bijzonder de manier waarop het taalniveau in de opleiding Muziek wordt bewaakt.  
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Potentiële anderstalige studenten moeten voor ze zich inschrijven al kunnen bewijzen dat ze de 

Nederlandse taal beheersen via een door de opleiding geldig bevonden attest. 

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma voldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

SLO Muziek goed

SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama voldoende

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde voldoende

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud

SLO Muziek voldoende

SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama onvoldoende

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde: voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing

SLO Muziek voldoende

SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama onvoldoende

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde voldoende

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn voor alle opleidingen.

In het geval van de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele kunsten en 

Drama maakt de visitatiecommissie een positieve afweging, en is zij van mening dat er in de op-

leiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De commissie komt tot een positief oordeel, omdat ze vindt dat het oordeel ‘onvoldoende’ op fa-

cet 2.7 niet doorslaggevend is in de algehele kwaliteit van het programma van de SLO-opleiding. 
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onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

Het beleid voor aanstellingen, bevorderingen en benoemingen wordt op hogeschoolniveau vast-

gelegd voor alle opleidingen. De Raad van Bestuur van de hogeschool legt ook de personeelsfor-

matie vast, bekrachtigt de aanwijzingen en de bevorderingen, en benoemt personeel op advies 

van de respectievelijke opleidingsgebonden departementsraad of faculteitsraad. Binnen deze 

raden worden verder de taakomschrijvingen van het personeel bepaald. De beleidsteams ken-

nen met andere woorden de vrijheid om zelf het beleid en de instrumenten daarbinnen aan te 

wenden om de personeelsformatie voor hun opleiding in het specifiek mee te sturen. 

De functionering en de evaluatie van het personeel wordt bewaakt binnen de verschillende oplei-

dingen. De evaluatieprocedure voorziet twee soorten evaluaties. Vastbenoemde personeelsleden 

worden vijfjaarlijks geëvalueerd over hun globaal functioneren. Tijdelijke personeelsleden wor-

den steeds geëvalueerd aan het einde van hun contract (gewoonlijk tweejaarlijks). Er wordt de 

personeelsleden gevraagd om ter voorbereiding van deze gesprekken een schriftelijke zelfevalu-

atie op te maken aan de hand van een sjabloon. Aan de hand van deze zelfevaluatiedocumenten 

gebeuren er dan gesprekken met het departementshoofd of de decaan. Er wordt een advies ge-

formuleerd dat besproken wordt met het personeelslid en waarop hij nog kan reageren vooraleer 

de evaluatie definitief is. 

De begeleiding van nieuwe personeelsleden binnen de opleiding wordt gekenmerkt door de laag-

drempelige communicatie binnen de SLO-teams. Hoewel de nieuwe personeelsleden wel formeel 

een coach krijgen toegewezen, wordt de begeleiding gedragen vanuit heel het vaste personeels-

korps. Ook de begeleiding van het personeel is sterk gekenmerkt door de informele sfeer die er 

heerst tussen de docenten onderling en de beleidsteams. 

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als goed voor de Specifieke lerarenopleiding  

Muziek.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de nodige muzische, pedagogische en vakdidactische 

expertise aanwezig is in het personeelsteam. De opleiding selecteert op basis van deze kwalitei-

ten bij de aanwerving. Voor de stages en de opleidingsonderdelen vakdidactiek doet de opleiding 

een beroep op ervaren vakdidactici/musici, die vaak lesgeven in het DKO en daardoor pedagogi-

sche ervaring hebben. Van de pedagogen wordt anderzijds verwacht dat ze muzikaal geletterd 

zijn.

De opleidingsonderdelen die niet gekoppeld zijn aan de eigenheid van de lerarenopleiding Mu-

ziek, worden gedoceerd door docenten van de UGent (cf. supra). Deze samenwerking brengt met 

zich mee dat ook actieve onderzoekers doceren in de opleiding. De inbedding van het onderzoek 

in de initiële masteropleiding Muziek, en in het bijzonder de afstudeerrichting muziekpedagogie, 

zorgde tevens voor een grotere aandacht voor het onderzoek in de SLO. Zo werden verschillende 

doctorandi/onderzoekers aangetrokken om de opleiding mee te dragen (cf. supra).
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De commissie waardeert verder de procedures en beleidslijnen voor het personeelsbeleid die 

op hogeschoolniveau zijn bepaald. Ze heeft ook kunnen vaststellen dat er binnen de opleiding 

aandacht is voor de professionalisering van de medewerkers. Zowel de mogelijkheid hiertoe als 

de actieve motivatie om deel te nemen aan studiedagen en congressen, is aanwezig. Deze profes-

sionaliseringsactiviteiten passen ook adequaat binnen de noden van de SLO Muziek. Zo wordt 

een sterke nadruk gelegd op de mogelijkheden om zich bij te scholen in het kader van muziek-

pedagogiek, muziekdidactiek en de lerarenopleiding Muziek.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als goed.

De commissie is van oordeel dat het personeel gekwalificeerd is op inhoudelijk en onderwijskun-

dig vlak, alsook met betrekking tot de organisatorische en didactische vaardigheden die van hen 

vereist zijn. Bij de selectie en aanwerving van personeel wordt zowel gezocht naar pedagogen 

die niet noodzakelijk beoefenende kunstenaars hoeven te zijn, als naar goede lesgevers die ac-

tief zijn in het werkveld. De expertise van de docenten in de (kunst)praktijk is voor de opleiding  

belangrijk, gezien de specifieke expertise die deze lesgevers bezitten. 

De commissie heeft vastgesteld dat de ervaring van de docenten in de kunstpraktijk de kwaliteit 

van het personeel inderdaad versterkt. De impact ervan op het programma in de vorm van aan-

gepaste en gerichte vakdidactiek is volgens de commissie dan ook duidelijk. De opleiding heeft 

ook expliciet aandacht voor het aanwerven van onderzoeksgerichte medewerkers. Er is al in vol-

doende mate onderzoeksexpertise aanwezig bij de docenten, en de commissie heeft op basis van 

de gesprekken vertrouwen in de verdere uitbouw van die onderzoekscomponent in het korps. Zo 

zijn/waren enkele docenten van de opleiding actief betrokken bij onderzoeksactiviteiten in het 

kader van onder andere leermethodieken voor het kunst- en regulier onderwijs. Een docent van 

de SLO is ook copromotor van een PWO-onderzoek rond community arts in Gent.

De commissie heeft verder kunnen vaststellen dat het personeelskorps van de SLO sterk gemo-

tiveerd is, en zich ten volle identificeert met de opleiding en het werk dat men daarin verricht. 

De diversiteit inzake (praktijk)expertise is dan ook voldoende groot om aan de studenten een 

gerichte invulling van het SLO-programma te garanderen. 

Hoewel de ervaring in het werkveld al centraal staat bij de aanwerving van personeelsleden, en de 

aanwezige expertise volgens de commissie de kwaliteit van het personeel verzekert, kan men meer 

aandacht schenken aan het opleidingsgebonden professionaliseringsbeleid van het personeel. De 

opleiding voorziet in haar begroting wel degelijk een budget voor bijscholingsactiviteiten, maar 

een uitgestippeld beleid is daartoe niet aanwezig. Zo zou de opleiding meer systematisch in kaart 

kunnen brengen welke expertise al aanwezig is in de opleiding en welke – mits professionalisering 

– nog aan te scherpen is. De commissie wil de opleiding dan ook vragen het professionaliseringsbe-

leid verder vorm te geven en te implementeren. De commissie waardeert ten slotte de procedures 

en beleidslijnen voor het personeelsbeleid die op hogeschoolniveau zijn bepaald.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde.
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De commissie is van oordeel dat het personeel voldoende is gekwalificeerd op inhoudelijk en 

onderwijskundig vlak. De vaste personeelsleden van de opleiding kregen een onderwijskundige 

opleiding en bezitten een diploma van een aan het vakgebied relevante licentiaats- of master-

opleiding (respectievelijk in de Economische en Handelswetenschappen). Eén van hen is tevens 

pedagogisch adviseur voor het secundair onderwijs. Door de kleinschaligheid van de opleiding is 

de betrokkenheid bij de opleiding, zowel op het vlak van beleid als het inrichten/vormgeven van 

opleidingsonderdelen, groot (zie ook facet 3.2).

De opleiding heeft ook een duidelijk langetermijnperspectief uitgestippeld. De criteria voor aan-

werving worden bepaald aan de hand van het functieprofiel. Bij het uitschrijven van de vacatures 

(op departementaal niveau) wordt eveneens rekening gehouden met de specifieke onderwijsno-

den. 

Voor een aantal opleidingsonderdelen doet de opleiding een beroep op docenten van de UGent 

(cf. supra). Deze samenwerking brengt met zich mee dat ook actieve onderzoekers doceren in de 

opleiding.

De SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde beschikken niet over een duidelijk oplei-

dingsgebonden professionaliseringsbeleid. Het gebrek aan een adequate formalisering ervan kan 

volgens de commissie te wijten zijn aan de lage kwantiteit dat het korps kenmerkt. De commissie 

vraagt de opleiding hier niettemin werk van te maken. Ook heeft de commissie vastgesteld dat 

er nauwelijks ruimte is voor de docenten om eigen (vak)didactisch onderzoek op te zetten. Ze 

beveelt aan hier ook ruimte voor te maken om de academische onderbouwing van de opleiding 

te versterken.

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

Bij de bespreking van de VTE die actief zijn in de opleiding werd het aandeel VTE dat de UGent 

binnen de opleiding voorziet, niet meegerekend. De reden hiervoor is dat de faculteiten aan de 

HoGent geen precies zicht hebben op het volume in hun totale opdracht dat voorzien wordt voor 

de studenten van de SLO’s aan de HoGent. De meeste contacturen worden immers gemeen-

schappelijk over de richtingen van HoGent en UGent ingericht.

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als goed voor de Specifieke lerarenopleiding 

Muziek.

Volgens de commissie beschikt de opleiding over het nodige aantal personeelsleden om de oplei-

ding kwalitatief en in kleine groepen vorm te geven. Het gaat over 4,4 VTE, waarvan 0,3 VTE voor 

een doctoraal onderzoeker. Het aantal vaste personeelsleden is stabiel, en er is weinig verloop. 

Vakdidactici worden aangeworven a rato van de aanmeldingen voor specifieke disciplines of in-

strumentenfamilies. De commissie heeft echter kunnen vaststellen dat dit de continuïteit van de 

opleiding niet bedreigt. Uit het ZER en de gesprekken met het beleidsteam en de docenten van 

de opleiding is immers gebleken dat de opleiding de vakdidactiek adequaat groepeert per instru-

mentenfamilie, waardoor het aantal gastdocenten stabiel blijft. De financiering van de vakdidac-

tici is volledig afhankelijk van de School of Arts. Deze kosten lopen sterk op. De commissie heeft 

hier begrip voor, maar wil benadrukken dat deze specifieke vakdidactische begeleiding nodig is 

om de SLO Muziek adequaat inhoudelijk vorm te geven.
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De begeleiding van de stages, het sociaal-artistieke project, de portfolio’s en de inter- en super-

visies gebeurt door de pedagogische personeelsleden van het korps. Ze verzorgen daarnaast ook 

nog 14 studiepunten binnen het curriculum van de SLO. Voor deze taken voorziet de opleiding 

in totaal 1,8 VTE. Dit lijkt de commissie net voldoende, gezien het sterk stijgende aantal stu-

denten in de opleiding (70 studenten in 2009–2010). Ze heeft deze verzuchting ook genoteerd uit 

de gesprekken die ze heeft gevoerd met de betrokkenen van de opleiding. Het stijgende aantal 

LIO-studenten, die op papier een vermindering van werklast met zich meebrengen, is in realiteit 

de grootste factor. De begeleiding die voorzien moet worden vanuit de opleiding is dan ook veel 

groter.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

In de SLO’s worden vijf personeelsleden belast met een onderwijsopdracht ten bedrage van 3,6 

VTE. In realiteit gaat het hier om drie voltijdse personeelsleden van de HoGent, van wie twee 

volledig in de SLO actief zijn. Daarnaast voorziet de opleiding 0,8 VTE voor een personeelslid dat 

belast is met een onderzoekopdracht. 

De commissie heeft vastgesteld dat de omvang van het personeel volstaat in verhouding tot 

het aantal studenten, de gekozen werkvormen en de begeleiding. In het huidige academiejaar 

2011–2012 ligt de student-lectorratio rond 6,5-1 (student-docent) voor de onderwijskundige en 

begeleidingsactiviteiten. 

De afgelopen jaren was het personeelsbestand stabiel. Uit de gesprekken is gebleken dat in het 

kader van het verouderende korps al maatregelen worden genomen om die continuïteit te blijven 

bewaren. De commissie waardeert dit.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De opleiding huurt voor 26 studiepunten opleidingsonderdelen van de UGent. De commissie 

heeft vastgesteld dat de omvang van het eigen personeel in verhouding is met het aantal stu-

denten, de gekozen werkvormen en de begeleiding. In 2010–2011 werd een totaal van 0,7 VTE 

voorzien om de gemiddeld 22 studenten te begeleiden en te onderwijzen voor in totaal 34 studie-

punten. Binnen de SLO wierf de HoGent twee docenten aan als praktijkassistent; ze zijn daarbij 

aangesteld voor 50 en 20 procent. 

Aangezien slechts twee docenten instaan voor de vakdidactische opleidingsonderdelen en de 

beleidstaken die nodig zijn voor de opleiding, is de betrokkenheid groot. Maar de commissie heeft 

tevens moeten vaststellen dat hierdoor ook de verantwoordelijkheden voor het curriculum en de 

dagelijkse gang van zaken te geconcentreerd zijn, wat de continuïteit van de opleiding zou kun-

nen bedreigen. De kleinschaligheid van het korps en de grote mate aan autonomie zou volgens de 

commissie ten minste aangevuld moeten worden met een (externe) omkadering die constructief-

kritisch kan optreden (i.e. a critical friend).
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Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel

SLO Conservatorium goed

SLO KASK goed

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel

SLO Conservatorium goed

SLO KASK voldoende

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn binnen alle opleidingen.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De materiële infrastructuur op de campussen Schoonmeersen (Handelswetenschappen en Be-

drijfskunde) en Bijloke (Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama) zijn vol-

gens de commissie voldoende ingericht voor alle SLO’s. Er zijn op de beide campussen voldoende 

uitgeruste leslokalen en vakspecifieke lokalen aanwezig, die de ruimte bieden om in adequate 

vakdidactiek te kunnen voorzien. 

De algemene opleidingsonderdelen worden ingericht in de aula’s van de faculteit Psychologie en 

pedagogische wetenschappen van de UGent. Ook voor keuzeopleidingsonderdelen in de Specifie-

ke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde wordt een beroep gedaan op de 

infrastructuur van de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen aan de UGent, waar 

deze opleidingsonderdelen ook worden ingericht. De commissie heeft deze specifieke materiële 

voorzieningen bezocht tijdens haar bezoek aan de UGent. 

Voor de vakdidactiek Muziek zijn er op de campus Bijloke voldoende instrumenten en een ade-

quate muziekinformaticaomgeving ter beschikking van de studenten. Er zijn ook een opname-

studio, oefenzalen en studieruimtes om het onderwijs adequaat te ondersteunen. Ook voor de 

vakdidactiek Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama zijn voldoende vakspecifieke 

lokalen voorzien. Op de campus Bijloke zijn er daarnaast in het kader van de opleidingen Audio-

visuele en Beeldende kunsten en Drama een grote polyvalente ruimte, een tentoonstellingsruim-

te, een auditorium en een filmstudio. Er is tevens een gedeeld lokaal voor studenten en docenten 

voorzien, waarbinnen zich ook een kleine, vakspecifieke bibliotheek bevindt. De commissie vindt 

deze gemeenschappelijke ruimte in het bijzonder een positieve zaak, omdat ze de laagdrempe-

lige communicatie tussen studenten en docenten sterk bevordert. De commissie is van oordeel 

dat de materiële voorzieningen op de campus Bijloke aan de maat zijn, maar wil wel opmerken 
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dat de vakspecifieke voorzieningen er zijn voor alle opleidingen, en dat deze dus niet specifiek 

voor de SLO zijn bedoeld.

Naast de werkingsmiddelen die de SLO ontvangt vanuit de School of Arts, ontvangt ze ateliergel-

den van de studenten. Voor de studenten van de SLO ligt dit bedrag op 60 euro per jaar. Ze worden 

mee opgenomen in de begroting, en een verantwoording voor de besteding is terug te vinden in 

de jaarverslagen. Concreet worden de ateliergelden van de SLO ingezet voor de driedaagse die ze 

organiseert in Dworp (cf. supra), zo heeft de commissie vastgesteld. Sommige atelierfaciliteiten 

zijn momenteel financieel gedragen door enkele lectoren. De commissie wil hier toch aandacht 

voor vragen van het beleidsteam, omdat dit een gevaar inhoudt voor de continuïteit van de oplei-

dingskwaliteit. Misschien kan de nieuwe samenwerking binnen de School of Arts hier een uitweg 

bieden.

De algemene voorzieningen waarvan de studenten kunnen gebruikmaken, zijn ook voldoende. 

Zo zijn ontmoetingsruimtes, studentenrestaurants en -cafetaria’s, en werkruimtes voorzien. Ook 

de ICT-lokalen en de ICT-voorzieningen zijn volgens de commissie aan de maat. Er is bovendien 

draadloos internet beschikbaar op de beide campussen. De opleidingen gebruiken het elektro-

nisch leerplatform Chamilo. 

Naast de bibliotheek van de hogeschool beschikken de verschillende faculteiten en vakgebieden 

over eigen bibliotheken met een specifieke collectie. Daarnaast kan men ook gebruikmaken van 

de bibliotheken van de Universiteit Gent.

De bibliotheek van het Conservatorium is een uitgebreide bibliotheek met een wetenschappe-

lijk karakter. De bibliotheek heeft zowel een functie op het vlak van onderwijs als op het vlak 

van onderzoek. Bij het aanleggen en uitbreiden van de collectie wordt rekening gehouden met 

de pedagogische, wetenschappelijke, bewaar-, erfgoed- en samenwerkingsaspecten. Ook voor de 

opleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama – die oorspronkelijk werden on-

dergebracht in het departement KASK – wordt een specifieke bibliotheekcollectie voorzien op de 

campus Bijloke, waarvan de studenten gebruik kunnen maken. Bij het aanleggen en uitbreiden 

van de collectie wordt rekening gehouden met de pedagogische, wetenschappelijke aspecten van 

de opleidingen binnen de School of Arts. Naast de papieren collectie bevat de bibliotheek ook 

een gedegen elektronische afdeling met voor het vakgebied relevante webcatalogi en (full-text) 

databanken. 

Op de campus Schoonmeersen wordt een specifieke bibliotheekcollectie voorzien voor de Geas-

socieerde Faculteit Handelswetenschappen en bestuurskunde, waarvan de studenten gebruik 

kunnen maken. Deze bibliotheek vormt een deel van het in 2009 geopende leercentrum op de 

campus. Er zijn naast de bibliotheek werkruimtes, ICT-voorzieningen, vergaderlokalen en an-

dere faciliteiten voorzien. Bij het aanleggen en uitbreiden van de collectie wordt rekening gehou-

den met de pedagogische en wetenschappelijke aspecten van de opleidingen die op de campus 

Schoonmeersen worden ingericht, en dus ook met de SLO’s. Naast de papieren collectie bevat de 

bibliotheek ook een gedegen elektronische afdeling met voor het vakgebied relevante webcata-

logi en (full-text) databanken. 

facet 4.2 studiebegeleiding

De hogeschool heeft een duidelijk beleid inzake studie- en studentenbegeleiding. Dit zet sterk in 

op het communiceren met en het informeren van studenten en potentiële studenten. De SLO’s 

worden ondersteund door de hogeschool- en facultaire organisaties van de studie- en studenten-

begeleiding. Zo worden in de School of Arts en de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschap-
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pen en bestuurskunde ombudspersonen voorzien, bij wie de studenten terechtkunnen voor 

kwesties rond onderwijs of examens. 

De hogeschool en de faculteiten informeren potentiële studenten via de website en infodagen, 

die jaarlijks driemaal worden georganiseerd. Daarnaast zijn de opleidingen ook aanwezig op ex-

terne SID-in’s of informatiemomenten, waarop de studietrajectbegeleiders van de faculteiten 

informatie verschaffen aan kandidaat-studenten. Voor nieuwe studenten richt de School of Arts 

in september ook een onthaalweek in, waarin de mogelijkheden van de studievoorzieningen en 

studie- en trajectbegeleiding worden toegelicht.

Sovoreg vzw voorziet verder de sociale dienstverlening in de hogeschool, zoals financiële onder-

steuning, studentenrestaurants en cafetaria’s, en studentenkamers tegen een sociaal tarief. Ook 

verhuurt ze fietsen en bevordert ze cultuurparticipatie, steunt ze studentenorganisaties en doet 

ze aan arbeidsbemiddeling voor studenten bij het vinden van een studentenjob. Voor psycho-

sociale ondersteuning verwijst Sovoreg door naar het samenwerkingsverband Psynet.

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek.

De opleiding kan rekenen op een degelijke ondersteuning door de centrale diensten van de Hoge-

school Gent (zie boven) en investeert daarnaast zelf in studentenbegeleiding.

De commissie heeft wel kunnen vaststellen dat de opleiding voldoende efficiënte activiteiten 

doorvoert met betrekking tot de instroombegeleiding. Zo is voor de studenten een informatie-

vergadering voorzien aan het begin van het academiejaar, over onder andere de opmaak van 

het curriculum en de mogelijkheid tot flexibele leerwegen. De commissie is van oordeel dat stu-

denten bij de inschrijving wel beter geïnformeerd moeten worden over het mogelijke conflict 

tussen hun artistieke ambities en de nodige inzet voor de SLO-opleiding. Tijdens de gesprekken 

met studenten en alumni is immers duidelijk naar voren gekomen dat het voor studenten die de 

opleiding in één jaar willen volgen moeilijk is de opleiding te combineren met het onderhouden 

of verder werken aan hun artistieke competenties.

In het kader van de studiebegeleiding van de studenten gebruikt de SLO Muziek ook een inter-

actieve portfolio, waarmee de vooruitgang van de studenten in hun stage of LIO-traject in kaart 

wordt gebracht. Ook voor stagementoren zijn de docenten van de opleiding vlot te bereiken. Er 

is voor hen dan ook een adequate informatievoorziening voorzien. De commissie is van oordeel 

dat de studiebegeleiding van de studenten voldoende is, maar vindt dat er meer specifiek moet 

worden ingezet op de noden van de ‘kleine’ SLO, omdat de studie- en studentenbegeleiding nu 

vooral facultair wordt ingericht. 

De opleiding beschikt over de nodige traject- en studiebegeleiders op het niveau van de School 

of Arts. De studenten, zo heeft de commissie tijdens de gesprekken kunnen verifiëren, weten ook 

hoe ze deze kunnen bereiken en wie de ombudspersoon is. De opleidingsgebonden studiebege-

leiding wordt verder sterk gedragen door de docenten van de SLO, die door de laagdrempelige 

cultuur vlot bereikbaar zijn voor studenten. 

Zo wordt al aan het begin van het academiejaar de stagehandleiding ter beschikking gesteld via 

het elektronisch leerplatform. Hoewel de communicatie en de studiebegeleiding binnen de SLO 

volgens de commissie aan de maat zijn, kan voor de niet-opleidingsinhoudelijke informatievoor-
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ziening aan studenten nog meer ingezet worden op het elektronisch leerplatform Chamilo. De 

commissie vraagt de opleiding dan ook aandacht voor een systematisch en formeel gebruik van 

het platform. 

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama 

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen  

Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

De opleiding kan rekenen op een degelijke ondersteuning door de centrale diensten van Hoge-

school Gent (zie boven) en investeert daarnaast zelf in studentenbegeleiding.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding voldoende efficiënte activiteiten door-

voert met betrekking tot de instroombegeleiding. Zo zijn introductiedagen aan het begin van het 

academiejaar voorzien voor de SLO-studenten, waarop de studenten een toelichting krijgen over 

het curriculum en de werking van de opleiding en de School of Arts, alsook van de mogelijkhe-

den tot flexibele leerwegen. Verder stellen studenten hun portfolio’s aan elkaar voor, worden de 

docenten voorgesteld en wordt de introductieoefening ‘muzische vorming in het basisonderwijs’ 

voorbereid. De opleiding organiseert ook een driedaagse, waarop men studenten bewust maakt 

van de competenties en kennis die ze nog zullen moeten verwerven in de loop van de SLO.

De opleiding beschikt over de nodige traject- en studiebegeleiders op het niveau van de School 

of Arts. De studenten, zo heeft de commissie tijdens de gesprekken kunnen verifiëren, weten ook 

hoe ze deze kunnen bereiken en wie de ombudspersoon is. De commissie is van oordeel dat de 

studiebegeleiding voor de studenten over het algemeen toegankelijk en voldoende is, maar vindt 

deze op dit moment te informeel. Ze vraagt hier dan ook aandacht voor. De communicatie en 

informatievoorziening aan studenten kan men bijvoorbeeld beter formaliseren en centraliseren. 

Op dit moment gebeuren die te gefragmenteerd en niet eenduidig via bijvoorbeeld het elektro-

nisch leerplatform.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen Handels

wetenschappen en Bestuurskunde.

De opleiding kan rekenen op een degelijke ondersteuning door de centrale diensten van Hoge-

school Gent (zie boven). De opleiding beschikt ook over de nodige traject- en studiebegeleiders op 

het niveau van de Geassocieerde Faculteit. De studenten weten ook hoe ze deze kunnen bereiken 

en wie de ombudspersoon is.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding efficiënte activiteiten doorvoert met 

betrekking tot de instroombegeleiding. Zo is alle informatie over de SLO’s beschikbaar op de web-

site van de hogeschool en de faculteit. Potentiële studenten kunnen ook een individuele afspraak 

krijgen met de opleidingscoördinator om de inhoud, het curriculum en de mogelijkheden van en 

in de opleiding te bespreken. 

De opleidingsgebonden studiebegeleiding wordt verder sterk gedragen door de docenten van de 

SLO, die door de laagdrempelige cultuur vlot bereikbaar zijn voor studenten. De commissie is van 
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oordeel dat de studiebegeleiding voor de studenten over het algemeen toegankelijk en goed is, en 

dat de opleiding deze duidelijk formeel heeft vastgelegd.

De opleiding informeert de studenten ook consequent via de diverse informatiekanalen (onder 

andere via het elektronische leerplatform en ad valvas). Studenten kunnen voor algemene in-

formatie terecht op de algemene website van de Geassocieerde Faculteit, waar de informatie 

omtrent studenten- en studiebegeleiding duidelijk wordt verzameld. De elektronische leeromge-

ving Chamilo biedt echter nog talrijke mogelijkheden in het kader van de studiebegeleiding en 

communicatie, die de opleiding op dit moment nog niet steeds efficiënt inzet. Meer specifiek kan 

de communicatie en informatievoorziening aan studenten volgens de commissie beter geforma-

liseerd en gecentraliseerd worden op het elektronisch leerplatform, en beter inhoudelijk gericht 

worden op de studenten van de SLO.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen voldoende

facet 4.2 studiebegeleiding

SLO Muziek goed

SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama voldoende

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn voor alle opleidingen.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

De kwaliteitsbewaking van de SLO’s is ingebed in een facultaire en hogeschoolbrede cultuur van 

systematische zelfevaluatie. De Hogeschool Gent beschikt over een centraal kwaliteitszorgbeleid, 

gebaseerd op systematische zelfevaluatie en regelmatige bevragingen van de belanghebbenden, 

studenten, afgestudeerden en het werkveld. De hogeschool heeft ook kwaliteitszorgcoördinato-

ren op hogeschool- en departementaal niveau aangesteld, en volgt het visitatie- en accreditatie-

proces op. 

Binnen de Geassocieerde Faculteit en de School of Arts organiseert een kwaliteitszorgmede-

werker de bevragingen. De bevraging van studenten gebeurt aan de hand van vragenlijsten die 

de hogeschool opstelt en die alle faculteiten hanteren. Er zijn standaardenquêtes opgesteld 

voor de bevraging van afzonderlijke opleidingsonderdelen, de opleiding, de stage, eindwerken 

en projecten. Per semester worden in dat kader twee à drie (afgesloten) onderwijsactiviteiten 

bevraagd, waardoor om de vier jaar alle opleidingsonderdelen aan bod komen. Verder wordt de 

opleiding jaarlijks als geheel bevraagd (inhoud, theorie en praktijk, onderwijs- en examenorga-

nisatie, algemene ondersteuning, infrastructuur enzovoort). Deze bevraging gebeurt bij instro-

mers en afstuderenden. Ook wordt de stage geëvalueerd. De meeste informatie komt voort uit 

zelfreflectierapporten in de portfolio. Soms worden aanvullend de enquêtes gebruikt. Ook wat 

de bevragingen van alumni betreft, hanteren alle SLO’s de gestandaardiseerde bevragingen. 

Om de vijf jaar worden alumni bevraagd. 
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De resultaten van bevragingen worden gerapporteerd aan de onderwijsdirecteur en besproken 

door de opleidingscommissies. De onderwijsdirecteuren volgen de evaluaties en bevragingen ver-

der op en formuleren verbeteringsdoelen. De betrokkenen van de verschillende SLO’s krijgen 

feedback over de resultaten en verbeteringsacties. Elk academiejaar wordt binnen de facultei-

ten een jaaractieplan opgesteld waarin verbeteringsacties worden opgenomen, die geformuleerd 

werden op basis van de enquêteresultaten. 

Binnen de School of Arts en de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en bestuurs-

kunde is een departementsraad actief, waarin zowel verkozen personeelsleden als studenten 

zitting hebben. Daarnaast zijn enkele betrokkenen uit het werkveld die bij het profiel van de 

faculteit aansluiten, lid van de departementsraden. Elke opleiding en dus ook de SLO’s hebben 

daarnaast een opleidingscommissie, die ondergeschikt is aan de departementsraad. Deze wordt 

voorgezeten door een personeelslid dat door de departementsraad wordt aangeduid op collegiale 

voordracht, en bestaat uit andere personeelsleden die de rol van commissieleden vertolken. De 

personeelsleden worden verder betrokken bij de opleiding en de faculteit via het departementaal 

onderhandelingscomité, de vakgroepen, de stafvergaderingen en de cel Onderwijs. Ook enkele 

studentenvertegenwoordigers hebben zitting in de opleidingscommissies en de departements-

raad. 

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek, 

Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie is van oordeel dat de SLO’s de gestandaardiseerde bevragingen die de hogeschool 

ter beschikking stelt, naar behoren uitvoeren en de resultaten naar behoren analyseren. De com-

missie heeft kunnen vaststellen dat systematisch metingen worden uitgevoerd vanuit het meet-

plan. Zo worden de periodieke evaluaties gehouden bij de alumni van de SLO’s niet gekoppeld 

aan toetsbare streefdoelen. De commissie vraagt hiervoor dan ook de nodige aandacht. Voor de 

SLO Muziek zijn resultaten van de eerste groep afgestudeerden voorhanden. De commissie heeft 

er vertrouwen in dat de SLO deze bevragingen ook voldoende zal opvolgen en de representativi-

teit van de resultaten van deze evaluaties zal afwegen.

Het onderwijzend personeel van de SLO’s komt geregeld samen binnen de eigen vakgroep. Voor 

de SLO’s in de kunsten bestaat sinds kort een gezamenlijke opleidingscommissie, waarin perso-

neel en studenten overleggen en feedback kunnen geven over de opleiding en het curriculum. 

Het opleidingsteam neemt deze informatie dan mee om verbeteringsdoelen op te stellen. Gezien 

de kleinschaligheid van de SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde overlegt het onder-

wijzend personeel vaak informeel. De commissie heeft begrip voor het informele overleg. De 

commissie heeft er echter vertrouwen in dat het opleidingsteam de feedback bespreekt om mee 

te nemen in de verbeteringsdoelen.

Behalve bij de SLO Muziek heeft de commissie wel opgemerkt dat nog niet alle actoren via bevra-

gingen of inspraakorganen periodiek betrokken worden bij de opleiding.

Het overleg met het werkveld verloopt verschillend. In de SLO Muziek werd tijdens het acade-

miejaar 2010–2011 een resonantiecommissie SLO geïnstalleerd, waarin actoren uit het kunston-

derwijs zitting hebben en die jaarlijks vergadert. Ook mentoren (begeleiders van de stageschool) 

werden in dat academiejaar bevraagd over hoe ze de SLO’s ervaren en hoe ze begeleid worden 

door zowel het opleidingsinstituut als de stageschool zelf. Deze bevragingen werden echter  
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stopgezet wegens geen respons. De commissie vraagt de opleiding adequate manieren te zoeken 

om mentoren actief te betrekken bij de interne kwaliteitszorg. Een mogelijkheid kan gevonden 

worden in de focusgesprekken die met mentoren van LIO-scholen gevoerd worden, in het ka-

der van het onderzoeksproject ‘Implementatie en optimalisatie van het LIO-baantraject’. Op ba-

sis van deze focusgesprekken zijn twee proeftuinprojecten opgestart waarin de SLO’s met twee 

scholen een intense werkplekomgeving en partnerschap hebben ontwikkeld die beantwoorden 

aan de eisen van een duaal leertraject.

Over de SLO’s Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama wordt het beroepenveld be-

vraagd via een uitgebreide evaluatie bij alle stagementoren. Deze jaarlijkse bevragingen schep-

pen een beeld van hoe de opleiding aansluit bij de wensen van het werkveld. Verder worden 

de betrokkenen uit het beroepenveld ook informeel bevraagd over de opleiding, via het contact 

dat de opleiding heeft met schooldirecties (van stageplaatsen), stagementoren en juryleden 

van afstudeerprojecten (voor andere opleidingen in het vakgebied). Stagebegeleiders leveren 

dus in eerste instantie kwalitatieve feedback aan over de appreciatie van de opleiding door het 

werkveld. 

Voor de SLO’s Handelswetenschappen en Bestuurskunde wordt het beroepenveld informeel be-

vraagd, bijvoorbeeld tijdens stagebezoeken. Ook bespreken de docenten op regelmatige basis het 

curriculum met studenten en alumni. Het zijn ook de docenten die actief zijn in de SLO’s die 

instaan voor de vertaling van feedback van betrokkenen in de vakdidactische opleidingsonder-

delen. 

Hoewel de commissie van oordeel is dat het verzamelen van feedback aan de maat is, is ze toch 

van mening dat de opleiding dit meer systematisch en formeel kan aanpakken, als aanvulling op 

vele informele contacten die de SLO’s met de verschillende betrokkenen onderhouden.

 

De commissie is van oordeel dat de kwaliteitszorg en het beleid daarvoor, zoals het op hoge-

school- en facultair niveau bestaat, voldoende aanwezig zijn, al kunnen ze nog beter geïntegreerd 

worden op het niveau van de SLO’s, opdat specifieke problemen in kaart worden gebracht en 

aangepakt.

Naar aanleiding van het visitatiebezoek werd ten behoeve van het ZER op basis van een TRIS-

evaluatie bij de medewerkers daarenboven een sterkte-zwakteanalyse opgemaakt.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

De onderwijsdirecteur van de School of Arts bespreekt de resultaten van de bevragingen over 

de onderwijsactiviteiten met de betrokken docenten, stelt verbeteringsdoelen en -acties voor 

en rapporteert aan de departementsraad. De resultaten van de overige bevragingen worden in 

de opleidingscommissie besproken, waar oorzaken van problemen worden onderzocht en een 

verbeteringsplan wordt opgesteld. De voorzitter van de opleidingscommissie informeert de cel 

Onderwijs van de School of Arts. Aan het begin van het academiejaar wordt het jaaractieplan 

besproken dat voor de SLO’s binnen de faculteit werd opgesteld. Het bevat een planning van de 

prioritaire verbeteringsdoelen, afgeleid uit de zelfevaluaties en bevragingen, met betrekking tot 

onderwijs, communicatie en organisatie, kwaliteitszorg, en infrastructuur en uitrusting.

In het kader van de maatregelen tot verbetering hebben de School of Arts en de Geassocieerde 

Faculteit HABE onder andere, samen met de UGent, tijdens het academiejaar 2011–2012 de in-

schrijvingsprocedure drastisch aangepast, wat heeft geleid tot een aanzienlijk lichtere admini-

stratieve last voor de studenten. De commissie wil hiervoor haar appreciatie uitdrukken.
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De Specifieke lerarenopleidingen Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als goed voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

De commissie is van oordeel dat de opleiding adequaat aandacht schenkt aan het opzetten van 

verbeteringstrajecten in functie van de prioriteiten. Er worden daarvoor duidelijke jaaractieplan-

nen opgesteld in de opleidingscommissie, die jaarlijks worden geconcretiseerd en geëvalueerd. 

De basis voor de jaaractieplannen is de feedback die uit de verschillende evaluaties komt.

De commissie heeft ook kunnen vaststellen dat de opleidingscommissie de werkpunten syste-

matisch aanpakt en opvolgt. Zo werden in de SLO Muziek in het verleden al duidelijke verbeterin-

gen op pedagogisch vlak aangebracht in het curriculum, en zijn jaarlijkse evaluaties van de tem-

plates voor de portfolio voorzien in het actieplan van de SLO. Het jaaractieplan ‘KZ 2010–2011’, 

dat de opleiding in het zelfevaluatierapport beschreef, bevat tevens duidelijke verbeteringsacties, 

die op basis van de resultaten van studentenbevragingen en de informatie van de resonantie-

commissie werden vastgelegd. Voor de SLO Muziek bevat het actieplan zes doelen. De commissie 

heeft kunnen vaststellen dat de opleiding deze doelen al opnam, al werden ze nog niet allemaal 

volledig gerealiseerd. Zo is er al meer aandacht voor muziekinformatica (met betrekking tot het 

secundair onderwijs) in de opleiding, en wordt de toegang tot het leerplatform Minerva van de 

UGent verder bewerkstelligd door de SLO’s. De inschrijvingsprocedure is ook drastisch aangepast, 

wat heeft geleid tot een aanzienlijk lichtere administratieve last voor de studenten. 

Ook in de SLO’s Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama worden de werkpunten 

systematisch aangepakt. Zo werden in het verleden al duidelijke verbeteringen in de project-

stage aangebracht (die zich richten op het maatschappelijke aspect van de het lerarenberoep) 

en werd een vakspecifieke bibliotheek uitgebouwd in het gemeenschappelijke lokaal voor do-

centen en studenten. Dit academiejaar werd op basis van de feedback van de betrokkenen ook 

een efficiënte bijsturing doorgevoerd in het opleidingsonderdeel Kunstpedagogiek. Ook in de 

jaaractieplannen die de commissie heeft kunnen raadplegen voor de academiejaren 2010–2011  

en 2011–2012, wordt adequaat aangegeven welke verbeteringsdoelen de opleiding zich stelt, hoe 

ze die wil bereiken, wat de planning is en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de  

verbeteringsacties.

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen 

Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie is van oordeel dat de opleiding adequaat aandacht schenkt aan het opzetten van 

verbeteringstrajecten in functie van de prioriteiten. Er is daarvoor frequent overleg in het beleids-

team van de opleiding. Aangezien maar twee docenten betrokken zijn bij de vakdidactische op-

leidingsonderdelen, kan de feedback van de bevragingen snel en efficiënt worden meegenomen 

en systematisch tot veranderingen leiden in het programma. Grondige aanpassingen worden 

enkel doorgevoerd aan het begin van een academiejaar. Er wordt hoe dan ook steeds expliciet 

rekening gehouden met de doelstellingen van de opleidingsonderdelen zoals die vermeld staan 

in de ECTS-fiches. Hoewel de commissie het frequente overleg van het beleidsteam van de oplei-

ding apprecieert, zou ze hier toch willen vragen om de periodieke, formele vaststelling van deze 
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overlegmomenten te respecteren en de uitkomsten ervan consequent te blijven vastleggen, om 

de continuïteit van de opleiding te garanderen.

De commissie heeft vastgesteld dat de uitkomsten van evaluaties al geleid hebben tot effectieve 

verbeteringsacties in het curriculum. Zo werden, op basis van de resultaten van bevragingen uit 

de laatste academiejaren, aanpassingen doorgevoerd aan de stage-evaluatieformulieren. Niet al-

leen ging men over van een duale beoordeling naar een schaalbeoordeling met motivering, maar 

werd het evaluatieformulier ook afgetoetst met dat wat aan de UGent gehanteerd wordt, om de 

SLO’s in functie van de samenwerking sterker op elkaar af te stemmen. 

Gezien de lage bezetting van het personeelskorps van de SLO’s is er volgens de commissie een 

externe partij nodig die de betrokkenen van de opleiding bevraagt en het beleidsteam bijstaat in 

de analyse van de resultaten van de bevragingen. Nu is de capaciteit van het beleidsteam im-

mers beperkt tot het evalueren van die zaken waarbij men zichzelf al dan niet kan bevestigd zien. 

Hierdoor gaan te veel verbeteringsmogelijkheden verloren. Een externe partij, een critical friend, 

zou ook een breder perspectief op de noden van de opleiding kunnen werpen.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

De Specifieke lerarenopleiding Muziek

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

goed voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek.

De opleidingscommissie van de SLO verzekert de formele betrokkenheid van de personeelsleden 

op opleidingsniveau; de departementsraad verzekert daarnaast de betrokkenheid op facultair 

niveau. De opleiding slaagt er ook goed in de medewerkers op de hoogte te houden via de diverse 

communicatiekanalen. Er wordt daarbij een extra inspanning geleverd om personeelsleden met 

een beperkte opdracht te informeren. 

Ook de studentenparticipatie is adequaat aanwezig in de SLO. Zo worden focusgroepen ingericht. 

Binnen de UGent kunnen de studenten tevens hun stem laten horen via focusgroepen en jaar-

lijkse kwantitatieve bevragingen over de opleidingsonderdelen die er voor hen worden ingericht. 

De commissie heeft kunnen vaststellen dat het werkveld goed wordt betrokken bij de opleiding 

via onder andere een resonantiegroep en focusgroepen. De resonantiegroep bestaat uit vertegen-

woordigers uit het werkveld, meer specifiek uit het DKO, de muziekacademies en het Onderwijs-

secretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). Stagementoren 

worden daarnaast specifiek uitgenodigd door de opleiding op een jaarlijks overlegmoment, waar 

ook de verwachtingen en hun taken in de begeleiding en de beoordeling worden uiteengezet.

De Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama.

De medewerkers worden, zoals aangegeven, betrokken bij de opleiding via de opleidingscommis-

sie. Alle medewerkers van de opleiding kunnen op basis van en aanvullend op de feedback van 

de bevragingen voorstellen doen tot verbeteringsacties en -doelen. 
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De studentenparticipatie is adequaat aanwezig in de SLO’s. Zo worden adequate studentenbevra-

gingen op opleidingsniveau georganiseerd, waaraan voldoende studenten vrijwillig deelnemen, 

en is er een sterke informele cultuur die de feedback verder kwalitatief kan garanderen. 

De commissie is van oordeel dat het werkveld verder moet betrokken worden bij de visievorming 

van de opleiding en de inhoudelijke uitwerking daarvan in het programma. Momenteel zijn er 

in het kader van de SLO’s immers bijna uitsluitend informele contacten met het werkveld via 

tentoonstellingen, het jurylidmaatschap van projectstages en studiedagen. De commissie wil de 

opleiding dan ook aandacht vragen voor de formele en periodieke betrokkenheid van werkveld-

vertegenwoordigers bij het programma. Stagementoren verdienen daarbij volgens de commissie 

ook een bijzondere plaats. 

De Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

onvoldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding alle geledingen op informele wijze hoort. 

De betrokkenheid van het werkveld, en dan in het bijzonder van de stagementoren, is volgens de 

commissie echter te beperkt wanneer het om een periodieke, formele bevraging gaat, die zowel 

kwantitatief als kwalitatief moet worden gehouden. De commissie raadt de opleiding dan ook 

aan een resonantiegroep of focusgroepen in te richten om de formele betrokkenheid van die per-

sonen kwalitatief te verzekeren, en om periodiek kwantitatieve bevragingen uit te voeren naar de 

tevredenheid over het curriculum bij het werkveld en de stagementoren. 

Daarnaast is de commissie van oordeel dat ook de kwalitatieve bevragingen van de andere be-

trokkenen – zoals alumni, studenten en medewerkers – nog verder geformaliseerd dienen te 

worden om de betrokkenheid bij het programma te garanderen.

Hoewel de twee docenten van de vakdidactische vakken een instelling hebben die kwaliteitszorg 

en -verbetering mogelijk maakt in de opleiding, zijn hun krachten om deze betrokkenheid bij alle 

geledingen op te zetten te beperkt. De commissie vraagt dan ook uitdrukkelijk aandacht voor 

extra omkadering om de betrokkenheid van alle geledingen bij de opleiding en het curriculum 

adequaat te verzekeren. 

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

SLO Muziek goed

SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama goed

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

SLO Muziek goed

SLO Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama voldoende

SLO Handelswetenschappen en Bestuurskunde onvoldoende
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De visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende gene-

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn voor alle opleidingen.

In het geval van de Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde 

maakt de visitatiecommissie een positieve afweging, en is zij van mening dat er in de opleiding 

voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

De commissie meent dat, gezien de kleinschaligheid en de effectiviteit van de informele aanpak 

van de interne kwaliteitszorg, de opleidingen nog niet geleden hebben onder het gebrek aan 

formalisering van procedures. Niettemin beveelt ze ten zeerste aan om de verschillende doel-

groepen formeler te betrekken bij de interne kwaliteitszorg om het goede functioneren van de 

opleidingen te blijven waarborgen.

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen  

Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

De commissie is van oordeel dat de vooropgestelde eindkwalificaties voor de studenten door het 

programma worden behaald. Zij baseert zich hiervoor op het niveau van de evaluatie en de op-

drachten. De commissie meent dat de resultaten van stages, examens en opdrachten blijkgeven 

van een voldoende hoog niveau voor een Specifieke lerarenopleiding en van een realisatie van de 

basiscompetenties die werden vooropgesteld. 

Ook alumni en vertegenwoordigers van het werkveld zijn tevreden over het gerealiseerde niveau 

in de opleiding. Het werkveld bleek in het bijzonder enthousiast over de grote inzetbaarheid en de 

praktijkgerichtheid van stagiairs en alumni. Ook de ICT-vaardigheden, kennis van werkvormen, 

competentiegerichtheid en brede kennis over het klas- en schoolgebeuren worden gewaardeerd. 

Daarnaast lieten de betrokkenen de commissie weten dat de opleiding erin slaagt studenten 

met een divers instroomprofiel op een voldoende hoog niveau af te leveren. Dit is voornamelijk 

te danken aan de sterke uitwerking van de vakdidactiek in de SLO. Ook de alumni zelf lieten de 

commissie weten dat zij denken dat de opleiding een meerwaarde betekent voor hun baan in het 

onderwijsveld. 

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende voor de Specifieke lerarenopleidingen  

Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Drama, Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

Ook het globale onderwijsrendement wordt volgens de commissie adequaat bewaakt. De oplei-

ding houdt de in- en doorstroomgegevens bij. Omwille van de kleinschaligheid van de individuele 

opleidingen is de bruikbaarheid van deze cijfergegevens wel beperkt. De cijfers worden immers 

sterk beïnvloed door individuele gevallen.
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De opleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde starten het bewaken van het onder-

wijsrendement op het moment dat de studenten willen instromen. Potentiële studenten worden 

immers correct en in direct contact ingelicht door de docenten van de SLO over de verwachtingen 

en de werklast. Tijdens het academiejaar worden studenten nogmaals expliciet aangesproken 

om na te gaan of de noodzakelijke drive en attitudes voor een job in het onderwijs wel aanwezig 

zijn.

De Hogeschool Gent heeft bepaald dat alle studenten die vroegtijdig het programma beëindigen, 

moeten deelnemen aan een heroriënteringsgesprek met een medewerker van de faculteit. In dit 

gesprek wordt via een gestandaardiseerd document gepeild naar de redenen voor afhaken en 

naar de nood aan advies over verder studeren. De commissie waardeert dit en heeft de indruk 

dat deze nauwe opvolging ertoe bijdraagt het aantal afhakers te beperken.

Voor de Specifieke lerarenopleiding Muziek blijkt uit de cijfers die de commissie kreeg, dat de 

laatste academiejaren hoofdzakelijk studenten uit de master Muziek, afstudeerrichting Muziek-

pedagogie doorstroomden naar de SLO Muziek (ongeveer 50 procent). Deze studenten hebben 

in hun masterprogramma het curriculum al voor 30 studiepunten volbracht. In 2007–2008 en 

2009–2010 slaagde ongeveer 70 procent van de modeltrajectstudenten; in 2008–2009 was dat 100 

procent. Ook voor de studenten met een flexibel traject zijn de slaagcijfers hoog. Wat het LIO-tra-

ject betreft, schreven twee studenten zich voor het eerst in tijdens het academiejaar 2009–2010. 

Zij slaagden voor alle opgenomen credits. Ook voor het academiejaar 2010–2011, waarin negen 

studenten zich aanmeldden voor het LIO-traject, kende de SLO een hoog onderwijsrendement 

voor de door de studenten opgenomen credits. 

Voor de Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama slaag-

de gemiddeld 72 procent van de studenten voor alle opgenomen credits over de drie academie-

jaren 2007–2008, 2008–2009 en 2009–2010. Dat percentage nam over de jaren toe (van 56 naar  

77 procent). 

De commissie is van mening dat het rendement en het slaagpercentage van de Specifieke lera-

renopleidingen Muziek, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama volstaan. Het afha-

ken van studenten wordt volgens de commissie ook beperkt door de goede traject- en studiebe-

geleiding. 

Voor de SLO Handelswetenschappen schreven zich in het academiejaar 2007–2008 zes studenten 

in. De SLO Bestuurskunde kende geen inschrijvingen. Slechts één voltijdse student behaalde 

het diploma in dat jaar. Drie van de andere voltijdse studenten verwierven slechts 25 procent 

of minder van de opgenomen credits. De opleiding vermoedt dat de studenten het programma 

van de SLO onderschatten. In 2008–2009 slaagde wel 59 procent van de ingeschreven studenten; 

in 2009–2010 zakte dit terug naar 39 procent geslaagden voor alle opgenomen credits in de SLO 

Handelswetenschappen. Gedurende die twee academiejaren slaagde geen enkele student voor 

al zijn opgenomen credits in de SLO Bestuurskunde. Tot op heden studeerde nog geen enkele 

student af in de SLO Bestuurskunde. De commissie wil de opleiding vragen om de slaagcijfers 

en de doorstroomcijfers voor de SLO Bestuurskunde onder de loep te nemen. Gezien die SLO een 

gezamenlijk programma heeft met de SLO Handelswetenschappen is het immers merkwaar-

dig dat de slaagcijfers zo sterk verschillen. De opleiding zou hiervoor bijvoorbeeld focusgroepen  

kunnen inrichten.
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Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

   

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn voor alle opleidingen.

globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwer-

pen tot een positief eindoordeel over de opleidingen.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleiding Muziek:
 – Maak het geheel van de opleidingsdoelstellingen transparant door de doelstellingen vanuit 

het DKO duidelijker te verbinden met de basiscompetenties.

 – Verbind de doelstellingen van het sociaal-artistieke project duidelijk aan de doelstellingen 

van de opleiding.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama:
 – Expliciteer de opleidingsdoelstellingen beter en communiceer ze beter aan de studenten.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
 – Expliciteer de impliciete profilering van de opleiding met betrekking tot vakdidactiek, en de 

academische en praktijkgerichtheid in de opleidingsdoelstellingen.

Onderwerp 2

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleiding Muziek:
 – Verduidelijk in de ECTS-fiches de operationalisering van de doelstellingen door de koppeling 

ervan aan leerdoelen.

 – Stem de lijst van keuzevakken beter af op het bereiken van de doelstellingen via het eigen 

ontwikkelingsplan van studenten.

 – Verbeter de samenhang tussen de vakdidactiek en de stage enerzijds en de algemene, eerder 

theoretische opleidingsonderdelen anderzijds.

 – Zet de stageportfolio meer in als ontwikkelingsinstrument voor de studenten en niet zuiver als 

controle-instrument.

 – Formaliseer de kwantitatieve en kwalitatieve studietijdmetingen en voer ze meer systema-

tisch uit. Onderzoek ook de mogelijkheden om de respons onder studenten bij studietijdme-

tingen te verhogen. 

 – Trek de operationalisering van het didactisch concept met betrekking tot vraaggestuurd en 

constructivistisch werken verder door in het curriculum.

 – Link de evaluatie van de stage en van het sociaal-artistiek project meer aan de vooropgestelde 

doelstellingen.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama:
 – Concretiseer de vertaling van de eindkwalificaties in leerdoelen voor de verschillende oplei-

dingsonderdelen verder.

 – Besteed meer aandacht aan onderwijsterminologie in de inhoud van het curriculum.

 – Verbeter de samenhang tussen de vakdidactiek en de stage enerzijds en de algemene, eerder 

theoretische opleidingsonderdelen anderzijds.

 – Formaliseer de kwantitatieve en kwalitatieve studietijdmetingen en voer ze meer systematisch 

uit. Onderzoek ook de mogelijkheden om de respons onder studenten bij studietijdmetingen 

te verhogen. 

 – Verbeter de implementatie en effectiviteit van het door de opleiding vastgestelde didactisch 

concept.

 – Maak de evaluatiecriteria transparanter door ze duidelijk te koppelen aan de eindkwalificaties.
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Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
 – Concretiseer de basiscompetenties verder en expliciteer ze in de leerdoelen van de verschil-

lende opleidingsonderdelen.

 – Versterk de academische gerichtheid van het programma van de SLO’s en integreer deze  

gerichtheid verder in de verscheidene onderdelen van het curriculum. 

 – Verbeter de samenhang tussen de vakdidactiek en de stage enerzijds en de algemene, eerder 

theoretische opleidingsonderdelen anderzijds.

 – Formaliseer de kwantitatieve en kwalitatieve studietijdmetingen en voer ze meer systema-

tisch uit. Onderzoek ook de mogelijkheden om de respons onder studenten bij studietijd-

metingen te verhogen. 

 – Laat de praktijkgerichtheid die aanwezig is in de opzet van het onderwijs, sterker tot uiting 

komen in het didactisch concept.

 – Maak de rol van de stagementoren in de stagebeoordeling transparant en formeel.

Onderwerp 3

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama:
 – Geef het professionaliseringsbeleid verder vorm en implementeer het verder in de opleiding.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
 – Werk het professionaliseringsbeleid met betrekking tot de SLO verder uit en formaliseer het. 

 – Vul het personeelskorps aan met een (externe) omkadering, die constructief-kritisch kan op-

treden (i.e. een critical friend).

Onderwerp 4

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleiding Muziek:
 – Zet in op de vakdidactische toepassing van digitale of technologische hulpmiddelen.

 – Informeer de (potentiële) studenten beter over de werklast die de combinatie van instrument-

studie met de lerarenopleiding met zich meebrengt, en het mogelijke conflict dat daardoor 

tussen beide kan ontstaan.

 – Gebruik het elektronische leerplatform om de communicatie en informatievoorziening aan 

studenten te optimaliseren.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama:
 – Formalisering de studiebegeleiding zoals die gebeurt op opleidingsniveau.

 – Maak meer gebruik van het elektronische leerplatform om de communicatie en informatie-

voorziening aan studenten te formaliseren en te centraliseren.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
 – Maak meer gebruik van het elektronische leerplatform om de communicatie en informatie-

voorziening aan studenten te voorzien, specifiek in het kader van de SLO’s.

Onderwerp 5

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleiding Muziek:
 – Formaliseer en systematiseer de evaluatie van de resultaten van de stage bij stagementoren.

 – Verzamel meer systematisch en formeel de feedback van de verschillende betrokkenen. 

 – Integreer de kwaliteitszorg en het beleid nog beter op het niveau van de SLO, opdat specifieke 

problemen in kaart kunnen worden gebracht en aangepakt.
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Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama:
 – Betrek het werkveld verder bij de visievorming van de opleiding en de inhoudelijke uitwerking 

daarvan in het programma.

 – Betrek de alumni periodiek bij de interne kwaliteitszorg. 

 – Integreer de kwaliteitszorg en het beleid nog beter op het niveau van de SLO, opdat specifieke 

problemen in kaart kunnen worden gebracht en aangepakt.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
 – Evalueer het curriculum periodiek bij alle betrokkenen aan de hand van toetsbare streefdoe-

len.

 – Verzamel meer systematisch en formeel de feedback van de verschillende betrokkenen. 

 – Respecteer de periodieke, formele vaststelling van de overlegmomenten, in functie van de  

behandeling en analyse van feedback uit bevragingen, en blijf de uitkomsten ervan  

consequent vastleggen om de continuïteit van de opleiding te garanderen.

 – Betrek een externe persoon om het beperkte beleidsteam van de opleiding bij te staan in de 

bijkomende bevragingen van de betrokkenen en de analyse van de resultaten.

 – Systematiseer en formaliseer de bevragingen bij alle betrokkenen volgens een uitgeschreven 

cyclus, met aandacht voor zowel kwantitatieve als voor kwalitatieve bevragingen. 

 – Voorzie extra omkadering voor de opleiding, in het kader van het mogelijk maken van de be-

trokkenheid van alle geledingen bij de opleiding.

Onderwerp 6

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleiding Muziek:
 – Koppel het bereikte niveau expliciet aan de basiscompetenties.

 – Registreer het onderwijsrendement en het afhaakgedrag van studenten verder, om op termijn 

voldoende cijfermateriaal te hebben en het onderwijsrendement efficiënt in kaart te brengen.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Drama:
 – Bewaak beter dat alle basiscompetenties bij elke student worden bereikt.

 – Voer een duidelijk onderwijsrendementbeleid en neem hierbij ook het cijfermateriaal in acht. 

Op (middel)lange termijn kan dit immers helpen bij het detecteren van potentiële problemen 

met het onderwijsrendement.

Aanbevelingen Specifieke lerarenopleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
 – Bewaak beter dat alle basiscompetenties bij elke student worden bereikt.

 – Voorzie in het afhaakbeleid ook een procedure voor de officieuze afhakers, in het kader van 

het voortgangsonderzoek dat de opleiding voert.

 – Onderzoek waarom het slaagpercentage bij de studenten die zich inschrijven voor de SLO  

Bestuurskunde veel lager ligt dan bij hen die zich inschrijven voor de SLO Handelswetenschap-

pen, ondanks het identieke programma.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding + + +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V V V

Onderwerp 2 programma + + +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma V V V

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma G V V

Facet 2.3 Samenhang van het programma V V V

Facet 2.4 Studieomvang OK OK OK

Facet 2.5 Studietijd V V V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V O V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V O V

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G G G

Onderwerp 3 inzet van personeel + + +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G G V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel G V V

Onderwerp 4 Voorzieningen + + +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen V V V

Facet 4.2 Studiebegeleiding G V G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg + + +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V V V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G G V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  

 alumni en beroepenveld
G V O

Onderwerp 6 resultaten + + +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V V V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V V V

overzichtStabel van De oorDelen1

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoen aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De UniverSiteit gent 

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door de Univer-

siteit Gent. Deelcommissie 1 bezocht de opleiding op 1, 2 en 3 maart 2012. Hoewel deze Specifieke 

lerarenopleiding twintig varianten omvat, onder de vorm van vakdidactieken, wordt zij in dit 

rapport behandeld als één opleiding, die ook wordt aangestuurd door één opleidingscommissie. 

De commissie gaat bijgevolg niet diepgaand in op alle verschillen tussen deze varianten, maar 

zal kort benoemen welke elementen gelijklopend en verschillend zijn indien dit relevant is voor 

de onderbouwing van het oordeel.

De lerarenopleiding kent al een lange geschiedenis aan de Universiteit Gent, met een eerste voor-

loper sinds 1929 onder de vorm van een minimale pedagogisch-didactische vorming. Sinds het 

decreet van 1996 startte men in Gent met de eerste echte academische initiële lerarenopleiding. 

Deze opleiding telde 34 studiepunten, en omvatte zowel algemene als vakdidactische opleidings-

onderdelen. De UGent droeg later actief bij tot de discussie over de hervorming van deze oplei-

ding naar de Specifieke lerarenopleiding in 2006. 

De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen staat in voor de coördinatie en orga-

nisatie van de SLO, die verspreid is over 20 richtlijnen die aansluiten bij masteropleidingen. Vijf 

richtingen bieden ook de ingedaalde variant van de SLO aan, waarbij met een afstudeerrich-

ting, minor of major, al een deel van het programma van de SLO kan worden opgenomen in de  

masteropleiding. 

De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen biedt naast de Specifieke leraren-

opleiding ook de opleidingen Psychologie, Pedagogische wetenschappen en Sociaal werk aan. De 

SLO werkt echter ook nauw samen met andere faculteiten in het kader van de organisatie van 

de vakdidactiek. Daarnaast maakt de SLO deel uit van het Expertisenetwerk Lerarenopleiding 

van de Associatie Universiteit Gent, waartoe de instelling behoort. Binnen de associatie werkt 

de instelling ook nauw samen met de SLO van de Hogeschool Gent. De studenten van het Con-

servatorium, het KASK en het departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde volgen als 

gaststudenten een aantal algemene opleidingsonderdelen van de SLO aan de Universiteit Gent. 

De SLO van de Universiteit Gent wordt in verschillende trajecten aangeboden. Het preservice- of 

normtraject bestaat uit 60 studiepunten die in één jaar worden opgenomen, en wordt gevolgd 
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door studenten met een masterdiploma, of gelijktijdig met het volgen van een masteroplei-

ding. Hier is evenwel spreiding mogelijk. Daarnaast bestaat er, zoals besproken, een ingedaalde  

variant. Tot slot biedt de opleiding ook het inservice- of LIO-traject aan, waarbij studenten de 

stage geheel of gedeeltelijk afleggen in de onderwijsopdracht die zij vervullen. Studenten dienen 

hiervoor een onderwijsopdracht te vervullen van minimaal vijfhonderd uren, die tevens gerela-

teerd is aan een studiedomein waarvoor de Master onderwijsbevoegdheid heeft, die voldoende 

variatie bevat, voldoende uren effectief voor de klas staan inhoudt en minimaal zes uur be-

slaat in het eigen vakgebied (vereiste bekwaamheid). De Specifieke lerarenopleiding telde in het  

academiejaar 2010–2011 513 studenten en het LIO-traject 52 studenten.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport, hebben betrekking op alle varianten en trajecten bin-

nen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.

onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1  niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als excellent.

De commissie is van oordeel dat de opleiding beschikt over transparante doelstellingen, die 

ruimschoots voldoen aan alle eisen qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke gerichtheid. Zij 

stelde vast dat de opleiding al voor de vernieuwde SLO-opleiding bezig was met doelstellingen 

die geënt zijn op de basiscompetenties voor leraren. Ook de klemtonen uit het domeinspecifiek 

referentiekader waren voor de commissie herkenbaar in de opleidingsdoelstellingen. Deze wer-

den gestructureerd volgens de functionele gehelen, met daaronder de basiscompetenties zoals 

decretaal bepaald, aangevuld met attitudes. De opleidingsdoelstellingen bouwen ook verder op 

het competentieprofiel van de UGent, dat gebaseerd is op de Dublin-descriptoren en is opge-

bouwd uit zes competentiegehelen. Deze zijn in het ZER gekoppeld aan de functionele gehelen. 

De operationalisering van de doelstellingen in beheersingsniveaus beschouwt de commissie als 

een sterk punt.

Daarnaast waardeert de commissie het sterk dat de visie van zowel de instelling als de opleiding 

herkenbaar is in de doelstellingen. Zij herkende een profilering ten aanzien van vakdidactiek, 

praktijk- en academische gerichtheid, die tevens in de uitwerking op het niveau van gedragsbe-

heersing duidelijk is. De academische basis van wetenschappelijk onderzoek, onder meer binnen 

de vakdidactiek, werd ook tijdens de gesprekken sterk benadrukt. De doelstellingen steunen op 

drie belangrijke pijlers:

 – Een visie op de verruimde professionaliteit van de leraar: drie niveaus van verantwoordelijk-

heden, ten aanzien van de lerende, de school en onderwijsgemeenschap, en de maatschappij. 

Elk functioneel geheel past in één van deze niveaus. De nadruk ligt op een reflectieve en on-

derzoekende houding van de leraar.

 – Een leerlinggerichte onderwijsvisie: emancipatorisch en gericht op gelijke onderwijskansen. 

Actief en samenwerkend leren, een harmonische en brede omgeving, en zorgverbreding zijn 

hier de leidende principes.



Specifieke lerarenopleiding – Universiteit Gent 239

 – Een academische onderbouw: aan de hand van pedagogisch-didactische en vakdidactische 

referentiekaders moeten studenten onderwijsontwikkelingen begrijpen en bevragen, en leren 

ze reflecteren over het eigen handelen. Ook ligt de nadruk op de leraar als onderzoeker.

Tot slot stelde de commissie met tevredenheid vast dat ook rekening werd gehouden met de 

eisen van het werkveld en (internationale) vakgenoten bij het opstellen van de doelstellingen. 

De communicatie van de doelstellingen naar studenten gebeurt via studiefiches, die jaarlijks 

herzien worden, een informatiesessie bij aanvang van het academiejaar en in het opleidingson-

derdeel ‘Onderwijsorganisatie en -beleid’. Uit de gesprekken met de studenten kan de commissie 

besluiten dat zij inderdaad goed op de hoogte zijn van de doelstellingen, maar dat zij de basis-

competenties vaag vinden.

Lesgevers en praktijkassistenten zijn goed op de hoogte van de opleidingsdoelstellingen, onder 

andere via de jaarlijkse actualiseringsopdracht van de studiefiches, betrokkenheid bij de oplei-

dingscommissie en terugkoppeling via de verslagen van de vergaderingen. De stage-evaluatie-

documenten zijn opgemaakt vanuit de basiscompetenties, zodat ook het werkveld via deze weg 

in contact komt met de opleidingsdoelstellingen. 

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen excellent

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

De visie op leren en onderwijzen van de Specifieke lerarenopleiding van de UGent maakt duidelijk 

dat het programma een evenwicht moet weerspiegelen tussen het ontwikkelen van instrumen-

tele vaardigheden en bredere beroepsgerichte competenties, aangestuurd door een kritische, on-

derzoekende houding, door visie en verantwoordelijkheid, en door creativiteit en kennisontwik-

keling. De opleiding stelt competentiegericht onderwijs voorop als concept dat hierbij aansluit, 

waarbij kennis, inzicht en toepassingen in authentieke contexten in de uitvoering belangrijk zijn. 

Het kernprogramma is opgebouwd uit 60 studiepunten, verdeeld over vier categorieën van 

algemene opleidingsonderdelen (22 studiepunten), specifieke opleidingsonderdelen per afstu-

deerrichting (16 studiepunten), keuzevakken (4 studiepunten) en stage (18 studiepunten). De 

praktijk- en theoriecomponenten zitten verdeeld over deze onderdelen en omvatten telkens 

30 studiepunten. 
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semester
theoretische 

component

praktijk- 

component
sp

1 Algemene opleidingsonderdelen 20 2 22

1 Leren en instructie J 4 2 6

2 Onderwijsorganisatie en -beleid 1 4 4

3 Algemene en historische pedagogiek 2 4 4

4 Psychologie van de adolescentie 1 4 4

5 Pedagogische componenten van het leraarschap 2 4 4

2 Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen 6 10 16

1 Vakdidactiek I 1 2 4 6

2 Vakdidactiek II 2 2 4 6

3 Vakdidactische uitdieping/verbreding 2 2 2 4

3 Keuzeopleidingsonderdelen 4 4

Op te nemen:  

minstens 4 studiepunten uit één module uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring van de faculteit.

3.1 Lijst keuzeopleidingsonderdelen 

Educatieve interactie en communicatie 2 4 4

Bewegen en sport: nu en later 2 4 4

Cultuur, media en educatie 2 4 4

Pedagogische vraagstukken:  

filosofie als oefening in levenskunst
2 4 4

3.2 Bijkomende ‘Vakdidactiek I’ 

Een bijkomend opleidingsonderdeel ‘Vakdidactiek I’ in een andere discipline, na onderzoek 

of de student voor een afdoend aantal studiepunten opleidingsonderdelen in deze discipline 

heeft gevolgd binnen zijn bachelor- en masteropleiding.

3.3 Onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel 

Een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een masteropleiding van de  

universiteiten en de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, of uit de lerarenopleiding 

van een hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap.

4 Stage 18 18

Stage J 18 18

totaal 30 30 60

Naast het normtraject biedt de opleiding ook een LIO-traject aan. Hierbij loopt de student stage 

binnen de onderwijsopdracht. Dit kan bij een onderwijsopdracht van minimaal vijfhonderd uren. 

Ook bij een opdracht tussen tweehonderd en vijfhonderd uren kunnen studenten het LIO-traject 

volgen, maar dan aangevuld met een extra preservice-stage. Studenten met een lesopdracht 

van minder dan tweehonderd uur lesopdracht kunnen geen LIO-traject maar wel een indivi-

dueel traject verkrijgen. Tot slot bieden 5 studierichtingen een inbouwvariant van de SLO aan, 

waarbij 30 studiepunten van de SLO in het mastertraject kunnen worden opgenomen. De stage 

van het normtraject omvat 25 uur observeren, 60 uur zelfstandige onderwijsleeractiviteiten en 

30 uur minimaal 8 mesoactiviteiten, verbonden aan minimaal 2 functionele gehelen. Onderwijs-

leeractiviteiten kunnen naast gewone lessen ook ingevuld worden met microactiviteiten, zoals 

deelname aan een tutorproject, eindwerk- of stagebegeleiding. De stage wordt onderverdeeld 

in deelstages, waarbij studenten verplicht moeten lesgeven in verschillende onderwijsvormen 

waarvoor zij als Master onderwijsbevoegdheid krijgen.

De opleiding biedt 25 verschillende vakdidactieken aan, namelijk bio-ingenieurswetenschap-

pen, biologie, chemie, criminologie, Duits, Engels, economische en toegepaste economie, Frans,  
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fysica, geografie, geschiedenis, gezondheidswetenschappen, informatica, kunstwetenschappen 

en archeologie, Latijn en Grieks, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, Neder-

lands, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, psychologie, rechten, 

Spaans, specifieke vreemde talen, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, wiskunde. Daarnaast 

biedt de opleiding nog vakoverschrijdende vakdidactiek aan sinds 2009–2010 via verbredende 

vakdidactiek in Wetenschappen, Gedrags- en maatschappijwetenschappen, Gezondheidsweten-

schappen, Cultuurwetenschappen en Talendidactiek.

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als goed.

De commissie stelde met tevredenheid vast dat het programma een duidelijke structuur kent, 

die de vertaling van alle doelstellingen mogelijk maakt. De relatie tussen de doelstellingen en 

de inhoud van het programma wordt duidelijk gemaakt in de competentiematrix. De commis-

sie waardeert het in het bijzonder dat voor de functionele gehelen die minder aan bod komen 

in de theoretische opleidingsonderdelen (functionele gehelen 6 tot 10), mesoactiviteiten werden 

opgenomen in het programma. Zo krijgen alle basiscompetenties een plaats in het programma.

Via de operationalisering van doelstellingen in beheersingsniveaus is ook de vertaling naar leer-

doelen per opleidingsonderdeel duidelijk. In het kader van het verbeteringsperspectief meent de 

commissie wel dat de vertaling van competenties naar leerdoelen, vermeld in de ECTS-fiches per 

opleidingsonderdeel, een meer expliciete link dient te leggen met de inhoud van dit opleidings-

onderdeel. Deze leerdoelen blijven nu nog vaak algemeen en abstract voor studenten. Daarnaast 

kunnen de attitudecomponenten hierin nog sterker worden beklemtoond. 

Het programma bestaat volgens de commissie uit een logisch geheel, waarin zowel theorie als 

praktijk goed is ingebed en dat studenten in staat stelt de eindkwalificaties te bereiken op het 

vereiste niveau. De keuzes die werden gemaakt, zijn goed onderbouwd, en staan steeds in functie 

van de doelstellingen en visie van de opleiding. Het onderwijsconcept van competentiegericht 

leren, dat het evenwicht houdt tussen instrumentele vaardigheden en bredere beroepsgerichte 

competenties, steunend op kennis, inzicht en toepassing in authentieke contexten, is het kader 

waarin het programma aansluit bij de visie en doelstellingen. De commissie herkent ook de voor-

opgestelde profilering in de uitbouw van het opleidingsprogramma. Zo gaat bijvoorbeeld met 

34 studiepunten veel aandacht naar het functioneel geheel ‘de leraar als inhoudelijk expert’, via 

het aanbod vakdidactiek. Met betrekking tot het functioneel geheel ‘de leraar als onderzoeker- 

innovator’ krijgen de studenten een degelijke vorming, aansluitend op hun academische ge-

vormdheid, via onderzoek- en reflectieopdrachten, met een duidelijke koppeling naar theoretische 

referentiekaders.

De opleiding kent een duidelijke procedure voor curriculumontwikkeling met een diagnosefase, 

formulering van visie en doelstellingen, contextanalyse, uitwerking van het curriculumconcept 

en het aftoetsen bij partners, implementatie en evaluatie. De commissie meent dat de curricu-

lumontwikkeling doordacht gebeurt. Zo heeft men al nagedacht over een modulaire opbouw, 

maar die bleek niet haalbaar, dus koos men voor een model op basis van opleidingsonderdelen. 

Hierbij werd rekening gehouden met de indaling van de lerarenopleiding in masteropleidingen. 

Daarnaast werd sterk ingezet op de verwevenheid van theorie en praktijk, die bewust niet zuiver 

van elkaar worden gescheiden. Via overleg tussen de docenten wordt het curriculum indien nodig 

bijgesteld. De docenten van de algemene vakken stelden de inhoud van hun vakken al aan elkaar 

voor, om overlap uit te sluiten en te zorgen voor betere aansluitingsmogelijkheden. Dit leidde al 

tot enkele aanpassingen in de plaatsing van bepaalde inhouden in het programma. 
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Tot slot viel het de commissie op dat bepaalde vakdidactieken extra aandacht schenken aan het 

verwerven en toetsen van vakinhoudelijke kennis, wanneer uit de basisopleiding blijkt dat de leer-

stof van de derde graad ASO niet expliciet aan bod is gekomen tijdens de masterstudie. De commis-

sie waardeert het dat men op deze wijze bewaakt dat de basiscompetentie ‘de leraar als vakinhou-

delijk expert’ wordt gerealiseerd tot en met het einde van het SO in alle studierichtingen. 

facet 2.2  eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als goed.

De commissie is van oordeel dat het programma zowel een professionele als academische ori-

entatie waarborgt. Zij is erg tevreden over de wijze waarop vakliteratuur en wetenschappelijk 

onderzoek worden geïntegreerd in het cursusmateriaal en de lessen, zowel in de theoretische op-

leidingsonderdelen als in sommige vakdidactieken. Het cursusmateriaal is volgens de commissie 

inhoudelijk van een sterk niveau. Zij waardeert ook de integratie van internationaal onderzoek 

en internationale wetenschappelijke bronnen in het cursusmateriaal. Daarnaast ziet zij het wer-

ken met onderzoeksopdrachten, die reflectie en een onderzoekende houding bij studenten sti-

muleren, als een sterk punt. De professionele gerichtheid van het programma wordt volgens de 

commissie vooral versterkt via de stage en de praktijkopdracht die studenten in het werkveld 

dienen uit te voeren. Het gaat hierbij vaak om actieonderzoek, dat studenten aanzet tot reflectie 

over de eigen praktijk als leraar. In het kader van het verbeteringsperspectief kan bij deze on-

derzoeksopdrachten nog meer ingezet worden op begeleiding, zodat studenten de relevantie van 

deze opdrachten beter erkennen. Daarnaast worden vakdidactische seminaries verzorgd door 

praktijkassistenten met relevante praktijkervaring. De commissie stelde ook vast dat het cur-

susmateriaal in de opleiding niet alleen gebaseerd is op wetenschappelijke bronnen, maar ook 

ontleend is aan de beroepspraktijk, wat de inzetbaarheid ervan voor studenten vergroot. De com-

missie is in het bijzonder tevreden over de integratie van onderzoek en onderwijs, die doorheen 

het programma loopt. In de theoretische opleidingsonderdelen wordt duidelijk verwezen naar 

lopende onderzoeken in de instelling. In een aantal faculteiten werkt men ook sterk aan vakdi-

dactisch onderzoek, dat dan ook rechtstreeks wordt ingezet in het opleidingsonderdeel Vakdidac-

tiek. Daarnaast zijn sommige docenten betrokken bij praktijkgericht (vakdidactisch) onderzoek 

binnen het expertisenetwerk. De commissie stelde wel vast dat dit vakdidactisch onderzoek nog 

niet in alle faculteiten de nodige aandacht krijgt. 

De stage en praktijkopdrachten binnen de opleiding zijn belangrijke pijlers in het kader van de 

professionele gerichtheid, omdat zij de toepassing van de theorie moeten garanderen. Deze wor-

den niet in alle faculteiten op dezelfde manier ingericht. De studenten vinden de mogelijkheid 

om stage te lopen in verschillende onderwijsvormen en onderwijsniveaus wel een meerwaarde. 

De commissie apprecieert het dat bepaalde faculteiten de kwaliteit van de stageplaatsen bewa-

ken, door te werken met vaste mentoren en het toewijzen van stagescholen aan studenten. De 

mogelijkheden die faculteiten hieromtrent hebben, zijn afhankelijk van het aantal studenten 

binnen de specifieke vakdiscipline en de samenwerkingsmogelijkheden met de stagescholen. 

Veel studenten waarderen ook de inhoudelijke begeleiding van de vakdidacticus en praktijkbege-

leider, die soms kan compenseren voor de mindere kwaliteit van de begeleiding door de school-

mentor. Hoewel de opleiding een goede opzet en documenten ontwikkelde voor de begeleiding, 

evaluatie en reflectie binnen de stage op basis van de vooropgestelde competenties, ook voor het 

LIO-traject, worden deze niet binnen alle faculteiten gebruikt. Daarnaast meent de commissie 

dat beter moet worden gewaakt over een gelijkgerichte invulling van de stage over de faculteiten 

heen. Sommige studenten menen dat ze na de helft van de stage-uren al het nodige hebben 

geleerd, en worden te weinig begeleid om het leerproces verder en diepgaander door te trekken. 



Specifieke lerarenopleiding – Universiteit Gent 243

De commissie waardeert de organisatie van intervisies tijdens de stage, waarin studenten onder 

meer problemen waarmee ze tijdens de stage te maken krijgen, bespreken. Ook voor de LIO-

studenten acht de commissie deze intervisies cruciaal in het leerproces. De reflectieopdrachten 

dienen volgens de commissie echter nog meer te worden gekaderd, zodat de studenten er de 

zinvolheid van inzien. Zij waardeert het dat de opleiding nadenkt over het bundelen van het grote 

aantal reflecties om de ‘reflectiemoeheid’ tegen te gaan. 

De betrokkenheid bij het werkveld versterkt tevens de praktijkgerichtheid van het programma. 

Het werkveld is onder meer betrokken bij het uittekenen van de opzet van de stage, onder meer 

via een klankbordgroep, de jaarlijkse ‘Mentorendag’, en het overleg met de pedagogische bege-

leidingsdiensten en het expertisenetwerk. Op de jaarlijkse algemene contactdag met mentoren, 

directies, vakmentoren en pedagogische begeleiders wordt dieper ingegaan op de invulling van 

vakdidactiek tijdens de stage. Dit overleg gebeurt in aparte groepen per vakdidactiek. Daarnaast 

stelde de commissie vast dat er in het programma voldoende aandacht is voor actuele ontwik-

kelingen in het onderwijsveld, zoals ICT, inclusie, taalbeleid, hoogbegaafdheid en andere thema’s 

die in het domeinspecifiek referentiekader werden omschreven. 

De studenten zien de aandacht voor vakdidactiek als een grote meerwaarde van de opleiding. Zij 

kozen bewust voor deze opleiding, omdat een groot deel van het programma zich toespitst op 

het eigen vakgebied. Wat de vakdidactische seminaries, de opdrachten binnen de vakdidactiek en 

de mesoactiviteiten betreft, is de tevredenheid wisselend. Enkele studenten waren niet tevreden 

over de invulling en meerwaarde van deze onderdelen voor de eigen ontwikkeling als leraar. In 

andere faculteiten waren studenten dan weer uiterst tevreden over de inzetbaarheid van deze 

onderdelen, omdat deze zowel de inzet van theoretische bronnen als de gerichtheid op de eigen 

onderwijspraktijk veronderstellen. De commissie is tevreden over de kwaliteit van de vakdidac-

tiek die aan de opleiding wordt gegeven, met aandacht voor onder meer de lesopbouw, leerplan-

nen, de plaats van het vak in het schoolcurriculum en de aandacht voor misconcepties binnen 

het vakgebied. Al stelt zij vast dat binnen sommige faculteiten nog verder moet worden gegaan 

dan het geven van didactische tips; er is nood aan het omkaderen van de tips voor studenten  

in een breder theoretisch perspectief. Zij waardeert ook de visie en ambitie om vakdidactiek in 

de toekomst nog te versterken en meer gedragen te maken over alle faculteiten waarmee de 

opleiding samenwerkt. 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als voldoende.

De commissie is van mening dat het vooropgestelde programma een conceptuele samenhang 

kent. De samenhang van het modeltraject wordt duidelijk gemaakt in de competentiematrix, die 

de relatie tussen competenties en opleidingsonderdelen aangeeft. Bepaalde competenties komen 

daarbij bewust in verschillende onderdelen aan bod, zonder een storende overlap te creëren. 

De commissie is positief over deze beperkte maar doordachte overlap, omdat deze het mogelijk 

maakt eenzelfde thematiek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

In de praktijk stelde de commissie echter vast dat de implementatie van de beoogde samen-

hang in het programma nog niet overal wordt gerealiseerd. In de eerste plaats is dit zichtbaar in 

het feit dat de samenhang tussen algemene opleidingsonderdelen aan de ene kant, en stage en 

vakdidactiek aan de andere kant niet in alle vakdidactieken even sterk wordt uitgewerkt, wat de 

integratie van theorie en praktijk belemmert. Het betreft hier de koppeling tussen de didactiek 

uit het opleidingsonderdeel ‘Leren en instructie’ en de vakdidactiek, en de verbanden tussen de 
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vakdidactiek en de inhoud van de andere algemene opleidingsonderdelen. De commissie onder-

steunt de intentie van de opleiding om deze samenhang op korte termijn te verbeteren, en de 

link tussen deze opleidingsonderdelen voor studenten duidelijker te maken. Ten tweede stelt de 

commissie vast dat niet alle studenten overtuigd zijn van de meerwaarde van de theoretische 

opleidingsonderdelen, hoewel de inhoud ervan wel strookt met de doelstellingen en de visie van 

de academische lerarenopleiding. De ontbrekende samenhang in de perceptie van (een deel van) 

de studenten zorgt ervoor dat zij de zinvolheid van een groot aantal opleidingsonderdelen en 

opdrachten niet goed inzien. De commissie meent dat een meer expliciete verwijzing naar de 

theoretische kaders bij de praktijkgerichte inhouden noodzakelijk is. Ten slotte beperkt de grote 

variatie in inhoud en opzet tussen de vakdidactieken onderling de samenhang van het gehele 

programma. Een betere opvolging van de gemaakte afspraken en meer gestructureerd overleg 

wordt sterk aanbevolen.

De commissie stelde vast dat de opleiding het evenwicht probeert te bewaren tussen een sa-

menhangend programma en voldoende flexibiliteit. Het programma kent, zoals besproken, ver-

schillende instapmogelijkheden. Binnen deze trajecten kunnen de studenten kiezen voor een 

spreiding van het opleidingsprogramma over verschillende jaren. De stage kan maximaal over 

drie jaren worden gespreid. Het programma kent dan ook een beperkte volgtijdelijkheid. Het 

omvat een didactische leerlijn, die vereist dat de vakdidactische modules in volgorde worden 

afgelegd. Daarnaast dienen ook bepaalde theoretische onderdelen voor of samen met de vak-

didactiek te worden gevolgd, wat de horizontale samenhang zou moeten bevorderen. Dit geldt 

ook voor de stage, die pas kan worden gestart als de studenten ook de opleidingsonderdelen 

van vakdidactiek volgen. De samenhang wordt volgens de commissie ook bewaakt via het over-

leg tussen verantwoordelijk lesgevers en praktijkassistenten op de jaarlijkse ‘Reflectiedag’ van 

de Specifieke lerarenopleiding. De commissie heeft van een enkele studenten wel vernomen 

dat de samenhang in hun opleidingstraject niet altijd ideaal is. Daarnaast komen sommige 

inhouden volgens de studenten te laat aan bod. Zo krijgen zij les over het maken van een les-

voorbereiding, klasmanagement en verschillende werkvormen als zij al met de stage bezig zijn. 

Studenten lieten de commissie weten dat zij deze inhouden al voor het aanvatten van de stage 

nodig hebben. 

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als goed.

Op basis van de beschikbare documenten en de gevoerde gesprekken kan de commissie beslui-

ten dat de studeerbaarheid van het programma haalbaar is, en dat de studietijd goed wordt 

opgevolgd. Hoewel het studieprogramma voor veel studenten zwaar is, vooral omwille van de 

hoeveelheid stage en opdrachten, is het haalbaar en in verhouding met de begrote studietijd. Er 

waren geen indicaties van een te zware taakbelasting. 
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De opleiding neemt deel aan de studietijdmetingen die ontworpen werden op het niveau van 

de instelling. De commissie meent dat de combinatie van algemene studentenbevragingen en 

de methode van tijdschrijven de nodige betrouwbare informatie aanlevert, en aangeeft dat de 

begrote studiebelasting in overeenstemming is met de reële studietijd voor de respectieve oplei-

dingsonderdelen. De resultaten van deze metingen worden besproken in de opleidingscommis-

sie, en leiden tot de nodige analyses en verbeteringsmaatregelen. De opleiding heeft, volgens de 

commissie, dankzij deze bevragingen ook voldoende zicht op de grootste studiebelemmerende 

en -bevorderende factoren. 

In het kader van het verbeteringsperspectief meent de commissie wel dat de spreiding van de 

studiebelasting over het opleidingsprogramma kan worden geoptimaliseerd. Op bepaalde mo-

menten, zoals bij de aanvang van het tweede semester, is volgens de studenten sprake van piek-

belasting, door het gelijktijdig geven en inleveren van taken en opdrachten binnen verschillende 

opleidingsonderdelen, ook tijdens stageperiodes. De commissie waardeert het wel dat de oplei-

ding hiervoor al verbeteringsacties opzette. Nog meer faculteitoverschrijdend overleg kan hier 

voor een betere afstemming zorgen. Dit kan ook de afstemming van het lessenrooster van op-

leidingsonderdelen – vooral binnen de ingedaalde varianten – optimaliseren, zodat studenten zo 

weinig mogelijk overlappende lesmomenten kennen. 

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

De opleiding beschikt over een didactisch concept dat volgens de commissie in lijn is met de voor-

opgestelde doelstellingen. Het bestaat uit drie pijlers: een visie op de verruimde professionaliteit 

van de leraar, een leerlinggerichte onderwijsvisie en een academische onderbouw. Hiermee sluit 

de opleiding ook aan bij het onderwijsconcept van de faculteit, waarin vijf elementen centraal 

staan: competentiegericht onderwijs, actief en samenwerkend leren, contextueel leren, nadruk 

op zelfreflectie, en coaching en feedback. Daarnaast wil de SLO specifiek inzetten op congruent 

opleiden, reflectie en de ontwikkeling van autonomie, collegialiteit, visie, verantwoordelijkheid 

en een onderzoekende houding. Om de opleidingsvisie te waarborgen, zou het didactisch concept 

nog meer expliciet moeten worden omgezet in de praktijk, zodat de onderzoekscomponent in de 

opleiding kan worden gerealiseerd. 

Hoewel het didactisch concept sterk is uitgewerkt, is de feitelijke implementatie van dit concept 

in het opleidingsprogramma volgens de commissie een belangrijk aandachtspunt. De vooropge-

stelde implementatie via reflectie, werken met authentieke leercontexten, competentiegericht 

werken, actief leren en coöperatief leren werd voor de commissie niet in alle opleidingsonderde-

len duidelijk. Zo is het probleemgestuurd onderwijs beperkt, en is ook het actief en samenwer-

kend leren volgens de commissie nog maar beperkt aanwezig. Ook het competentiegericht wer-

ken is volgens de commissie niet overal tot op het niveau van lessen, opdrachten en evaluatie in 

de praktijk gebracht. Tot slot gaven de studenten aan dat het congruent opleiden, waarbij docen-

ten zelf lesgeven volgens de didactische principes die de opleiding inhoudelijk aanbrengt, zeker 

niet altijd wordt toegepast, vooral met betrekking tot soms laattijdige of onvolledige feedback. De 

commissie raadt de opleiding dan ook aan meer te waken over de inzet van een gemeenschap-

pelijke didactiek, die in overeenstemming is met het didactisch concept. Daarnaast verdient de 

vorming van docenten in dit verband meer aandacht. Om het beoogde doel van reflecterend 

leren in de praktijk om te zetten, stelde de commissie vast dat de intervisies in het kader van de 

stage een sterke werkvorm zijn, hoewel deze niet binnen elke vakdidactiek op een gelijkwaardige 

manier worden geïmplementeerd. In verband met actief leren geldt eenzelfde conclusie voor de 

werkvorm van microteaching. 
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De commissie stelde wel een brede variatie aan werkvormen vast, die ook de studenten waar-

deren. Deze variatie wordt bewaakt via een matrix die duidelijk maakt welke werkvormen in 

welke opleidingsonderdelen worden gebruikt. Ook het gebruik van de portfolio en de andere 

werkvormen binnen het LIO-traject vormen een meerwaarde binnen de opleiding, en kunnen 

als voorbeeld dienen voor het werken met een portfolio binnen de andere trajecten. Daarnaast 

apprecieert de commissie het dat de opleiding in de gebruikte werkvormen rekening houdt met 

actuele onderwijsontwikkelingen in binnen- en buitenland binnen bepaalde vakdidactieken, zo-

als het werken met wiki’s en actieonderzoek. Ook de digitale leeromgeving en de kwalitatieve 

leermiddelen – zoals STAR, dat naar de toekomst toe wordt uitgebreid – behoren tot de sterke 

punten. De vooropgestelde leermiddelen kunnen in het kader van het verbeteringsperspectief 

nog systematischer worden ingezet in de verschillende opleidingsonderdelen en faculteiten. De 

commissie stelde bijvoorbeeld vast dat sommige docenten nog steeds met eigen lesvoorberei-

dingsformulieren werken, wat zorgt voor een gebrek aan afstemming op de algemene opleidings-

onderdelen die andere documenten hanteren. 

Tot slot meent de commissie dat de groepering van studenten, vooral met betrekking tot de 

vakdidactieken, kan worden herzien. Hoewel zij het waardeert dat studenten binnen het eigen 

vakdomein vakdidactiek krijgen, onafhankelijk van het aantal studenten, stelde zij vast dat niet 

alle studenten zich op de juiste plaats voelen in deze groepen. Er kan binnen bepaalde discipli-

nes meer worden aangesloten bij het vak waarvoor de studenten onderwijsbekwaamheid zullen 

verwerven, eerder dan een groepering per faculteit of departement. 

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als voldoende, en voor het LIOtraject als goed.

De commissie stelde vast dat de opleiding gebruikmaakt van een variatie aan beoordelingsvor-

men, die duidelijk per opleidingsonderdeel worden weergegeven in een matrix. Zij waardeert 

het dat er zowel aandacht is voor summatieve als formatieve toetsing, wat ook in lijn is met 

de doelstellingen en het didactisch concept van de opleiding. Er zijn zowel examenperiodes als 

permanente evaluatie. Voor elk opleidingsonderdeel met een periodegebonden evaluatie door 

middel van een examen, is er een tweede examenkans. De variatie in evaluatievormen wordt ook 

getransfereerd naar de eigen lespraktijk. Studenten worden namelijk gestimuleerd zelf te werken 

met bijvoorbeeld peer-assessment of 360 gradenfeedback. Het niveau van toetsing is volgens de 

commissie zowel voor de algemene opleidingsonderdelen als voor de vakdidactieken hoog. De 

commissie waardeert het dat bij de beoordeling van de stage op basis van een bespreking ook het 

oordeel van de stagementor in rekening wordt gebracht. De eindbeoordeling blijft wel de verant-

woordelijkheid van de opleiding.

De evaluatiecriteria zijn duidelijk en inzichtelijk gemaakt voor studenten via het onderwijs- en 

examenreglement en de gedragsindicatoren, die op het elektronisch leerplatform beschikbaar 

zijn. In het kader van het verbeteringsperspectief meent de commissie dat de toetsing nog meer 

competentiegericht kan zijn, in lijn met het vooropgestelde didactisch concept. Studenten kun-

nen ook beter op de hoogte worden gebracht van de competenties waarop zij binnen elk oplei-

dingsonderdeel worden geëvalueerd. 

Sommige studenten lieten de commissie weten dat de feedback op opdrachten, en binnen be-

paalde vakdidactieken ook op de portfolio’s en lesvoorbereidingen, te laat komt om hen te kun-

nen ondersteunen in het leerproces. Bovendien wordt de zinvolheid van sommige opdrachten 

ondergraven door het gebrek aan feedback erop, bijvoorbeeld bij de frequente reflectieopdrachten 
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en lesvoorbereidingen. Bij andere vakdidactieken zijn de studenten dan weer uiterst tevreden 

over de vaak mondelinge feedback en evaluatie van de praktijkassistenten bij microteaching en 

stagelessen. Deze maken dat studenten voldoende tussentijdse en permanente evaluatie krijgen. 

De commissie is wel tevreden over de kwaliteit van de gegeven feedback, hoewel in het kader van 

het verbeteringsperspectief nog meer kan worden gewaakt over de frequentie van de tussentijdse 

evaluatie van deze opleidingsonderdelen, en over het gebruik van de vooropgestelde evaluatie-

formulieren en procedures binnen de verschillende vakdidactieken. 

Studenten binnen het LIO-traject bleken uiterst tevreden over de feedback op de stage en de op-

drachten. De commissie meent ook dat het leerproces van deze studenten sterk wordt bevorderd 

en opgevolgd door middel van de portfolio. Ook de expliciete verwijzing naar de basiscompeten-

ties en de inzet van eerder verworven theoretische kaders bij de reflecties, zijn sterke punten 

binnen deze portfolio’s. De commissie is van mening dat deze ontwikkelportfolio, waarop ook 

zinvolle en frequente tussentijdse feedback wordt gegeven, als voorbeeld kan dienen voor de 

andere trajecten, waar de portfolio nog te beperkt wordt ingezet als verzamelinstrument voor 

summatieve toetsing en te weinig verwijst naar de basiscompetenties. Binnen enkele faculteiten 

is dit echter een belangrijk werkpunt, omdat de stagemappen daar bijvoorbeeld slechts op het 

einde van het jaar worden opgevraagd, wat tussentijdse feedback beperkt.

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed.

De SLO staat open voor afgestudeerde en afstuderende masters. Het diploma kan pas worden uit-

gereikt na het behalen van het masterdiploma. Er worden bovendien inhoudelijke eisen gesteld 

voor de toelating tot een vakdidactiek. Deze voorwaarden moeten waarborgen dat de student 

over de nodige vakkennis beschikt, wat de commissie als een sterk punt binnen de opleiding 

beschouwt. Door deze aanpak kan de opleiding immers inhoudelijk goed aansluiten bij de voor-

opleiding van de studenten. Vooral het aanbod in de eigen vakdidactieken, waarvan de instelling  

vijfentwintig varianten aanbiedt, voldoet aan de verwachtingen van de studenten en bouwt voort 

op hun initiële opleiding. Studenten waarderen het ook dat soms extra wordt ingegaan op de 

vakinhoud die zij nodig hebben om de leerstof van het secundair onderwijs te kunnen overbren-

gen. De commissie stelde vast dat de opleiding beschikt over een aanbod flexibele leertrajecten 

dat voldoet aan de noden van de studenten. Naast de optie om de SLO te volgen na de master-

opleiding, kunnen studenten een ingedaalde variant van de SLO kiezen binnen de eigen basis-

opleiding, de opleiding gelijktijdig met de masteropleiding volgen, een LIO-traject volgen en het 

normtraject spreiden over verschillende jaren. 

In het kader van het verbeteringsperspectief kan de communicatie over het instroombeleid nog 

verbeterd worden. Studenten bleken tijdens hun gesprekken met de commissie bepaalde as-

pecten van het instroombeleid anders te percipiëren dan de opleidingsverantwoordelijken. Het 

gaat hierbij bijvoorbeeld om het al dan niet opnieuw moeten volgen van een zelfde/gelijkaardig 

opleidingsonderdeel als in de vooropleiding. Bovendien stelde de commissie vast dat studenten 

die een ingedaalde variant gevolgd hebben soms extra vakken moeten opnemen in het SLO-

programma, ondanks het feit dat zij deze opleidingsonderdelen vooraf opnamen, in plaats van 

hiervoor een vrijstelling te krijgen, wat niet strookt met de intentie van de ingedaalde variant.

Ten slotte beschikt de opleiding over een goed uitgewerkt EVC- en EVK-beleid. met een duidelijke 

procedure en beroepsmogelijkheid. 
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Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma goed

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma voldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast goed

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing

Preservice-traject voldoende

LIO goed

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

De docenten voor algemene opleidingsonderdelen en vakdidactiek Psychologie, Pedagogische 

wetenschappen, Nederlands en Engels worden op vraag van de opleidingscommissie van de SLO 

voorgedragen door de vakgroepen van de faculteit PPW. Lesgevers van de andere vakdidactieken 

worden voorgesteld door de vakgroepen van de respectievelijke faculteiten. De verantwoordelijke 

lesgever kan zich laten bijstaan door iemand van het assisterend academisch personeel. Docen-

ten die als vakdidacticus zijn aangesteld binnen de Specifieke lerarenopleiding, vallen onder het 

personeelsbeleid van de respectievelijke faculteit. Het aanwervingsbeleid in de opleiding volgt 

dus de procedures van de instelling en de betreffende faculteit. Hierbij wordt goed gewaakt over 

de nodige expertises. Voor SLO staan expertise in het vakgebied, pedagogische en (vak)didacti-

sche competentie, pedagogische bekwaamheid en vertrouwdheid met de ontwikkelingen in het 

secundair onderwijs centraal. Dit zijn ook de criteria die worden gehanteerd bij het selecteren 

van kandidaten voor de opleidingsonderdelen in de SLO vanuit de andere faculteiten. 

Ook de toekenning van personeelsmiddelen, de bevordering en evaluatie van personeelsleden 

worden aangestuurd via de algemene regels van de universiteit en uitgevoerd door de respectie-

velijke faculteiten. Zelfstandig academisch personeel wordt twee- of vierjaarlijks geëvalueerd. 

Assisterend academisch personeel krijgt een evaluatie bij de hernieuwing van zijn mandaatspe-

riode, op basis van een activiteitenverslag. De taakstelling van personeelsleden binnen de SLO 

volgt eveneens de algemene bepalingen. Taakomschrijvingen worden jaarlijks ingevuld voor zo-

wel zelfstandig academisch als assisterend academisch personeel, en voorgelegd aan de vak-

groep en de faculteit. 

In het kader van de onderwijskundige professionalisering organiseert de UGent regelmatig do-

cententrainingen. Er zijn ook assistententrainingen voor praktijkassistenten. Daarnaast organi-

seert de dienst Onderwijsaangelegenheden studiedagen in het kader van onderwijsinnovaties. 

Deze trainingen zijn telkens vrijblijvend. De opvolging en aansturing van de professionalisering 
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van personeelsleden zijn in handen van de vakgroepen. Deze beschikken hiervoor over een na-

scholingsbudget. Binnen de SLO informeert de opleidingsvoorzitter personeelsleden over nascho-

lingen voor de lerarenopleiding. Zij krijgen ook informatie vanuit het expertisenetwerk van de 

associatie. 

 

De begeleiding van nieuwe personeelsleden is eveneens de verantwoordelijkheid van de vakgroe-

pen. Binnen de SLO bestaat deze begeleiding uit een introductiegesprek en de nodige toelichting 

over onder meer het digitale platform. 

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als goed.

De opleiding beschikt volgens de commissie over gekwalificeerd personeel op inhoudelijk, onder-

wijskundig, onderzoeksmatig en organisatorisch vlak. De combinatie van docenten, vakdidactici 

en praktijkassistenten draagt volgens de commissie sterk bij tot de professionaliteit van het per-

soneelsteam. Zij meent dat deze combinatie erg complementair is en het profiel van de leraren-

opleider in al zijn aspecten vertegenwoordigt. De professor verantwoordelijk voor vakdidactiek 

verzekert de academische basis, terwijl de praktijkassistent de praktijkgerichte input vanuit zijn 

ervaring in het werkveld verzorgt. De docenten van de algemene opleidingsonderdelen beschik-

ken over de nodige academische en pedagogische expertise. Indien nodig wordt deze expertise 

aangevuld met gastdocenten. De aanwezige variatie aan vakdidactische expertise is een uitzon-

derlijk sterk punt binnen de SLO, die ook de studenten op prijs stellen. In een aantal facultei-

ten zijn de docenten betrokken bij vakdidactisch onderzoek, wat de commissie als een grote 

meerwaarde beschouwt en als voorbeeld kan dienen voor de andere faculteiten. Daarnaast is de 

opleiding ook betrokken bij meer praktijkgericht onderzoek in het expertisenetwerk. In het kader 

van het verbeteringsperspectief kan men nog meer ruimte creëren voor onderzoek dat expliciet 

gericht is op de Specifieke lerarenopleiding. De aanwezige internationale expertise versterkt tot 

slot de kwaliteit van het team, en heeft volgens de commissie tevens een positieve invloed op de 

inhoud van het programma. 

Het personeelsbeleid vanuit de opleiding met betrekking tot de aansturing van de professionali-

teitsontwikkeling is goed uitgewerkt. De opvolging ervan is echter afhankelijk van het beleid in 

de respectieve faculteiten, of van de betrokkenheid van individuele lesgevers. Het personeelsbe-

leid (met onder andere het functionerings- en evaluatiebeleid) is volgens de commissie toerei-

kend binnen de respectievelijke faculteit van de docenten of praktijkassistenten. Zij vraagt wel 

blijvend te waken over voldoende feedback over het functioneren binnen de SLO. Hoewel alle 

docenten worden aangemoedigd hun studenten te bevragen over het eigen opleidingsonderdeel 

volgens de beschikbare bevragingen, nemen niet alle vakdidactici dit op. De commissie waar-

deert het sterk dat praktijkassistenten deeltijds worden aangeworven, zodat zij deze taak kun-

nen combineren met een job in het werkveld. Nieuwe personeelsleden worden goed opgevangen 

in de vakwerkgroepen. 

Alle docenten en praktijkassistenten krijgen de kans om deel te nemen aan interne en externe 

professionaliseringsactiviteiten. Er is ook een specifiek aanbod voor de SLO. Daarnaast meent de 

commissie dat de reflectiedagen en het interne overleg een belangrijke bijdrage leveren aan de 

professionalisering van het personeelsteam. De deelname van alle betrokken lesgevers aan deze 

professionaliseringsinitiatieven strekt tot aanbeveling. Tot slot waardeert de commissie het dat 

ook het administratief en technisch personeel de nodige professionaliseringskansen krijgt.
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De commissie waardeert ten slotte het overleg tussen docenten van de algemene vakken, wat 

zowel de kwaliteit als de samenhang van het programma ten goede komt. Dit overleg dient even-

wel nog te worden versterkt met de vakdidactici binnen de verschillende faculteiten, om zo ook 

de betrokkenheid binnen de SLO te vergroten. Sommige praktijkassistenten lieten de commissie 

wel weten nood te hebben aan meer vorming met betrekking tot het inzetten van de theorie uit 

de algemene opleidingsonderdelen in de vakdidactiek.

facet 3.2 kwantiteit personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als goed.

De opleiding beschikt op 1 februari 2012 over 108 personeelsleden, waarvan er 99 instaan voor 

het onderwijs en de onderwijsondersteuning, wat 24,04 VTE betekent. 21 van de 108 personeels-

leden zijn personeelslid van de faculteit PPW, de overige personeelsleden zijn verspreid over 

de verschillende faculteiten die vakdidactiek aanbieden. De omvang van het personeelsteam 

verantwoordelijk voor het inrichten van de Specifieke lerarenopleiding is volgens de commissie 

toereikend in verhouding tot de eisen van het programma, het aantal studenten, de gekozen 

werkvormen en de vereiste begeleiding. 

De opleiding beschikt over een duidelijk en toereikend berekeningssysteem voor het aantal on-

derwijsbelastingseenheden, dat zorgt voor het toekennen van een voldoende groot aantal do-

centen en praktijkassistenten. Vooral de investering in stagebegeleiding, waar per 10 studenten 

minstens 20 procent van een VTE begeleiding wordt voorzien, waardeert de commissie. Hoewel 

veel personeelsleden slechts voor een klein aandeel van het takenpakket aangesteld zijn binnen 

de SLO, is het personeelsbestand volgens de commissie zeker groot en stabiel genoeg om de op-

leiding te dragen. Ook de verhouding tussen mannen en vrouwen, evenals de verhouding tussen 

de verschillende leeftijdscategorieën is evenwichtig. 

Op basis van de gevoerde gesprekken kan de commissie besluiten dat er voldoende personeel is, 

dat voor de studenten bereikbaar is. De groepsgrootte wordt dan ook aangepast afhankelijk van 

de doelstellingen en inhouden van het opleidingsonderdeel. Zo zijn de groepen voor vakdidactiek 

en microteaching veel kleiner dan voor de meer theoretische onderdelen. 

De commissie stelde vast dat de werkdruk van de personeelsleden hoog maar aanvaardbaar is. 

Er is ook ruimte voor professionalisering. 

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel goed

facet 3.2 kwantiteit personeel goed

De visitatiecommissie is 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

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als goed.

Op basis van de gevoerde gesprekken en de rondleiding tijdens het bezoek besluit de commissie 

dat de opleiding beschikt over de nodige materiële voorzieningen. Zij stelde vast dat de aanwe-

zige infrastructuur zowel tegemoetkomt aan de noden van de studenten als van de personeels-

leden om het programma vorm te kunnen geven. De opleiding beschikt voor de algemene vak-

ken over leslokalen in de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, verdeeld over 

twee campussen. Hier kan men ook gebruikmaken van de computerlokalen, auditoria, practi-

calokalen met de nodige technologische infrastructuur, een skillslab, een studentenrestaurant 

met een aanbod koude en warme maaltijden, en een bibliotheek met een uitgebreide (digitale) 

collectie van relevante literatuur voor de opleiding. Het beheer van de infrastructuur wordt vol-

gens de commissie goed aangestuurd vanuit het facultaire beleid, waarbinnen de vakgroepen de 

belangen van de opleiding vertegenwoordigen. De commissie is in het bijzonder tevreden over 

de beschikbare computerfaciliteiten, de bibliotheek, de toegankelijkheid en het onderhoud van 

de gebouwen. In het kader van het verbeteringsperspectief zou de opleiding de samenwerking 

tussen studenten beter kunnen faciliteren door op een meer eenvoudige manier lokalen voor 

overleg tussen studenten ter beschikking te stellen voor gemeenschappelijke opdrachten in het 

kader van de opleiding.

Binnen de verschillende faculteiten beschikt men eveneens over voldoende faciliteiten om de 

eigen onderdelen van het programma van de SLO vorm te geven. De studenten, docenten en 

praktijkassistenten ervaren geen tekorten met betrekking tot de leslokalen. Ook de meeste ICT-

voorzieningen zijn voorhanden, zoals een voldoende aantal computers en beamers. In de meeste 

faculteiten kunnen studenten voor de oefenlessen gebruikmaken van smartboard, en van zowel 

gewone leslokalen als vakspecifieke praktijklokalen, zoals laboratoria. Dit mogelijk maken bin-

nen alle faculteiten, is in het kader van het verbeteringsperspectief een aandachtspunt. Tot slot 

meent de commissie dat de onderwijsomgeving nog meer inspirerend zou kunnen worden ge-

maakt voor studenten, om het didactisch concept in de praktijk om te zetten.

De opleiding maakt ten slotte gebruik van het elektronisch leerplatform Minerva.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als goed.

De commissie stelde vast dat goed wordt gecommuniceerd naar studenten, vooral via het ge-

bruiksvriendelijke elektronische leerplatform. Daarop kunnen studenten ook terecht voor in-

houdelijke toelichting over de opleidingsonderdelen in de studiegids. Bij de instroom worden 

studenten volgens de commissie goed begeleid. Toekomstige studenten worden bereikt via de 

website, informatiebrochures die onder meer bij SID-in’s beschikbaar zijn en informatiemomen-

ten. De opleiding organiseert in juni en september een infomoment voor studenten die de SLO 

willen starten. De commissie is in het bijzonder positief over de begeleiding van de studenten uit 

het LIO-traject. Deze krijgen een intakegesprek, met onder meer voldoende informatie over de 

zwaarte van het traject en eventuele spreidingsmogelijkheden. De trajectbegeleiding informeert 
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ook werkstudenten over de mogelijkheden tot spreiding van het opleidingsprogramma en edu-

catief verlof. Hierbij wordt ook advies gegeven met betrekking tot de volgtijdelijkheid van het 

programma. Daarnaast kunnen alle studenten via e-mail terecht bij de traject- en studiebege-

leiders. In de verschillende faculteiten worden studenten geïnformeerd over de vakdidactische 

opleidingsonderdelen in de eerste les, die verplicht is voor alle studenten. In de eerste lesweek 

wordt tevens een informatiesessie georganiseerd over de stage. De commissie is ook tevreden 

over de informatievoorziening over het elektronische registratiesysteem STAR.

De opleiding beschikt over toegankelijke studiebegeleiding door docenten die studenten verder in 

de opleiding ondersteunen. Ook de praktijkassistenten zijn vlot bereikbaar. Studenten lieten de 

commissie dan ook weten dat de studiebegeleiding aan hun noden voldoet, en dat zij goed weten 

waar zij met welke vragen of problemen terechtkunnen. De studentenbegeleiding wordt verder 

opgenomen door de trajectbegeleider, die onder meer beschikbaar is bij doorstromingsproble-

men en voor wijzigingen in het individuele studietraject. 

De opleiding beschikt over een ombudspersoon van de faculteit en beroepsprocedures, die helder 

zijn vastgelegd. De opleiding heeft een goed zicht op de meest voorkomende problemen, en volgt 

deze waar nodig op in verbeteringstrajecten. Ook de vlotte doorverwijzing tussen de ombudsper-

soon en de trajectbegeleiders beschouwt de commissie als een sterk punt. 

Tot slot kunnen studenten met psychosociale of andere problemen terecht bij het adviescentrum 

voor studenten op centraal niveau. Hier wordt ook voorzien in uitstroombegeleiding via infor-

matie over solliciteren en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Studenten met een functiebeperking 

kunnen terecht bij de centrale diensten voor ondersteuning op maat. 

De praktijk van de studiebegeleiding wordt volgens de commissie goed aangestuurd en bewaakt 

door een degelijk beleid ten aanzien van studiebegeleiding, vooral vanuit de faculteit Psycho-

logie en pedagogische wetenschappen. Het aansturen van de informatievoorziening vanuit de 

verschillende faculteiten over de SLO, evenals de informatie over de ingedaalde variant van de 

SLO, kan evenwel nog worden verbeterd. Dit geldt tevens voor de organisatie van lesmomenten. 

Enkele studenten lieten de commissie weten dat bij de praktische organisatie van contactmo-

menten van algemene vakken enerzijds en vakken aan de eigen faculteit anderzijds, niet altijd 

rekening wordt gehouden met overlap.

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen goed

facet 4.2 studiebegeleiding goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Het kwaliteitszorgsysteem van de Universiteit Gent is sterk gedecentraliseerd. De faculteiten zijn 

zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van kwaliteitszorg en worden hierbij on-

dersteund door de centrale diensten, namelijk door de directie Onderwijsaangelegenheden en de 

onderwijsraad via de opleidingscommissies en de kwaliteitscellen Onderwijs. Deze coördineren 

de externe kwaliteitszorg, en verwerken de studentenevaluaties en de studietijdmetingen. De 

kernelementen van het kwaliteitszorgsysteem bestaan uit de permanente evaluatie van de im-

pact, effectiviteit en efficiëntie van de processen via zelfreflectie van docenten, bevraging van 

studenten en alumni, en een analyse van de resultaten. 

Op het niveau van de faculteiten draagt de faculteitsraad de eindverantwoordelijkheid voor de 

interne kwaliteitszorg. De commissie Kwaliteitszorg onderwijs, bestaande uit de onderwijsdi-

recteur, de opleidingsvoorzitters en een vertegenwoordiging van personeelsleden en studenten, 

bespreekt de resultaten van de onderwijsevaluaties, waakt over het beleidsplan ‘Onderwijsinno-

vatie’ en werkt voorstellen uit, die ze voorlegt aan de faculteitsraad. De opleidingscommissie, ver-

antwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en het beleid van de opleiding, werkt voort-

durend aan de optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs via de planning, implementatie, 

evaluatie en bijsturing van het curriculum, mede op basis van de resultaten van interne en ex-

terne kwaliteitszorg. Ook de kwaliteitscel Onderwijs staat in voor de borging en verbetering van 

de onderwijskwaliteit. Zij bewaakt de kwaliteit van opleidingsprogramma’s, onderwijsvormen, de 

verzorging en begeleiding van het onderwijs en de infrastructuur, onder meer via de uitvoering 

en analyse van de studentenbevragingen.

In de SLO evalueren de studenten alle verantwoordelijke lesgevers jaarlijks voor één opleidings-

onderdeel. Er worden dus elk semester elektronische bevragingen georganiseerd wanneer alle 

onderwijsfasen, dus ook de examens, zijn beëindigd. Daarnaast zijn er bevragingen van alumni 

en resonansgroepen. Deze bevragingen worden zorgvuldig ingepland via een meetplan.

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende.

De commissie stelde met tevredenheid vast dat de opleiding beschikt over een plan met het 

oog op een systematische evaluatie van de resultaten. Zij waardeert het ook dat dit meetplan 

vertrekt vanuit realistische doelstellingen voor de kwaliteitszorg. Daarnaast apprecieert de com-

missie het dat men binnen de kwaliteitszorg werkt met een vergelijkingsgerichte analyse van de 

meetresultaten. Er kan echter nog meer worden gewerkt met concrete streefcijfers om de analyse 

van de metingen te optimaliseren. Matige tot goede resultaten leiden momenteel bijvoorbeeld 

nog niet tot een analyse en borgacties.

De opleiding voert frequent perceptiemetingen uit bij studenten, onder de vorm van semestri-

ele onderwijsevaluaties over de kwaliteit van het onderwijs, de evaluatie en de organisatie. De 

resultaten van deze bevragingen worden gebruikt voor feedback aan docenten en als input voor 

wijzigingen in het curriculum. Deze inzet wordt door de commissie sterk gewaardeerd. Zij is 

ook positief over de kwaliteit van het gebruikte meetinstrument. Daarnaast worden ook alumni 

bevraagd en organiseert men klankbordgroepen. Gezien de lage respons binnen de SLO zijn de 

resultaten van deze bevragingen echter niet altijd bruikbaar. Tot slot worden ook evaluaties van 
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het LIO-traject, de werking van STAR, het stageproject en het werkstudentenproject uitgevoerd. 

De commissie is erg tevreden over deze initiatieven, die specifiek zijn afgestemd op de noden van 

de SLO. 

De metingen worden gecoördineerd op facultair niveau en ondersteund door de centrale dien-

sten. De commissie meent dat de metingen hierdoor soms te ver afstaan van het opleidingsni-

veau. Metingen kunnen nog meer worden aangestuurd vanuit de noden en streefdoelen van de 

opleiding zelf, naast de standaardmetingen, die op centraal niveau voor elke opleiding worden 

georganiseerd. Hierdoor kan een betere afstemming plaatsvinden tussen de juiste streefdoelen 

en de gebruikte meetinstrumenten, zodat de juiste informatie wordt aangeleverd om knelpunten 

te verbeteren. Op opleidingsniveau worden momenteel wel signalen opgevangen, maar deze wor-

den niet altijd systematisch onderzocht via het bestaande meetsysteem. De commissie meent 

dat hierbij ook aandacht moet gaan naar de evaluatie van resultaten die verder gaan dan per-

ceptiemetingen, en bijvoorbeeld ook nagaan in welke mate de basiscompetenties binnen de op-

leiding worden gerealiseerd. De vragenlijst die al werd gebruikt bij alumni was hiertoe een eerste 

aanzet, maar leverde weinig bruikbare resultaten op. 

De commissie oordeelt positief over de kwaliteit van het ZER. Zij betreurt het wel dat studenten, 

alumni en werkveldvertegenwoordigers weinig werden betrokken bij het opstellen van dit rap-

port. Op basis van de gevoerde gesprekken kan de commissie besluiten dat studenten en alumni 

helemaal niet op de hoogte zijn van het bestaan van een dergelijk rapport. De commissie is wel 

tevreden over de open en kritische wijze waarop het ZER werd opgesteld, wat wijst op inzicht in 

de eigen sterktes en verbeteringspunten van de opleiding. 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als goed.

Op basis van de ingekeken documenten en de gevoerde gesprekken besluit de commissie dat 

de opleiding systematisch wordt bijgestuurd op basis van ontvangen signalen en verbeterings-

maatregelen die daaruit voortvloeien. Enkele belangrijke knelpunten uit het verleden leidden via 

gerichte acties al tot een systematische verbetering van de opleiding, bijvoorbeeld in de commu-

nicatie naar studenten en een betere afstemming tussen de verschillende opleidingsonderdelen 

door het toelichten van de studiefiches. Ook voor de toekomst werden al verbeteringsacties voor-

opgesteld op basis van een aantal meetresultaten, zoals het operationaliseren van de attitude-

competenties en de programmahervorming. 

De commissie is tevreden over de aanwezige procedures, die erover waken dat meetresultaten 

worden omgezet naar verbeteringsmaatregelen. De opleidingscommissie van de SLO is verant-

woordelijk voor de analyse van meetresultaten en de vertaling daarvan in verbeteringstrajec-

ten op opleidingsniveau, alsook voor de opvolging daarvan. Alle lectoren zijn verantwoordelijk 

voor het reflecteren over de resultaten van de studentenbevragingen van de eigen opleidings-

onderdelen en het ondernemen van verbeteringsmaatregelen, indien nodig. De resultaten van 

bevragingen over opleidingsonderdelen waar personeelsleden van andere faculteiten verant-

woordelijk voor zijn, worden overgemaakt aan de onderwijsdirecteur van deze faculteit, die 

deze verder opvolgt. Op basis van de docentenevaluatie kan de onderwijsdirecteur aanbeve-

lingen voorleggen aan docenten, of bij een mindere score de docent vragen zelf verbeterings-

voorstellen te formuleren. De resultaten van de onderwijsbevragingen worden per docent  

systematisch bijgehouden.
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In het kader van het verbeteringsperspectief kan de opleiding nog meer nagaan of uitgevoerde 

verbeteringsacties, zoals curriculumaanpassingen, wel tot de gewenste resultaten leidden. Hier-

voor dient zij meer in te zetten op metingen die, zoals vermeld, dieper gaan dan perceptiebevra-

gingen. Zij waardeert het wel dat verschillende docenten zelf waken over de resultaten van de 

eigen verbeteringsacties. 

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

De commissie stelde met tevredenheid vast dat alle relevante actoren – personeelsleden, stu-

denten, alumni en werkveldvertegenwoordigers – via bevragingen of inspraakorganen worden 

betrokken bij de kwaliteitszorg van de opleiding. De commissie is echter wel van mening dat de 

diepgang van de betrokkenheid van deze actoren voor verbetering vatbaar is. 

Zowel zelfstandig als assisterend academisch personeel is vertegenwoordigd in overlegorganen 

op verschillende niveaus, waardoor betrokkenheid bij de besluitvorming en kwaliteitszorg gega-

randeerd is. Studenten worden betrokken via drie kanalen: via vertegenwoordiging in de univer-

sitaire onderwijsraad, de faculteitsraad, de commissie Kwaliteitszorg onderwijs en de opleidings-

commissies, via onderwijsevaluaties en studietijdmetingen, en via de ombudspersoon. Binnen 

de SLO worden in de praktijk echter moeilijk studenten bereid gevonden om de beschikbare 

plaatsen in de inspraakorganen in te nemen, hoewel docenten hier geregeld over communiceren 

naar de studenten. Alumni worden enkel betrokken via een schriftelijke bevraging; het werkveld 

wordt betrokken via een klankbordgroep. De commissie meent dat hun betrokkenheid nog kan 

worden verhoogd, bijvoorbeeld via een vertegenwoordiging in de opleidingscommissie. Uit de 

gevoerde gesprekken bleek dat de opleiding een nauwere betrokkenheid van het brede werkveld 

ook zelf als een belangrijke prioriteit beschouwt. De commissie waardeert wel de organisatie van 

de jaarlijkse ‘Mentorendag’, die de banden met het werkveld versterkt. Uit de gevoerde gesprek-

ken met de werkveldvertegenwoordigers besluit de commissie dat zij tevreden zijn over de mate 

van inspraak in de klankbordgroep en het contact op de ‘Mentorendag’, maar dat meer contact 

met de opleiding zou worden geapprecieerd.

De commissie stelde vast dat de opleiding geen feedback voorziet over de resultaten van bevra-

gingen van studenten of alumni. Zij meent dat het noodzakelijk is om de betrokken partijen op 

de hoogte te brengen van deze resultaten, alsook van de acties die eruit voortvloeien. Volgens 

de commissie kan deze communicatie ook de betrokkenheid en deelname aan de bevragingen 

vergroten. 

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende 

facet 5.2 maatregelen tot verbetering goed

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

voldoende

De visitatiecommissie is 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

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als goed.

De commissie is van oordeel dat de opleiding de basiscompetenties realiseert, waarbij de aan-

dacht voor zowel vakinhoudelijke als pedagogische competenties sterk wordt gewaardeerd. De 

vooropgestelde doelstellingen zijn volgens de commissie van hoog niveau, en op basis van de 

ingekeken documenten en gevoerde gesprekken is de commissie van oordeel dat deze compe-

tenties worden gerealiseerd en ook adequaat worden beoordeeld. De portfolio’s die de commissie 

tijdens haar bezoek kon inkijken, getuigen van een hoog niveau van lesvoorbereidingen en reflec-

ties. De commissie zag voorbeelden van creatieve lesaanpakken en vernieuwende werkvormen, 

waarbij inzichten uit de opleiding in de praktijk werden omgezet. 

De meeste studenten en alumni met wie de commissie sprak, zijn tevreden over het niveau dat 

ze in de opleiding behalen. Vooral de vakdidactiek waarderen zij sterk, met het oog op de voorbe-

reiding op de instap in het werkveld. In het kader van het verbeteringsperspectief kan de oplei-

ding studenten nog iets meer voorbereiden op een aantal vaardigheden die zij nodig hebben in 

het werkveld. Studenten en alumni lieten de commissie weten zich nog niet optimaal voorbereid 

te voelen ten aanzien van klasmanagement, het afstemmen van de lessen op het startniveau 

van de leerlingen, jaarplannen maken en het bijwonen van klassenraden. Deze sterke punten en 

aandachtspunten kwamen ook al voor in de bevraging van afgestudeerden in 2009–2010.

De vertegenwoordigers van het werkveld lieten de commissie weten tevreden te zijn over het 

niveau van stagiairs en alumni van de opleiding. Zij waarderen de vernieuwing die stagiairs soms 

binnenbrengen in de eigen school of klas. Ook vakinhoudelijk en op pedagogisch en didactisch 

vlak menen zij dat de opleiding met de studenten een hoog niveau bereikt. Het werkveld liet de 

commissie eveneens weten dat studenten nog beter kunnen worden voorbereid op het voeren 

van klasmanagement. 

Via bevragingen van alumni krijgt de opleiding zicht op het tewerkstellingsprofiel, waaruit blijkt 

dat 85 procent van de bevraagden in het onderwijsveld stapt. De commissie is tot slot tevreden 

over het behaalde niveau in het kader van internationalisering binnen de SLO. Naast het integre-

ren van internationale literatuur en referentiekaders slaagt de opleiding er ook in enkele studenten 

te laten deelnemen aan een uitwisselingsproject in het buitenland. 

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als goed.

De commissie meent dat de opleiding het eigen onderwijsrendement goed opvolgt. De opleiding 

heeft tevens zicht op de gemiddelde studieduur. 78 procent van de studenten die het diploma 

behalen, rondt de opleiding af in één jaar, zoals het modeltraject beoogt. Ook de slaagpercenta-

ges van de studenten wijzen op een voldoende hoog rendement. Vooral bij studenten die effec-

tief deelnemen aan het examen, ligt het slaagpercentage hoger dan in andere studierichtingen  

binnen de faculteit. 
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De commissie is erg tevreden over de analyse die de opleiding maakt van het eigen rendement, 

waarbij factoren als spreiding, motivatie, deelname aan examens en gemiddelde studieduur 

in rekening worden gebracht. Het spreiden van de opleiding over verschillende academiejaren 

neemt de laatste jaren toe, zo blijkt uit de analyse van de opleiding. De opleiding stelde ook 

vast dat de slaagcijfers van studenten die meer studiepunten opnemen, hoger zijn dan deze van 

studenten die de opleiding meer spreiden. Vooral bij de LIO-studenten is er een tendens om de 

opleiding te spreiden over twee tot drie jaar. 

De opleiding heeft zicht op de redenen tot uitval en niet slagen binnen de SLO. Deze redenen 

worden opgevraagd via mail door docenten, en via het contact tussen praktijkassistenten en 

studenten. De commissie meent wel dat de opleiding de registratie van deze redenen beter kan 

bijhouden, om tendensen op lange termijn op te sporen.

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwer-

pen tot een positief eindoordeel over de opleiding.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 2

 – Link de inhoud van opleidingsonderdelen meer aan leerdoelen in de ECTS-fiches.

 – Breng de beoogde samenhang van het programma in de praktijk.

 – Bewerkstellig meer samenhang tussen algemene opleidingsonderdelen, vakdidactiek en stage.

 – Zet het didactische concept beter en zichtbaarder om in de praktijk.

 – Voorzie tijdige en grondige feedback voor alle studenten.

 – Optimaliseer het EVC- en EVK-beleid.

Onderwerp 3

 – Houd de werkdruk van het personeel haalbaar, zodat vooral praktijkassistenten voldoende 

tijd krijgen voor professionalisering. 

Onderwerp 4

 – Maak de onderwijsinfrastructuur nog uitdagender, om het didactisch concept in de praktijk 

te kunnen omzetten.

 – Stel overleglokalen ter beschikking voor samenwerking tussen studenten om groepswerk te 

faciliteren.

 – Stel binnen alle faculteiten praktijklokalen ter beschikking voor oefenlessen door studenten.

 – Stuur de informatievoorziening vanuit de verschillende faculteiten over de SLO beter aan.

Onderwerp 5

 – Laat de metingen nog meer vertrekken vanuit streefdoelen en specifieke noden op opleidingsniveau.

 – Formuleer verbeteringsacties voor de toekomst meer op basis van een grondige analyse van 

meetresultaten.

 – Vergroot de diepgang van de betrokkenheid van verschillende actoren, vooral het werkveld 

en de alumni. 

Onderwerp 6

 – Houd de redenen van niet slagen en uitval beter en systematisch bij op lange termijn. 

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.



overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen E

Onderwerp 2 programma +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma G

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma G

Facet 2.3 Samenhang van het programma V

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd G

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V / LIO: G

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G

Facet 3.2 Kwantiteit personeel G

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen G

Facet 4.2 Studiebegeleiding G

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement G

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
De UniverSiteit haSSelt

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door de Univer-

siteit Hasselt. Deelcommissie 4 bezocht de opleiding op 30 en 31 mei 2011. 

De Universiteit Hasselt biedt enkel de Specifieke lerarenopleiding Toegepaste economische we-

tenschappen (TEW) aan. In het academiejaar 2010–2011 telde de opleiding 21 studenten. De 

lessen worden georganiseerd op weekavonden en op zaterdagen. Sinds de start van de SLO, in 

2007–2008, telde de opleiding 38 studenten. Van die groep combineerden/combineren 11 studen-

ten de opleiding met hun masteropleiding. Zeventien studenten waren/zijn net afgestudeerd en 

volgden/volgen de masteropleiding als een voltijdse opleiding. De overigen zijn al langer afgestu-

deerde masters met beroepservaring buiten het onderwijs. Sommigen volgen de SLO deeltijds in 

combinatie met hun baan. Anderen zijn werkloos, en volgen de opleiding deel- of voltijds. 

De Specifieke lerarenopleiding is sinds 2007–2008 de opvolger van de Academische Initiële  

Lerarenopleiding TEW. De universiteit telt vier faculteiten, die het onderwijs en onderzoek inte-

graal aansturen. De opleiding ressorteert onder de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 

(BEW). Elke faculteit stelt per opleiding een onderwijsmanagementteam (OMT) samen. Het OMT 

staat in voor de voorbereiding van curriculumontwikkelingen, de organisatie van het curriculum 

en de bewaking van de kwaliteit van de opleiding. Alle coördinerende verantwoordelijken van de 

opleidingsonderdelen zijn officieel lid van het OMT. De opleiding maakt deel uit van NOvELLe, het 

Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg.

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd op 

het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de ver-

schillende geledingen in de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch beschikbaar 

gestelde informatie en documenten, en het overige ter inzage gelegde materiaal. De oordelen die 

beschreven zijn in dit rapport hebben betrekking op alle varianten en trajecten in de opleiding, 

tenzij expliciet anders vermeld.
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onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

De opleiding heeft volgens het zelfevaluatierapport als opleidingsdoelen: het verwerven van  

didactische kerncompetenties, ruime aandacht voor basiscompetenties met betrekking tot  

attitude- en waardevorming, zorgverbreding, klasmanagement en organisatie, nadruk op ver-

breden/verdiepen en aanwenden van inhoudelijke expertise. De opleiding wil leraars met een 

masterdiploma opleiden tot voortrekkers qua innovatie en praktijkgericht onderzoek, en hecht 

daarbij belang aan leren door reflecteren als (middel en als) doel. Ze beperkt zich tot initiële 

beheersingsniveaus respectievelijk al bereikte niveaus, voor competenties uit de functionele ge-

helen ‘de leraar als lid van een schoolteam’, ‘de leraar als partner van externen’ en ‘de leraar 

als lid van de onderwijsgemeenschap’, evenals voor de attitudes beslissingsvermogen, organi-

satievermogen, zin voor samenwerking en flexibiliteit, een vakdidactische invalshoek, een eigen 

didactische visie, competentiegerichtheid en een academische oriëntatie.

De commissie is van oordeel dat de doelstellingen erop gericht zijn de student te brengen tot het 

beheersen van de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. Binnen de basiscompe-

tenties maakt de opleiding een aantal keuzes waarmee ze zich profileert. De keuzes steunen op 

haar visie op de rol van de leraar, een opleidingsdidactische visie, een didactische visie op het 

vakgebied economie in het secundair onderwijs, de begincompetenties van de studenten, en de 

ervaring van de opleiding dat het voor sommige aspecten van de leraarstaak moeilijk is om te 

voorzien in relevante praktijkervaringen. Het zelfevaluatierapport wijst er wel op dat veel stage-

scholen terughoudend zijn om studenten opdrachten te laten uitvoeren waarbij de privacy van 

de leerling (bijvoorbeeld klassenraden) en/of de public relations van de school in het spel zijn. 

Binnen de opleiding zijn de doelen breed gedragen, stelde de commissie vast. Ze stroken tevens 

met het domeinspecifiek referentiekader dat de visitatiecommissie heeft uitgewerkt en hechten 

belang aan taal, diversiteit en ICT. Met uitzondering van de vakdidactische visie, waarin wordt 

gerefereerd aan het ‘pedagogical content knowledge’-concept, miste de commissie in het zelfe-

valuatierapport evenwel een bredere internationale kadering van de doelen, wat toch een must 

is voor een opleiding met een academisch profiel. 

Bij de aanvang van de SLO zijn de uitgangspunten en de profilering van de opleiding besproken 

met vertegenwoordigers van het werkveld (stagementoren, directies en coördinatoren van stage-

scholen). Om een goed zicht te houden op de verwachtingen van het werkveld, beveelt de com-

missie aan om de dialoog met het werkveld te institutionaliseren, en onder meer de na te streven 

doelen te bespreken en daarin prioriteiten aan te brengen, zodat de belasting voor zowel de stu-

denten als voor de scholen redelijk zou zijn en de opdrachten als zinvol zouden worden ervaren.

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Naast het normtraject (zie tabel 1) voor de afronding van de opleiding in één jaar, zijn er twee 

alternatieve modeltrajecten: één voor vier trimesters en één voor twee academiejaren. Ten slotte 

is er nog de mogelijkheid om een traject op maat te volgen. 

In principe vindt minstens één schoolstage in het ASO plaats en ook minstens één in het TSO of 

het BSO. Spreiding van de schoolstages over de netten wordt hierbij nagestreefd. De studenten 

moeten meerder klascontexten observeren en minstens 44 lesuren geven in de onderwijspraktijk.

tabel 1: het opleidingsprogramma

trimester module

Verdeling studiepunten

theoretische 

component

praktijk- 

component

Eerste trimester Initiatie tot de onderwijspraktijk deel 1 en 2 4

Didactische startcompetenties voor de leraar 

(vakdidactisch deel en algemeen didactisch deel)
6

Jeugdpsychologie 3 

Onderwijsstructuur en -cultuur 5

Tweede trimester Initiatie tot de onderwijspraktijk, deel 3 2

Instapstage 6

Vakdidactiek van de (T)EW 5

Pedagogische, algemeen didactische en  

communicatieve competenties
5

(Tweede en) derde trimester Groeistage 1 8

Groeistage 2 8

Onderwijsonderzoek en -ontwerp 2 2

Leerpsychologie 4

totaal aantal studiepunten 30 30

Hoewel zich nog geen LIO-studenten hebben aangeboden, zijn regels uitgewerkt voor LIO-banen. 

Studenten kunnen de opleidingsonderdelen ‘Initiatie tot de onderwijspraktijk’, ‘Instapstage’ en 

‘Groeistage 1 en 2’ (deels) vervangen door lesgeef- en andere opdrachten in de LIO-baan. Tevens 

kunnen zij ‘Onderwijsonderzoek en -ontwerp’ in aansluiting bij de LIO-baan uitvoeren. Voor de 

begeleiding en rapportering gelden dezelfde eisen als in de preservice-praktijkcomponent. 

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende.

De commissie meent dat de opleidingsdoelen adequaat vertaald zijn in leerdoelen. Voor elk op-

leidingsonderdeel zijn heldere en op hoog niveau geformuleerde leerdoelen opgesteld. Een ma-

trix geeft per opleidingsonderdeel aan tot welke basiscompetenties en beroepsattitudes wordt 

bijgedragen. Globaal gezien meent de commissie dat de basiscompetenties degelijk worden inge-

vuld. Het programma biedt de studenten zeker de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties 

te bereiken. 
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Aan het ontwikkelen van de didactische basiscompetenties (functioneel geheel ‘de leraar als 

begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen’) wordt aandacht besteed vanuit verschillende 

perspectieven in diverse opleidingsonderdelen. Er is ook een ruime aandacht voor de basiscom-

petenties die handelen over attitude- en waardevorming, zorgverbreding, klasmanagement en 

organisatie (functionele gehelen ‘de leraar als opvoeder’ en ‘de leraar als organisator’). Het 

opleidingsonderdeel ‘Pedagogische, algemeen didactische en communicatieve competenties’ 

behandelt het thema ‘diversiteit in de klasgroep’, en de betekenis van taal voor de concrete 

lespraktijk. 

De vakdidactische invalshoek, vervat in het functioneel geheel ‘de leraar als inhoudelijk expert’, 

bekleedt een centrale plaats in het curriculum, en in meerdere theorievakken is het perspec-

tief van de vakleerkracht economie dominant. De didactische visie op het vakgebied economie 

kleurt sterk de praktijkcomponent, evenals de didactische en leerpsychologische (theorie)vak-

ken. Leren door reflecteren krijgt gestalte via groepsreflectie en individuele reflectiegesprekken 

in de praktijkgerichte opleidingsonderdelen ‘Initiatie tot de onderwijspraktijk’, ‘Instapstage’ en 

‘Groeistage 1’. Het is tevens een instrument bij de trainingen in communicatievaardigheden in 

‘Pedagogische, algemeen didactische en communicatieve competenties’, bij de opdrachten over 

klasmanagement en opvoeden in ‘Instapstage’, en bij de intervisies, besprekingen en verslagen 

voor de opdrachtenportfolio bij ‘Groeistage 2’.

De basiscompetenties die handelen over de leraar als partner van de ouders of verzorgers, 

komen in de vorm van vaardigheden in gespreksvoering aan bod in ‘Pedagogische, algemeen 

didactische en communicatieve competenties’. In ‘Groeistage 2’ dient elke student ook een 

(observatie)opdracht uit te voeren over reële interacties tussen leerkrachten en ouders. En-

kel de basiscompetentie ‘de leerkracht kan strategieën ontwikkelen om te communiceren met 

anderstalige ouders’ wordt niet expliciet benoemd, maar krijgt volgens de betrokkenen wel 

aandacht in de opleiding. 

De basiscompetenties uit functioneel geheel ‘de leraar als lid van een schoolteam’ komen in de 

theoretische opleidingsonderdelen impliciet aan bod, omdat hierin ruimte is voor groepsinter-

actie en het uitwisselen van ervaringen. Voor hun project in het kader van ‘Onderwijsonderzoek 

en -ontwerp’ werken de studenten ook samen met vakleerkrachten economie, wat een expliciete 

invulling is van de basiscompetenties uit dit functioneel geheel.

Aan de basiscompetenties uit het functioneel geheel ‘de leraar als partner van externen’ wordt 

één verplichte opdracht in ‘Groeistage 2’ gewijd: de studenten brengen de externe partners van 

hun stageschool in kaart, en bevragen enkelen ervan over hun visie op de samenwerking met 

de school. Bijdragen tot de basiscompetenties uit functioneel geheel ‘de leraar als lid van de 

onderwijsgemeenschap’ worden geleverd door een aantal opleidingsonderdelen waarin actuele 

onderwijsontwikkelingen worden besproken. In ‘Groeistage 2’ schrijven de studenten een opi-

niestuk over een actueel onderwijsprobleem, en nemen ze deel aan een sessie over solliciteren 

en loopbanen in het onderwijs. Functioneel geheel ‘de leraar als cultuurparticipant’ ten slotte 

komt aan bod in het opleidingsonderdeel ‘Onderwijsstructuur en -cultuur’ en in één opdracht in 

‘Groeistage 2’.

Het programma besteedt ten slotte de nodige aandacht aan een aantal thema’s die de com-

missie in haar domeinspecifiek referentiekader benoemt, zoals taalbeleid, diversiteit binnen de 

klasgroep en ICT. Toch meent de commissie dat de integratie van taalbeleid en diversiteit beter 

geconcretiseerd kunnen worden. 

Ook de aandacht voor ICT zou sterker kunnen gericht zijn op het geïntegreerd gebruik van ICT in 

het didactisch handelen van de studenten.
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facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als goed.

De commissie meent dat de praktijkcomponent in de opleiding degelijk is uitgewerkt. Het opdoen 

van werkveldervaring wordt verzekerd door de opdrachten in reële klassituaties. Naast het obser-

veren van lessen, geven de studenten zelf 44 lessen in meerdere scholen. Ook maakt de student 

telkens reflectieverslagen die in zijn ‘groeiportfolio’ worden opgenomen. In de opdrachtenportfo-

lio bundelt de student een aantal verbredende opdrachten, die dienen om startcompetenties te 

verwerven voor andere leraarstaken dan lesgeven, bijvoorbeeld het bijwonen van klassenraden, 

personeelsvergaderingen en oudercontacten. Met betrekking tot de opdrachtenportfolio stelde 

de commissie vast dat de zinvolheid van sommige opdrachten voor de studenten niet altijd dui-

delijk is. Ze beveelt de opleiding dan ook aan om rond die opdrachten meer duiding te geven en 

de zinvolheid van de opdrachten opnieuw te evalueren. 

De studenten voeren hun stages uit in drie scholen. Voor de instapstage kunnen de studenten 

kiezen uit een pool: scholen en klassen van een groep van geselecteerde leraren economie, de 

zogenaamde ‘UH vakmentoren’. De groeistage moet uitgevoerd worden in twee andere scholen 

dan die van de instapstage, en ze hoeven ook niet meer deel uit te maken van de pool. Iedere 

student krijgt voor zijn praktijk een staflid als coach toegewezen. Die voert met de student een 

reflectiegesprek na het extra muros deel van ‘Initiatie tot de onderwijspraktijk’, na de ‘Instap-

stage’ en na elk van de twee schoolstages in ‘Groeistage 1’, wat de commissie een goede zaak 

vindt. In het extra muros-gedeelte van ‘Initiatie tot de onderwijspraktijk’ woont een docent van 

de opleiding de vier stagelessen bij. Na elke les volgen een nabespreking en schriftelijke feedback. 

Van de vijftien lessen die de student in de instapstage geeft, wordt minstens één les bijgewoond 

en nadien besproken door een staflid. Ook in elk van de twee schoolstages van ‘Groeistage 1’, met 

in totaal 25 lessen, is er minstens één dergelijk lesbezoek met nabespreking. De overige gegeven 

lessen worden besproken met de UH vakmentoren. 

De contacten tussen de stagescholen en de stafleden verlopen vlot, concludeert de commissie uit 

haar gesprek met de vakmentoren/directies van enkele stagescholen. Stafleden en vakmentoren 

weten elkaar te vinden. Daarnaast is er een jaarlijkse ‘mentorenavond’, waarop overleg plaats-

vindt over de praktijkcomponent, en de mentoren vakinhoudelijke of vakdidactische nascholing 

krijgen. Directies en leerkrachten economie worden uitgenodigd op lunchcauserieën, waarin ac-

tuele onderwijsthema’s worden bediscussieerd. En er zijn vakinhoudelijke en/of vakdidactische 

studienamiddagen voor leerkrachten economie. 

De opleiding biedt ook een degelijke academische kennisbasis. Van de studenten worden een 

diepgaand inzicht en een kritische houding verwacht. Onderzoeksresultaten worden in diverse 

opleidingsonderdelen ingebracht. Daarnaast voeren de studenten een onderzoek uit over een 

actueel probleem in de onderwijspraktijk, en ontwerpen ze materiaal met toepassing van ac-

tiverende werkvormen. Het onderzoeksaspect komt ook aan bod in kleinschalige studies in het 

kader van ‘Leerspychologie’ en ‘Groeistage 2’. De commissie meent evenwel dat de academische 

kwaliteit van de opleiding nog kan verbeteren door de verschillende opdrachten te bundelen tot 

één groot onderzoekswerk. Ze suggereert tevens om samen met het werkveld, in casu de stage-

scholen, onderzoeksprojecten op te zetten. 

Voorts is de commissie van mening dat de afstemming tussen de theoretische basis en de prak-

tijkcomponent in de opleiding kan worden versterkt. Beide aspecten zijn wel goed uitgewerkt, 

maar de interactie tussen beide kan versterkt worden, zodat de studenten hun onderwijspraktijk 
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sterker baseren op de theoretische kennisbasis die ze in de opleiding verwerven. Ook kan volgens 

de commissie het programma nauwer aansluiten bij recente ontwikkelingen op vakdidactisch 

gebied (in het bijzonder op het gebied van ICT). 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als goed.

De commissie meent dat de studenten een inhoudelijk samenhangend programma volgen. Het 

programma kent duidelijke leerlijnen, en de opleidingsverantwoordelijken hebben voor het vol-

gen ervan regels van volgtijdelijkheid uitgewerkt. De regels worden strikt toegepast voor het 

normtraject en de twee andere modeltrajecten (één voor vier trimesters en één voor twee aca-

demiejaren). In het geval van de flexibele trajecten worden individueel aangepaste versies uit-

gewerkt in overleg met de student. Daarbij worden de regels inzake volgtijdelijkheid zo veel mo-

gelijk toegepast. De delen van de praktijkcomponent bouwen op elkaar voort, en er is een goede 

koppeling met de didactische opleidingsonderdelen. De vakdidactische en algemeen didactische 

opleidingsonderdelen zijn op elkaar afgestemd en deels met elkaar verweven. Ook de andere 

theoretische opleidingsonderdelen bouwen op elkaar voort. 

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als voldoende.

Op basis van de resultaten van studietijdmetingen die werden uitgevoerd in 2009–2010 en in 

het eerste trimester van 2010–2011, en haar gesprekken met de lectoren, de studenten en de 

alumni besluit de commissie dat de werkelijke studietijd aansluit bij de norm van 60 studie-

punten (1 studiepunt staat binnen de UHasselt voor 27 uren studiebelasting). De studielast is 

echter niet evenwichtig over de trimesters verspreid, en voor een aantal opleidingsonderdelen is 

er een grote afwijking tussen de begrote en reële studietijd. De opleiding is zich daarvan bewust 

en doet inspanningen om de spreiding van het werk te verbeteren, zoals door het vroeger be-

kendmaken van deadlines en opdrachten, en door de begeleiding aan te passen, zodat studenten 

hun opdrachten vroeger beginnen uit te voeren. Ook heeft de opleiding inspanningen gedaan 

om de concentratie van de studiebelasting in het tweede en derde trimester te reduceren. Voor 

‘Groeistage 2’ hielden die een reductie van de globale studiebelasting in. Ondanks deze inspan-

ningen, meent de commissie dat de studeerbaarheid nog verder kan verbeterd worden door de 

studielast beter over de trimesters te spreiden, en door efficiënter om te gaan met de inhoud 

van het programma. Dit laatste kan door de papers die voor verschillende opleidingsonderdelen 

worden geschreven, te bundelen tot één grote onderzoekspaper (zie facet 2.2). Daarnaast kan een 

aantal verbredingsopdrachten ook aan de universiteit worden uitgevoerd in plaats van op de 

stageschool, zodat de verplaatsingstijden worden beperkt. 
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facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als voldoende.

De commissie vindt dat het didactisch concept in lijn is met de basiscompetenties en met de visie 

van de opleiding. Het concept omhelst twaalf principes: begeleide zelfstudie, activerende werk-

vormen, coöperatief leren, praktijkgerichtheid, integratie van vakinhouden, competentiegericht-

heid, academische oriëntatie, geleidelijke opbouw van de praktijkcomponent, individualisering 

(verschillen in tempo bij het doorlopen van de praktijkcomponent), intensieve begeleiding, leren 

door reflecteren en zelfsturend leren. Deze principes worden ook gerealiseerd in de vormgeving 

van de diverse opleidingsonderdelen. 

Daarnaast wordt ook het ‘pedagogical content knowledge’-concept gebruikt om het onderwijs-

proces in de opleiding te sturen. De commissie waardeert het dat de opleiding een keuze gemaakt 

heeft voor een didactisch concept. Ze heeft wel vastgesteld dat niet alles lesgevers dit concept 

uitdragen, en dat het in de praktijk dus weinig sturend is voor het invullen van de opleiding. Het 

wordt tot op heden vooral ingevuld binnen de component vakdidactiek, terwijl het toch een bre-

der concept is. De commissie meent dat de link tussen dit concept en de uitwerking ervan in het 

programma veel explicieter kan worden gemaakt.

Voorts ziet de commissie bij de operationalisering van het programma te weinig integratie tus-

sen de academische en de beroepsgerichte oriëntatie van de opleiding. Opdrachten zouden beter 

geïntegreerd en aan de praktijk gelinkt kunnen worden, zodat de studenten deze als betekenis-

voller ervaren. Een manier waarop dit zou kunnen, is – weliswaar binnen de bestaande kaders – 

studenten meer te betrekken bij het bepalen van opdrachten, en op die manier recht te doen aan 

hun behoeftes en interesses. Daarnaast merkte de commissie op dat het geven van tussentijdse 

feedback op papers nog te zeer docentafhankelijk en dus een verbeteringspunt is. 

De commissie stelde vast dat het studiemateriaal in orde is. Alle theorievakken gebruiken hand-

boeken en/of syllabi met selecties van teksten die geschikt zijn voor zelfstudie en praktijkgerich-

te verwerkingsopdrachten. Verder is er voor alle theoretische vakken een studieleidraad, waarin 

de didactische aanpak in detail wordt beschreven, inclusief de concrete opdrachten, de tijdsplan-

ning en de evaluatieprocedures en -criteria. Leidraden zijn er ook voor ‘Onderwijsonderzoek en 

-ontwerp’ en voor de praktijkgerichte opleidingsonderdelen samen. Voor de praktijkcomponent 

behoren ook lesvoorbereidingen, leerplannen en leerboeken tot de leermiddelen. 

De opleiding maakt gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard, die wordt aange-

stuurd door de docenten. Een aantal studenten geeft aan dat het elektronisch leerplatform nog 

efficiënter kan worden gebruikt in de opleiding.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als goed.

De commissie heeft de evaluatievormen voor de verschillende opleidingsonderdelen bekeken, en 

meent dat op een hoog niveau wordt getoetst. De opleiding streeft naar een toetsing die gericht is 

op assessment: het geïntegreerd toetsen van kennis, inzicht en vaardigheden. Dit concept wordt 

volgens de commissie al goed gerealiseerd in het praktijkgedeelte en een aantal onderdelen van 
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de theoretische component. Bij de theorievakken zijn er daarnaast nog schriftelijke examens, die 

meestal voor minstens de helft van de eindbeoordeling meetellen. Naast vragen over domeinspe-

cifieke kennis en inzichten bevatten deze examens geïntegreerde toepassings-, ontwerp- en/of 

beoordelingsopgaven. De evaluatievormen sluiten aan bij de doelstellingen van de opleidingson-

derdelen, en bij de beoordelingscriteria wordt de link met de basiscompetenties duidelijk gelegd. 

De evaluatievormen worden beschreven in de studiegids en meer gedetailleerd in de studielei-

draden. In het eerste en het laatste college lichten de docenten de evaluatievormen, -criteria 

en -procedures nog eens toe. Toch heeft de commissie vastgesteld dat de transparantie van de 

evaluatie van het praktijkgedeelte beter kan. Het is voor de studenten bijvoorbeeld niet duidelijk 

hoe de oordeelsvorming rond de stage verloopt. Bij de beoordeling van ‘Initiatie tot de onderwijs-

praktijk’, ‘Instapstage’ en ‘Groeistage 1’ is het volledige docententeam betrokken. Dit betekent 

dat ook docenten die de studenten niet gezien hebben tijdens hun stage hun zeg hebben in de 

eindbeoordeling over de stage. De commissie vernam dat deze docenten zich in de praktijk bij de 

besluitvorming op de achtergrond houden, maar voor de studenten blijkt hun rol niet duidelijk. 

De commissie vraagt de opleiding dan ook om hier helderheid in te scheppen. 

Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor de normeringen van de beoordelingen. Het is haar 

niet helder geworden op basis van welke referentiekaders de punten worden toegekend. Een 

benchmarking vanuit de wetenschap en andere aanbieders van Specifieke lerarenopleidingen is 

hier aangewezen. 

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed.

Het programma sluit volgens de commissie qua vorm en inhoud goed aan bij de kwalificaties 

van de instromende studenten. Wettelijk geldt dat wie minstens is toegelaten tot een master-

opleiding en die ook volgt, de Specifieke lerarenopleiding mag starten. Voor de domeinspecifieke 

kennis geldt dat masters TEW, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en 

equivalente binnen- en buitenlandse diploma’s in aanmerking komen. Voor masters uit verwan-

te vakgebieden waarvoor geen officiële equivalentie geldt, is er de eis van minstens 60 studiepun-

ten voor (bedrijfs)economische vakken en van voldoende spreiding daarvan over de verschillende 

deelgebieden. Studenten uit het derde bachelorjaar TEW mogen ‘Didactische startcompetenties 

voor de leraar’ en ‘Initiatie tot de onderwijspraktijk’ als keuzevakken opnemen, mits zij voor alle 

(bedrijfs)economische vakken uit de eerste twee bachelorjaren credits hebben behaald. 

De hierboven vernoemde wettelijke en domeinspecifieke criteria zorgen voor een vrij homogene 

instroom, waarop de opleiding volgens de commissie haar leerinhouden en leervormen goed 

heeft afgestemd. De opleiding verwacht bijvoorbeeld dat haar studenten die in hun masteroplei-

ding zitten of al afgestudeerde masters zijn, over de studievaardigheden beschikken om sommige 

leerinhouden via begeleide zelfstudie te verwerven. Voor wat de inhoudelijke expertise (functio-

nele gehelen ‘de leraar als inhoudelijk expert’ en ‘de leraar als onderzoeker’) betreft, grijpt de 

opleiding de beginsituatie aan om hogere beheersingsniveaus na te streven. 

Om de opleiding te kunnen combineren met een baan of een andere opleiding, zijn er naast het 

normtraject nog twee andere modeltrajecten: één voor vier trimesters en één voor twee acade-

miejaren. Van die trajecten wordt echter weinig gebruikgemaakt. Meestal worden individuele 

trajecten uitgestippeld in overleg met de student. Bij die individuele trajecten gelden regels van 

volgtijdelijkheid, en wordt gestreefd naar een voldoende spreiding van de opleiding. Hoewel zich 
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nog geen LIO-studenten (Leraar-in-Opleiding) hebben aangeboden, heeft de opleiding regels uit-

gewerkt voor LIO-banen. De commissie meent dat met dit aanbod goed wordt ingespeeld op de 

noden van de studenten. 

Occasioneel krijgt de opleiding vragen om elders verworven competenties (EVC’s) in rekening 

te brengen. Op de meeste van die vragen gaat ze in door de competenties te erkennen als een 

alternatieve invulling van opdrachten voor ‘Groeistage 2’, mits een beknopte rapportering en be-

spreking. Een voorwaarde voor de erkenning is de educatieve gerichtheid van de voorgelegde er-

varingen. Eerder verworven kwalificaties (EVK’s) worden erkend voor (gedeeltelijke) vrijstellingen 

als ze de nodige basiscompetenties aantonen en verworven zijn in opleidingsonderdelen met een 

onderwijsgerichte signatuur. De opleiding is van plan om binnen NOvELLe – het Netwerk voor 

de Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse Lerarenopleidingen – principes af te spreken 

met betrekking tot de EVK’s, zowel bij het overstappen tussen de SLO’s van het netwerk, als bij de 

instroom vanuit andere opleidingen.

Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma voldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma goed

facet 2.3 samenhang van het programma goed

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast voldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud voldoende

facet 2.7 beoordeling en toetsing goed

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

Voor de aanwerving van OP-leden formuleert de vakgroep Gedragswetenschappen, communica-

tie en linguïstiek, die bevoegd is voor alle opleidingsonderdelen van de SLO TEW, een vacature. Ze 

stelt tevens een commissie van advies samen. Deze commissie formuleert op basis van selectie-

interviews en eventuele -proeven een advies voor de invulling van de vacature. In vacatures, 

selectieprocedures en adviezen wordt uitgegaan van vooraf bepaalde functievereisten en pro-

fielen. In de uittekening daarvan heeft het onderwijsmanagementteam (OMT) van de SLO TEW 

een belangrijke stem. Profielkenmerken die bij aanwervingen en verlengingen van aanstellingen 

naar voren worden geschoven, zijn vakdidactische kwaliteiten – met aandacht voor activerend, 

vakdoorbrekend en competentiegericht leren –, academische oriëntatie, algemeen didactische en 

pedagogische kwaliteiten en ervaring met de begeleiding van leraren in opleiding.

Voor de SLO TEW is de onderwijsbevoegdheid voor alle opleidingsonderdelen toevertrouwd aan 

de vakgroep Gedragswetenschappen, communicatie en linguïstiek (GCL). In principe wordt de 
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taakstelling van de individuele lesgevers door de vakgroep bepaald. In de praktijk geldt dit al-

leen voor de toewijzing van de functies van coördinerend verantwoordelijke en co-titularis. De 

meer gedetailleerde taakverdeling wordt voor de theorievakken uitgewerkt door het onderwijs-

managementteam (OMT) en voor de praktijkcomponent door het desbetreffende onderwijsteam. 

De taakverdeling wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de vakgroep. De ZAP-leden zijn coör-

dinerend verantwoordelijken voor de diverse opleidingsonderdelen. De vastbenoemde (praktijk)

assistenten dragen bij tot de effectieve invulling en praktische coördinatie van de vakken. 

De evaluatie/bevordering van de professoren wordt behandeld door de statutaire commissie van 

advies van de UHasselt, die oordeelt op basis van het dossier. Het dossier bevat drie luiken: on-

derwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Het wordt gestaafd met onder andere 

resultaten van studentenenquêtes. De evaluaties vinden vijfjaarlijks plaats, terwijl bevorderings-

dossiers jaarlijks worden behandeld. Het oordeel van de statutaire commissie wordt bevestigd 

door de raad van bestuur. Bij eventuele tekorten in de prestaties worden remediëringsvoorstellen 

geformuleerd in overleg met het personeelslid en wordt een vervroegde evaluatieronde voorzien. 

Aanvangsbegeleiding bij de onderwijsopdracht gebeurt vooral op basis van overleg in het OMT 

en in het onderwijsteam voor de praktijkcomponent. De lesgevers dienen zich bij te scholen bin-

nen het vakdomein van hun hoofdambt. Daarnaast is er het aanbod van opleidingen, geïnitieerd 

door de faculteit, het Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg NOvELLe en externe partijen. 

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische re-

alisatie van de opleiding. De vijf vastbenoemde lesgevers (zelfstandig academisch personeel of 

ZAP) zijn gespecialiseerd in onderwijskunde en onderwijskundig onderzoek, algemene en op-

leidingsdidactiek, ontwikkelings-, jeugd- en leerpsychologie, communicatievaardigheden en on-

derwijssociologie. Deze personen leveren vanuit hun verschillende disciplines de academische 

kennisbasis voor de opleiding. De commissie heeft evenwel vastgesteld dat er weinig ruimte is 

voor eigen onderzoek over de vakdidactiek van de TEW. Gezien de profilering van de opleiding 

beveelt de commissie aan om een dergelijke onderzoeksexpertise in te brengen in de opleiding. 

De zes deeltijdse lesgevers zijn in hun hoofdambt leraar in een secundaire school en/of lector 

aan een hogeschool. Zij brengen een ruime praktijkervaring mee en dragen bij tot de professio-

nele gerichtheid van het personeelsteam. De commissie waardeert de ruime praktijkervaring van 

deze lesgevers. 

Het docententeam is zeer gedreven, maar de versnippering over kleine aanstellingen maakt het 

niet eenvoudig om als team te functioneren, stelde de commissie vast. Daarnaast constateerde 

ze op sommige speerpunten van de opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van reflectie, een gebrek 

aan professionalisering. Ook aan de internationalisering van het team wordt weinig aandacht 

besteed. 

Ten slotte vindt de commissie dat de universiteit meer oog zou moeten hebben voor de loop-

baanperspectieven van de docenten van de Specifieke lerarenopleiding. Er zijn wel vijfjaarlijkse 

evaluaties, maar deze vinden enkel plaats op basis van het dossier. Functioneringsgesprekken 

worden niet gevoerd. 
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facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

De opleiding wordt vormgegeven door elf leden van het onderwijzend personeel (1,45 VTE sa-

men). Vijf professoren zijn vastbenoemd, en hebben een voltijdse of 80 procent-aanstelling aan 

de UHasselt. Zij zijn voor een deel van hun aanstelling verantwoordelijk voor hun taken binnen 

de lerarenopleiding. Een van hen is aangeduid als opleidingscoördinator. Daarnaast hebben zes 

lesgevers een tijdelijke en deeltijdse aanstelling van 10 of 15 procent. Zij worden deeltijds onder-

steund door twee leden van het administratief personeel (0,10 VTE) die wel een voltijdse aanstel-

ling in de instelling hebben. 

In de voorbije vier academiejaren (2007–2011) hebben zich – voor een wisselend aantal stu-

diepunten – 7, 11, 21, en 13 studenten ingeschreven voor de opleiding. Daarnaast volgden vijf 

studenten van het derde bachelorjaar TEW ‘Didactische startcompetenties voor de leraar’ en 

‘Initiatie tot de onderwijspraktijk’ als keuzevakken. In verhouding tot de studentenaantallen is 

er voldoende personeel om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen, meent de com-

missie. De lesgevers hebben binnen hun aanstelling ook de ruimte voor nascholing, en er wordt 

frequent informeel overlegd.

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als voldoende.

Het onderwijs van de opleiding vindt plaats in gebouw D van de Campus Diepenbeek in een vast 

leslokaal. Het lokaal is uitgerust met een (elektronisch) bord, pc en beamer, een overhead- en 

videoprojector en een internetverbinding. Een computerlokaal is voorhanden voor allerlei toe-

passingen, zoals demonstratie- en oefenlessen voor onder andere Informatica en Didactische 

software. Het opstarten van de faculteit Rechten in september 2008 heeft ervoor gezorgd dat er, 

minstens tot het voorjaar 2011, geen conversatieklassen meer beschikbaar zijn. Dit is vooral voor 

het deelopleidingsonderdeel ‘Pedagogische, algemeen didactische en communicatieve compe-

tenties’ een probleem, omdat daar gewerkt wordt met oefen- en trainingsessies en rollenspelen. 

De opleiding maakt gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard, die wordt aange-

stuurd door de docenten. 
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De commissie is van mening dat de materiële voorzieningen toereikend zijn om de opleiding te 

realiseren. Als aandachtspunt haalt ze wel de bibliotheek aan. De opleiding beschikt over een 

collectie leerboeken. Die is ondergebracht in het kantoor van de coördinator van de praktijk-

component, en de boeken kunnen via hem worden ontleend. Ook in de bibliotheek van TEW 

bevinden zich studieboeken, maar zij zijn in aantal beperkt en in een aantal gevallen gedateerd. 

De commissie beveelt de opleiding/universiteit aan om ook te investeren in wetenschappelijke en 

internationale handboeken, zodat een echte vakbibliotheek wordt opgebouwd. De collectie zou 

in haar geheel ondergebracht moeten worden in de universiteitsbibliotheek (bibliotheek TEW) en 

haar databestanden. 

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als voldoende.

De opleiding organiseert in mei en september informatiesessies. Alle studenten vanaf het tweede 

bachelorjaar worden hierover via mail geïnformeerd. De informatie is ook te vinden op de web-

site van de UHasselt. In de periode april-mei is er tevens een informatiesessie voor de studenten 

van het tweede bachelorjaar TEW. Die studenten kunnen namelijk in hun derde jaar twee oplei-

dingsonderdelen uit de opleiding opnemen als keuzevakken, namelijk ‘Initiatie tot de onderwijs-

praktijk’ en ‘Didactische startcompetenties voor de leraar’. 

Eenmaal in de opleiding krijgen de studenten in het inleidende college van ‘Didactische start-

competenties voor de leraar (algemeen deel)’ uitleg over de doelstellingen van de opleiding, het 

opleidingsconcept en de rol van de diverse opleidingsonderdelen in het geheel. Studenten die 

niet hebben deelgenomen aan de hoger vermelde informatiesessies worden uitgenodigd voor een 

gesprek met de coördinator. Informatie over de onderwijsdoelstellingen en de gevolgde aanpak, 

evenals studieaanwijzingen worden ook aangeboden in de studieleidraden per opleidingsonder-

deel. 

De commissie meent dat er voldoende informatie over de opleiding beschikbaar is, en dat die 

ook efficiënt wordt verstrekt. Door de kleinschaligheid van de opleiding vinden de studie- en tra-

jectbegeleiding en informatievoorziening in de opleiding zelf vooral informeel plaats. Voor zover 

er vragen rijzen bij de studenten, beantwoorden de docenten die zelf tijdens de contacturen. De 

commissie waardeert die laagdrempeligheid. 

De keerzijde van de kleinschaligheid en informele aanpak van studiebegeleiding is echter dat 

studenten bij problemen met docenten en de opleiding kwetsbaar zijn. Er is een facultaire om-

budspersoon bij wie de studenten terechtkunnen, maar die is onvoldoende gekend, stelde de 

commissie vast. De commissie acht het nodig deze rol van de ombudspersoon expliciet te ver-

woorden richting studenten, en in dit opzicht ook een actieve rol te verlangen van de ombuds-

persoon zelf.

De contacten met de stagescholen verlopen vlot, merkte de commissie tijdens de gesprekken. 

De vakmentoren zijn tevreden over de samenwerking met de SLO. Ze worden goed geïnformeerd 

over hun taak, en de stagebegeleiders van de SLO plegen regelmatig overleg met hen.

Voor trajectbegeleiding is één structurele maatregel voorzien. Bij de eerste sessie van het aca-

demiejaar vraagt de coördinator van de opleiding aan iedere student een trajectplanning in te 

dienen, eventueel na een individuele bespreking. De coördinator nodigt de studenten die de  
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opleiding combineren met een andere activiteit minstens één keer per trimester uit voor een 

bespreking van het verdere traject. 

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen voldoende

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

De opleiding maakt in haar kwaliteitszorgbeleid gebruik van kwalitatieve gegevens die worden 

verzameld in focusgroepdiscussies met diverse actoren. Sinds de start van de SLO zijn er drie ge-

sprekken gevoerd met de studenten, één met het onderwijsteam voor de praktijkcomponent en 

één met de docenten van de theorievakken. Per opleidingsonderdeel zijn ook een doorlichtings-

gesprek tussen de coördinator van de opleiding en de coördinerende verantwoordelijken, en een 

bespreking met een groep van zeven mentoren gehouden.

In het interne kwaliteitszorggebeuren speelt het onderwijsmanagementteam (OMT) een centrale 

rol. Het OMT telt alle coördinerende verantwoordelijken van de opleidingsonderdelen als officiële 

leden. In de praktijk nemen alle docenten deel aan de vergaderingen. Het OMT organiseert en 

coördineert de gegevensverzameling, bespreekt en duidt de evaluaties, maakt er een synthese 

van, ontwikkelt verbeteringsvoorstellen en neemt beslissingen. De studenten en docenten die 

niet aan de OMT-vergaderingen deelnemen, worden ook betrokken bij de besluitvorming over 

maatregelen. Dit gebeurt door hen naar suggesties voor verbetering te vragen, die vervolgens in 

het OMT verder besproken worden, en door feedback te vragen bij voorstellen die elders werden 

geformuleerd. De verantwoordelijkheid voor de implementatie ligt ofwel bij de coördinerende 

verantwoordelijken van de betrokken opleidingsonderdelen, ofwel bij het OMT. Rapportering  

gebeurt aan het OMT, dat ook de opvolging en eventuele bijsturing tot taak heeft. 

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als onvoldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de kwaliteitszorg met betrekking tot de opleiding niet syste-

matisch wordt ingebed in het kwaliteitszorgsysteem van de faculteit. Ook op het niveau van de 

opleiding is nog geen transparante visie en kader voor de interne kwaliteitszorg uitgewerkt. 

De opleiding beschikt over een aantal kwantitatieve streefdoelen, maar volgens de commissie 

zouden deze streefdoelen aangevuld moeten worden met kwalitatieve streefdoelen, en sterker 

gekoppeld moeten worden aan de visie en de doelstellingen van de opleiding.

De commissie waardeert het wel dat de jongste jaren een aantal gesprekken is gevoerd met de di-

rect betrokkenen bij de opleiding en dat die gesprekken een aantal gegevens hebben opgeleverd. 
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De commissie waardeert deze gesprekken, maar meent dat een meer systematische aanpak van 

de interne kwaliteitszorg noodzakelijk is. Naast de focusgesprekken worden examenresultaten, 

instroom en doorstroom opgevolgd en zijn er kwantitatieve bevragingen van de studenten over 

de studeerbaarheid van het programma. Globaal vindt de commissie dat de bevragingen meer 

systematisch zouden moeten ingebed worden, en er zou meer aandacht aan de betrouwbaar-

heid en validering van de gebruikte instrumenten moeten worden besteed. De anonimiteit van 

de bevragingen lijkt de commissie niet steeds gegarandeerd. De commissie mist planmatigheid, 

prioriteiten en duidelijke streefdoelen.

Het onderwijsmanagementteam speelt een belangrijke rol in de opvolging van de kwaliteit van 

de opleiding, maar doet dit te weinig volgens een kwaliteitszorgmodel of een heldere systema-

tiek. Studenten zouden geregeld bevraagd moeten worden over de kwaliteit van de opleiding  

als geheel en van de individuele opleidingsonderdelen. Ook alumni en het werkveld zouden  

systematisch bij de interne kwaliteitszorg moeten betrokken worden, zodat de opleiding beter 

geïnformeerd is over de noden van haar stakeholders. 

De commissie vreest dat met de huidige, voornamelijk informele aanpak de basiskwaliteit van de 

opleiding op termijn in het gedrang komt. Ze beveelt de opleiding aan om een echte kwaliteits-

zorgcyclus (bijvoorbeeld via een plan-do-check-act-cyclus) uit te werken en hierbij prioriteiten te 

stellen, zodat het uitvoeren van verbeteringsacties haalbaar en toetsbaar blijft. 

Het zelfevaluatierapport en de gesprekken leverden de commissie een volledig beeld op van de 

opleiding. Het rapport kon op sommige punten evenwel beknopter en meer to the point worden 

geformuleerd. Het is de commissie ook niet duidelijk in welke mate de diverse actoren een in-

breng gehad hadden bij de totstandkoming van dit rapport.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als voldoende.

De hierboven genoemde focus- en doorlichtingsgesprekken leverden een aantal gegevens op. Sa-

men met de informeel vergaarde gegevens hebben deze gegevens geleid tot een aantal wezenlijke 

verbeteringsacties, die bijdragen tot de kwaliteit van de opleiding. Het gaat onder andere om de 

aanpak van de begeleiding en de beoordeling van de praktijkcomponent, de aanpassing van het 

lesbeoordelingsformulier, het aanduiden van een individuele coach en de evolutie van evaluatie 

naar assessment. 

De opleiding formuleert ook een aantal beleidsopties op middellange termijn, zoals het verbete-

ren van de studeerbaarheid, het consolideren van het opleidingsconcept, het optimaliseren van 

de vormgeving van het programma en het uitbouwen van de kwaliteitszorg.

De commissie waardeert de ondernomen verbeteringsmaatregelen en de verbeteringsplannen 

voor de toekomst. Om de effectiviteit van de aanpak te verhogen, beveelt de commissie wel aan 

om de aanpak van de verbeteringsacties in de opleiding meer systematisch aan te pakken en 

beter te documenteren. Zo lijkt het haar zinvol om operationele streefdoelen en actieplannen 

te koppelen aan de verbeteringsplannen en beleidsopties op middellange termijn. Ook de acties 

die het OMT onderneemt, zouden volgens de commissie beter kunnen gedocumenteerd worden, 

zodat men deze ook beter kan opvolgen. Hierbij vindt de commissie het ook belangrijk dat de 

opleiding gezamenlijk prioriteiten opstelt. 



Specifieke lerarenopleiding – Universiteit Hasselt 275

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ als 

voldoende.

De docenten participeren aan de kwaliteitszorg via de vergaderingen van het OMT. Het OMT ver-

gadert minstens één keer per trimester. Daarnaast vindt apart overleg plaats tussen de docenten 

die de praktijk verzorgen. Zij komen minstens één keer per trimester samen om de violen gelijk 

te stemmen. Ze hebben ook veel contact via mail en telefoon. Ten slotte zijn er nog de kwali-

teitszorggesprekken (zie inleiding onderwerp 5), die sinds de start van de SLO met de docenten zijn 

gevoerd. De commissie stelde tijdens haar bezoek ook vast dat de betrokkenheid van het team bij 

de besluitvorming en de evaluaties groot is.

De betrokkenheid van de studenten vindt plaats via de bovengenoemde kwaliteitszorggesprek-

ken en informele contacten. Bij de besluitvorming en de opvolging van maatregelen zijn zij even-

wel niet betrokken. De studenten hebben geen vertegenwoordiging in het OMT. Tijdens haar be-

zoek stelde de commissie een communicatieprobleem vast tussen de studenten en de docenten 

over een aantal thema’s. Door de studenten op een formele wijze bij de opleiding te betrekken, 

zou dit probleem verholpen kunnen worden, meent de commissie. Zoals aangegeven dienen stu-

denten dus meer systematisch te worden bevraagd. De commissie beveelt in dit kader aan om 

studentenvertegenwoordigers op te nemen in het OMT.

Bij de ontwikkeling van het SLO-curriculum zijn focusgesprekken gevoerd met afgestudeer-

den, vakmentoren, en directies en coördinatoren van stagescholen. Ter voorbereiding van deze 

visitatie is er ook nog bovenvernoemd focusgesprek geweest met vakmentoren. De commissie 

vindt dit positief. De opleiding werkt ook structureel samen met een secundaire school. De 

commissie is van mening dat de betrokkenheid van de alumni en het werkveld bij de kwa-

liteitszorg van de opleiding nog meer structureel kan worden ingebed, bijvoorbeeld via een 

klankbordgroep.

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten onvoldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering voldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

voldoende

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en is van mening dat er in de opleiding 

voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hoewel de interne 

kwaliteitszorg te weinig systematisch wordt vormgegeven, blijken de nodige verbeteringsmaat-

regelen wel genomen te worden en wordt de input van de verschillende betrokkenen hierbij in 

rekening gebracht. Het gebrek aan systematiek heeft dan ook tot op heden de kwaliteit van de 

opleiding niet beschadigd. Op termijn dient de kwaliteitszorg wel op een meer systematische 

manier te worden aangepakt.
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onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als goed.

De commissie meent dat de gerealiseerde eindkwalificaties in overeenstemming zijn met de 

basiscompetenties voor de startende leraar en de hieruit geformuleerde opleidingsdoelen. Ze 

baseert zich hiervoor op alle aspecten met betrekking tot de kwaliteit van het programma: de 

inhoud, vormgeving, het hoge niveau van de examens, de opvolging van de cursisten via de port-

folio’s en de individuele coaches voor de praktijkcomponent. Niettegenstaande de kwaliteit van 

de toetsing hoog is, vraagt de commissie aandacht voor de normering van de beoordelingen; een 

benchmarking met andere aanbieders van SLO-opleidingen is aangewezen (zie facet 2.7). 

De alumni en het werkveld zijn zeer tevreden over de realisatie van de opleidingsdoelen, zo blijkt 

uit de gesprekken die de commissie met beide groepen voerde. De alumni ervaren de opleiding 

als een zware opleiding, maar wel een die hen de nodige startcompetenties en de nodige refe-

rentiekaders leverde om in het onderwijs aan de slag te gaan. De vakdidactische focus en het 

academische karakter stippen ze als zeer positief aan. Ook het werkveld waardeert de alumni om 

hun vakdidactische bagage en hun gerichtheid op innovatief en creatief omgaan met leerstof en 

handboeken. De vakmentoren voelen zich sterk betrokken bij de opleiding. 

Uit de tewerkstellingsgegevens (een bevraging in januari 2011 bij de zestien afgestudeerden, van 

wie veertien reageerden) blijkt dat de helft van de respondenten op dat moment actief was in 

het onderwijs, van wie zes met een voltijdse betrekking. Van de andere helft willen de meesten 

eerst proeven van het bedrijfsleven of ligt de interesse elders. Ze zijn wel geïnteresseerd in het 

onderwijs, maar slechts op termijn en eventueel in combinatie met een baan in het bedrijfsleven 

of in het wetenschappelijk onderzoek. De opleiding plant een jaarlijkse sessie met directeurs 

van secundaire scholen en een vakbondsafgevaardigde met als doel studenten te informeren 

over vacatures, sollicitatie- en selectieprocedures en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. 

De commissie vindt dit een goed initiatief.

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

De opleiding volgt de slaagcijfers van haar studenten op. In haar zelfevaluatierapport geeft de 

opleiding aan dat van de dertig studenten die tot en met 2009–2010 de SLO TEW hebben aan-

gevat, er op het moment van de visitatie zestien afgestudeerd waren, zes studenten nog bezig 

waren met de opleiding, één student overstapte naar een SLO aan een CVO en de overige zeven 

de opleiding hebben stopgezet. Van de zestien afgestudeerden rondden twaalf de opleiding in één 

jaar af. Van de overige vier deed één er anderhalf jaar over, twee bereikten de eindmeet na twee 

jaar en één na drie jaar. De belangrijkste reden voor studievertraging is volgens de opleiding de 

combinatie met een baan, al dan niet in het onderwijs, die tot een bewuste keuze bij de student 

leidt om de opleiding te spreiden. Ook zelfoverschatting bij studenten en de eisen met betrek-

king tot volgtijdelijkheid van de opleidingonderdelen (bepaalde onderdelen kunnen pas aangevat 

worden nadat andere succesvol zijn afgerond) leiden in een aantal gevallen tot studievertraging. 
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Bij de koppeling van de studie-uitval aan de instroomprofielen valt op dat vier van de zeven af-

hakers bij het begin van de SLO TEW de masterproef in hun masteropleiding TEW nog dienden 

af te leggen. De andere drie komen uit de groep met beroepservaring. Toch zoekt de opleiding 

de redenen van de studie-uitval niet in de instroomkenmerken. Bij alle zeven studenten waren 

zwakke prestaties – vooral in de praktijkcomponent – de belangrijkste, zo niet de enige reden om 

te stoppen. 

Sinds de start van de opleiding is de studie-efficiëntie gestegen. Het aandeel studenten dat alle 

opgenomen credits behaalde, was ongeveer 54 procent van 2007–2008 tot 2009–2010. Dit percen-

tage steeg wel in de loop van de tijd (respectievelijk 29 procent, 45 procent en 67 procent). Deze 

stijging in de cijfers heeft mogelijk te maken met het feit dat sinds 2009–2010 inschrijvingsgelden 

per studiepunt worden aangerekend, in plaats van het volledige inschrijvingsgeld voor de oplei-

ding eenmalig aan te rekenen, zoals voorheen. Hierdoor schrijven studenten zich, in tegenstelling 

tot vroeger, enkel in voor de opleidingsonderdelen die ze effectief plannen te volgen. 

Op basis van de bovenstaande gegevens acht de commissie het onderwijsrendement acceptabel. 

Ze is er evenwel van overtuigd dat het rendement hoger zou kunnen zijn wanneer opdrachten 

zouden gegroepeerd worden waardoor studenten hun tijd efficiënter zouden kunnen benutten 

in functie van hun leerproces (zie facet 2.5). Daarnaast beveelt de commissie de opleiding aan om 

voor haar studievoortganggegevens een benchmarking te organiseren.

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau goed

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslissingsregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie 

Specifieke lerarenopleiding’ komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onder-

werpen tot een positief eindoordeel over de opleiding.
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aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Kader de doelstellingen van de opleiding breder.

 – Institutionaliseer de dialoog met het werkveld.

Onderwerp 2

 – Evalueer de zinvolheid van de opdrachten voor studenten en geef duiding rond de doelstellingen 

van elke opdracht, zodat studenten het nut van opdrachten begrijpen.

 – Groepeer opdrachten tot een geïntegreerde onderzoeksopdracht en ontwikkel deze opdrachten 

samen met het werkveld.

 – Versterk de afstemming tussen de theoretische en de praktijkcomponent.

 – Laat het programma beter aansluiten bij recente ontwikkelingen op vakdidactisch vlak.

 – Spreid de studiepunten evenredig over de trimesters.

 – Stem de reële en begrote studietijd voor de individuele opleidingsonderdelen beter op elkaar 

af.

 – Bewaak de efficiëntie en benodigde studietijd voor de praktijkopdrachten.

 – Maak de band tussen het ‘pedagogical content knowledge’-concept en het programma  

explicieter.

 – Zorg dat alle docenten feedback geven op opdrachten.

 – Verhoog de transparantie van de evaluatie van het praktijkgedeelte van de opleiding.

Onderwerp 3

 – Creëer ruimte voor eigen vakdidactisch onderzoek.

 – Bewaak het functioneren als team.

 – Besteed meer aandacht aan loopbaanontwikkeling van de docenten in de opleiding.

Onderwerp 4

 – Zoek alternatieven voor het wegvallen van communicatieklassen.

 – Investeer in de algemeen didactische en vakdidactische collectie van de bibliotheek.

 – Maak de ombudspersoon beter bekend.

Onderwerp 5

 – Stuur de interne kwaliteitszorg van de opleiding beter aan.

 – Pak de verbeteringsmaatregelen binnen de opleiding meer systematisch aan.

 – Bepaal gezamenlijk prioriteiten met betrekking tot verbeteringsmaatregelen.

 – Neem studentenvertegenwoordigers op in het onderwijsmanagementteam (OMT).

 – Betrek alumni en werkveld meer structureel bij de interne kwaliteitszorg.

Onderwerp 6

 – Benchmark de studievoortgangsgegevens.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma V

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma G

Facet 2.3 Samenhang van het programma G

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5 Studietijd V

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud V

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing G

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen V

Facet 4.2 Studiebegeleiding V

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten O

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering V

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld V

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoet aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimumeisen voor basiskwaliteit;  

 er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimumeisen voor basiskwaliteit.

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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algemene toelichting bij De Specifieke lerarenopleiDing van  
het cvo hik geel

Dit rapport behandelt de Specifieke lerarenopleiding (SLO) die wordt aangeboden door het  

CVO Hoger Instituut der Kempen (HIK) Geel. Deelcommissie 3 bezocht de opleiding op 10 en  

11 oktober 2011. 

De opleiding vertrekt vanuit één basisstructuur en streeft ernaar deze gedifferentieerd en flexibel 

aan te bieden. De opleiding wordt zowel in avondonderwijs als in dagonderwijs aangeboden. In 

avondonderwijs (gecombineerd met onderwijs op zaterdag) worden er drie stromen aangebo-

den afhankelijk van het opleidingsniveau van de cursisten: geen diploma secundair onderwijs 

(A-stroom – 22 cursisten), diploma secundair onderwijs (B-stroom – 154 cursisten) en hoger on-

derwijs (C-stroom – 158 bachelors en 32 masters). Het avondonderwijs kan ook gecombineerd 

worden met onderwijs op maandag overdag. Het modeltraject in het avondonderwijs duurt vier 

semesters. Cursisten met een diploma hoger onderwijs kunnen de opleiding volgen in dagonder-

wijs (58 bachelors en 13 masters). Binnen dit traject kunnen de cursisten de opleiding binnen 

één jaar afronden. Cursisten kunnen ook afwijken van de vooropgestelde trajecten of modules 

van verschillende trajecten combineren. Cursisten met minstens een halftijdse opdracht in het 

onderwijs, kunnen een LIO-traject volgen, waarbij de praktijk opgenomen wordt als in-service 

training (10 cursisten – het maximum aantal toegelaten LIO-cursisten bedraagt 12). De vooropge-

stelde studieduur is hierbij minimaal drie semesters. In totaal telt de opleiding dus 447 cursisten. 

De aangegeven cursistencijfers slaan telkens op het schooljaar 2010–2011.

De eerste voorloper van de opleiding ontstond in 1961, toen voor het eerst ‘Middelbaar Tech-

nische Normaalleergangen’ werden aangeboden. Sindsdien werd de opleiding meermaals her-

vormd. Sinds 2007 is de toenmalige GPB-opleiding omgevormd tot de Specifieke lerarenopleiding.

Het CVO HIK maakt samen met het CVO Technisch Instituut Sint-Jozef deel uit van het Katho-

liek Onderwijs voor Volwassenen. Het CVO HIK staat in voor het hoger beroepsonderwijs en de 

Specifieke lerarenopleiding en het CVO Technisch Instituut Sint-Jozef voor het secundair vol-

wassenenonderwijs. Samen tellen de twee CVO’s meer dan 5000 cursisten. Het CVO HIK biedt 

19 opleidingen aan in de studiegebieden Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Industriële 

wetenschappen en technologie, Sociaal-agogisch werk en Onderwijs. De lerarenopleiding verte-

genwoordigt bijna een derde van de lesurencursist van het CVO HIK. De opleiding wordt groten-

deels aangeboden in de gebouwen van de Katholieke Hogeschool Kempen op de campus Geel. 

Daarnaast worden in de buurt van deze campus extra lokalen gehuurd.
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Het CVO HIK maakt deel uit van het Expertisenetwerk School of Education. De opleiding werkt 

ook samen met de scholengemeenschap KoGeKa (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee).

De commissie heeft een volledig beeld gekregen van de opleiding. Haar oordeel is gebaseerd 

op het zelfevaluatierapport, de ingekeken examenvragen en portfolio’s, de gesprekken met de 

verschillende geledingen binnen de opleiding, het bezoek aan de faciliteiten, de elektronisch be-

schikbaar gestelde informatie en documenten en het overige ter inzage gelegde materiaal. De 

oordelen die beschreven zijn in dit rapport hebben betrekking op alle varianten en trajecten bin-

nen de opleiding, tenzij expliciet anders vermeld.

onDerwerp 1 DoelStellingen van De opleiDing

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen’ als voldoende.

De opleiding streeft ernaar “de cursist de kans te bieden om zich te ontplooien tot een leraar 

die op gepaste en enthousiaste wijze verantwoordelijkheid draagt voor de jongere, de school en 

de samenleving”. Ze baseert zich hiervoor op de basiscompetenties leraar secundair onderwijs 

(Besluit van de Vlaamse Regering, 5 oktober 2007). De commissie waardeert dit en waardeert ook 

dat de basiscompetenties duidelijk gecommuniceerd worden naar (toekomstige) cursisten, onder 

andere via de onthaalmap die iedere cursist aan het begin van de opleiding krijgt. De commissie 

heeft vastgesteld dat de opleiding impliciet een weging toekent aan welke functionele gehelen 

van de basiscompetenties en de attitudes zij veel belang hecht en aan welke minder. Het lijkt de 

commissie het overwegen waard om deze impliciete weging ook expliciet te maken zodat deze 

ook voor alle betrokkenen transparant gemaakt wordt.

Verder geeft de opleiding in haar visie aan dat ze competentiegericht en vanuit vernieuwende 

leer- en onderwijsinzichten wil werken. Daarbij wordt binnen de opleiding gestreefd naar acti-

verend en coöperatief leren, praktijkgericht en gepersonaliseerd leren, een integratie van theorie 

en praktijk en veel aandacht voor reflectie over het eigen leerproces. De opleiding kadert deze 

aspecten binnen een sociaal-constructivistische visie op leren. De commissie waardeert deze 

benadering en heeft vastgesteld dat de lectoren bij het vormgeven van de opleiding een aantal 

aspecten van deze visie toepassen. Wel blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwing van de 

gemaakte keuzes niet goed bekend is bij een deel van de lesgevers. Dit maakt het moeilijk om 

dagelijkse keuzes voor gebruikte onderwijs- en leervormen hierin in te passen.

De visie over de Specifieke lerarenopleiding in CVO HIK is mooi aan mekaar in een aparte brochu-

re. Hierin is eveneens vermeld op welke wijze de verschillende modules in het SLO werk maken 

om deze visie te concretiseren. Interessant is eveneens dat het CVO strategische doelen bepaalt 

en deze opneemt in het prioriteitenplan voor de volgende academiejaren. De commissie vindt 

de beschreven opleidingsvisie waardevol. Het lijkt de commissie wel zinvol om het eigen profiel 

van de opleiding verder aan te scherpen en zo meer sturend te maken voor de invulling van de 

opleiding. Ook blijkt dat de visie in de informatiebrochure voor de cursisten of de praktijk wijzer 

voor mentoren minder duidelijk wordt weergegeven. 

Naast haar visie op leren, schuift de opleiding correct taalgebruik naar voor als een belangrijk as-

pect van de opleiding. Ook wil ze aandacht besteden aan multiculturaliteit. Deze aandachtspun-

ten sluiten aan bij de belangrijke evoluties die de commissie benoemt in haar domein specifiek 



Specifieke lerarenopleiding – CVO HIK Geel 283

referentiekader en bij de verwachtingen van het werkveld. Aandacht voor technologische ont-

wikkelingen is minder expliciet aanwezig in de doelstellingen van de opleiding. 

Binnen de opleiding overlegt de moduleverantwoordelijkenvergadering (MVV) geregeld over de 

doelstellingen en profilering van de opleiding. Met het werkveld wordt overlegd binnen de reso-

nantiegroep die de opleiding heeft samengesteld en tijdens de jaarlijkse mentorendag. 

Oordeel over onderwerp 1: doelstellingen van de opleiding

facet 1.1 niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 2 programma

Beschrijving opbouw van het programma

Het programma is gebaseerd op een structuurschema en raamplannen die gezamenlijk zijn op-

gesteld met partner-CVO’s van het Expertisenetwerk School of Education. De Specifieke leraren-

opleiding is ingedeeld in tien modules, waarin telkens een aantal functionele gehelen aan bod 

komen en basiscompetenties nagestreefd worden. De tien modules zijn gegroepeerd in vier grote 

clusters (zie structuurschema – tabel 1). Deze tien modules moeten de cursist in staat stellen de 

basiscompetenties en bijbehorende attitudes te verwerven. 

Het gekozen structuurschema kiest voor een aanpak waarin theorie en praktijk binnen iedere 

module geïntegreerd aangeboden worden (met uitzondering van ‘Didactische competentie stage’ – zie 

ook tabel 1). Per module worden de studiepunten verdeeld over theorie, opleidingspraktijk (in het 

CVO) en pre-service praktijk (opleidingspraktijk op de stageplaats).

tabel 1: het opleidingsprogramma

cluster

Verdeling studiepunten

theorie
opleidings- 

praktijk

pre-service 

praktijk

Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie

Module Onderwijs en maatschappij 2,5 0,2 0,3

Module Leraar en verantwoordelijkheden 3,5 0,2 0,3

Pedagogisch organisatorische competentie

Module Communicatie en overleg 3 1,8 1,2

Module Begeleiding 2,5 0,9 0,6

Module Groepsmanagement 2,5 0,9 0,6

Psycho-pedagogische competentie

Module Psycho-pedagogische competentie 5 0,4 0,6

Didactische competentie

Module Didactische competentie algemeen 5 0,4 0,6

Module Didactische competentie praktijkinitiatie 3 5,1 1,9

Module Didactische competentie oefenlessen 3 5,1 1,9

Module Didactische competentie stage - - 7

totaal aantal studiepunten 30 15 15



284 Specifieke lerarenopleiding – CVO HIK Geel

De invulling van de modules ‘Didactische competentie’ verschilt naargelang de cursist kiest voor 

pre-service of in-service training (LIO-traject). In het pre-service traject worden theorie en prak-

tijk geïntegreerd aangeboden. De cursist verzorgt 20 lesuren stage in een reële klasomgeving. 

Binnen het LIO-traject worden de modules ‘Didactische competentie’ geïntegreerd aangeboden. 

De praktijkcomponent wordt gevormd door 500 uur lesactiviteiten in het lager of secundair on-

derwijs, deeltijds kunstonderwijs, een centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie. De 

cursist heeft via het elektronisch platform snel contact met de stagebegeleider voor individuele 

ondersteuning en begeleiding. Daarnaast neemt de cursist deel aan 13 contactmomenten. 

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma’ als voldoende.

De commissie waardeert dat per module een detailmatrix is uitgewerkt waarin aangegeven 

wordt in welke delen van de module (theorie/praktijk) er aan de basiscompetenties en attitudes 

gewerkt wordt en of deze al dan niet expliciet geëvalueerd worden. Deze detailmatrix is opgeno-

men in de modulefiche van iedere module. De cursisten en alumni gaven aan deze detailmatrix 

ontvangen te hebben en duidelijk zicht te hebben op de relatie tussen de inhoud van iedere 

module en de basiscompetenties. In de onthaalmap krijgen de cursisten een globaal overzicht. 

Uit de competentiematrices per module blijkt dat de opleiding alle basiscompetenties en attitu-

des nastreeft en er expliciet aan werkt. Evenwel worden niet alle basiscompetenties en attitudes 

expliciet geëvalueerd. Er blijkt een duidelijk verschillend gewicht gegeven te worden aan de tien 

functionele gehelen. De functionele gehelen ‘de leraar als inhoudelijk expert’, ‘de leraar als innova-

tor/onderzoeker’, ‘de leraar als partner van ouders’ en ’de leraar als cultuurparticipant’ komen dui-

delijk minder aan bod in de opleiding dan de overige functionele gehelen. Zoals hoger aangegeven 

(zie facet 1.1), lijkt het de commissie goed dit onderscheid ook expliciet te benoemen. De commissie 

vindt een dergelijke differentiatie wel geoorloofd, op voorwaarde dat bewaakt wordt dat aan het 

einde van de opleiding alle basiscompetenties wel degelijk verworven zijn door de cursisten. 

De commissie waardeert dat de opleiding vakdidactiek een plaats geeft in de opleiding, om zo het 

functioneel geheel ‘de leraar als inhoudelijk expert’ mede vorm te geven. Voor drie studiepunten 

van de module ‘Didactische competentie oefenlessen’ worden cursisten gehergroepeerd volgens 

vakdiscipline en opleidingsniveau. Voor deze vakgebonden modules worden een aantal gastspre-

kers uitgenodigd die hun ervaring vanuit een vakspecifieke invalshoek delen met de cursisten. In 

de overige modules worden cursisten verplicht om telkens vanuit de eigen discipline te werken 

en bijvoorbeeld aan de hand van leerplannen en materiaal binnen de eigen onderwijsbevoegd-

heid hun opdrachten uit te werken. Ook wordt van de vakmentoren in de scholen verwacht dat 

zij de cursisten begeleiden vanuit hun specifieke vakexpertise. Zo wordt ernaar gestreefd de vak-

didactische component toch aan bod te laten komen, ondanks het feit dat de opleiding werkt met 

heterogene groepen wat betreft de onderwijsbevoegdheid.

Op het vlak van het functioneel geheel ‘de leraar als onderzoeker/innovator’, vindt de commissie 

het noodzakelijk om cursisten meer uit te dagen om zich te verdiepen in de theoretische onder-

bouwing van de aangeboden inhouden. Daarnaast beveelt de commissie ook aan om bij reflectie 

en bij het opstellen van het portfolio cursisten sterker te stimuleren hun reflectie af te toetsen 

aan relevante literatuur en theoretische kaders.

Voor de LIO-cursisten worden de modules ‘Didactische competentie’ geïntegreerd aangeboden 

en worden de cursisten intensief begeleid. De commissie waardeert de aparte invulling van de 
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modules ‘Didactische competentie’ voor de LIO-cursisten. Uit haar gesprekken met cursisten en 

alumni blijkt ook hun grote waardering hiervoor. Zij geven wel aan dat zij de overige modules, die 

vaak pas na het LIO-traject gevolgd worden en die de LIO-cursisten samen volgen met de andere 

cursisten, minder waarderen. Deze modules zijn in de ogen van cursisten en alumni te weinig 

afgestemd op de verwachtingen van de LIO-cursisten die vaak op zoek zijn naar mogelijkheden 

om de aangeboden stof onmiddellijk te koppelen aan de eigen onderwijspraktijk. De commissie 

vindt dat het LIO-traject te geïsoleerd van de andere modules wordt vormgegeven (zie ook facetten 

2.3 en 3.2) en dat binnen de LIO-modules ‘Didactische competentie’ meer aandacht moet worden 

besteed aan de relatie met en het nut van de overige modules, dit door waar relevant daarnaar 

te verwijzen. Vanuit de andere modules zou ook kunnen worden onderzocht of de inhouden en 

de vorm van deze modules enigszins aangepast kunnen worden aan de noden van de – overigens 

kleine groep – LIO-cursisten. De opleiding zal grondig moeten evalueren of de LIO-aanpak over-

eenstemt met haar visie en of ze de LIO-trajecten nog verder organiseert of uitbreidt.

Ten slotte neemt de opleiding deel aan enkele Europese projecten waarbij zij ook cursisten pro-

beert te betrekken. 

Globaal heeft de commissie vastgesteld dat er in het programma een verschillende gewicht gege-

ven wordt aan de functionele gehelen. Enkel voor het functioneel geheel ‘de leraar als innovator/

onderzoeker’ vindt zij deze aandacht te beperkt. Hoewel zij dit betreurt, meent zij dat dit tekort 

gecompenseerd wordt door de voldoende aandacht voor de andere functionele gehelen.

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘eisen professionele en academische gerichtheid’ als onvoldoende.

Competentieontwikkeling wordt in de opleiding nagestreefd via modules waarin praktijk en the-

orie samen aangeboden worden. In het LIO-traject vullen de cursisten de praktijkcomponent 

in door een onderwijsopdracht van minstens 500 uur. Daarnaast nemen cursisten in dit traject 

deel aan een aantal contactmomenten waarin ze de theoretische component verwerven voor 

de cluster didactische competentie. Voor de overige cursisten wordt de praktijkcomponent ge-

vormd door een pakket opleidingspraktijk in het CVO en pre-service praktijk in een of meerdere 

stagescholen. In de opleidingspraktijk leren de cursisten vooral om een goede les te geven in een 

beschermde omgeving. In de pre-service praktijk komen de cursisten vanaf het begin van de op-

leiding in contact met de onderwijspraktijk. Deze praktijk is gegroepeerd in twee grote gehelen: 

eerst vervullen de cursisten een opdrachtenstage en vervolgens een oefenstage die bestaat uit 

een voorstelling van de stageschool, observatieoefeningen, een relatief beperkt pakket actieve 

lesstage (20u) en het uitvoeren van zelfreflecties. 

De opleiding is sterk praktijkgericht. De nadruk ligt in de meeste modules op de diverse aspec-

ten van de onderwijspraktijk. In de Praktijkwijzer voor mentoren vinden de mentoren en de 

cursisten het duidelijk uitgeschreven stappenplan voor de pre-servicetraining en de opdrach-

ten die de cursist tijdens de stage moet uitvoeren. Bovendien worden bij het begin van ieder 

semester verplichte informatieavonden georganiseerd waarop het stageportfolio voor ‘Didacti-

sche competentie stage’ toegelicht wordt. De stagebegeleider komt minstens één keer langs bij 

de actieve lesstage. Wanneer problemen opduiken, komt de begeleider meer lessen observeren. 

De stagebegeleiders zijn vlot bereikbaar via telefoon of e-mail om op de vragen van de cursist 

te reageren. Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in de samenwerking met secundaire 

scholen. Opdrachten worden zo ontworpen dat ze zinvol zijn voor de cursisten, maar haal-

baar blijven voor de stagescholen. Met de scholengemeenschap KoGeKa is er een structurele 
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samenwerking. Daarnaast beschikt de opleiding over een netwerk van degelijke stagescholen. 

Wel heeft de commissie vastgesteld dat, ondanks de inspanningen die de opleiding levert om 

tot goede stageplaatsen te komen, de kwaliteit van de begeleiding in de stageschool verschilt 

van school tot school. Hoewel deze kwaliteit meestal goed is, raadt de commissie de opleiding 

aan de kwaliteit van de begeleiding in de school nauwer op te volgen en in te grijpen wanneer 

er problemen opduiken. De opleiding lijkt vooral de nadruk te leggen op het informeren van 

mentoren via de praktijkwijzer – wat overigens ook op een goede manier gebeurt – wanneer het 

gaat om kwaliteitsbewaking van stagebegeleiding in de scholen. De commissie vindt dat deze 

kwaliteitsbewaking moet uitgebreid worden. De opleiding bezoekt de meeste cursisten slechts 

één maal tijdens de lesstage en is dus voor zowel de begeleiding als beoordeling sterk afhanke-

lijk van de vakmentoren in de scholen.

De opleiding volgt recente evoluties in de onderwijspraktijk op. Ze doet daarbij niet enkel beroep 

op de expertise van de lectoren en contacten met het werkveld (mentorendag, resonantiegroep), 

maar volgt ook beleidsevoluties met betrekking tot de lerarenopleiding actief op. De opleidings-

verantwoordelijken hebben zelf een duidelijke visie hoe de lerarenopleiding zich verder zou moe-

ten ontwikkelen. Door de actieve deelname aan projecten van de School of Education en interna-

tionale projecten over professionalisering van lectoren en cursisten, e-learning en het onderwijs 

in Frankrijk, wordt over de landsgrenzen gekeken. De commissie waardeert deze inspanningen 

om op de hoogte te blijven van de evoluties in het onderwijsveld. Zo hecht de opleiding veel aan-

dacht aan correct taalgebruik en heeft ze recent de aandacht voor multiculturaliteit versterkt in 

de opleiding. 

De wetenschappelijk onderbouwing van de lerarenopleiding blijkt daarentegen weinig expliciet 

aan bod te komen in de opleiding. De opleiding volgt de theorievorming en ontwikkelingen op het 

vlak van leren en onderwijzen niet gestructureerd op. Er wordt in de eerste plaats gerekend op 

de vakexpertise van de lectoren. Er wordt in de meeste modules te weinig verwezen naar (inter-

nationale) vakliteratuur en (toegepast) onderzoek. Ook hebben de cursisten geen toegang tot een 

bibliotheek met relevante bronnen. Zij kunnen wel beroep doen op een beperkte collectie (50-tal 

boeken) die de opleidingscoördinator beheert. Cursisten worden wel gestimuleerd om digitale 

bronnen te raadplegen en op zoek te gaan naar leerboeken en populariserende tijdschriften. 

facet 2.3 samenhang van het programma

 
De commissie beoordeelt het facet ‘samenhang van het programma’ als goed voor alle stromen, met uitzondering 

van het LIOtraject dat als onvoldoende beoordeeld wordt. 

De modulefiche wordt gebruikt als instrument om de bijdrage van iedere module tot het berei-

ken van de basiscompetenties te expliciteren. Binnen iedere module wordt overlegd en worden 

afspraken gemaakt om te bewaken dat onafhankelijk van de lesgever dezelfde inhouden behan-

deld worden en op een zelfde manier geëvalueerd wordt. Hiervoor werden heel wat sjablonen, 

beoordelingscriteria en antwoordsleutels uitgewerkt. De moduleverantwoordelijke staat in voor 

de afstemming met andere modules. Ook hierover wordt geregeld overlegd. Op basis van het stu-

diemateriaal en de getuigenissen van cursisten en alumni besluit de commissie dat deze inspan-

ningen tot het gewenste resultaat leiden binnen het pre-service traject. Er zijn weinig storende 

overlappingen en er worden geregeld verbanden met andere modules gelegd. Specifiek voor de 

praktijkcomponent werd een praktijkwijzer uitgewerkt voor cursisten en (vak)mentoren waarin 

de verschillende opdrachten geschetst, hun onderlinge samenhang toegelicht en een inschatting 

van de bijhorende werklast beschreven worden.
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De opleiding hecht veel belang aan de samenhang binnen een module en over de modules heen. 

Cursisten uit het pre-service traject getuigen dat ze deze samenhang zien en ervaren. Hoewel de 

opleiding modulair wordt aangeboden, worden cursisten sterk gestimuleerd om de modules in de 

vooropgestelde volgorde te doorlopen (zie modeltrajecten in tabel 2). De keuze voor quasi-vaste klas-

groepen blijkt sterk bij te dragen tot het samen doorlopen van het programma in de vooropge-

stelde volgorde en tijdsspanne. Cursisten die om één of andere reden buiten een vaste klasgroep 

terechtkomen (bv. de groep die op maandag overdag les volgt in combinatie met avondonderwijs), 

ervaren dit over het algemeen als een gemis.

tabel 2: modeltraject avondonderwijs

semester 1 ‘Didactische competentie algemeen’ en ‘Didactische competentie praktijkinitiatie’

semester 2 ‘Psycho-pedagogische competentie’ en ‘Didactische competentie oefenlessen’

semester 3 ‘Groepsmanagement’, ‘Begeleiding’ en ‘Communicatie en overleg’

semester 4 ‘Onderwijs en maatschappij’, ‘Leraar en verantwoordelijkheden’ en ‘Didactische competentie stage’

De module ‘Didactische competentie stage’ is in principe de laatste module binnen het pre-ser-

vice traject. Wanneer er te veel stagiairs zijn in een semester wordt er omwille van organisato-

rische redenen soms voor geopteerd deze module in het voorlaatste semester te programmeren 

voor een deel van de cursisten. Voorwaarde blijft wel dat de cursisten geslaagd zijn voor de an-

dere didactische modules.

De commissie waardeert de bewuste keuze die binnen de opleiding gemaakt wordt om met klas-

groepen te werken die homogeen zijn samengesteld qua opleidingsniveau van de cursisten. Ook 

de keuze om het dagonderwijs te beperken tot hoger opgeleiden vindt ze een te verdedigen keuze. 

Door de vorming van homogene groepen op basis van het verworven diploma, blijkt het over het 

algemeen haalbaar om in te spelen op de noden van de cursisten en een duidelijke opbouw door-

heen het programma te realiseren. Toch ziet de commissie mogelijkheden om meer verbanden 

te leggen tussen de modules ‘Didactische competentie’ en de overige modules. Ook moeten de 

cursisten die dat aan kunnen, meer uitgedaagd worden via een gedifferentieerde aanpak.

Bij het LIO-traject worden de modules ‘Didactische competentie’ geïntegreerd aangeboden in 

de vorm van contactmomenten, afstandsleren en werkplekleren. Er wordt intensieve begelei-

ding geboden en de cursisten waarderen het geïntegreerd aanbod van deze modules. De ove-

rige modules kunnen tegelijkertijd, voor of na de modules ‘Didactische competentie’ worden 

gevolgd. Voor deze modules sluiten de LIO-cursisten aan bij andere klasgroepen. Uit gesprek-

ken met cursisten en alumni uit het LIO-traject blijkt dat zij de samenhang tussen de sterk 

gewaardeerde geïntegreerde modules ‘Didactische competentie’ en de rest van het programma 

niet zien. 

De commissie waardeert de investering van de opleiding in de modules ‘Didactische competen-

tie’ voor het LIO-traject, maar vindt het essentieel dat deze modules geen geïsoleerde positie 

innemen binnen het totale curriculum. Samenhang met de overige modules is nodig om een 

volwaardige LIO-opleiding aan te bieden. Bovendien is de begeleiding van de LIO-cursisten in 

handen van één enthousiaste begeleidende lector en de kwaliteit van de opleiding is dus sterk 

persoonsgebonden. Dit is een kwetsbare situatie. De opleiding moet keuzes maken en oordelen 

of ze het LIO-traject wil toegankelijk maken voor meer cursisten zodat ze de begeleiding kan 

verdelen onder enkele lectoren. Om het LIO-traject als geheel meer samenhangend te maken is 

dringend overleg nodig over de globale aanpak van dit traject. Er kan enerzijds gekozen worden 

voor een volledig geïntegreerd traject voor de LIO-cursisten waarin alle modules geïntegreerd 

aangeboden worden. Anderzijds kunnen ook de afzonderlijke meer theoretische modules be-
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houden blijven, maar met een sterkere aansturing van de volgorde waarin de cursist de modules 

volgt en met een sterkere terugkoppeling in de didactische modules naar de inhouden van de 

overige modules, bijvoorbeeld via opdrachten en reflectietaken. 

facet 2.4 studieomvang

 
Het facet ‘studieomvang’ voldoet aan de criteria.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. De theoretische component en de praktijkcomponent 

omvatten elk 30 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele eisen met betrek-

king tot de studieomvang van een Specifieke lerarenopleiding.

facet 2.5 studietijd

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studietijd’ als onvoldoende.

De opleiding neemt deel aan een project van de School of Education met als titel ‘Te zwaar belast 

met de vernieuwde lerarenopleiding?’. In dit project werd vanaf februari 2010 een (studie)tijdmeting 

uitgevoerd bij cursisten, mentoren en stagebegeleiders met betrekking tot de praktijkcomponent van 

de modules ‘Didactische competentie stage’, ‘Didactische competentie oefenlessen’ en ‘Communi-

catie en overleg’. Er werd gebruik gemaakt van het programma Kronos waarin cursisten en lectoren 

wekelijks dienen in te vullen hoeveel tijd er besteed werd aan het werken aan de opdrachten in de 

module. De resultaten van deze studietijdmeting gaven aan dat de module ‘Didactische competentie 

stage’ niet binnen de decretale marges zit (17 uur/studiepunt). Bij de module ‘Communicatie en over-

leg’ kwamen de resultaten net boven de bovengrens van 30 uur per studiepunt uit, bij ‘Didactische 

competentie oefenlessen’ net boven de ondergrens van 25 uur per studiepunt.

In 2010–2011 werd overgeschakeld naar een andere online bevragingstool. Ditmaal werd de stu-

dielast van de module ‘Didactische competentie algemeen’ gemeten. De pre-service-praktijk van 

deze module blijkt meer dan drie keer meer studietijd te vergen dan begroot. Gezien de sterke 

afwijking tussen gemeten en begrote studietijd voor de module ‘Didactische competentie sta-

ge’ bij de eerste meting werd deze opnieuw gemeten. Bij de nieuwe meting kwam opnieuw een  

overschatting van de benodigde studietijd aan het licht (een gemeten studietijd van 21 uur per 

studiepunt). 

De commissie waardeert de inspanningen die gebeuren om de reële studietijd in kaart te bren-

gen. Het lijkt haar evenwel zinvol om deze metingen uit te breiden naar alle modules en de resul-

taten op te splitsen naar de verschillende trajecten in de opleiding, zeker omdat slechts bij één 

van de vijf metingen de gemeten studietijd binnen de decretale normen lag. Op basis van haar 

gesprekken met de lectoren, heeft de commissie bovendien de indruk dat de opleiding op dit vlak 

de nodige sense of urgency mist. De betrokken lesgevers trekken eerder de methodologie in twij-

fel dan actie te ondernemen. Ook na de tweede opeenvolgende meting die een sterke afwijking 

tussen gemeten en begrote studietijd aangeeft voor de module ‘Didactische competentie stage’, 

gaven betrokken lectoren aan om op de beleidsdag aan het eind van het schooljaar na te denken 

over mogelijke oplossingen. De opleiding streeft naar continuïteit en stabiliteit en tracht daarom 

het aantal wijzigingen in het programma per academiejaar te beperken. De wijzigingen worden 

doorgevoerd in overleg met de lectoren tijdens de beleidsdag. Dit standpunt is te verdedigen.  

De commissie pleit niet voor overhaaste actie, maar wel dat vastgestelde problemen grondig 

besproken worden en vervolgens snel tot actie leiden (zie ook facet 5.2).
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Los van de studietijdmetingen doet de opleiding wel de nodige inspanningen om studiebelemme-

rende en studiebevorderende factoren in kaart te brengen. Het programma wordt geregeld geëva-

lueerd en ook binnen de cursistenraad wordt dit besproken. Vooral voor de praktijkcomponent 

wordt in de Praktijkwijzer duidelijk aangegeven wat de verwachte werklast per onderdeel is. Op 

basis van de getuigenissen van cursisten en alumni, blijkt de opleiding globaal zeker studeerbaar. 

Cursisten uit de dagopleiding (met diploma Hoger onderwijs) geven zelfs aan dat ze binnen de 

opleiding meer volwaardige lessen willen geven.

facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud

 
De commissie beoordeelt het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ als goed.

Het didactische concept wordt in het zelfevaluatierapport in lijn met de doelstellingen omschre-

ven als “competentiegericht werken vanuit een sociaal-constructivistische benadering”. Hoewel 

de commissie heeft vastgesteld dat de lectoren over het algemeen weinig kennis hebben over 

de wetenschappelijke onderbouwing van de sociaal-constructivistische leertheorie (zie ook facet 

3.1), meent de commissie dat de meer concrete begrippen die de gebruikte onderwijsvormen 

beschrijven wel gedeeld worden door de lectoren en een goede omschrijving vormen van het 

aangeboden onderwijs. Het gaat dan meer specifiek om het streven naar actief, sociaal, geïnte-

greerd (theorie/praktijk), verantwoordelijk, reflectief, probleemoplossend en gecombineerd leren, 

rekening houdend met het welbevinden en de betrokkenheid van de cursist, competentiegerichte 

en permanente evaluatie, actieve werkvormen en met gebruikmaking van media. Deze aspecten 

krijgen zeker een prominente plaats in het onderwijs. Er wordt gevarieerd gebruik gemaakt van 

didactische werkvormen zoals doceren, onderwijsleergesprekken, zelfstandig werk, demonstra-

ties door cursisten, minicourses, simulatielessen, rollenspelen en debatten. Er wordt ook vaak 

gebruik gemaakt van groepswerk, met wisselende samenstelling en grootte van de groepen. Som-

mige lectoren maken ook gebruik van vernieuwende werkvormen zoals het gebruik van vod-

casts. Cursisten en alumni benoemden expliciet de voorbeeldfunctie van de lectoren wat het 

gebruik van diverse didactische werkvormen betreft. De commissie waardeert de didactische 

aanpak van de opleiding.

De opleiding voorziet binnen het avondonderwijs aparte stromen, afhankelijk van het opleidings-

niveau van de cursisten. De doelstellingen per module zijn gelijk voor alle stromen. De gebruikte 

werkvormen om tot deze doelstellingen te komen, kunnen evenwel verschillen. Zo wordt in de 

A-stroom (geen diploma secundair onderwijs) bijna altijd voor contactonderwijs gekozen, ter-

wijl voor dezelfde inhouden in de C-stroom (hoger onderwijs) gecombineerd onderwijs gebruikt 

wordt. Ook wordt in meerdere modules duidelijk onderscheid gemaakt tussen essentiële leerstof 

en uitbreidingsleerstof die niet noodzakelijk bij alle doelgroepen behandeld wordt. Cursisten met 

een diploma hoger onderwijs kunnen de opleiding ook in dagonderwijs volgen. Wie het voorop-

gestelde leertraject niet wenst te volgen, kan modules volgens eigen voorkeuren combineren. De 

commissie waardeert zowel de differentiatie naar opleidingsniveau als naar lesmomenten. 

Voor zeven van de tien modules wordt gecombineerd onderwijs toegepast. Er wordt gebruik ge-

maakt van het elektronisch leerplatform Toledo. Informatie wordt online aangeboden, opdrach-

ten worden doorgestuurd en gedeeld, feedback wordt gegeven, cursisten kunnen zelftoetsen 

afleggen en online discussies voeren. De hoger geschoolde cursisten geven aan dat zij het ge-

combineerd onderwijs een grote meerwaarde vinden voor de opleiding en dat dit de combinatie 

tussen studie, werk en gezin vereenvoudigt. De commissie vindt het gecombineerd onderwijs 

dan ook een meerwaarde voor deze doelgroep. Bij de cursisten met lagere vooropleiding, blijkt 

dan weer een voorkeur voor de contactmomenten. Een aantal van hen vindt dat Toledo niet zo  
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gebruikersvriendelijk werkt en erg verwarrend overkomt. De commissie waardeert dat de oplei-

ding zich hiervan bewust is en tracht dit probleem aan te pakken. 

In het LIO-traject wordt met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) gewerkt. De cursist dient 

een eigen leerlijn met werkpunten uit te werken om te komen tot de beheersing van alle basis-

competenties. De commissie waardeert dat telkens gedurende twee maanden de nadruk gelegd 

wordt op één werkpunt en aldus meerdere werkpunten aan bod komen. De vooruitgang wordt 

geregeld geëvalueerd door de cursist zelf, de mentor en de stagebegeleider. De stagebegeleider 

bezoekt een viertal lessen van de cursist. Daaraan gekoppeld wordt de vooruitgang van de cursist 

besproken. 

De commissie stelt vast dat de gekozen groeperingsvorm, waarbij het grootste deel van de oplei-

ding aangeboden wordt in groepen samengesteld op basis van het niveau van de vooropleiding, 

aansluit bij de noden van de cursisten. Binnen ‘Didactische competentie oefenlessen’ wordt een 

beperkt deel van de studiepunten vakdidactisch ingevuld; voor dit onderdeel worden de groepen 

hersamengesteld volgens het vakdomein. De commissie stelt de expliciete aandacht voor de vak-

didactiek op prijs. Ze meent ook dat de gekozen groeperingsvorm bijdraagt tot het bereiken van 

de doelstellingen van de opleiding.

De kwaliteit van het aangeboden studiemateriaal is volgens de commissie behoorlijk. Er wordt 

voornamelijk gebruik gemaakt van één handboek en voor het overige vooral van zelf geschreven 

cursussen, PowerPointpresentaties, krantenartikelen en websites. De commissie heeft wel vast-

gesteld dat slechts bij één module verwezen wordt naar relevante onderzoeksliteratuur (zie facet 

2.2). De commissie meent dat dit een aandachtspunt kan zijn binnen het verbeterperspectief 

van de opleiding. Dergelijke verwijzingen kunnen cursisten die verdieping zoeken in een bepaald 

thema, immers op weg zetten in hun zoektocht naar relevante bronnen. De opleiding maakt in-

tensief gebruik van het elektronische leerplatform Toledo. Dit wordt gewaardeerd door de meeste 

cursisten. Mede gezien de ambitie van de opleiding om innovatief te werken, mist de commissie 

wel aandacht voor het werken met digitale schoolborden. Dit komt omdat de hogeschool op de 

campus van de KHKempen voorlopig niet in geïnvesteerd heeft. Gezien het toenemend belang 

van dergelijke borden in het secundair onderwijs, lijkt het de commissie noodzakelijk om alle 

cursisten hiermee tenminste in aanraking te laten komen. Hierbij kan gedacht worden aan en-

kele oefenlessen bij een van de partnerscholen van de scholengroep KoGeKa. Een eerste kennis-

making met het instrument kan de drempel voor cursisten om er in de eigen onderwijspraktijk 

gebruik van te maken immers sterk verlagen.

facet 2.7 Beoordeling en toetsing

 
De commissie beoordeelt het facet ‘beoordeling en toetsing’ als goed.

De opleiding beschikt per module over een overzicht van alle competenties die aan bod komen, 

alle competenties die geëvalueerd worden en een overzicht van de evaluatievormen. De cursisten 

worden hierover geïnformeerd via de modulefiches en de onthaalmap. De moduleverantwoorde-

lijken overleggen over gemeenschappelijke afspraken over alle modules heen. Op deze manier 

streeft de opleiding naar een gemeenschappelijke visie omtrent evaluatie, zowel op het vlak van 

procedures als van evaluatievormen. 

Binnen de modules wordt gebruik gemaakt van een of meerdere evaluatievormen, die afgestemd 

zijn op de te realiseren competenties. Er wordt een breed spectrum aan evaluatievormen benut. 

Vaak wordt gebruik gemaakt van permanente evaluatie, maar er zijn ook schriftelijke en mondelinge 
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examens, individuele en groepsopdrachten, peerevaluatie en zelfevaluatie. De commissie waar-

deert in het bijzonder de aandacht voor peerevaluatie. In het kader van de module ‘Didactische 

competentie stage’ stellen de cursisten een portfolio samen. De lectoren maken gebruik van be-

oordelingssjablonen en verbetersleutels. De beoordelingscriteria worden vaak op voorhand aan 

de cursisten bekend gemaakt. Ook voor de stages zijn heldere evaluatieformulieren uitgewerkt. 

De commissie waardeert de inspanningen die geleverd worden om consistentie in de toetsing 

te waarborgen. De commissie is onder de indruk van de inspanningen die de lectoren leveren 

om toetsen en opdrachten te verbeteren en ze van feedback te voorzien. Zo zijn deze toetsen en  

opdrachten een echt leermoment voor de cursisten.

Het LIO-traject kent een eigen evaluatiesysteem. De evaluatie van de modules ‘Didactische com-

petentie’ gebeurt permanent en door meerdere actoren. De theoretische kaders verwerkt de cur-

sist individueel en past ze toe op zijn concrete werkplek. De beoordeling hiervan vindt plaats 

tijdens de contactmomenten. De mate waarin de basiscompetenties verworven zijn, wordt bij elk 

contactmoment besproken. Een expliciete evaluatie heeft plaats op formatief niveau in de helft 

van het traject. Dan doet de stagebegeleider samen met de cursist een korte SWOT-analyse. Deze 

is voorbereid door de stagebegeleider en de mentor-coach. Deelvaardigheden en concrete verwer-

kingsoefeningen worden formatief beoordeeld door de medecursisten (peerevaluatie), door de 

cursist zelf (zelfevaluatie) en ten slotte ook door de stagebegeleider. De eindevaluatie gebeurt vol-

gens vaststaande criteria. De stagebegeleider heeft een evaluatiegesprek met de mentor-coach 

en de directie van de werkplek van de cursist waarna er een evaluatiegesprek plaatsvindt met de 

cursist en de stagebegeleider om de leerlijnen en werkpunten van de cursist te evalueren en de 

mate van beheersing van de functionele gehelen na te gaan. Als neerslag van dit leerproces ont-

wikkelt de cursist een groeiportfolio. De commissie stelt deze werkwijze op prijs. Ook cursisten 

en alumni gaven in hun gesprekken met de commissie aan tevreden te zijn over de geïndividua-

liseerde begeleiding en de evaluatie van het LIO-traject.

De commissie heeft een staal van voorbeeldvragen kunnen inzien en vindt de kwaliteit ervan 

goed. De toetsing is gekoppeld aan de nagestreefde competenties. Meestal worden gedragsindica-

toren gebruikt om attitudes te beoordelen. Dat maakt het proces van evaluatie transparant voor 

alle partijen. Er is tevens aandacht voor het taalgebruik van de cursist. Op basis van de portfolio’s 

en de commentaren van cursisten en alumni, kan de commissie getuigen dat ook de feedback 

over het algemeen van goede kwaliteit is en de verdere ontwikkeling van de cursist als leraar 

positief beïnvloedt.

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden

 
De commissie beoordeelt het facet ‘toelatingsvoorwaarden’ als goed.

De opleiding hanteert de decretale toelatingsvoorwaarden. Cursisten die minstens over een di-

ploma secundair onderwijs beschikken kunnen zich inschrijven voor de opleiding. Hen wordt 

vrijblijvend een taaltoets aangeboden als zelfinstrument om in te schatten of ze over de nodige 

taalvaardigheid beschikken om de opleiding te starten. Cursisten die niet over een diploma se-

cundair onderwijs beschikken, dienen twee opstapmodules te volgen, namelijk ‘Taalvaardigheid’ 

en ‘Algemene vorming’. De commissie waardeert dat de opleiding deze modules aanbiedt. Wel is 

ze van mening dat de inhoud ervan nog beter moet afgestemd worden op de noden van de Spe-

cifieke lerarenopleiding. Cursisten hebben de indruk dat vooral de module taalvaardigheid hen 

helpt om zich voor te bereiden op de lerarenopleiding. In hun vakopleiding werd immers vaak 

weinig aandacht besteed aan taalvaardigheid. Zij pleiten er wel voor de beoordeling meer toe te 

spitsen op de vaardigheden die ze nodig zullen hebben als leraar. Wat deze vaardigheden betreft, 
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mag de beoordeling wel nog strenger gebeuren. Cursisten die geslaagd waren, maar niet het 

vereiste taalniveau haalden haken nadien tijdens de eerste modules van de Specifieke lerarenop-

leiding af, omdat ze daar pas echt geconfronteerd werden met hun tekorten. Cursisten die zich 

willen inschrijven voor een LIO-traject dienen over minstens een deeltijds contract voor een heel 

schooljaar in het secundair onderwijs te beschikken (ten minste 500 lesuren). Met cursisten die 

het LIO-traject overwegen, wordt een individueel intakegesprek gehouden. De opleiding verwacht 

immers van LIO-cursisten dat zij in hoge mate zelfsturend kunnen leren (autonoom kunnen 

handelen en geëngageerd, dynamisch, creatief en leergierig zijn), reflectief kunnen werken en 

vanuit authentieke situaties constructief samen kunnen leren met andere cursisten. Bovendien 

wordt vooraf het maximum aantal plaatsen in het LIO-traject (in 2011–2012 zijn dat er tien) be-

paald dat haalbaar en organiseerbaar is en een volwaardige begeleiding toelaat. De commissie 

waardeert het instroombeleid dat de opleiding heeft uitgewerkt, waarbij zij rekening houdt met 

de verschillende karakteristieken van de varianten binnen de opleiding. De commissie wenst wel 

te wijzen op het gebrek aan praktijkervaring bij veel cursisten in de dagopleiding. Het gaat vaak 

om cursisten die onmiddellijk na het behalen van een professioneel bachelordiploma de Speci-

fieke lerarenopleiding aanvatten en bevoegdheidsbewijzen verwerven voor praktijkvakken in het 

secundair onderwijs. Zij worden tijdens de theorielessen en tijdens de begeleiding van de leerlin-

gen geregeld geconfronteerd met het gebrek aan praktijkkennis. De commissie waardeert dat de 

opleiding van plan is dit aandachtspunt te bespreken met de collega-CVO’s om deze instroom te 

beperken en aan regels te onderwerpen. 

De commissie waardeert verder dat de opleiding verschillende trajecten organiseert die aanslui-

ten bij het niveau van de vooropleiding van de cursisten. Op die manier speelt de opleiding in op 

de wensen van de cursisten om een opleiding op maat te krijgen. Inhoudelijk kan de opleiding 

gedifferentieerd aangeboden worden en rekening houden met het niveau van de cursisten. Hier-

bij dient enkel de hoger vermelde bemerking herhaald te worden in verband met de aansluiting 

van de opleiding bij het profiel van de laagst geschoolden. Ondanks de opstapmodules, dient ook 

in de overige modules nog meer ingespeeld te worden op de eigen context en achtergrond van 

deze groep cursisten. Niettegenstaande de inspanningen om de invulling van modules aan te 

passen aan de verschillende doelgroepen, heeft de commissie tijdens het bezoek aan de opleiding 

een zekere terughoudend vastgesteld om al te sterk te differentiëren. Uit haar gesprekken met 

cursisten en alumni uit de A-stroom (geen diploma secundair onderwijs), blijkt dat een verdere 

differentiatie wel gevraagd wordt door cursisten. Zeker bij het kiezen van voorbeelden om de 

vakinhouden te illustreren is het van belang deze aan te passen aan de context van de cursisten-

groep. Uit de getuigenissen bleek dat dit in de A-stroom niet altijd voldoende gerealiseerd wordt. 

Voorts waardeert de commissie het evenwicht dat de opleiding gevonden heeft tussen het wer-

ken met vaste klasgroepen die in een vooropgestelde volgorde het opleidingsprogramma door-

lopen en de organisatorische flexibiliteit die inspeelt op de individuele noden van cursisten. 

Cursisten kunnen vrijstellingen verkrijgen op basis van eerder verworven competenties en kwa-

lificaties. Vrijstellingen worden niet louter op basis van de vooropleiding toegekend. De cursist 

dient telkens aan te tonen de in een module nagestreefde competenties verworven te hebben 

door opleiding of ervaring. Toch blijkt dat niet alle cursisten even goed op de hoogte zijn van de 

vrijstellingsprocedure, alhoewel hierover duidelijk gecommuniceerd wordt op de website en in 

de informatiebrochure. De opleiding heeft daarom de ambitie om de criteria in de toekomst nog 

beter te communiceren maar heeft ervoor gekozen het recent uitgewerkte beleid ter zake nog 

niet bekend te maken in afwachting van overleg hieromtrent met de andere CVO’s binnen het 

netwerk School of Education. De commissie heeft respect voor deze keuze en waardeert dit ten 

zeerste.
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Oordeel over onderwerp 2: programma

facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma voldoende

facet 2.2 eisen professionele en academische gerichtheid van het programma onvoldoende

facet 2.3 samenhang van het programma:

pre-service training goed

in-service training onvoldoende

facet 2.4 studieomvang OK

facet 2.5 studielast onvoldoende

facet 2.6 afstemming tussen vormgeving en inhoud goed

facet 2.7 beoordeling en toetsing goed

facet 2.8 toelatingsvoorwaarden goed

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

De visitatiecommissie is van oordeel dat het zorgvuldige instroombeleid, de degelijke vertaling 

van de doelstellingen in de inhoud van het programma, de gevarieerde en aangepaste werkvor-

men en de zeer goede beoordeling en toetsing waarborgt dat de cursisten de basiscompetenties 

kunnen bereiken. Ook is het programma sterk praktijkgericht en samenhangend voor de pre-

service trajecten. Bij de negatief beoordeelde facetten is beleidsaandacht noodzakelijk om de 

kwaliteit van de opleiding verder te verbeteren. 

onDerwerp 3 inzet van het perSoneel

Beschrijving personeelsbeleid

De opleiding streeft naar een personeelsploeg met een ruime deskundigheid. Hoewel bij aanwer-

vingen meestal uitgegaan wordt van een concreet in te vullen opdracht, wordt er steeds gezocht 

naar brede profielen die in de toekomst de nodige flexibiliteit qua taakinvulling verzekeren. Er 

wordt rekening gehouden met diploma’s en relevante ervaring (binnen en buiten het onderwijs). 

Van kandidaten wordt verwacht dat ze bewezen hebben toonaangevend te zijn in de discipline 

waarin ze werkzaam zijn of waren; ze moeten dus een voorbeeldfunctie kunnen opnemen in de 

opleiding.

De opleiding beschikt over generieke functiebeschrijvingen, maar deze zijn niet aangepast aan 

de individuele taakinvulling. De opleiding is wel van plan om individuele functiebeschrijvingen 

uit te werken. Taken worden toegewezen op basis van overleg tussen de opleidingscoördinator 

en de directie. Er wordt hierbij rekening gehouden met het enthousiasme, de anciënniteit binnen 

de Specifieke lerarenopleiding, de teamgerichtheid, deskundigheid en interesse van de lectoren. 

Taakdifferentiatie wordt evenwel over het algemeen niet vertaald in extra uren. Er wordt een cy-

clus opgebouwd van functionerings- en evaluatiegesprekken. Functioneringsgesprekken worden 

in principe om de twee à drie jaar gehouden. Op dit moment gebeuren die niet structureel, maar 

in de toekomst wil de opleiding daar een prioriteit van maken.
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Nieuwe lectoren worden ontvangen door de algemeen directeur en de afdelingscoördinator en 

krijgen een wegwijsbrochure. Daarnaast staat een mentor in voor de begeleiding van nieuwe lec-

toren tijdens het eerste jaar van hun aanstelling. Hij bezorgt hen de nodige informatie en woont 

een les bij waarna een reflectiegesprek volgt. Op basis daarvan bezorgt hij de afdelingscoördi-

nator een geschreven observatieverslag. Van alle lectoren wordt verwacht dat ze zich geregeld 

bijscholen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. Het initiatief tot 

bijscholing kan zowel genomen worden door de directie als door de lector zelf. Uit het overzicht 

blijkt dat de lectoren globaal een ernstige inspanning leveren om zich breed bij te scholen om zo 

up-to-date onderwijs aan te bieden.

facet 3.1 kwaliteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwaliteit van het personeel’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de lesgevers een grote betrokkenheid tonen bij de lerarenop-

leiding en ondanks vaak kleine aanstellingen zich sterk engageren om cursisten te begeleiden. 

De commissie waardeert dit. 

Op basis van haar gesprekken, nazicht van het cursusmateriaal en informatie over de profielen 

van de lectoren, meent de commissie dat de opleiding kan rekenen op een onderwijskundig en 

didactisch gekwalificeerd team van lectoren. De lectoren beschikken over een brede variatie aan 

diploma’s en achtergronden. Er is algemeen didactische expertise en veel voeling met het werk-

veld waarin de cursisten zullen terecht komen. Heel wat lectoren hebben recente leservaring in 

het secundair onderwijs. Een aantal lectoren is ook actief als auteur van handboeken en didacti-

sche handleidingen, lid van diverse commissies en leraar in lager, secundair, hoger en volwasse-

nenonderwijs. Binnen het team is minder vakdidactische expertise aanwezig. Dit wordt evenwel 

deels opgevangen door een aantal gastsprekers uit te nodigen. 

Voorts heeft de commissie vastgesteld dat de theoretische onderbouwing van de vakinhouden 

minder sterk is bij de meeste lectoren. Ook de kennis van de wetenschappelijke onderbouwing 

van de door de opleiding gekozen didactisch concept is bij sommige lectoren beperkt. Zo bleek 

het tijdens de gesprekken met de lectoren voor velen moeilijk om de relatie tussen de gekozen 

werkvormen en het didactisch concept van de opleiding te duiden.

De opleiding heeft de voorbije jaren gewerkt aan het formaliseren van het personeelsbeleid. Er 

werden generieke functiebeschrijvingen uitgewerkt. Hierbij moet meer aandacht besteed worden 

aan de rol van de lector als opleider. De opleiding moet deze functiebeschrijvingen individuali-

seren, zoals decretaal vastgelegd. Ook zouden extra taken/verantwoordelijkheden die lectoren 

opnemen, zoals de rol van moduleverantwoordelijke of de ombudsman, best opgenomen worden 

in individuele functiebeschrijvingen en zou hier een werklast aan gekoppeld kunnen worden. 

De commissie vindt dit een terechte vraag van een aantal lectoren. Een heldere beschrijving van 

verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde ingeschatte werklast, kan niet alleen helpen om 

een eerlijke werkverdeling te maken, maar ook een stevige basis bieden voor de functionerings-

gesprekken. Uit haar gesprekken met de lectoren leidt de commissie af dat de functionerings-

gesprekken gewaardeerd worden, maar dat er nog onduidelijkheid heerst over de structurele 

aanpak en de frequentie ervan. Sommige lectoren bleken nog geen functioneringsgesprek gehad 

te hebben. 

De commissie heeft vastgesteld dat de meeste lectoren geregeld deelnemen aan bijscholingen en 

projecten van de School of Education en/of internationale projecten. De commissie heeft evenwel 
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de indruk dat hierbij vooral ingespeeld wordt op het aanbod van de School of Education en de 

individuele interesses van lectoren, eerder dan dat lectoren bewust worden aangestuurd om in 

functie van specifieke noden van de opleiding nascholing te volgen. De commissie pleit er voor 

om in het uit te werken professionaliseringsbeleid ook aandacht te besteden aan de specifieke 

rol van een docent als lerarenopleider. De commissie stelde tijdens haar gesprekken immers vast 

dat de meeste lectoren geen onderscheid maken tussen de rollen van leraar en lerarenopleider. 

facet 3.2 kwantiteit van het personeel

 
De commissie beoordeelt het facet ‘kwantiteit van het personeel’ als voldoende.

Vanuit de directie van het CVO volgt vooral de adjunct-directeur de opleiding van nabij op en is 

zij betrokken bij de kwaliteitszorg van de opleiding. Daarnaast zijn twee lectoren aangesteld als 

opleidingscoördinatoren (elk 0,40 VTE) en een lector als verantwoordelijke internationalisering 

en aanvangsbegeleiding (0,50 VTE). 

Het onderwijs wordt verschaft door 29 lectoren, die samen 9,65 voltijds equivalenten (VTE) ver-

tegenwoordigen voor hun onderwijsactiviteiten in de Specifieke lerarenopleiding. De commissie 

heeft vastgesteld dat de lectoren over het algemeen hard werken om kwaliteitsvol onderwijs aan 

te bieden. Zij is van oordeel dat het beschikbare team over de nodige expertise beschikt en groot 

genoeg is in verhouding tot het aantal cursisten (447 cursisten in 2010–2011). Ondanks de vaak 

kleine aanstellingen, blijkt dat de lectoren binnen hun opdracht ruimte hebben om de nodige 

feedback te geven aan cursisten, onderling te overleggen en deel te nemen aan professionalise-

ringsinitiatieven. Het is wel opmerkelijk dat de cursisten en alumni heel veel lof hebben over de 

bereikbaarheid van de lectoren. Wel lijkt het de commissie (zoals eerder aangegeven) zinvol om 

extra opgenomen taken duidelijk op te nemen in de individuele functiebeschrijving en deze ook 

te waarderen binnen het aanstellingspercentage van de betrokken lector.

Oordeel over onderwerp 3: inzet van het personeel 

facet 3.1 kwaliteit personeel voldoende

facet 3.2 kwantiteit personeel voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 4 voorzieningen

facet 4.1 materiële voorzieningen

 
De commissie beoordeelt het facet ‘materiële voorzieningen’ als voldoende.

De commissie heeft de gebouwen en lokalen waar de opleiding gebruik van maakt, tijdens haar 

bezoek aan de opleiding bezocht. De avondopleiding wordt aangeboden op de campus van de 

Katholieke Hogeschool Kempen in Geel. De opleiding huurt ruimtes van deze hogeschool. Ze kan 
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gebruik maken van een groot aantal lokalen die uitgerust zijn met een computer met interne-

taansluiting en een beamer. Er is draadloos internet beschikbaar op de hele campus. Ook com-

puterklassen kunnen op aanvraag gebruikt worden. Het secretariaat van de opleiding heeft een 

eigen ruimte. ’s Avonds en op zaterdag houdt het CVO permanentie aan het onthaal. De cursisten 

kunnen gebruik maken van de cafetaria op de campus. Door de invoering van een nieuw systeem 

voor de studentenkaarten hadden de cursisten op het moment van de visitatie geen toegang tot 

de kopieerapparaten en drankautomaten. Dit probleem zou evenwel kort na het visitatiebezoek 

verholpen worden. 

De eenjarige dagopleiding en de lessen op maandag overdag gaan door in het nabijgelegen BEMT-

gebouw. Dit is een modern gebouw met klasruimtes die veel daglicht binnen laten en een aan-

gename agora waar cursisten kunnen pauzeren en samenwerken in projecten. Computers en 

beamers zijn niet standaard in alle lokalen aanwezig, maar lectoren die dat wensen kunnen een 

laptop en beamer ontlenen. 

Op geen van beide locaties kunnen de cursisten een beroep doen op een relevante bibliotheek. 

Cursisten hebben overdag wel toegang tot de bibliotheek van de hogeschool, maar deze beschikt 

niet over een goed uitgebouwde onderwijskundige collectie met recente werken, noch over een 

collectie met leermiddelen. Dit wordt beperkt opgevangen door een kleine eigen collectie die door 

de opleidingscoördinator beheerd wordt en die de lectoren kunnen ontlenen. Het gebrek aan een 

degelijke onderwijskundige en didactische collectie verhoogt de drempel voor de cursisten om 

gebruik te maken van relevante literatuur, wat net een werkpunt van de opleiding is (zie facet 2.2). 

Hoewel de commissie begrip heeft voor de moeilijkheden om een uitgebreide eigen collectie uit 

te bouwen, meent zij toch dat de opleiding er dringend werk van moet maken om de cursisten 

in contact te brengen met wetenschappelijk en didactisch bronnenmateriaal. Volgens de com-

missie is een mogelijke optie om via de samenwerking binnen de School of Education cursisten 

elektronisch toegang te bieden tot een (wetenschappelijke) bibliotheek, in combinatie met een 

goede begeleiding van de cursisten om hen vertrouwd te maken met deze bronnen en er zo voor 

te zorgen dat zij de beschikbare bronnen ook effectief benutten.

Cursisten die op de campus van de hogeschool geen geschikte praktijklokalen vinden, kunnen 

voor het geven van oefenlessen gebruik maken van de praktijklokalen van het Technisch Insti-

tuut Sint-Jozef in Geel. De samenwerking met de scholengroep KoGeKa, waar deze school deel 

van uitmaakt, zou volgens de commissie ook kunnen benut worden om alle cursisten te laten 

oefenen met een interactive white board. Deze technologie is immers nog niet beschikbaar voor 

de opleiding en het lijkt de commissie, zeker gezien de nadruk op innovatie in de doelstellingen 

van de opleiding, zinvol om de cursisten hiermee te leren werken.

Ten slotte maakt de opleiding actief gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo. Cursisten 

waarderen het gebruik van het elektronisch leerplatform over het algemeen. Sommigen onder 

hen – voornamelijk dan cursisten met beperkte ICT-vaardigheden – vinden de structuur ervan 

evenwel niet altijd helder. De commissie beveelt aan gemeenschappelijke afspraken te maken 

met de lectoren om Toledo op een didactisch verantwoorde manier te gebruiken.

facet 4.2 studiebegeleiding

 
De commissie beoordeelt het facet ‘studiebegeleiding’ als voldoende.

Er wordt veel belang gehecht aan het goed informeren van (toekomstige) cursisten. De website 

biedt toegang tot veel informatie. Eens ingeschreven, vindt de cursist de meeste informatie op 
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het elektronisch leerplatform Toledo. Er zijn ook folders over de opleiding en op de jaarlijkse 

opendeurdag kunnen toekomstige cursisten met al hun vragen terecht.

Voor cursisten worden in de loop van de opleiding een aantal (verplichte) informatiemomenten 

georganiseerd (bij de start van elk semester, over Toledo, de praktijkcomponent, bevoegdheids-

bewijzen, en dergelijke meer). Inhoudelijke begeleiding gebeurt door de lectoren. Zij zijn cur-

sistvriendelijk en staan open voor vragen en bieden begeleiding waar nodig. De begeleiding van 

cursisten beperkt zich evenwel tot het niveau van eerstelijnszorg door de individuele lectoren. 

Er bestaat geen algemene structuur om cursisten op te volgen doorheen de hele opleiding. Het 

CVO beschikt wel over drie ombudspersonen, maar geen van de cursisten of alumni met wie de 

commissie sprak wist wie dit zijn. De commissie beveelt dan ook aan om het takenpakket van de 

ombudspersoon uit te schrijven en op te nemen in de individuele functiebeschrijving. Zij vindt 

ook dat de opleiding meer inspanningen moet doen om de functie van ombudspersoon beter 

bekend te maken binnen de opleiding. Het lijkt de commissie bovendien correct dat dossiers met 

betrekking tot de Specifieke lerarenopleiding niet behandeld worden door een ombudspersoon 

die lector is binnen de opleiding. 

Oordeel over onderwerp 4: Voorzieningen 

facet 4.1 materiële voorzieningen voldoende

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.

onDerwerp 5 interne kwaliteitSzorg

Beschrijving kwaliteitszorgbeleid

Zowel op het niveau van het CVO als op het niveau van de Specifieke lerarenopleiding, bestaat 

er een kwaliteitsgroep. De kwaliteitsgroep Specifieke lerarenopleiding (KG SLO) richt zich op de 

implementatie en uitbouw van het kwaliteitsdenken binnen de Specifieke lerarenopleiding en 

de concrete vertaling van de kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus naar de opleidingsmodules van 

de Specifieke lerarenopleiding. De kwaliteitsgroep coördineert alles wat op opleidingsniveau te 

maken heeft met kwaliteitszorg. Hij bestaat uit de afdelingscoördinator, de voorzitter van de 

moduleverantwoordelijkenvergadering (MVV) en de adjunct-directeur.

De leden van de Kwaliteitsgroep SLO vormen samen met de moduleverantwoordelijken de mo-

duleverantwoordelijkenvergadering (MVV). Deze vergadering zorgt voor de afstemming tussen de 

modules en tussen het beleid van het CVO en de Specifieke lerarenopleiding en de lectoren die 

de modules aanbieden. 

De moduleverantwoordelijke zit op zijn beurt de vergadering van lectoren die dezelfde module 

geven, voor. Dit wordt de modulevergadering (MV) genoemd. De modulevergadering staat in voor 

de gelijkgerichtheid van de doelen, leerinhouden, werk- en groeperingsvormen en evaluatie bin-

nen de module.

Jaarlijks worden drie afdelingsvergaderingen en één beleidsdag georganiseerd waarop alle lecto-

ren uitgenodigd worden. De beleidsdag vormt een scharniermoment in de kwaliteitszorgcyclus. 



298 Specifieke lerarenopleiding – CVO HIK Geel

De werking wordt geëvalueerd en beslissingen worden genomen over wat in de opleiding moet 

veranderen in het volgend academiejaar. Bovendien worden er prioriteiten vastgelegd voor het 

komende academiejaar.

De opleiding beschikt sinds kort over een cursistenraad waarin één vertegenwoordiger per klas-

groep aangeduid wordt. De cursistenraad komt twee à drie keer per jaar samen en biedt cursisten 

de kans om te participeren aan het beleid van de opleiding. Het verslag van de cursistenraad 

wordt steeds besproken in de kwaliteitsgroep, MVV en afdelingsvergadering. De opleiding heeft 

tevens een resonantiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het werkveld (directieleden, 

mentoren, leden van pedagogische begeleidingsdienst), alumni, medewerkers en cursisten. De 

resonantiegroep heeft als taak na te denken over de werking van de Specifieke lerarenopleiding 

en suggesties ter verbetering te geven. Jaarlijks wordt tevens een mentorendag georganiseerd 

waar stagescholen feedback kunnen geven.

De opleiding geeft aan aan haar kwaliteitszorg vorm te geven op basis van de EFQM-principes 

en te werken op basis van de PDCA-cyclus. Als kader hiervoor werd een opleidingsplan met een 

horizon van vier jaar opgesteld met tien strategische doelen en operationele doelstellingen. In 

het jaarlijks actieplan worden acties, verantwoordelijkheden en timing vastgelegd. Er is verder 

ook begonnen met het uitbouwen van een kwaliteitshandboek op Toledo.

Het CVO beschikt tevens over een meetplan waarin de periodiciteit en planning van de bevragin-

gen is opgenomen. Het personeel wordt tweejaarlijks op afdelingsniveau en vierjaarlijks op cen-

trumniveau bevraagd over hun tevredenheid. Instromende cursisten worden jaarlijks bevraagd, 

twee maal per jaar wordt een deel van de afhakers bevraagd, cursisten vullen jaarlijks een en-

quête in over de didactische aanpak, begeleiding en materiële aspecten. Lesgevers kunnen op 

eigen initiatief de tevredenheid over de eigen module bevragen. Aan het einde van de opleiding 

worden cursisten schriftelijk bevraagd en wordt er telkens een evaluatiegesprek georganiseerd 

met iedere klasgroep. Alumni worden tweejaarlijks schriftelijk bevraagd.

facet 5.1 evaluatie resultaten

 
De commissie beoordeelt het facet ‘evaluatie resultaten’ als voldoende.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding reeds meerdere jaren bezig is met het ontwik-

kelen van haar interne kwaliteitszorg. De keuze van de opleidingsverantwoordelijken voor het 

EFQM-model blijkt evenwel nog niet doorgedrongen te zijn in de concrete implementatie van de 

interne kwaliteitszorg. Er wordt immers voornamelijk gebruik gemaakt van de plan-do-check-

act cyclus, zonder referentie naar de negen aandachtsgebieden van EFQM-model. De commissie 

heeft geen voorkeur met betrekking tot het gebruikte model, maar raadt de opleiding wel aan om 

één model te kiezen en dit consistent te gebruiken. 

De opleiding beschikt over een uitgewerkte overlegstructuur en bevraagt de verschillende be-

trokkenen geregeld. De instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn volgens de commissie 

geschikt en de evaluaties gebeuren in functie van de doelstellingen van de opleiding. 

De commissie waardeert verder dat de opleiding werkt met een strategische planning met een 

tijdshorizon van vier jaar en jaarlijkse actieplannen. De streefdoelen voor de opleiding en haar 

interne kwaliteitszorg worden hierin benoemd. De commissie stimuleert de opleiding om haar 

streven naar het SMART (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) formuleren 

van doelstellingen nog zorgvuldiger te implementeren. 



Specifieke lerarenopleiding – CVO HIK Geel 299

Het belangrijkste verbeterpunt waaraan nog dient gewerkt te worden betreft de opvolging van de 

kwaliteit van de begeleiding in de stagescholen. Voor deze opvolging baseert de opleiding zich op 

spontane reacties van de cursisten en de ontmoeting(en) naar aanleiding van het stagebezoek. 

De commissie raadt de opleiding aan om verder te zoeken naar geschikte instrumenten om de 

kwaliteit van de stagebegeleiding in de scholen beter op te volgen. 

Het zelfevaluatierapport was uitgebreid en informatief. Het vormde een goede basis voor de ge-

sprekken, ook al vond de commissie dat de zelfanalyse, en dan vooral de eigen sterke punten, 

meer voor het voetlicht mochten gebracht worden. De gesprekken tijdens het bezoek vormden 

dan ook een rijke aanvulling op het zelfevaluatierapport en hebben de commissie in staat gesteld 

een gefundeerde evaluatie van de opleiding te maken.

facet 5.2 maatregelen tot verbetering

 
De commissie beoordeelt het facet ‘maatregelen tot verbetering’ als onvoldoende.

Zoals aangegeven onder facet 5.1 vindt de commissie dat de opleiding over de nodige instru-

menten beschikt om de opleiding te evalueren en bij alle betrokkenen feedback te verzamelen 

over de kwaliteit van de opleiding. De commissie waardeert dat de opleiding de PDCA-cyclus 

als basis voor de interne kwaliteitszorg gebruikt. Ze vindt evenwel dat de act fase moet ver-

sterkt worden. Ze heeft vastgesteld dat de daadkracht en de sense of urgency soms ontbreekt 

om snel de nodige maatregelen te nemen voor het oplossen van vastgestelde problemen (zie 

onder andere de studietijd van de module ‘Didactische competentie stage’, facet 2.5). Er wordt sterk 

vastgehouden aan de jaarlijkse beleidscyclus, waarbij vaak tot op de beleidsdag in juni gewacht 

wordt om problemen die het vorige academiejaar of in de loop van het huidige academiejaar 

geformuleerd zijn aan te pakken. Hoewel de commissie waardering heeft voor het streven naar 

het betrekken van alle geledingen bij het besluitvormingsproces, raadt ze de opleiding aan om 

in een aantal gevallen sneller in te spelen op de signalen die via de verschillende evaluatie-

instrumenten worden opgevangen. 

Ondanks de bovenstaande kritiek op de soms te trage actie op basis van vastgestelde tekort-

komingen, blijkt de kwaliteitszorgcyclus in een aantal gevallen wel duidelijk bij te dragen tot 

de kwaliteitsverbetering van de opleiding. Zo werden bijvoorbeeld de competenties die in de 

verschillende modules worden nagestreefd, duidelijker gecommuniceerd, wordt gewerkt aan het 

transparanter maken van de EVC/EVK-procedures, is de afstemming van de verschillende prak-

tijkopdrachten verbeterd en is een brochure opgesteld waarmee zowel de cursist als de mentor 

geïnformeerd worden over de verwachtingen en de begrote werklast die iedere opdracht met zich 

meebrengt. De commissie waardeert deze initiatieven.

facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld

 
De commissie beoordeelt het facet ‘betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld’ 

als goed.

De opleiding heeft een heldere structuur die waarborgt dat alle betrokkenen inspraak hebben in 

de opleiding. Het personeel wordt nauw betrokken bij het beleid. Enerzijds worden de lectoren 

gecontacteerd via de afdelingsvergadering en de jaarlijkse beleidsdag waar de volledige oplei-

ding aan bod komt. Anderzijds spelen de lectoren een actieve rol in de invulling van hun eigen  
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module via de structuur van modulevergaderingen, moduleverantwoordelijken-vergaderingen 

en de kwaliteitsgroep Specifieke lerarenopleiding. 

Cursistenparticipatie wordt georganiseerd via de cursistenraad. Hoewel de opkomst op vergade-

ringen niet altijd groot is, vinden de cursisten die deelnemen dit een geschikt overlegplatform 

om hun mening over het programma en de opleiding te delen. Verder worden cursisten geregeld 

schriftelijk en aan het eind van de opleiding mondeling bevraagd en kunnen zij ook eenvoudig 

informeel feedback geven aan de lectoren of de afdelingscoördinator.

Alumni en werkveld worden betrokken bij de interne kwaliteitszorg via de resonantiegroep. Hoe-

wel de commissie de indruk heeft dat in de vergaderingen van de resonantiegroep de nadruk 

soms wat te veel ligt op het informeren van het werkveld, eerder dan op het vergaren van input, 

levert deze groep waardevolle informatie op voor de opleiding. Daarnaast organiseert de op-

leiding jaarlijks een mentorendag waarop mentoren bevraagd worden over hun noden en sug-

gesties. Ten slotte beschikt de opleiding ook over goede contacten met een aantal secundaire 

scholen, in de eerste plaats de scholengroep KoGeKa, waarmee structureel samengewerkt wordt. 

Oordeel over onderwerp 5: interne kwaliteitszorg

facet 5.1 evaluatie resultaten voldoende

facet 5.2 maatregelen tot verbetering onvoldoende

facet 5.3 betrekken van medewerkers, studenten/cursisten,  
alumni en beroepenveld

goed 

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en is van mening dat er in de opleiding voor 

dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

Hoewel de commissie beleidsaandacht nodig vindt om sneller tot acties over te gaan om zo vast-

gestelde problemen op te lossen, brengt dit werkpunt de kwaliteit van de opleiding niet in het 

gedrang, mede dankzij de degelijk uitgewerkte kwaliteitszorgstructuur en de participatie van alle 

betrokkenen in de interne kwaliteitszorg. 

onDerwerp 6 reSUltaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau

 
De commissie beoordeelt het facet ‘gerealiseerd niveau’ als voldoende.

Zowel alumni als het werkveld zijn positief over de resultaten van de opleiding. Door het aanbie-

den van verschillende trajecten slaagt de opleiding erin gedifferentieerd in te spelen op de noden 

van cursisten met heel verschillende achtergronden. Bij het afstuderen beschikken de cursisten 

over een voldoende basis en beheersen ze een ruim spectrum aan werkvormen waardoor ze 

voorbereid zijn op het lesgeven in verschillende contexten. De commissie heeft vastgesteld dat 

de cursist de basiscompetenties binnen het kader van het beroepsprofiel van de leraar over het 

algemeen beheerst. Wel heeft de commissie vastgesteld (zoals aangegeven onder facet 2.1) dat de 

basiscompetenties met betrekking tot de leraar als innovator, de leraar als onderzoeker en de 

vakdidactische reflectie minder sterk ontwikkeld zijn bij de afgestudeerden. Ook heeft de com-
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missie vastgesteld dat naast de sterke focus op lesgeven minder aandacht besteed wordt aan de 

functionele gehelen de leraar als partner van externen en de leraar als cultuurparticipant. Dit 

beeld wordt bevestigd door een alumnibevraging, waaruit blijkt dat meer dan een derde van de 

cursisten aangeeft onvoldoende te zijn voorbereid op de onderwijspraktijk voor deze functionele 

gehelen. De commissie baseert zich hiervoor ook op het studiemateriaal en de examens die ze 

heeft kunnen inzien, het pakket aan portfolio’s en haar gesprekken met alle betrokkenen tijdens 

het bezoek aan de opleiding. 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding een aantal mogelijkheden aanbiedt aan de cur-

sisten om deel te nemen aan internationale uitwisselingen of een actieve rol te spelen in inter-

nationale projecten waar de opleiding aan deelneemt. Sinds 2009 maakten 16 cursisten actief 

gebruik van deze mogelijkheden en werden een 60-tal cursisten bereikt met een lezing door een 

Finse projectpartner.

Uit een alumnibevraging blijkt dat ongeveer 40 procent van de afgestudeerden in het onderwijs 

werkt. Drie kwart van deze afgestudeerden was bij aanvang van de opleiding nog niet werkzaam 

in het onderwijs. De commissie vindt het opvallend dat meer dan de helft van de cursisten na 

afloop van de opleiding kiest voor een loopbaan in een andere sector dan het onderwijs. Ze heeft 

vernomen van een aantal cursisten (pas afgestudeerd als professionele bachelor) en alumni dat 

zij de opleiding vooral volgen om later de overstap naar het onderwijs te kunnen maken. Toch 

raadt de commissie de opleiding aan om de vaststelling dat een groot deel van de cursisten niet 

(onmiddellijk) kiest voor een loopbaan in het onderwijs verder te onderzoeken. 

facet 6.2 Onderwijsrendement

 
De commissie beoordeelt het facet ‘onderwijsrendement’ als voldoende.

De opleiding volgt het studiesucces van de cursisten op, onder andere aan de hand van de af-

studeergraad. Naar aanleiding van een onderzoek van de resultaten, werden de verwachtingen 

per score geëxpliciteerd. Deze explicitering wordt ook gebruikt om mentoren te ondersteunen 

in hun beoordeling. De opleiding analyseert ook de studieresultaten per traject. Globaal zijn er 

weinig verschillen vast te stellen. De commissie waardeert deze opvolging. Ze waardeert ook dat 

getracht wordt afhakers telefonisch te bevragen naar de redenen voor het stopzetten van de stu-

die. Dit biedt waardevolle informatie om de opleiding en de informatieverstrekking bij te sturen. 

Uit de gegevens in het zelfevaluatierapport blijkt dat over de academiejaren 2007–2008, 2008–2009 

en 2009–2010 86 procent van de cursisten alle opgenomen credits behaalt. De helft van de cur-

sisten die niet voor alle modules slagen, haakt snel af zonder één module succesvol af te ron-

den. Wie wel in de opleiding blijft, wordt gestimuleerd vol te houden onder meer door de vaste 

klasgroepen, de groepswerken en de zorgvuldige opvolging. De slaagcijfers van cursisten zonder 

diploma hoger onderwijs liggen iets lager dan het gemiddelde, maar nog steeds behaalt meer dan 

80 procent van de cursisten alle opgenomen studiepunten.

Oordeel over onderwerp 6: resultaten

facet 6.1 gerealiseerd niveau voldoende

facet 6.2 onderwijsrendement voldoende

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.
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globaal oorDeel

onderwerp 1 niveau en oriëntatie positief

onderwerp 2 programma positief

onderwerp 3 personeel positief

onderwerp 4 voorzieningen positief

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg positief

onderwerp 6 resultaten positief

Rekening houdend met de beslisregels zoals bepaald in de ‘Handleiding Onderwijsvisitatie Speci-

fieke lerarenopleiding’, komt de commissie op basis van de oordelen over de zes onderwerpen tot 

een positief eindoordeel over de opleiding.

aanbevelingen ter verbetering

Onderwerp 1

 – Expliciteer de weging die toegekend wordt aan de functionele gehelen van de basiscompetenties.

 – Versterk de bekendheid van de wetenschappelijke onderbouwing van de onderwijsvisie bij de 

docenten.

 – Besteed meer aandacht aan technologische ontwikkelingen in het programma.

Onderwerp 2

 – Versterk de aandacht voor de leraar als innovator/onderzoeker.

 – Werk verder aan het ontwikkelen van de vakdidactische vorming in de opleiding.

 – Bewaak de kwaliteitsvolle begeleiding in de stagescholen, in het bijzonder in die scholen die 

buiten het vaste netwerk vallen.

 – Versterk de wetenschappelijke onderbouwing van het programma.

 – Zoek naar mogelijkheden om de cursisten toegang te geven tot een onderwijskundige en  

didactische bibliotheek en stimuleer hen om daar gebruik van te maken.

 – Daag cursisten meer uit om zich te verdiepen in de theoretische onderbouwing van de aange-

boden inhouden, om de eigen onderwijspraktijk te onderzoeken en hun reflectie te koppelen 

aan theoretische kaders.

 – Versterk de samenhang tussen de didactische en de overige modules, in de eerste plaats in 

het LIO-traject.

 – Volg de reële studietijd van de cursisten op voor alle modules en splits de resultaten op per traject.

 – Versterk de differentiatie verder, zowel met meer voorbeelden uit hun context voor de laagst 

geschoolden als met meer uitdaging voor de hoogst geschoolden.

 – Verbeter de afstemming van de opstapmodules op de noden van de Specifieke lerarenopleiding.

 – Communiceer beter over de vrijstellingsprocedure.

Onderwerp 3

 – Breid de vakdidactische expertise waarop de opleiding een beroep kan doen, uit.

 – Maak werk van een betere theoretische kennis van de lectoren.

 – Concretiseer de individuele taakomschrijving van de lectoren verder.
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 – Communiceer beter over de structurele aanpak en frequentie van functioneringsgesprekken.

 – Besteed in het professionaliseringsbeleid aandacht aan de specifieke rol van de docent als 

lerarenopleider.

Onderwerp 4

 – Bied cursisten toegang tot een bibliotheek met de nodige onderwijskundige en didactische 

bronnen en een collectie met leermiddelen.

 – Leer alle cursisten werken met een interactive white board.

 – Maak afspraken met alle lectoren over het gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo.

 – Werk een cursistenvolgsysteem uit.

 – Communiceer het bestaan en de rol van de ombudspersoon beter.

Onderwerp 5

 – Kies één kwaliteitszorgmodel en gebruik dit consequent.

 – Bewaak de begeleiding in de stagescholen.

 – Versterk de act-fase van de PDCA-cyclus.

 – Speel sneller in op belangrijke signalen.

Onderwerp 6

 – Onderzoek de redenen waarom veel afgestudeerden niet (onmiddellijk) voor het onderwijs 

kiezen verder.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen voor aanpassingen in 

lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De commissie meent dat dergelijke initiatieven 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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overzichtStabel van De oorDelen1

Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding +

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de opleiding en domeinspecifieke eisen V

Onderwerp 2 programma +

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud van het programma V

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma O

Facet 2.3 Samenhang van het programma G / LIO: O

Facet 2.4 Studieomvang OK

Facet 2.5  Studietijd O

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing G

Facet 2.8 Toelatingsvoorwaarden G

Onderwerp 3 inzet van personeel +

Facet 3.1 Kwaliteit personeel V

Facet 3.2 Kwantiteit personeel V

Onderwerp 4 Voorzieningen +

Facet 4.1 Materiële voorzieningen V

Facet 4.2 Studiebegeleiding V

Onderwerp 5 interne kwaliteitszorg +

Facet 5.1 Evaluatie resultaten V

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering O

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten/cursisten, alumni en beroepenveld G

Onderwerp 6 resultaten +

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau V

Facet 6.2 Onderwijsrendement V

Verklaring van de scores op de facetten:
Excellent (E) ‘best practice’, kan (internationaal) als voorbeeld dienen  

 voor andere opleidingen

Goed (G) de kwaliteit stijgt uit boven de basiskwaliteit

Voldoende (V) voldoet aan de basiseisen

Onvoldoende (O) voldoet niet aan de minimumeisen

OK voldoen aan de formele eisen

Verklaring van de scores op de onderwerpen:
+ voldoet minstens aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit;  

er is geen verdere schaalverdeling om verdere graden van excellentie aan te duiden.

- voldoet niet aan de minimum-eisen voor basiskwaliteit.

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.







Reacties

bijlagen





bijlage 2
Reactie van  
de Specifieke Lerarenopleiding CVO Elishout

Reacties 309

De opleiding heeft met interesse het rapport van de onderwijsvisitatie gelezen. 

Het stemt de opleiding uitermate tevreden dat de commissie meermaals opmerkt dat het werk-

veld zeer te spreken is over de opgeleide cursisten van CVO Elishout en dat ook de cursisten zelf 

hun waardering uitspreken over de genoten opleiding. De opleiding apprecieert ook dat de com-

missie de inspanningen van de opleiding m.b.t. onder andere het uitvoeren van een geïntegreerd 

taalbeleid ziet als een voorbeeld voor andere opleidingen. 

Ondanks voorafgaande waardering blijft de opleiding bij haar standpunten die ze in een voor-

afgaand verweerschrift innam t.o.v. dit visitatierapport. De opleiding betreurt dat de commissie 

geen positief gevolg gegeven heeft aan de opmerkingen van de opleiding ten aanzien van meer-

dere facetten (die eveneens verdedigd werden in het verweerschrift). 

opmerkingen van De opleiDing

ALGEMEEN

1. Eerst en vooral wenst de opleiding er op te wijzen dat voor 4 van de 6 onderwerpen een vol-

doende werd behaald, wat desondanks toch resulteerde in een globaal onvoldoende. Wanneer 

de opleiding bovendien de optelling van de 18 facetten maakt, blijkt dat op 14 van de 18 fa-

cetten een voldoende of goed werd toegewezen. De opleiding kan zich dan ook niet vinden in 

het globaal onvoldoende, evenmin in minstens 3 van de 4 onvoldoendes voor de verschillende 

facetten.

2. Daarnaast blijft de opleiding er bij dat bepaalde facetten onvoldoende werden afgetoetst via 

raadpleging van het ter beschikking gestelde elektronisch leerplatform. Temeer de opleiding 

heeft benadrukt dat interactief en vernieuwend onderwijs centraal staat in de onderwijsvisie 

en het didactisch concept en het elektronisch leerplatform daarbij als belangrijkste tool ge-

bruikt wordt. 

3. De opleiding betreurt bovendien dat in bepaalde afwegingen en conclusies die de commissie 

maakt onvoldoende de actuele professionele ontwikkelingen van de opleiding zijn opgeno-

men. De opleiding betreurt dat de verbeteracties, de maatregelen die de opleiding al onder-

nam en de ontwikkelingen die werden opgezet (zoals meegedeeld in het opvolgingsrapport 

van november 2011 en die duidelijk werden toegelicht tijdens de gesprekken met de commis-

sie), in het rapport onvoldoende terug te vinden zijn. 
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4. De opleiding kan zich voorts niet van de indruk ontdoen dat de commissie voor een aantal fa-

cetten een beoordeling heeft geformuleerd op basis van een wenselijk toekomstig profiel van 

de lerarenopleider eerder dan van de huidige decretale verplichtingen en de huidige vereiste 

competenties van de lerarenopleider uit te gaan.

M.B.T. ONDERWERP 2

5. De onvoldoende op onderwerp 2 werd door de commissie gegeven ondanks het feit dat op 6 

van de 8 facetten van dit onderwerp een voldoende werd behaald. Het is voor het centrum 

niet duidelijk welke criteria werden gehanteerd om hieruit een onvoldoende voor het volledige 

onderwerp te concluderen. De 2 onvoldoendes op facet 2.1 en 2.2 van dit onderwerp zijn bo-

vendien zeer discutabel, werden in het eerdere verweerschrift door de opleiding al aangekaart 

en worden in de bijlage van deze reactie uitgebreid becommentarieerd. Samengevat:

a. Facet 2.1: Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma : De opleiding kan 

zich niet vinden in het besluit van de commissie dat functionele gehelen 6 tot en met 10 

niet voldoende aanwezig zijn in het programma. Deze functionele gehelen komen in meer 

modules voor dan aangegeven door de commissie.

b. Facet 2.2: professionele en academische gerichtheid: Het is met name onbegrijpelijk dat 

aan de professionele gerichtheid niet gewoon voldoende maar ruimschoots voldaan werd. 

Voor één van de twee elementen van dit facet behaalt de opleiding dus ruimschoots de 

vereiste doelstellingen. 

c. Facet 2.2: professionele en academische gerichtheid: Wat de academische gerichtheid be-

treft formuleert de commissie “een aantal” bedenkingen. De opleiding levert zeer significan-

te inspanningen op het vlak van de academische gerichtheid (zie inhoudelijke commentaar 

verder in deze reactie) maar wenst er op te wijzen dat van een specifieke lerarenopleiding 

in een CVO onmogelijk dezelfde academische gerichtheid kan verwacht worden dan van 

een universitaire instelling. 

M.B.T. ONDERWERP 3

6. De opleiding tilt zeer zwaar aan de beoordeling van de commissie omtrent het facet 3.1 kwali-

teit personeel. De beoordeling staat in schril contrast met een hele reeks positieve elementen 

in het rapport en met de tevredenheid vanuit het werkveld. De beoordeling strookt dan ook 

in generlei mate met de werkelijkheid en is ronduit stuitend. Dit werd in het eerdere verweer-

schrift door de opleiding al aangekaart en wordt in de bijlage van deze reactie opnieuw uitge-

breid becommentarieerd.

Namens het opleidingsteam van CVO Elishout,

Eddy Lefaible, directeur

Katrien Dedobbeleer, adjunct-directeur

Joke Scheerlinck, opleidingscoördinator
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bijlage: 
UitgebreiDe reactie met betrekking tot beoorDeling onDerwerp 2 & 3
(herneming Uit eerDer verweerSchrift)

Facet 2.1. Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

De opleiding kan zich niet vinden in het besluit van de commissie dat functionele gehelen 6 tot 

en met 10 niet voldoende aanwezig zijn in het programma. 

Deze functionele gehelen komen in meer modules voor dan aangegeven door de commissie. Dit 

komt ook tot uiting in de matrix die ter beschikking werd gesteld bij het bezoek. De commissie 

kon dit ook constateren tijdens het bezoek door het interactieve leerplatform met competentie-

gerichte opdrachten te raadplegen. De opleiding stelt helaas vast dat het leerplatform door de 

commissie onvoldoende werd geraadpleegd.

Functioneel geheel 9 en 10 zijn zelfs ‘hottopics’ in zowel de module Onderwijs en maatschap-

pij als Leraar en verantwoordelijkheden. De commissie doet omtrent ‘cultuur’ bijvoorbeeld zelf 

volgende vaststelling: 

“Lectoren proberen zoveel mogelijk leerlijnen te brengen in hun opleidingsonderdelen. In een contactmoment 

leggen ze bijvoorbeeld een begrip uit zoals cultuur. In afstandsonderwijs wordt er daarop verder gewerkt 

aan het thema door de cursisten een tekst te laten lezen of door hen vragen te laten beantwoorden of pro-

blemen te laten oplossen.”

De opleiding benadrukt eveneens dat in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan dat de cursisten moe-

ten opstellen, alle basiscompetenties en attitudes vervat zitten en cursisten zo reflecteren over 

alle basiscompetenties en deze via een stappenplan optimaliseren. 

Zoals blijkt uit de doelstellingenmatrix besteedt de opleiding ook in alle modules aandacht aan 

attitudes. De attitudes vormen een basis in de opleiding. De cursist krijgt echter wel de kans om 

doorheen de opleiding te groeien m.b.t. de attitudes. Zo zijn deze wel aan de orde in opdrachten 

van cursisten maar moeten ze eerder bekeken worden in functie van reflecties en bijsturing van 

het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). De begeleidende lector van het POP wijst de cursist op 

het belang van de attitudes en zet cursisten aan tot reflectie hieromtrent. 

Gezien de opleiding cursisten kansen geeft om hierin te groeien, klopt het dat de attitudes niet 

binnen elk opleidingsonderdeel invloed kunnen hebben op de eindbeoordeling. Pas aan het einde 

van de opleiding worden ze ook specifiek opgenomen in de beoordeling. Zowel in het LIO-traject 

als in de eindstage worden cursisten specifiek beoordeeld op hun attitudes en kan een onvol-

doende op dit vlak de doorslag geven in de eindevaluatie. Een globaal beoordelingsformulier 

wordt gebruikt waarin uitdrukkelijk ook de ‘attitudes’ moeten beoordeeld worden. 

Facet 2.2. Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma 

De commissie is positief over de professionele gerichtheid van het programma. Aan de eis van 

professionele gerichtheid is dus ruimschoots voldaan. De commissie formuleert een aantal be-

denkingen bij de ‘academische gerichtheid’. De opleiding deelt de bedenkingen van de commissie 

niet. 

In alle modules wordt gewerkt met recente én vernieuwde bronnen. Gezien de constante aan-

passingen en vernieuwingen worden echter enkel basiswerken opgenomen in de syllabi die de 

cursist op papier ontvangt en die ook ter beschikking waren tijdens het bezoek. De opleiding 

maakt er de commissie op attent dat binnen elke module constant recente en nieuwe bronnen 
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op het elektronisch leerplatform van de module worden geplaatst. Dit elektronisch leerplatform 

was eveneens raadpleegbaar tijdens het bezoek. Het is de commissie trouwens opgevallen dat: 

“Ten vierde probeert de opleiding zo nauw mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen en veranderingen op 

het werkveld”. 

Dat impliceert volgens de opleiding sowieso een actuele invalshoek in de modules. 

De cursisten worden ook aangespoord om actief op zoek te gaan naar beschikbare bronnen on-

line zoals databanken, artikels, enz… Rond onderwijsvernieuwing bijvoorbeeld wordt in de mo-

dules filmmateriaal van de onderwijsdagen Nederland en nationale en internationale websites 

gebruikt. 

Daarnaast worden binnen verschillende modules geregeld gastdocenten uitgenodigd met exper-

tise over actuele thema’s en onderzoek. De opleiding geeft hierbij voorkeur aan gastsprekers die 

een actueel curriculum kunnen voorleggen. 

Zodoende worden syllabi en achtergrond permanent geactualiseerd en eveneens geïntegreerd in 

opdrachten. Er is dus sprake van een actief beleid hieromtrent. 

Met betrekking tot onderzoekend en reflecterend handelen: 
De opleiding meent dat de lectoren, zoals de commissie zelf aangeeft, op vlak van gecombineerd 

onderwijs en taalbeleid in een grootstedelijke context een voorbeeldfunctie hebben. De expertise 

die de lectoren hierrond opgebouwd hebben, wordt niet alleen in het Brussels Expertisenetwerk 

met de partnerinstellingen gedeeld, maar ook doorgegeven aan de cursisten. De opleiding heeft 

een trekkersrol gespeeld in het expertisenetwerk m.b.t. diversiteit en voorzag rond taalbeleid 

reeds workshops. 

Het centrum neemt in de nieuwe beheersovereenkomst van het expertisenetwerk BEO de rol 

van projectmanager waar voor het project “toekomstige leraren voorbereiden op de meertalige 

grootstedelijke context”. 

Het is de commissie immers ook niet ontgaan dat: 

“Voorts is samenwerking een hot topic aan de opleiding: samenwerking met andere lerarenopleidingen en 

binnen de expertisenetwerken waarvan sprake”. 

Het ziet deze samenwerkingen als belangrijk voor benchmarking, maar zeker ook voor expertise-

uitwisseling en het opleidingsonderwijs te verbinden aan actueel onderzoek . 

De opleiding meent anderzijds dat ze de cursisten ertoe aanzet de specifieke praktijksituaties 

(met aandacht voor de grootstedelijke context) waarmee ze worden geconfronteerd te analyse-

ren en duiden aan de hand van een solide kennisbasis, dat ze kunnen reflecteren, hypotheses 

formuleren en theoretiseren op basis van hun observaties en ervaringen, dat ze kunnen voort-

bouwen op hun referentiekaders en zelf nieuwe kennis produceren door problemen in specifieke 

contexten aan te pakken en de effectiviteit van hun aanpak te onderzoeken. 

De opleiding is dan ook de mening toegedaan dat het ‘onderzoekend en reflecterend handelen’ 

een plaats heeft gekregen in de opleiding.

In de nieuwe beheersovereenkomst van het expertisenetwerk waarvan de opleiding deelt uit-

maakt, is onderzoekend handelen één van de kernopdrachten. 
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Facet 3.1. Kwaliteit van het personeel 

De opleiding begrijpt de verzuchtingen van de commissie m.b.t. het gevoerde nascholingsbeleid 

niet. 

Enerzijds wenst de opleiding te benadrukken dat de directie i.s.m. de opleidingscoördinator ge-

richt opleidingen (voor lerarenopleiders) selecteert en groepsinschrijving aanbeveelt. De directie 

en opleidingscoördinator zorgen voor een grote toegankelijkheid van het aanbod voor lerarenop-

leiders: via persoonlijke mails en het intranet voor personeelsleden wordt het aanbod frequent 

bekend gemaakt. Het centrum beschikt tevens over een procedure voor groepsinschrijvingen en 

stimuleert de terugkoppeling in vakgroepoverleg over gevolgde opleidingen. De opleiding meent 

zodoende dat er een gericht nascholingsbeleid wordt gevoerd. 

Anderzijds is er ook een vraaggestuurd nascholingsbeleid. De commissie merkt op: 

“Het systeem van individuele functiebeschrijvingen met bijhorende functionerings- en evaluatiegesprekken 

is volgens de commissie een goed systeem om de kwaliteit van het personeel hoog te houden.” 

Gezien het nascholingsbeleid uit dit systeem voortvloeit, op maat en vraag van iedere individuele 

lector of van het lectorenteam en daarnaast gestuurd wordt vanuit de directie, begrijpt de oplei-

ding de bezorgdheden van de commissie hieromtrent niet. Uit de portfolio’s van lectoren blijkt 

een grote betrokkenheid m.b.t. verdere professionalisering en innovatie onder meer door een zeer 

uitgebreid parcours nascholingen die niet alleen betrekking hebben op het secundair onderwijs 

(die eveneens zeer nuttig zijn) maar waarin ook heel wat bijscholingen gericht op lerarenoplei-

ders aan bod komen. 

Het management erkent ook uitdrukkelijk dat het lectorenkorps alle mogelijkheden benut die 

geboden worden m.b.t. een verdere taakspecifieke professionalisering als lerarenopleiders.

De opleiding is er van overtuigd dat het lectorenkorps voldoet aan het ‘ontwikkelingsprofiel voor 

lerarenopleiders’ zoals dit op de VELOV- studiedag op 24 februari 2011 werd voorgesteld en in 

de toekomst door de opleiding gebruikt zal worden als referentiekader om het proces van pro-

fessionalisering verder te zetten. Uiteraard zal de éne lector meer ontwikkeld zijn in bepaalde 

domeinen dan de andere en omgekeerd. 

1) Grondslag van het opleiderschap 
Het lectorenkorps voldoet aan de kenmerken van het opleidingsprofiel. Dit komt verder tot ui-

ting a.d.h.v. de voorbeelden die onder onderstaande rubrieken gegeven worden. Uiteraard is dit 

slechts een selectie van voorbeelden die het opleiderschap van het lectorenteam aantoont. 

2) De lerarenopleider als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen 
Zoals de commissie ook erkent, heeft de opleiding een duidelijke eigen visie op de professionele 

ontwikkeling van leraren. De opleiding staat voor enkele kernaspecten waarop zij de nadruk 

legt: competentiegerichtheid, gelijke onderwijskansen, emancipatorisch onderwijs en interac-

tief en vernieuwend onderwijs. Dit didactisch concept vertaalt zich verder in het programma, 

het personeel en de infrastructuur. Zo vertaalt de onderwijsvisie zich ook heel duidelijk in de 

leerprocessen van de cursisten. Het geïntegreerde taalbeleid, diversiteitsbeleid en het interactief 

en vernieuwend onderwijs (d.m.v. een sterk ontwikkelde elektronische leeromgeving) waarmee 

cursisten opgeleid worden, hebben ook een belangrijke rol als stimulans in het leerproces van 

de cursisten en dienen zo als voorbeeld voor hun latere leraarschap. De opleiding sluit ook zeer 

sterk aan op de persoonlijke situatie en noden van cursisten wat zich vertaalt in een sterk diver-

siteitsbeleid en een grote vorm van flexibiliteit waarbij toch een goed evenwicht behouden blijft 

met de samenhang van het programma, zoals de commissie ook zelf aangeeft.
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De commissie erkent al deze initiatieven m.b.t. leer-en ontwikkelingsprocessen en ziet het onder-

wijs van de opleiding qua structuur, werkvormen, toetsing en creativiteit, inzet en bereikbaarheid 

van de docenten zelf in enige mate als model voor het onderwijs dat de cursisten moeten gaan 

verzorgen. 

Daarnaast merkt de commissie terecht op dat de opleiding eveneens altijd de nadruk legt op 

reflectie en op het aspect leren. De opleiding stimuleert de cursisten tot reflectie door zelf het 

voorbeeld te geven en aan elke module een zelfreflectie te koppelen maar ook door tal van op-

drachten doorheen de opleiding waarbij reflectie de basis vormt; zoals bij het opstellen van het 

POP. De lectoren zorgen hierbij ook voor een snelle evaluatie en bespreking van de vorderingen 

en resultaten wat ook opgemerkt werd door de commissie. 

De commissie merkt ook op dat: “De cursisten en alumni aangeven goed te zijn voorbereid op het 

lesgeven in de klas. Het werkveld is over de (ex-)cursisten zeer te spreken”. 

3) De lerarenopleider als ondersteuner en begeleider van persoonlijke, sociale en interactieve 
processen 
Alle lectoren zien zichzelf als coach binnen de opleiding. Het coachen gebeurt a.d.h.v. opdrachten 

waarbij zelfreflectie centraal staat maar kan ook via extra studie- of taalbegeleiding. Ook het LIO-

traject is gebaseerd op constante coaching van de cursist. 

Gezien de commissie oordeelt dat de opleiding goed scoort m.b.t. studiebegeleiding (facet 4.2), de 

studiebegeleiding ook naar de mening van de cursisten goed is geregeld, de cursisten/lector ratio 

volgens de commissie volstaat voor een persoonlijk contact tussen lector en cursist waardoor 

noden en behoeften tijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden én cursisten zelf aangeven 

een goed informeel contact met de lectoren te hebben waardoor pijnpunten snel kunnen worden 

opgenomen, meent de opleiding hieraan te voldoen. 

4) De lerarenopleider als opleidingsdidactische specialist 
Zoals onder punt 2 reeds aangegeven bij de profilering voelt het lectorenkorps zich deskundig 

in een aantal ontwikkelingen die dan ook vertaald worden in het eigen opleidingsonderwijs. Het 

lectorenkorps is zich bewust van de eigen opvattingen over goed onderwijs en goed opleidingson-

derwijs en is bereid deze tegenover cursisten en collega-opleiders te expliciteren. Zo werden een 

aantal lectoren reeds ingeschakeld voor het delen van hun opgebouwde expertise binnen ver-

schillende expertisenetwerken, onder meer voor een taalactiedag van BEO, studiedag BEO rond 

taal, een diversiteitsplan van ELANT…. Eén van de lectoren nam meerdere jaren het voorzitter-

schap waar van een actiegroep diversiteit in BEO. Daarnaast verzorgt de opleiding op vraag work-

shops binnen secundaire scholen (bv. workshop didactische werkvormen in Sint-Guido-instituut 

Brussel) en werd de opleiding als expert mee betrokken binnen de verdere uitbouw van het evalu-

atiebeleid van het centrum. Voorts blijft het lectorenteam actief op zoek gaan naar input voor het 

vernieuwen van het eigen didactisch repertoire door over het muurtje te kijken wat na te lezen 

is uit het POP van alle lectoren uit de opleiding. Expertise-uitwisseling gebeurt via SLOVO, BEO 

maar ook ruimer door het volgen van bijscholingen in andere opleidingscentra en organisaties.

De opleiding zal in het kader van de beheersovereenkomst tussen BEO en de Vlaamse Overheid 

(2012-2015) de gemeenschappelijke actie ‘Ontwikkeling van website voor lerarenopleiding’ en 

‘Professionalisering lerarenopleiders op vlak van ICT-competenties’ waarvan een ander experti-

senetwerk penvoerende instelling is, ook mee opvolgen en ondersteunen. 
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5) De lerarenopleider als inhoudelijke expert 
Het lectorenteam blijft zich constant vakinhoudelijk ontwikkelen en is bereid tot deelname aan 

professionaliseringsactiviteiten in verband met opleiderschap. Dit blijkt opnieuw uit de POP’s . 

De deelname aan professionaliseringsactiviteiten in verband met opleiderschap is groot. Cf. ook 

supra. 

6) De lerarenopleider als organisator 
Het opleidingsprofiel omschrijft dit als volgt: 

De lectoren organiseren hun werktijd op een professionele manier zodat ze hun taken efficiënt 

en effectief uitvoeren en een gestructureerd werkklimaat bevorderen. Ze werken met korte- en 

lange termijnplanningen. De organisatie van de stage en LIO-opdrachten bijvoorbeeld veronder-

stelt een zeer doordachte planning in samenspraak met de betreffende scholen, steeds rekening 

houdend met de eigenheid van de scholen. 

Gezien hun expertise en/of voeling met het werkveld, hebben ze inzicht in scholen als profes-

sionele organisaties zodat ze het functioneren van (beginnende) leraren op microniveau kunnen 

koppelen aan de processen op mesoniveau. Deze link (sommigen zijn ook actief in het secundair 

onderwijs) werd reeds aangegeven in het ZER en opvolgingsrapport en is de commissie ook niet 

ontgaan.

7) De lerarenopleider als innovator en onderzoeker 
Het vermogen van het lectorenteam als onderzoek en innovator richt zich niet specifiek op we-

tenschappelijk onderzoek maar kan zoals in het opleidingsprofiel omschreven ook breder beke-

ken worden. Het lectorenteam tracht resultaten van recent onderwijskundig onderzoek te inte-

greren in het opleidingsonderwijs en tevens de eigen opleidingspraktijk te vernieuwen op basis 

van nascholing, eigen ervaring en creativiteit. Het lectorenteam erkent dat het uitvoeren van 

eigen onderzoek en het leveren van eigen wetenschappelijke bijdragen zich momenteel beperkt 

tot de medewerking verlenen aan onderzoeksgroepen maar verduidelijkt wel dat het hieromtrent 

inspanningen levert en alle geboden kansen aangrijpt. Binnen het expertisenetwerk BEO zal zo-

als reeds eerder vermeld in de toekomst ook meer aandacht besteed worden aan de onderzoeks-

competenties. Binnen de beheersovereenkomst (2012-2015) zal BEO als penvoerende instelling 

het gemeenschappelijke actiethema ‘onderzoeksondersteuning: onderzoekend handelen’ uitvoe-

ren. De opleiding zal een prominente rol vervullen in de uitvoering van dit thema. 

Alle lectoren beschikken over een universitair diploma en hebben in functie van hun opleiding 

reeds onderzoeksdaden verricht waardoor ze wel in staat zijn om een onderzoekende houding 

te stimuleren bij cursisten wat bijvoorbeeld ook gebeurt binnen het project ‘meerwaarde school’ 

en de 360°-evaluatie. Zo resulteert het project ‘meerwaarde school’ eigenlijk in een beperkt ‘ac-

tieonderzoek’ binnen de school waarbij de opzet, uitvoering en evaluatie door de lector begeleid 

worden. 

De opleiding tracht ook telkens de eigen opleidingspraktijk te vernieuwen op basis van nascho-

ling, eigen ervaring en creativiteit. De commissie beschrijft zelfs bij de maatregelen tot verbete-

ring dat: 

“De lijst met genomen maatregelen oogt volgens de commissie behoorlijk indrukwekkend” en dat “de maat-

regelen tot verbetering worden doorgaans gehaald – zij het niet altijd binnen de vooropgestelde tijdsspanne”. 

Dit toont ‘ondanks de kleinschaligheid van het lectorenteam’ een grote betrokkenheid en moti-

vatie van alle opleiders m.b.t. professionalisering en innovatie. 
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8) De lerarenopleider als lid van een opleidingsteam 
Er is een aangename en collegiale werksfeer binnen het opleidingsteam, die zorgt voor enthousi-

asme en dynamiek. Dit is ook de commissie niet ontgaan. 

“Tijdens haar bezoek aan CVO Elishout ontmoette de commissie een gemotiveerd en enthousiast docenten-

korps. Ook de cursisten beoordeelden hun lesgevers als positief”. 

Het lectorenteam van de opleiding tracht steeds in overleg en samenwerking met collega’s vorm 

te geven aan de opleiding en (beginnende) leraren te begeleiden in hun professionele ontwikke-

ling. Ze delen hun werk met collega’s en participeren constructief aan het nodige werkoverleg. 

Ze zorgen voor een goede professionele sfeer in het team, o.a. door voldoende reflectie over de 

organisatiecultuur en het eigen aandeel daarin. Het lectorenteam van de SLO deelt zijn expertise 

over bv. taalbeleid, taalgericht vakonderwijs en evaluatie met lectoren/leerkrachten uit andere 

opleidingen. Het centrumbeleid versterkt dit. 

9) De lerarenopleider als partner van externen en lid van de onderwijsgemeenschap 
De commissie omschrijft het als volgt: 

“ Voorts is samenwerking een hot topic aan de opleiding: samenwerking met andere opleidingen en binnen 

de expertisenetwerken waarvan sprake.” 

en verder: 

“ Ook het werkveld is best tevreden over de manier waarop het bij de opleiding wordt betrokken”. 

De opleiding werkt constructief samen met belanghebbenden binnen en buiten het onderwijs. Zij 

gaan in debat met anderen over onderwijskundige thema’s, presenteren hun werk aan collega’s 

buiten de eigen organisatie. Zoals reeds vaker vermeld, speelt het centrum een actieve rol in bv. 

het expertisenetwerk en levert de opleiding ook bijdrages aan de vernieuwing van het onderwijs 

en de opleiding van leraren. Dit onder meer door deelname aan beleidsevaluaties, deelname aan 

studies rond onder meer diversiteitsbeleid, EVC-EVK beleid, etc. op die manier deelt de opleiding 

expertise op de domeinen waarop we ons specifiek profileren. 

10) De lerarenopleider als betrokken en kritische maatschappelijke participant 
Het diverse team lerarenopleiders is enthousiast en richt zijn blik op de wereld. De lerarenoplei-

ders interesseren zich voor de wereld in het algemeen, verschillende culturen en voor de positie 

van kinderen en jongeren in het bijzonder. Dit blijkt onder meer ook uit de POP’s van de lectoren. 

Ze zijn nieuwsgierig en leergierig, hoogopgeleid binnen uiteenlopende domeinen. Op het vlak 

van cultuurparticipatie zijn ze betrokken en meerderen zelfs zeer actief: als vrijwilliger in een 

cultuurorganisatie, als actieve cultuurbelever, als actief gids en reisbegeleider in binnen- en bui-

tenland. Deze houding stelt hen in staat processen op micro- en mesoniveau te koppelen aan 

het macroniveau. Eén lerarenopleider is eveneens lector in de hogere beroepsopleiding Openbare 

besturen, een andere in de opleiding Gids-Reisleider. De maatschappelijke relevantie en/of cultu-

rele focus van deze opleidingen is zeer groot. 



bijlage 2
Reactie van  
de Erasmushogeschool Brussel

Reacties 317

De opleiding wil de zogenaamde vaststelling dat niet alle functionele gehelen aan bod komen 

nogmaals nuanceren. Uit vele documenten die ter inzage lagen tijdens het bezoek blijkt immers 

dat álle functionele gehelen worden behandeld, echter met de toevoeging dat sommige een gro-

tere focus krijgen dan andere. De opleiding betreurt dat de commissie deze toevoeging interpre-

teert als ‘niet behandelt’ en op basis daarvan tot verschillende onvoldoendes komt.

De opleiding is evenwel verheugd dat de commissie aangeeft dat onze visie in grote mate gedra-

gen wordt door studenten, docenten en werkveld, en dat diezelfden aangeven tevreden te zijn 

met het niveau van de opleiding en de afgestudeerden.

SLO muziek EhB dankt de commissie voor het rapport en zal – zoals in het verleden – niet na-

laten de nodige stappen te zetten om haar opleiding verder te optimaliseren in dialoog met alle 

betrokkenen.
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bijlage 3
Reactie van  
de Evangelische Theologische Faculteit

De commissie heeft op 11 juni een eerste conceptversie van het rapport over de binnen onze in-

stelling aangeboden Specifieke lerarenopleiding toegestuurd en aangegeven dat zij graag uiterlijk 

op 4 juli 2012 wilde vernemen tot welk commentaar het concept bij ons aanleiding geeft. Binnen 

de gestelde termijn hebben wij een uitvoerige reactie aan de commissie gestuurd met opmerkingen 

bij de Algemene toelichting, de facetten 1.2, 2.1, 5.2 en 5.3.

Het belangrijkste punt van onze reactie had betrekking op de beoordeling van facet 2.1 met een 

onvoldoende door de commissie. Wij hebben enerzijds argumenten aangedragen waarom vol-

gens ons dit oordeel onterecht is en op het moment van de visitatie (evenals het moment van 

het vervaardigen van het Zelfevaluatierapport) wel degelijk de ‘relatie tussen doelstellingen en 

inhoud van het programma’ voldoende was. Anderzijds hebben wij ook aangegeven dat op dit 

punt inderdaad verbetering mogelijk is en welke verbeteringen sinds de visitatie werden doorge-

voerd c.q. in planning zijn.

De ETF waardeert dat de commissie aan het einde van het deelrapport in positieve zin wijst naar 

de verbeteringen en plannen, die ook naar inschatting van de commissie inderdaad in lijn liggen 

met de door de commissie geformuleerde verbetersuggesties. Tegelijkertijd betreurt de ETF dat 

de commissie onvoldoende rekening houdt met de door ons aangedragen argumentatie en de 

documentatie in de bijlagen bij het Zelfevaluatierapport (m.n. 2.1, 2.3, 2.7 en 2.8), waaruit onzes 

inziens blijkt dat het negatieve oordeel van de commissie onterecht is.

De beide hoofdkritiekpunten van de commissie wat betreft het facet 2.1 lijken te zijn dat er on-

voldoende aandacht is voor taalheterogeniteit en dat niet alle functionele gehelen ‘in voldoende 

mate aan bod’ komen in het programma. De laatste alinea van dit facet lijkt zelfs te suggereren 

dat de opleiding niet de noodzaak ervan inziet om alle functionele gehelen aan bod te laten 

komen.

Wat betreft taalheterogeniteit is het zo dat de ETF inderdaad geen gepland theoretisch moment 

rond taaldidactiek aanbiedt. Dit zou zeker een meerwaarde bieden voor de opleiding en er zijn 

dan ook concrete plannen om in het opleidingsonderdeel Algemene didactiek ruimte te creë-

ren voor een basiskennis taaldidactiek. Daarnaast is het echter wel zo dat taaldidactiek bij de 

supervisiegesprekken nadrukkelijk aan bod komt. Bovendien wordt bij alle onderwijsvakken en 

de praktijkstage veel aandacht gegeven aan taalgebruik en het creëren van een talige omgeving, 

wat uiteraard een belangrijk aspect van taaldidactiek is. Ook de inspectie PEGO evalueert de 

leerkrachten uitdrukkelijk op dit punt.
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Daarnaast heeft de commissie bedenkingen bij de integratie van de functionele gehelen 3, 5, 6-9 

en 10. De commissie merkt terecht op dat functioneel geheel 3 (‘de leraar als inhoudelijk expert’) 

‘sterk aanwezig’ is, maar het lijkt ons niet juist dat ‘de vakdidactiek, in termen bijvoorbeeld van 

paradigmatische discussies, [...] nauwelijks zichtbaar’ is. Ten eerste worden de studenten binnen 

het opleidingsonderdeel Vakdidactiek gestimuleerd tot het zelfstandig raadplegen van bronnen 

en daarop ook beoordeeld. Ten tweede wordt binnen Vakdidactiek aandacht besteed aan de para-

digmatische discussies in het kader van de actualiteit. Zo werd in de academiejaren 2010-2011 en 

2011-2012 naar aanleiding van de voorstellen voor een eenheidsvak in klasverband gereflecteerd 

over ‘educating into’ en ‘educating about religion’. Uit de beschrijving van het opleidingsonder-

deel Vakdidactiek (2010-2011 en 2011-2012) blijkt dat de studenten het standaardwerk van J. 

Bulckens, Godsdienstonderricht op de secundaire school. Handboek voor Godsdienstdidactiek 2, Leuven: 

Acco, 1997, 389 pp., moeten bestuderen.

Het functioneel geheel 5 (‘de leraar als innovator en onderzoeker’) is blijkens de cursusbeschrij-

vingen expliciet onderdeel van de inhoud van de opleidingsonderdelen Algemene Onderwijs-

kunde en Vakdidactiek. De aandacht voor dit functioneel geheel is ook niet beperkt tot literatuur-

onderzoek. Zo zijn de door de studenten op te stellen actieplannen in het praktijkgedeelte juist 

gericht op het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Volgens de commissie zijn de functionele gehelen 6-9 (‘partner van ouders, schoolteam, partner 

externen, lid schoolgemeenschap’) ‘niet sterk aanwezig’ en wordt functioneel geheel 10 (‘cul-

tuurparticipant’) ‘evenmin expliciet in het programma aan de orde gesteld’. Deze inschatting 

is volgens ons onjuist. Ten eerste komt elk van deze functionele gehelen blijkens de cursusbe-

schrijvingen expliciet in tenminste een opleidingsonderdeel van het theoriegedeelte aan de orde 

(6: Algemene Onderwijskunde en Onderwijspsychologie; 7: Algemene Didactiek; 8: Vakdidactiek; 

9: Algemene Didaktiek en Algemene Onderwijskunde, 10: Algemene Onderwijskunde en Onder-

wijspsychologie). Ten tweede komen ook alle functionele gehelen, en dus ook 6-10, in de Studie-

handleiding Stage/LIO aan bod (aanpak door reflectieverslagen, supervisiegesprekken, zelfana-

lyse aan het begin van de stage). Bovendien wordt in de gedetailleerde Trajectbeschrijving LIO de 

expliciete eis tot bewijsmateriaal voor elk van de tien functionele gehelen gesteld, wat zich ook 

moet doorvertalen in de door de studenten opgestelde actieplannen.

Het is inderdaad waar dat de (aanstaande) docenten vaak ‘aan meer scholen’ zijn verbonden en 

dat dit ‘voor het verrichten van de mesoactiviteiten’ soms ongunstig kan zijn. Toch betekent dit 

niet dat de studenten niet op de tien functionele gehelen zouden worden beoordeeld, zoals facet 

2.7 met verwijzing naar de inspecteur suggereert. Een deel van de eindbeoordeling (m.n. wat 

betreft de functionele gehelen 6-10) wordt namelijk gebaseerd op de decretaal bepaalde evalu-

atie die de schooldirecteur van de leerkracht geeft i.v.m. het basisprofiel van de leerkracht. Het is 

niet de taak van de inspectie om dit te beoordelen en daarom wordt dit ook niet aan de inspectie, 

maar aan de bevoegde instantie gevraagd.

Het is ook onjuist dat bij de zelfanalyse van de LIO’s niet alle functionele gehelen aan bod zouden 

komen. De grondige zelfanalyse van de LIO’s dient namelijk op basis van elk functioneel geheel 

en de bijhorende doelstellingen te gebeuren. Pas in tweede instantie worden door de student 

acht actieplannen uitgewerkt. Deze actieplannen beogen ten dele remediëring op basis van de 

functionele gehelen, maar voornamelijk de ontwikkeling van een onderzoekende houding: na 

een grondige analyse gaan de studenten aan de slag met de belangrijkste werkpunten. Bovendien 

moeten de studenten ook naast de actieplannen en de zelfanalyse voor elk van de functionele 

gehelen bewijsmateriaal in hun portfolio opnemen. 
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De studenten die het gehele programma van de SLO doorlopen, worden ten laatste sinds het 

academiejaar 2010-2011 op alle tien functionele gehelen afgerekend. Zo was een student in het 

academiejaar 2010-2011 niet geslaagd voor zijn LIO-baan, omdat het door hem aangelegde ‘port-

folio basiscompetenties’ onvoldoende was en hij daardoor voor sommige functionele gehelen, 

die volgens de commissie onderbedeeld zouden zijn, onvoldoende scoorde. Omgekeerd is in de 

portfolio’s van de studenten die wel geslaagd zijn, duidelijk een link met de basiscompetenties 

te vinden, ook wat betreft de functionele gehelen 6-10. Het is wel zo dat niet elke student deze 

functionele gehelen op een even transparante manier in de inhoudstafel heeft vermeld, maar 

bij grondige studie van de desbetreffende portfolio wordt duidelijk dat de aspirant-leerkracht 

wel degelijk de link heeft gemaakt (inmiddels werd het protocol voor de stage en LIO gewijzigd 

zodat de studenten die link explicieter moeten aangeven). De opleiding heeft dus voor elk van de 

basiscompetenties bewijsmateriaal gekregen en de student daar ook op beoordeeld. In facet 6.1 

geeft de commissie trouwens zelf aan dat op basis van de evaluaties duidelijk wordt dat de doel-

stellingen van de ETF – waar ook de basiscompetenties integraal deel van uit maken – behaald 

worden én dat het werkveld tevreden is over de afgestudeerden.

De suggestie in de laatste alinea van facet 2.1 dat de opleiding niet de noodzaak inziet om alle 

functionele gehelen aan bod te laten komen, berust onzes inziens op een misverstand. Blijkbaar 

is deze indruk tijdens de visitatie ontstaan, maar wij kunnen ons hierin niet herkennen. Veeleer 

werkt de opleiding hard aan het voltooien van het proces om het kader van de basiscompeten-

ties op een optimale wijze in de opleiding te verwerken, zoals de commissie bij facet 1.1 terecht 

constateert.

Het valt overigens op, dat bij de lijst van aanbevelingen ter verbetering slechts één aanbeveling 

is gerelateerd aan facet 2.1, namelijk ‘Zorg voor een betere relatie tussen de functionele gehelen 

en het programma’. Wij nemen deze aanbeveling zeker ten harte en werken aan een duidelijke 

verbetering, maar naar onze mening is deze relatie nu al in voldoende mate gerealiseerd en zijn 

er in elk geval voldoende kwaliteitswaarborgen aanwezig. Toch beoordeelt de commissie dit facet 

als onvoldoende.
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