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  NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

1 Samenvatting 

 

De Arteveldehogeschool in Gent telt 18 professionele bacheloropleidingen in vijf 

studiegebieden: handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, gezondheidzorg, 

sociaal-agogisch werk en industriële wetenschappen en technologie. Ze telt ook vijf 

bachelor-na-bacheloropleidingen en twintig postgraduaatopleidingen. Het is een 

groeiende hogeschool, die momenteel (academiejaar 2016-2017) ongeveer 12.000 

studenten heeft. Ze heeft één volledig Engelstalige opleiding: International Business 

Management.  

 

Er zijn de commissie heel wat specifieke sterke punten opgevallen. Ze merkt dat de 

hogeschool een mooie waaier van opleidingen aanbiedt met de nodige schaalgrootte. 

Deze opleidingen worden goed ondersteund door de centrale diensten van de 

hogeschool. De hogeschool heeft ook een rol buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld in 

de welzijnszorg, de armoedebestrijding en de kleine ondernemingen in Gent en 

daarbuiten. De hogeschool zet in op oriëntering van studenten en op snelle 

heroriëntering als de eerste keuze niet de juiste blijkt.  

 

De commissie vindt het positief dat alle studenten tijdens hun opleiding in contact 

komen met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De hogeschool wil er ook voor 

zorgen dat minstens één op de drie studenten een paar maanden in het buitenland 

verblijft en dat ook de thuisblijvers internationale en interculturele competenties 

verwerven, bijvoorbeeld door middel van het uitnodigen van. buitenlandse docenten 

die op Arteveldehogeschool komen lesgeven. Ze neemt daarnaast ook initiatieven tot 

onderwijsvernieuwing. 

 

De commissie waardeert het eveneens dat de hogeschool een sterke begeleiding op 

maat biedt aan studenten met een ‘bijzonder statuut’, bijvoorbeeld studenten met een 

functiebeperking, werkstudenten en topsporters. Ook excellente studenten kunnen een 

specifieke begeleiding krijgen. Momenteel hebben ongeveer 1300 studenten een 

bijzonder statuut. 

 

De volledige werking van de hogeschool wordt aangestuurd vanuit een strategisch 

instellingsplan, met strategische doelen en programma’s, waaraan in overleg met 

opleidingen en diensten, docenten, studenten en werkveld gewerkt is. De hogeschool 

heeft ook een eigen onderwijsconcept en een raamwerk over goed onderwijs 

ontwikkeld. Ze heeft gekozen voor een ‘waarderende aanpak’, waarbij iedereen op een 

positieve manier met elkaar omgaat en men een kwaliteitscultuur wil doen groeien, die 

gericht is op voortdurende verbetering. 

 

Om de visie en het strategisch plan te realiseren formuleert de instelling strategische 

programma’s, gericht op de realisatie van duidelijke strategische resultaten. Binnen die 

kaders ontwikkelen de opleidingen hun eigen plannen. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de hogeschool zijn duidelijk omschreven. 

 

De hogeschool meet en evalueert regelmatig of het beleid dat ze voert het gewenste 

effect heeft en volgt dit op in het digitale Arteveldehogeschool Kwaliteitszorg 

Registratie- en Informatiesysteem (AKWARIS). Ze houdt ook op vastgelegde 

tijdstippen evaluaties en bevragingen van docenten, studenten en 

opleidingsonderdelen. Elke opleiding organiseert om de zes jaar een opleidingsaudit 

waarbij ze door een onafhankelijke commissie beoordeeld wordt volgens bepaalde 

regels. In de hogeschool worden ook jaarlijks audits georganiseerd rond een thema 
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waarbij alle opleidingen betrokken zijn en dat in het kader van de vastgelegde doelen 

aandacht behoeft, bijvoorbeeld in het kader van. onderzoek en internationalisering.  

 

De commissie juicht het toe dat de hogeschool nog een extra instrument ontwikkelt om 

de kwaliteit op te volgen: de jaarlijkse managementreview in elke opleiding, waarbij het 

management van de opleiding in gesprek gaat met de algemene directie om haar visie, 

haar opleiding, problemen en toekomstplannen te bespreken. Ook de ondersteunende 

diensten doorlopen een gelijkaardige kwaliteitscyclus. 

 

De commissie stelt vast dat in de auditcommissies, volgens de vastgelegde 

procedures, altijd onafhankelijke mensen uit het werkveld van de opleidingen worden 

opgenomen, die de hogeschool kritisch durven bekijken. Deze zogenaamde ‘externe 

blik’ vindt de commissie bijzonder belangrijk, omdat die nieuwe inzichten binnenbrengt 

en eventuele problemen sneller zal opmerken. Mensen uit het werkveld komen ook als 

gastdocent lesgeven of worden betrokken bij het praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek aan de hogeschool. 

 

De hogeschool kan haar onderwijsbeleid waar nodig systematisch verbeteren. De 

verbeterpunten die ze vaststelt in de audits of in de managementreview worden 

opgenomen in het digitale AKWARIS-systeem. Via deze weg worden de 

verbeterplannen in overleg met het centraal bestuur opgevolgd. De commissie stelde 

tijdens de gesprekken ook vast dat er een kwaliteitscultuur leeft bij de enthousiaste 

docenten die het altijd nog beter willen doen.  

 

De commissie besluit op basis van de lectuur, de documenten, de presentaties en de 

gesprekken tijdens het bezoek van vijf dagen in de instelling dat de 

Arteveldehogeschool voldoet aan de vier standaarden die de kwaliteit van het 

onderwijsbeleid bepalen volgens het kader van de NVAO: (1) visie en beleid, (2) 

beleidsuitvoering, (3) evaluatie en monitoring en (4) verbeterbeleid.  

 

Voor de toekomst van de instelling formuleert de commissie nog een aantal 

aanbevelingen. De openheid voor externe kritische en onafhankelijke blikken vormt de 

hoeksteen van de kwaliteitsaanpak en verdient verder aandacht. De commissie beveelt 

ook aan om aandacht te hebben voor de visie op lange termijn van de opleidingen, met 

de hulp van het werkveld en vergelijkingen met buitenlandse instellingen. Ze adviseert 

om verder te onderzoeken wat de samenwerking met o.a. Universiteit Gent kan 

betekenen voor de hogeschool, bijvoorbeeld voor de opleidingen van de hogeschool 

en voor de doorstroom van studenten naar een masteropleiding.  
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2 Inleiding en verantwoording 

 

Dit evaluatierapport is tot stand gekomen in het kader van een instellingsreview aan de 

hand van NVAO’s Kader Instellingsreview – Vlaanderen 2015-2017. In deze 

instellingsreview wordt de kwaliteit van het onderwijsbeleid getoetst.  

 

Naast dit evaluatierapport is een adviesrapport beschikbaar. Het rapport betreft een 

advies over de wijze waarop de instelling instaat voor de kwaliteit van haar 

opleidingen. Het gaat met name over de regie van de kwaliteitsborging van de 

opleidingen zoals opgenomen in NVAO’s Kwaliteitscode – Vlaanderen 2015-2017. 

 

Contextualisering 

Het evaluatierapport van de instellingsreview is primair gericht naar de desbetreffende 

instelling en niet naar een breder publiek. Het heeft als doel de instelling het eigen 

verhaal terug te geven, voorzien van waardering, beoordeling en aanbevelingen. Het 

rapport is tot stand gekomen in een dialoog van de reviewcommissie met de 

medewerkers van de instelling. Daarmee heeft het rapport als doel meerwaarde voor 

de instelling te scheppen in het licht van continue kwaliteitsverbetering. Het 

evaluatierapport bestaat daartoe uit een lineair verslag van het onderzoek waarin de 

commissie inzichten opbouwt. In het onderzoek heeft de commissie verschillende 

sporen onderzocht en tussentijds conclusies geformuleerd die in de loop van het 

onderzoek en na weging van het geheel aan bevindingen verder evolueren. Het is van 

belang dat deze sporen en tussentijdse conclusies niet op zichzelf staand 

geïnterpreteerd dienen te worden.  

 

Aan het eind van de cyclus van instellingsreviews zal de NVAO een 

overzichtsrapportage opstellen gericht op een breed publiek, waarin de conclusies en 

oordelen van alle instellingsreviews in samenhang zullen worden besproken.  

 

2.1 Samenstelling van de reviewcommissie  

De beoordeling is gebeurd door een reviewcommissie aangesteld door de NVAO. 

Deze is als volgt samengesteld: 

 

– em. prof. dr. Harry Martens, commissievoorzitter; 

– de heer Michel van Lieshout, voormalig algemeen directeur van de Haute École 

Galilée – Brussel, commissielid; 

– de heer Jan Ginneberge, zelfstandig consultant Effectiviteit en Impact van Opleiding 

& Ontwikkeling - Senior Advisor, Corporate Services, EFMD, commissielid; 

– mevrouw Allyson Robert, masterstudente Fysica KU Leuven, student-lid; 

– dr. Mirjam Woutersen, directeur van het Leer- en innovatiecentrum van Avans 

Hogeschool (Breda), commissielid tijdens het eerste locatiebezoek;  

– de heer Pim Breebaart, voormalig directeur Hogeschool Rotterdam, vervangend 

commissielid voor Mirjam Woutersen tijdens het tweede locatiebezoek. 

 

De reviewcommissie wordt ondersteund door: 

– mevrouw Bea Bossaerts, freelanceredacteur, secretaris; 

– dr. Pieter Caris, procescoördinator NVAO. 

 

In bijlage 1 zijn de CV’s van de commissieleden opgenomen. Daar kan worden 

vastgesteld dat de samenstelling van deze reviewcommissie voldoet aan de eisen 

opgenomen in het Kader Instellingsreview – Vlaanderen 2015-2017. 
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2.2 Werkwijze van de reviewcommissie 

 

1.2.1. Werkwijze van de reviewcommissie in het algemeen 

 

Voor de commissieleden was het vertrekpunt van deze instellingsreview de Kritische 

Reflectie, waarin de instelling haar onderwijsbeleid uiteenzet.  

 

De commissieleden hebben op basis daarvan een eerste waardering opgesteld en 

vragen voorbereid voor de gesprekken. De procescoördinator heeft een overzicht van 

de waarderingen van de commissieleden opgesteld en aan de hand daarvan een opzet 

vastgesteld voor de gesprekken in de eerste ronde.  

 

Tijdens de voorbereidende vergadering op de ochtend van het eerste bezoek heeft de 

commissie zich gezamenlijk een eerste beeld van de Arteveldehogeschool gevormd. 

De onderzoeksvragen en modaliteiten van het bezoek werden vastgelegd. Dit vormde 

de basis voor de gesprekken, die evenwel ook inpikten op de zaken die tijdens de 

gesprekken zelf nog naar voor kwamen. 

 

1.2.2. Verloop van de bezoeken en rapportage  

 

De commissie maakt kennis met de Arteveldehogeschool tijdens een meet-and-greet. 

Na het welkomstwoord van de algemeen directeur presenteren verschillende 

medewerkers samen in een korte en heldere powerpointpresentatie de grote lijnen van 

visie, beleid en beleidsuitvoering. Nadien volgt een receptie met ruimte voor informele 

gesprekken tussen commissieleden en medewerkers. 

 

In de opeenvolgende gesprekken van de twee locatiebezoeken (zie bijlage 2) peilt de 

commissie onder meer naar de implementatie van een aantal beleidsdoelstellingen en 

verbeteracties. Dit rapport geeft per locatiebezoek de essentiële inzichten weer rond 

een aantal thema’s zoals ze in de loop van één of meer gesprekken aan bod zijn 

gekomen. Op basis daarvan heeft de commissie tot slot haar oordelen, aanbevelingen 

en suggesties geformuleerd. De eigen regie over de borging van de kwaliteit van de 

opleidingen vormt het voorwerp van de derde trail, die beschreven staat in een apart 

adviesrapport. 

 

Waarnemers bij de gesprekken vanuit de instelling zijn bij het eerste bezoek: Vera 

Pletincx, diensthoofd integrale kwaliteitszorg en interne auditor, en Toon Van 

Hoyweghen, voorzitter Studentenraad. 
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1.2.3. Werkwijze van de reviewcommissie met betrekking tot de review trails 

 

De commissie heeft de volgende review trails uitgevoerd:  

 

– Horizontale trail: Hoe wordt instellingsbreed gewerkt aan internationalisering in 

brede zin, waarbij ook aandacht gegeven wordt aan onderwijsinnovatie (blended 

learning, digitalisering, internationalisation@home). Hoe wordt ingezet op regionale 

partnerschappen, waarbij aandacht is voor de integratie van onderzoek in het 

onderwijs en mogelijke groeipaden inzake onderzoek?  

 

– Verticale trail: Hoe werkt het model van fora, opleidingsadviesraden en externe 

partners concreet binnen een aantal opleidingen? De commissie gaat in dit verband 

na hoe de vier standaarden, van visie tot verbeterbeleid, vorm krijgen binnen de 

huidige aanpak.  
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3 Rapportage van de bevindingen en overwegingen 

3.1 Voorbereidende vergadering 

De commissie vindt dat de Kritische Reflectie een mooi samenhangend verhaal vormt 

over een ruime waaier aan thema’s die uitgelegd zijn in vier hoofdstukken en telkens 

zijn toegelicht met praktische voorbeelden: organisatie, strategie, resultaatgericht 

samenwerken en kwaliteitscultuur. 

 

De hogeschool heeft een goed uitgewerkt strategisch plan 2015-2020, dat samen met 

alle stakeholders werd opgesteld en waarbij de opleidingen input konden leveren. De 

definitieve tekst is breed gecommuniceerd en besproken in de instelling, zo blijkt uit de 

Kritische Reflectie. 

 

Het strategisch plan bevat negen elementen:  

– drie krachtlijnen: co-creatie, zelfsturing en engagement;  

– drie waarden: openheid, betrokkenheid en vernieuwingsgerichtheid;  

– drie strategische doelen: innovatief onderwijs, onderzoek en dienstverlening; een 

waarderende organisatie en strategische netwerken.  

De doelen zijn op hun beurt uitgewerkt in strategische programma’s, welke gericht zijn 

op de realisatie van strategische resultaten. De voortgang daarvan wordt opgevolgd 

met kwantificeerbare indicatoren. Aan het strategisch plan zijn concrete projecten 

gekoppeld, waar medewerkers mee verder invulling aan kunnen geven. Er is ruimte 

om bij te sturen, zowel bottom-up als top-down, volledig in lijn met de vooropgezette 

nadruk op co-creatie. De commissie is benieuwd om hierover meer te vernemen. 

 

Ook de werking van het nieuwe onderwijsconcept van de Arteveldehogeschool wil ze 

verder onderzoeken. Dat concept mikt op persoonlijke ontwikkeling, professionele 

ontwikkeling en ontwikkeling tot wereldburger. De nadruk ligt op een leeromgeving die 

doelgericht is, inhoudelijk sterk is, waarderend is, oog heeft voor diversiteit en gericht is 

op co-creatie. De hogeschool heeft ook vier transversale thema’s vastgelegd: 

internationalisering, onderzoek, ondernemingszin en duurzaamheid. Als spil van haar 

kwaliteitsbeleid ontwikkelde de instelling een onderwijsraamwerk, dat expliciteert wat 

de hogeschool verwacht van de kwaliteit van haar opleidingen en diensten inzake 

onderwijs.  

 

De vlakke structuur van de instelling maakt de commissie eveneens benieuwd. Het 

organigram heeft slechts twee lagen (opleidingen en algemene diensten), die met 

elkaar verbonden zijn via diverse fora en opdrachthouders in de fora. De instelling 

werkt bovendien aan een open organisatie- en overlegcultuur met alle stakeholders in 

acht platformen.  

 

De kwaliteitscultuur krijgt veel nadruk, zo merkt de commissie op. Ze is benieuwd om 

te zien hoe het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscultuur in de praktijk vorm krijgen, 

bijvoorbeeld met AKWARIS, het Arteveldehogeschool Kwaliteitszorg Registratie- en 

Informatiesysteem, met daarin opleidingsaudits en thematische audits en op termijn 

ook met managementreviews van opleidingen en diensten.  

 

De commissie stelt vast dat aan het slot van elk hoofdstuk van de Kritische Reflectie 

een reflectie wordt toegevoegd met sterke punten, aandachtspunten en 

toekomstperspectieven.  

 

De commissie concludeert in het voorbereidende gesprek dat de tekst van de Kritische 

Reflectie helder, zeer beschrijvend en tot op zekere hoogte zelfkritisch is. In sommige 
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overzichten met actielijnen en diagrammen krijgt de commissie niet altijd goed vat op 

de echte interacties. De omschakeling van opleidingsvisitaties naar een systeem in 

eigen regie leidt er ook toe dat veel initiatieven nog in opbouw zijn. De commissie is 

vooral benieuwd om te vernemen hoe de beschreven zaken worden gerealiseerd in de 

praktijk, onder meer in verband met onderwijsinnovatie, nexus onderwijs-onderzoek, 

kwaliteitszorg, de vlakke structuur en de open organisatie- en overlegcultuur. Ze vraagt 

zich ook af of die praktijk passie opwekt en welke de knelpunten zijn.  

 

3.2 Eerste locatiebezoek  

 

3.2.1 Visie en strategisch plan van de instelling 

Vernieuwen is in de Arteveldehogeschool een vijfjaarlijkse cyclus, zowel voor het 

strategisch plan als voor het onderwijsraamwerk. De commissie is benieuwd naar wat 

de hogeschool uit de ervaringen met het vorige strategisch plan geleerd heeft voor het 

strategisch plan 2015-2020 en legt die vraag voor tijdens het eerste gesprek.  

 

De instelling geeft aan dat er de vorige keer 180 duidelijke doelen waren, maar het 

verhaal ontbrak. Met het huidige strategisch plan wil ze vooral mikken op een 

inspirerend verhaal en een eenvoudig concept dat voor iedereen herkenbaar is, met 3 

x 3 elementen (drie krachtlijnen, drie waarden, drie strategische doelen – zie 2.1). De 

bedoeling is dat elke medewerker dit kent en weet.  

 

Daarom heeft de instelling nu meer ingezet op co-creatie en communicatie van het 

strategisch plan dan de vorige keer. De directieleden, verzameld in de Artevelderaad, 

hebben eerst samen een groot raamwerk opgesteld, dat voorgelegd is aan diverse 

gremia en de basis vormt voor het nieuwe strategisch plan. Bij alle opleidingen werd 

gevraagd naar recente maatschappelijke ontwikkelingen, zodat die konden worden 

meegenomen in het proces. Nadien zijn in de opleidingsplannen de strategische 

doelen van het instellingsplan meegenomen, terwijl de opleidingen nog ruimte hebben 

om eigen accenten te leggen.  

 

Gevraagd naar de top 3 van prioriteiten, geeft de instelling op consistente wijze haar 

drie strategische doelen aan, waaronder innovatief onderwijs. Bij innovatief onderwijs 

wordt bijvoorbeeld vermeld: de digitalisering van onderwijsprocessen, die verscheidene 

toepassingen kennen waaronder blended learning, co-creatie van lesmateriaal 

enonderwijstools.be. De instelling verwacht een ingrijpende innovatie van de 

onderwijsprocessen in de komende vijf jaar. De commissie is van oordeel dat de 

instelling dit goed inschat en op vlak van vernieuwende didactiek zeer goed werk 

levert, zoals blijkt uit de gegeven voorbeelden.  

 

Het globale project van de Arteveldehogeschool is helder voor de commissie en wordt 

volgens haar in de Kritische Reflectie doorgaans met goed gekozen bewoordingen 

voorgesteld (waarderende aanpak, co-creatie …). Het uitgangspunt van 3 x 3 vindt ze 

nuttig als geheugensteun. Sommige commissieleden zoeken nog naar de link tussen 

de drie strategische doelen, de negen strategische programma’s en de tien 

hogeschoolbrede projecten. De instelling geeft aan dat de resultaten samen het geheel 

afdekken van doelen, programma’s en projecten. 

 

Het wordt de commissie tijdens de gesprekken steeds duidelijker dat het strategisch 

plan effectief het beleid en de uitvoering ervan inspireert. De realiteiten van de 

opleidingen komen naar boven. Ze werken zeer operationeel en spelen kort op de bal. 

De commissie verneemt dat de medewerkers het huidige strategisch plan veel 

overzichtelijker vinden; het plan is visueler en meer gericht op de kwaliteitscultuur. Het 
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sluit beter aan bij de dagelijkse realiteit: Iedereen weet wat erin staat en gaat ermee 

aan de slag.”  

 

De commissie is het erover eens dat de herkenbaarheid en bekendheid van het plan 

groot zijn. De instelling heeft de tijd genomen om de input van alle opleidingen en alle 

betrokkenen in één visie samen te brengen. Daarnaast is het werkveld….Het werkveld 

– waarvan de betrokkenheid volgens de commissie essentieel is in de beleidsopbouw 

en het proactief benaderen van evoluties in het toekomstige werkveld van de 

studenten – is hierbij betrokken via de raad van bestuur en via de 

opleidingsadviesraden. De commissie wil tijdens het bezoek evenwel nog verder 

nagaan of het werkveld uit alle sectoren van de opleidingen voldoende betrokken is.  

 

3.2.2 Nexus onderwijs-onderzoek 

De hogeschool wil het nexus onderwijs-onderzoek verder uitbouwen om het onderwijs 

kwaliteitsvol en innovatief te houden, zo geeft de Kritische Reflectie aan. Ook dit thema 

kwam aan bod in het eerste gesprek. De commissie was benieuwd wat er op dit terrein 

nog te gebeuren staat.  

 

De instelling geeft aan dat uit de thematische audit onderzoeksbeleid blijkt dat er nog 

groeimogelijkheden zijn. Men zal dit aftoetsen aan de praktijk van de opleidingen. Men 

wil in alle curricula de onderzoeksresultaten inbedden in onderwijs, het aantal 

studenten dat betrokken is bij onderzoek vergroten en een flankerend programma 

opstellen om de nodige interne capaciteit bij docenten op te bouwen. Daarbij wil men in 

eerste instantie werken aan de onderzoeksattitude van docenten: onderzoek is ook 

een taak van hogescholen, niet enkel van universiteiten. 

 

Tegelijk wil men inspirerende voorbeelden van Praktijkgericht Wetenschappelijk 

Onderzoek (PWO) zichtbaar maken, bijvoorbeeld via ‘onderzoekslunches’ waar 

collega’s hun onderzoek voorstellen. Alle studenten moeten nu ook 

onderzoeksvaardigheden ontwikkelen doorheen het hele curriculum, waardoor 

docenten steeds meer naar vorming ter zake vragen.  

 

De commissie besluit dat ze het sterke aanwezige onderzoeksbeleid en verdere 

plannen meer in detail zal bekijken in de trails. 

 

3.2.3 Kwaliteitsbeleid 

De hogeschool heeft één opleiding met beperkte accreditatieduur, die een 

hersteltraject moest doorlopen: de PBA in de journalistiek. Het bestuur heeft daaraan 

snel en accuraat de nodige opvolging gegeven. De commissie is benieuwd of het nu 

uitgebouwde kwaliteitszorgsysteem - met zijn waarderende aanpak - problemen tijdig 

kan detecteren, ook in een opleiding waar men een probleem zou willen minimaliseren 

of toedekken. Ze brengt deze vraag herhaaldelijk naar voren, vooral in het tweede en 

derde gesprek.  

 

De commissie constateert dat de centrale opvolgings- en rapporteringssystemen die 

beschreven zijn in de Kritische Reflectie effectief in de praktijk worden toegepast. Het 

indrukwekkende rapportage- en opvolgingssysteem AKWARIS is grotendeels 

operationeel, zo blijkt uit een demo die de commissie te zien kreeg. Het bevat de 

strategische indicatoren, kengetallen en indicatoren kwaliteitszorg. De commissie stelt 

vast dat er een schat aan beleidsturende informatie wordt verzameld. Bijvoorbeeld 

gegevens over studenten en studierendement, personeel, onderzoek, en een helder 

dashboard om de evoluties op te volgen, dat nog verder uitgewerkt wordt. Er kunnen 

zeer fijnmazige opdrachten aan het systeem worden gegeven. 
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De indicatoren, streefwaarden en resultaten komen ook aan bod in de 

managementreview van opleidingen en diensten en in de opleidings- en thematische 

audits. De instelling verwacht dat problemen in een opleiding nu veel sneller aan het 

licht komen met de managementreviews als bijkomend instrument voor het centrale 

bestuur om voeling te houden met de opvolging van het beleid en de kwaliteit in de 

opleidingen.  

 

De commissie constateert in het derde gesprek dat de evaluatie van docenten in de 

Arteveldehogeschool goed geregeld is. Indien nodig voorziet de opleiding in coaching 

van een docent volgens duidelijke procedures, onder meer door het inzetten van 

collegiaal consult (docent observeert collega tijdens de les).  

 

De hogeschool heeft de nodige instrumenten ontwikkeld en een planning opgesteld 

voor kwaliteitsonderzoek bij haar stakeholders: tevredenheidsonderzoek bij studenten 

en medewerkers, alumni, externe stakeholders en werkveld. De commissie is 

benieuwd hoe de inbreng van studenten in de opleidingen geregeld is, wat aan bod 

komt in het derde en vierde gesprek. Op het einde van het academiejaar kunnen 

studenten een vragenlijst invullen over hun docenten, die besproken wordt in de 

opleiding samen met studenten. Voorbeelden tonen aan dat daarmee rekening wordt 

gehouden. Voor de studenten die tijdens het jaar opmerkingen of vragen hebben over 

het lesgeven, zijn de te nemen stappen duidelijk: docent, trajectcoach, 

opleidingscoördinator of opleidingsdirecteur, ombudsman. Ze kunnen verder terecht bij 

de ‘stuvers’; studentenvertegenwoordigers. De studenten geven ook aan dat het 

personeel openstaat voor hun vragen. 

 

De commissie is ook benieuwd  te vernemen hoe studenten betrokken worden bij het 

beleid van de instelling. Studenten geven aan dat ze impact hebben in de 

opleidingsraad, de Academische Raad, het Participatieforum en de Studentenraad. Ze 

willen evenwel in eerste instantie tot een consensus komen met de andere geledingen. 

Momenteel zijn er geen studenten in de Raad van bestuur vertegenwoordigd, maar de 

instelling wil verder nadenken over dat idee naar aanleiding van een vraag van de 

commissie. Tijdens een rondleiding door studenten op de campus Kantienberg, viel het 

de commissie op dat de studenten bijzonder enthousiast zijn over de instelling en de 

opleidingen. Daarnaast zijn de studenten tevreden omdat hun stem in de instelling 

goed gehoord wordt. 

 

De commissie is benieuwd hoe de blik van externen wordt geïntegreerd op het niveau 

van de instelling en de opleidingen. Tijdens verschillende gesprekken geeft de 

instelling aan dat dit gebeurt via de panels van de opleidingsaudits en via de 

opleidingsadviesraden, die minstens voor de helft uit onafhankelijke externen bestaan. 

Het kan gaan om alumni, maar dat is zeker niet altijd het geval, zo geeft de instelling 

aan. Daarnaast zijn er de gastdocenten en de benchmarkingpartners. Het werkveld 

geeft aan dat het impact heeft op de opleidingen, bijvoorbeeld door het vroegtijdig 

signaleren van verwachte wetswijzigingen. De commissie zal de impact van externen 

verder onderzoeken in het tweede bezoek. 

 

De kwaliteitsverbetering in de instelling wordt aangestuurd en opgevolgd door 

vijfjarenplannen en jaarplannen van opleidingen en diensten. Die plannen ontstaan 

top-down en bottom-up, wat volledig in lijn is met het strategisch plan van de instelling. 

Opvallend daarbij vindt de commissie de rol van de opdrachthouders, die voor hun 

opleiding of dienst participeren in een thematisch forum waar input vanuit het centrale 

niveau besproken wordt. Ze specialiseren zich in hun thema, maar blijven tegelijk 

lesgever en/of onderzoeker en collega die bottom-up vragen meeneemt naar het 

forum. Zij maken de link tussen opleidingen (in een of meer studiegebieden) en 
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diensten, bijvoorbeeld rond kwaliteitszorg, trajectbeheer, leercoaching, 

diversiteitscoaching en onderwijsontwikkeling. Deze bijzondere opzet wil de commissie 

in de trails nog meer aandacht geven. 

 

De vraag van de commissie blijft wie ‘het knipperlicht ziet branden’ als er in een 

opleiding problemen toegedekt worden, als er iets misgaat of als plannen niet worden 

gerealiseerd. Uit verschillende gesprekken blijkt dat het doorgaans eerst de 

opleidingscoördinator of de opleidingsdirecteur is die dat ziet. Eerst tracht men het 

probleem altijd informeel op te lossen in dialoog met de betrokkene. Als er actie moet 

worden ondernomen, zal de opleidingsdirecteur de zaak in de hand nemen en 

eventueel taken delegeren. Na overleg kunnen er verbetervoorstellen komen die 

worden opgenomen in het opleidingsplan en het kwaliteitsplan, dat geregistreerd wordt 

in AKWARIS. Zo wordt er met de PDCA-cirkel vaak laag in de organisatie bijgestuurd, 

stelt de commissie vast. Grote problemen komen ook aan bod op de Artevelderaad. In 

laatste instantie is het de algemeen directeur die medewerkers tot de orde roept en 

beslissingen neemt. Tijdens de gesprekken verneemt de commissie ook in detail dat er 

klare afspraken zijn over bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leiding van 

een opleiding. Ook hier is weer ruimte voor een eigen aanpak in de opleiding, binnen 

het vastgelegde kader. De commissie wil later nog meer in de diepte onderzoeken of in 

de Arteveldehogeschool de nodige besluitvaardigheid aanwezig is om in te grijpen 

indien nodig (zie ook 2.2.6). 

 

3.2.4 Onderwijsvisie en onderwijsraamwerk 

De visie van de hogeschool op goed onderwijs is wat betreft basiskwaliteit 

geëxpliciteerd in een helder onderwijsraamwerk, waarover breed overleg geweest is 

binnen de hogeschool en met het werkveld via de opleidingsadviesraad. In het derde 

en vierde gesprek stelt de commissie vast dat het raamwerk in de praktijk fungeert als 

een af te punten heldere lijst over de verwachte basiskwaliteit van onderwijs. De 

opleidingen geven aan dat het raamwerk helpt om jaarlijks de doelstellingen te 

bepalen. Ze zien ook een aantal garanties om eerlijk om te gaan met de checklist: 

docenten zijn kritisch, het raamwerk komt aan bod in de opleidingsadviesraad met 

externen, om de zes jaar is er een externe opleidingsaudit.  

 

De commissie stelt vast dat verbeterdoelen in het kader van het onderwijsraamwerk 

zijn opgenomen in AKWARIS. 

 

3.2.5 Begeleiding op maat 

De commissie is benieuwd of de hogeschool haar engagement voor diversiteit in het 

onderwijsconcept via haar begeleiding op maat waarmaakt. Tijdens een focusgesprek 

over dat thema wordt dit grondiger verkend. 

 

De commissie stelt vast dat de hogeschool begeleiding op maat realiseert voor 

studenten die een bijzonder statuut krijgen, o.a. wegens een functiebeperking, als 

werkstudent of topsporter. Zij kunnen afhankelijk van de context bepaalde faciliteiten 

krijgen, zoals diverse leertrajecten (bijvoorbeeld begeleid afstandsonderwijs), redelijke 

aanpassingen tijdens lessen en examens, keuzeopleidingsonderdelen. Men biedt ook 

begeleiding op maat aan voor studenten die kunnen excelleren.  

 

Studenten in de gespreksgroepen die een bijzonder statuut hebben, zijn zeer tevreden 

en kunnen nu beter studeren, zo geven ze aan. Een student merkt op dat er een 

duidelijke visie is op de begeleiding, iedereen zit op dezelfde lijn. De begeleiding op 

maat komt systematisch aan bod in het studententevredenheidsonderzoek, waarin ook 

naar de communicatie over het aanbod wordt gepeild. De commissie stelt vast dat er 
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een onderzoek gevoerd is door de Universiteit Antwerpen over de impact van 

trajectcoaching. 

 

Voor de begeleiding op maat zijn er 40 FTE ‘gekleurde’ middelen, die de opleidingen 

desgewenst zelf nog verder kunnen aanvullen. Momenteel wordt met 50 FTE 

(diversiteits-, leer- en taalcoaches) veel personeel ingezet, zo stelt de commissie vast. 

Zij werken met de individuele studenten, maar soms ook met de docenten/de 

vakgroep.  

 

De commissie merkt op dat de hogeschool met de begeleiding op maat inzet op een 

tweesporenbeleid: in het huidige generieke aanbod zitten oplossingen die vroeger voor 

individuele studenten werden uitgewerkt. In de nieuwe nota toetsbeleid zijn universeel 

ontwerp en diversiteit opgenomen. Dit beleid wordt actief verder verbeterd, o.a. op 

basis van signalen van studenten. 

 

Ook het maken van een goede studiekeuze ‘voor de poort’ behoort tot de begeleiding 

op maat. Daartoe heeft de instelling een oriënteringsplatform uitgewerkt. Een aantal 

opleidingen biedt een intakegesprek aan waarin kandidaten zelf tot inzicht komen of de 

studie hen wel of niet past. De hogeschool geeft aan dat ze hierbij bewust ruimer kijkt 

dan de eigen instroom, wat de commissie een sterk punt vindt. De hogeschool voorziet 

ook in flexibele mogelijkheden van heroriëntering gedurende het academiejaar, dat 

alles ondersteund door aangepaste instrumenten. 

 

3.2.6 Governance 

Governance was één van de drie focusthema’s die aan bod kwamen tijdens het eerste 

locatiebezoek. De commissie was onder meer benieuwd naar de dagelijkse leiding van 

een opleiding. 

 

Uit het organigram blijkt dat er 9 opleidingsdirecteurs zijn voor 18 professionele 

bacheloropleidingen en 5 banaba-opleidingen. Er is per opleiding ook een 

opleidingsmanagementteam, waarin de opleidingsdirecteur en de 

opleidingscoördinator(en) zetelen. Wat betreft participatie zijn er per opleiding een 

opleidingsraad, een opleidingsadviesraad en een opleidingsstudentenraad. Daarnaast 

zijn er een aantal platformen en fora waarin alle opleidingen vertegenwoordigd zijn. De 

commissie wil in de trails verder bekijken hoe sterk het checksysteem is in de diensten.  

 

Het delen van verslagen is een belangrijk communicatie-instrument in de instelling, zo 

stelt de commissie vast. Er is duidelijk vastgelegd wie welke verslagen krijgt en kan 

inzien op DINAR, het Digitaal geïntegreerd platform Arteveldehogeschool. De 

algemeen directeur en de onderwijsdirecteur krijgen bijvoorbeeld alle verslagen van de 

opleidingsraden en de opleidingsadviesraden.  

 

De commissie vraagt hoe de medewerkers de planlast ervaren. De gesprekspartners 

noemen die beheersbaar. Wie deel uitmaakt van een forum, krijgt ondersteuning van 

centrale diensten en neemt minder andere taken op. Fora vormen bovendien ook een 

planhulp voor de opleiding en worden alles bij elkaar eerder ervaren als een ontlasting 

dan als een extra belasting. Een docente geeft aan dat er soms piekmomenten zijn, 

maar dat zelfsturing deel uitmaakt van de opdracht, zoals aangegeven in het 

strategisch plan. Het komt erop aan om de juiste prioriteiten te stellen. Ook de 

opleidingsaudits brengen minder planlast mee voor de opleidingen dan de vroegere 

externe visitaties, zo blijkt: opleidingsaudits maken meer gebruik van bestaande 

rapportages. Alleen op centraal niveau is er een zware planlast voor audits door 

externe instanties (bedrijfsrevisoren, Rekenhof), zo geeft de instelling aan.  
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De commissie vraagt naar het HR-beleid van de instelling, bijvoorbeeld bij de 

begeleiding van het middenmanagement. Die gebeurt via nieuwsbrieven en coaching 

op maat, bijvoorbeeld: hoe management vormgeven in steeds groter wordende teams? 

De toekomstige algemeen directeur geeft met een aantal voorbeelden aan dat hij 

verder wil inzetten op personeelsbeleid en professionalisering.  

 

De nadruk in het beleid van de instelling ligt op intern overleg en consensus, zo stelt de 

commissie vast. In de opleidingsteams kan men daarbij tot gezamenlijke standpunten 

komen. Concrete uitdagingen komen aan bod in ad-hocteams, waar ruimte is voor co-

creatie. Voor de opleidingsaudits duidt de hogeschool op voordracht van de opleiding 

mensen aan die de instelling kennen maar er geen banden mee hebben, bijvoorbeeld 

geen zitting hebben in raden van de hogeschool. Of de instelling bewust zoekt naar de 

kritische externe blik, zal de commissie in de trails verder onderzoeken.  

 

De hogeschool heeft uitsluitend professionele opleidingen en ze organiseert zich om 

dat profiel in stand te houden, zo merkt de commissie nog op. Ze denkt na over haar 

maatschappelijke rol en zet in op doorstroom vanuit HBO5 en naar masteropleidingen. 

 

Onder meer in dat verband focust de instelling op strategische netwerken. Zo zijn er 

bijvoorbeeld in de Associatie Universiteit Gent afspraken gemaakt over gezamenlijke 

onderzoeksprojecten en is de hogeschool lid van een regionaal leernetwerk voor 

HBO5. Het valt de commissie evenwel op dat de netwerken vooral regionaal of 

nationaal zijn. Ze wil de strategische netwerken verder bekijken in de trails.  

 

3.2.7 Knelpunten en uitdagingen  

In de loop van het bezoek leert de commissie meer over een aantal aandachtspunten 

die de instelling op de agenda heeft staan. Zo tracht men bijvoorbeeld sterker in te 

zetten op begeleiding op maat van studenten met een migratieachtergrond, waarover 

onderzoek wordt verricht samen met de Universiteit Antwerpen. Een andere uitdaging 

is het meten van de resultaten van de begeleiding op maat, zo geeft de instelling aan, 

wat past in de plannen om het studierendement van de volledige hogeschool verder 

onder de loep te nemen. Ook het vlotte verloop van de studiekeuze van studenten 

vraagt blijvende aandacht.  

Als de commissie tijdens de gesprekken expliciet vraagt naar wat er beter kan, wijst 

men verschillende keren naar internationalisering, ondanks de mooie cijfers die de 

instelling ter zake kan voorleggen, bijvoorbeeld 23,3 % van de afgestudeerden heeft 

een internationale ervaring achter de rug van minimaal twee maanden. De instelling wil 

echter nog sterker het belang daarvan voor studenten, docenten en werkveld duidelijk 

maken.  

 

3.2.8 Co-creatie: vaststelling van trails 

Het gesprek over de co-creatie van de trails verloopt in een zeer constructieve sfeer, 

waarbij de instelling mee nadenkt over de mogelijkheden. Voor de trails heeft de 

instelling vertrouwen in de keuze van de commissie, die wil ingaan op thema’s die nog 

niet voldoende zijn uitgeklaard én op thema’s die nog weinig aan bod zijn gekomen. Na 

onderzoek van de praktische haalbaarheid wordt besloten tot volgende trails.  

 

Horizontale trail: hoe wordt instellingsbreed gewerkt aan internationalisering, in 

brede zin, met aandacht voor onderwijsinnovatie (blended learning, 

digitalisering, internationalisation@home)? Hoe wordt ingezet op regionale 

partnerschappen, met aandacht voor de integratie van onderzoek in het 

onderwijs en mogelijke groeipaden inzake onderzoek?  

Internationalisering en regionale verankering hebben via de aandacht voor strategische 

partnerschappen ook een raakvlak. Internationalisering is een sterkte van de 
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hogeschool die men graag belicht ziet. Tegelijk wordt aangegeven dat de commissie 

mogelijk nog een blind spot vindt die de instelling toelaat om verder te ontwikkelen. 

Gesprekspartners zullen zowel uit opleidingen, diensten als het beleid komen. 

Vertegenwoordigers uit de fora internationalisering kunnen een belangrijke rol spelen 

in deze trail. In het kader van de horizontale trail is de commissie vragende partij om te 

spreken met een groep van uitsluitend studenten, bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers 

uit de Engelstalige BA International Business Management. 

 

Verticale trail: hoe werkt het model van fora, opleidingsadviesraden en externe 

partners concreet in een aantal opleidingen? Hoe krijgen de vier standaarden 

vorm in de huidige aanpak?  

Nieuwe elementen uit de regie die nog niet uitgerold werden, zoals de 

managementreview, worden in deze trail bewust buiten beeld gehouden (zie daarvoor 

het separaat adviesrapport). De commissie zal de trail uitvoeren in de PBA Logopedie 

en Audiologie (audit doorlopen in 2015 dus verbeteracties al zichtbaar) en PBA 

Journalistiek (processen van remediëring lopende).  

 

De gespreksgroepen worden op vraag van de instelling én de commissie niet te groot 

gemaakt. Men wil telkens twee studenten aan elke groep toevoegen, en bij elke trail 

ook vertegenwoordigers betrekken uit de vakbond, het werkveld en de Artevelderaad. 

 

3.3 Tweede locatiebezoek  

 

3.3.1 Horizontale trail: internationalisering, nexus onderwijs-onderzoek en regionale 

verankering 

De gesprekspartners voor deze trail komen zowel uit opleidingen, diensten, werkveld 

als het beleid. Ook studenten zijn vertegenwoordigd. 

 

Internationalisering 

Tijdens de presentatie en de daarbij aansluitende gesprekken stelt de commissie vast 

dat de Arteveldehogeschool intens bezig is met internationalisering. Ze wil bijvoorbeeld 

de huidige uitgaande studentenmobiliteit van minimum 2 maanden buitenlandse 

ervaring optrekken van 23% naar 33%. Haar ambitie is gekoppeld aan een missie, 

waarvoor een centraal beleid is ontwikkeld, vastgelegd in kaders en documenten. De 

opleidingen pikken dit op in een verschillend tempo, wat de commissie normaal vindt. 

Er zijn pragmatische en realistische samenwerkingsverbanden uitgewerkt met 

buitenlandse instellingen, wat werd geïllustreerd aan de hand van een skypegesprek 

met een instelling in Stellenbosch (Zuid-Afrika). 

 

Het valt de commissie op dat bij de uitvoering van het beleid een belangrijke rol is 

weggelegd voor de opdrachthouders van elke opleiding en het forum 

internationalisering. In totaal zijn 8 VTE hiervoor vrijgesteld. De instelling heeft 

momenteel 850 internationale partners en vijf strategische agenten voor de landen 

China, Vietnam, Ecuador, Zuid-Afrika en Canada. Ze zoekt gericht 

benchmarkingprogramma’s in het buitenland volgens de uitgetekende procedures.  

 

Tijdens de gesprekken formuleerde de opleiding een aantal werkpunten, bijvoorbeeld 

het meten van de interculturele en internationale competenties die worden 

nagestreefd, het meten van de kwaliteit van de partnerschappen en verdere selectie 

daarvan en internationaal onderzoek. Ze wijst ook op bedreigingen, bijvoorbeeld de 

versnippering van beurzenprogramma’s voor uitgaande studenten, het tekort aan 

Erasmusbeurzen, de beperkte financiering van de Zuidwerking in hogescholen en de 

taalregeling in Vlaanderen.  
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Uit evaluaties blijkt dat 84% van de studenten tevreden is over zijn buitenlandse 

ervaring. Tijdens het gesprek met de studenten viel het de commissie op dat ze 

allemaal enthousiast zijn over een uitwisseling of internationalisation@home. De 

infomarkt, met studenten die al een internationale ervaring achter de rug hebben, 

vinden ze zeer interessant, naast infomomenten in de opleidingen zelf. Wel blijkt er 

geregeld iets te schorten aan de manier waarop studenten voorbereid worden op 

internationale verblijven en de informatie die ze vooraf krijgen. De commissie ziet hier 

een verbeterpunt: studenten goed op de hoogte stellen van de mogelijkheden en hen 

voorbereiden op het bezoek. Studenten worden bij terugkomst ook niet systematisch 

bevraagd over hun ervaringen, zodat niet altijd duidelijk wordt wat ze daar geleerd 

hebben.  

 

De commissie vindt het dan ook een goede beslissing van de instelling om aan het 

internationaliseringsbeleid een thematische audit te wijden. Daartoe is al een duidelijke 

sterkte-zwakteanalyse opgesteld. De commissie adviseert dat de opleidingen tijd en 

middelen krijgen om een zinvolle invulling te geven aan de opdracht van 

internationalisering.  

 

Nexus onderwijs-onderzoek 

De presentatie over het nexus onderwijs-onderzoek heeft voor de commissie 

duidelijker gemaakt hoe de acties ter zake vorm krijgen. Onderzoek is een duidelijke 

keuze in het strategisch plan. Die heeft geleid tot een duidelijke definitie van 

praktijkgericht onderzoek, tot een beleid om onderzoek breed in de instelling te 

implementeren en tot een vertaling van onderzoek in de leerresultaten en de toetsing. 

In het personeelsbeleid streeft men naar een mix van expert-onderzoekers en volgers-

gebruikers.  

 

Er zijn twaalf kwaliteitseisen vastgelegd voor onderzoek, onder meer over het 

cursusmateriaal en de bijscholing van docenten. De voorbije twee jaar heeft zich 

daarrond een grote dynamiek ontwikkeld, waarin vooral de fora onderzoek en 

onderwijsontwikkeling een cruciale rol hebben gespeeld.  

 

De instelling geeft aan dat ze zich met de nexus nog in de inventarisatiefase bevindt. 

Het plan is nog niet in alle onderdelen en qua middelen uitgewerkt en een systeem van 

monitoring moet nog worden ontwikkeld. In september 2016 vond de thematische audit 

onderzoek plaats, waarin een overzicht van de realisaties werd voorgesteld. De 

commissie stelt vast dat de instelling in de voorbereiding daarvan ook al een aantal 

werkpunten heeft geformuleerd, waaronder het eigenaarschap van het proces rond de 

nexus, het toetsbeleid, multidisciplinaire samenwerking over opleidingen heen, 

internationale joint programs, interne kennisdeling en excellentietrajecten. Ook werden 

op het einde van de presentatie al vervolgtrajecten aangegeven, waaronder het 

competentieprofiel van de docent, professionalisering op maat en actualisering van 

beleidsteksten.  

 

Uit de gesprekken stelt de commissie tevreden vast dat onderzoeksvaardigheden een 

prominente plaats krijgen in de curricula en onderzoek effectief doordringen tot op het 

niveau van de student. Onderzoek is goed geaccepteerd door de medewerkers. 

Studenten krijgen bij onderzoeksprojecten de nodige begeleiding van docenten. Voor 

onderzoeksprojecten krijgen docenten altijd minstens 20%VTE.  

 

De commissie meent dat om de onderzoekscompetenties bij de staf effectief te 

versterken volgens de kwaliteitseisen die de instelling heeft gesteld, een actieplan en 

middelen wenselijk zijn. Ook over de evaluatie-instrumenten en de samenwerking met 

de Universiteit Gent voor vorming van docenten en ontwikkelen van 
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excellentietrajecten kan verder worden nagedacht. De commissie heeft er evenwel alle 

vertrouwen in dat de instelling op de goede weg is en dat rekening houdend met de 

resultaten van de recent uitgevoerde thematische audit een gestructureerd en 

gedetailleerd actieplan zal worden opgesteld waarin ook de ontbrekende elementen 

verder uitgewerkt worden. 

 

Regionale verankering  

De commissie is benieuwd wat de instelling als belangrijkste impact ziet op de 

maatschappij. Ze geeft aan dat dit het vormen van jonge professionals is. Daarbij wil 

men waar mogelijk synergieën ontwikkelen, bijvoorbeeld samenwerking met een 

ziekenhuis, een welzijnsorganisatie of een kmo. De instelling wil inspelen op 

stadsthematieken, armoede, kinderopvang. Ze heeft invloed op stageorganisaties en 

kan als centrum van expertise netwerken samen rond de tafel te brengen. Lokaal 

organiseert de businessopleiding bijvoorbeeld een project dat jonge ondernemers 

ondersteunt bij het schrijven van een businessplan. Het Arteveldeproject ‘Een buddy bij 

de wieg’ voor de begeleiding van kansarme gezinnen ging van start in Gent en werd 

uitgebreid naar andere steden in Vlaanderen. 

 

De hogeschool heeft zitting in bestuursorganen en is actief op het werkveld van de 

regionale partners. Er is een regionale verankering met kleinere welzijnsorganisaties 

en kmo’s via stages en via netwerkevents. Er is ook samenwerking met de Universiteit 

Gent, onder meer over doorstroming naar masteropleidingen. Professoren van de 

universiteit fungeren als gastdocent in bepaalde opleidingen en bepaalde infrastructuur 

wordt gezamenlijk gebruikt (bijvoorbeeld mondzorg). Om in de gezondheidsopleidingen 

het aantal stageplaatsen te verhogen, is de Arteveldehogeschool lid van het Gents 

ziekenhuisoverleg met ziekenhuizen en scholen, waardoor de instelling makkelijker 

haar studenten kan plaatsen.  

 

De instelling stelt vast dat academisch taalgebruik een probleem vormt voor een aantal 

studenten en wil daarvoor vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een 

eigen aanpak ontwikkelen (TOL-project, taalontwikkelend lesgeven waarbij in alle 

vakken aandacht is voor taal) én hiaten doorgeven aan het secundair onderwijs. 

 

De instelling neemt dus zeer ruim haar maatschappelijke rol op in de stad Gent, in de 

provincie Oost- Vlaanderen en in heel Vlaanderen, zo stelt de commissie vast.  

 

3.3.2 Verticale trail: fora, opleidingsadviesraden, externe partners en de vier 

standaarden  

De verticale trail vond plaats in de PBA Logopedie en audiologie, die een 

opleidingsaudit heeft doorlopen in 2015 en de PBA Journalistiek, waar verbeteracties 

lopen na een eerdere opleidingsvisitatie. In beide opleidingen werd het de commissie 

duidelijk dat het centrale beleid vertaald wordt naar een opleidingsspecifieke context 

met eigen keuzes en een beleidscyclus waarbij de PDCA-cirkel duidelijk herkenbaar is. 

De gesprekspartners voor deze trail zijn opleidingsverantwoordelijken, medewerkers, 

studenten en werkveld van de betreffende opleidingen.  

 

Professionele bachelor in de logopedie en audiologie 

De commissie kreeg een heldere presentatie over hoe visie en beleid van de instelling, 

het onderwijsconcept en het onderwijsraamwerk in de praktijk worden toegepast in de 

opleiding. Ook evaluatie en monitoring en verbeterbeleid kwamen aan bod. Ze heeft de 

plannen bekeken en het strategisch programma dat de opleiding heeft ontwikkeld. Er is 

een vijfjarenplan opgesteld voor de opleiding met duidelijke doelstellingen, dat verder 

uitgewerkt wordt in jaarplannen.  
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De commissie is onder de indruk van wat er in de opleiding gebeurd is na de interne 

opleidingsaudit van een jaar geleden. De opleiding is in co-creatie aan de slag gegaan 

en neemt duidelijk het eigenaarschap op om het strategisch plan, het onderwijsconcept 

en onderwijsraamwerk toe te passen en de kwaliteitszorg in de opleiding uit te werken 

vanuit een open en lerende houding. Daarbij heeft de opleidingsadviesraad, waarbij 

externen betrokken zijn en die drie keer per jaar samenkomt, een belangrijke rol 

gespeeld. De opleiding verwijst ook naar het belang van sterke opdrachthouders die 

vanuit de fora zowel top-down als bottom-up en transversaal de link leggen met andere 

opleidingen, studiegebieden en het centrale niveau, de samenwerking met de centrale 

diensten en de andere paramedische opleidingen. Deze opleiding heeft voor de 

commissie in deze momentopname aangetoond dat ze de zaken goed op orde heeft.  

De commissie stelt vast dat de opleiding een heel goed uitgebouwd instrumentarium 

heeft om zicht te houden op kwaliteit en kwaliteitsverbetering, top-down en bottom-up. 

Ze heeft het zelfevaluatierapport en het auditrapport ingekeken, die sterktes en 

zwaktes van de opleiding aangeven, waarmee de opleiding aan de slag is gegaan. Een 

van de aandachtspunten van de audit was de werkdruk van medewerkers. Om dit op 

te vangen, wil men duidelijke prioriteiten stellen in de takenpakketten.  

 

De commissie stelt vast dat voor de audit met veel zorg externe profielen werden 

geselecteerd door het opleidingsmanagementteam en de centrale diensten, uit de 

onderwijskunde en de beide werkvelden. Daarbij werd zowel internationaal als 

nationaal gerekruteerd, bij alumni en niet-alumni. Er is daarbij ruimte voor de kritische 

onafhankelijke blik van externe deskundigen die de opleiding kennen, maar 

onafhankelijk zijn van de instelling en bijvoorbeeld geen zitting hebben in de 

opleidingsadviesraad, wat de commissie bijzonder positief vindt.  

 

De commissie stelt vast dat kritische externen ook voortdurend een stem hebben in de 

opleiding. Externe partners worden bij de opleiding betrokken als docent, evaluator, lid 

van de opleidingsadviesraad, stagementor en als jury van bachelorproeven. Iemand 

van het werkveld, geen alumnus van de hogeschool, geeft aan dat feedback van het 

werkveld door de opleiding serieus wordt genomen. 

 

De commissie stelt ook hier een belangrijke onderzoeksvraag die doorheen de hele 

procedure centraal stond: hoe wordt in de cultuur van een waarderende organisatie 

omgegaan met problemen in de opleiding? Hoe gaan de knipperlichten aan? De 

commissie wijst op het mogelijke gevaar dat de ‘waarderende aanpak’ in het 

management om vooral pluimpjes te geven voor de positieve zaken - wat ongetwijfeld 

zijn waarde heeft in een motiverend personeelsbeleid - zou kunnen leiden tot het 

minder snel detecteren van problemen. De commissie heeft evenwel niet vastgesteld 

dat dit het geval is, maar formuleerde wel de aanbeveling om in het 

kwaliteitszorgproces te zorgen voor een externe, kritische en onafhankelijke blik en 

een externe – ook internationale – benchmarking (zie aanbeveling 1 onder 3).  

 

De opleiding geeft aan dat de dienst integrale kwaliteitszorg een continue bewaking 

van de kwaliteit nastreeft. Ze wijst er ook op dat bij het verwerken van 

examenresultaten eventuele problemen meteen aan het licht komen. Studenten 

kunnen altijd terecht bij docenten. Als er problemen zijn met een student, komen die 

ook aan bod op opleidingsvergaderingen. De link met het werkveld via de 

opleidingsadviesraden zorgt ervoor dat opleidingen proactief op een wijzigend 

werkveld voorbereiden en zal waarschuwen als dit niet het geval is. Ook in de 

managementreview – die de opleiding bijzonder positief vindt – en in de 

opleidingsaudit kunnen knipperlichten gaan branden.  
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Ook AKWARIS blijkt een nuttig instrument voor de opleiding. Omdat ze als seriële 

‘early-adaptor’ betrokken was bij de ontwikkeling van de tool, ging de overstap naar dit 

digitale systeem zeer vlot. Het opleidings- en kwaliteitsplan en de daaraan gekoppelde 

doelen worden daarin geregistreerd en opgevolgd. Daaronder gebeurt continu 

kwaliteitsverbetering op microniveau, aangestuurd door de in de opleiding aanwezige 

kwaliteitscultuur, zo blijkt uit de gesprekken.  

 

De commissie merkt op dat inzake internationalisering, mede dankzij het forum 

internationalisering, sterke stappen zijn gezet. De opleiding is zeer ambitieus op dit 

punt en wil alle studenten een laagdrempelige internationale ervaring geven. Ze 

realiseert daartoe voor studenten onder meer een samenwerking rond casussen met 

de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam en een uitwisseling van 

docenten. 

 

Het valt de commissie op dat de opleiding tijdens de gesprekken spontaan nog 

werkpunten aangeeft. Zo wil ze nog sterker de studenten betrekken in kwalitatieve 

onderzoeken, onder meer via focusgesprekken over digitaal leren en over resultaten 

van kwantitatieve metingen, de uitgaande stafmobiliteit versterken en aan 

internationale benchmarking doen.  

 

Professionele bachelor in de journalistiek 

De opleiding professionele bachelor in de journalistiek is de enige in de hogeschool 

met beperkte accreditatieduur. Ze heeft na de publicatie van het visitatierapport in 

januari 2014 een hersteltraject doorlopen in afwachting van een nieuwe 

opleidingsvisitatie in oktober 2017. De cruciale vragen van de commissie waren dan 

ook: hoe heeft men dit aangepakt? En volstaat het nieuwe systeem van interne 

kwaliteitszorg binnen de hogeschool om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en 

eventuele problemen in de toekomst tijdig te detecteren?  

 

De opleiding presenteerde eerst de belangrijkste elementen in het proces de voorbije 

drie jaar. Ze gaf aan dat het visitatierapport een schokgolf doorheen de opleiding joeg. 

Dit had men niet zien aankomen. De opleiding Journalistiek van de 

Arteveldehogeschool was (en is) de grootste in Vlaanderen. Ze had evenwel te 

kampen met een dalend studentenaantal, net als de opleidingen van andere Vlaamse 

instellingen. De opleiding geeft aan dat de belangrijkste vastgestelde problemen 

waren: een te gesloten cultuur, niet mee zijn met nieuwe tendensen, weinig connectie 

met andere verwante opleidingen, een individueel gerichte kwaliteitscultuur. 

 

De commissie stelt vast dat de opleiding in antwoord daarop de voorbije drie jaar zeer 

gestructureerd en degelijk werk heeft geleverd. Er is een nieuw management gekomen 

dat een nieuwe start heeft genomen. Een herstelplan en een nieuw opleidingsplan 

werden uitgewerkt in een beperkte tijdsspanne. Het nieuwe curriculum in de eerste 

schijf ging al van start in september 2014. Het werd vernieuwd met input van 

studenten, docenten en werkveld en bereidt studenten voor op een werkveld dat 

ruimer is dan de zuivere journalistiek. Naast de opleidingsraad en de 

opleidingsadviesraad werd een begeleidingscommissie opgericht waarin het werkveld, 

medewerkers en directeur van de opleiding, algemene directie en centrale diensten om 

de twee maanden samenkomen. De opleiding geeft aan dat die commissie cruciaal 

was voor de inhoudelijke aanpak en voor de moeilijke kwestie van het 

personeelsbeleid. Er moesten medewerkers afvloeien en andere profielen worden 

aangeworven. Er werd ook een inhoudelijke coach uit het werkveld aangetrokken om 

het veranderingsproces te begeleiden en de verbinding tussen beleid en medewerkers 

en tussen medewerkers onderling te herstellen. De commissie vindt dit een 
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interessante aanpak. De verandering is zo op een zachte manier in gang gezet, 

vertrekkend vanuit de inhoud.  

 

Verder werd sterk ingezet op een intern motivatiebeleid met een open cultuur, onder 

meer door het delen van feedback van studenten en externen. De 

begeleidingscommissie volgt de activiteiten van de opleiding inzake de realisatie van 

haar herstelplan op. De opleiding vraagt daarbij feedback aan de 

begeleidingscommissie waarmee de opleiding dan verder aan de slag gaat. De 

opleiding behoudt evenwel de regie. Er zijn nieuwe systemen geïnstalleerd die meer 

informatie zullen geven over hoe het gaat met de opleiding. Het hele proces werd 

ondersteund door de centrale diensten van de hogeschool, de nodige 

professionalisering en de fora. Met de opleiding Journalistiek van de Fontys 

hogeschool in Tilburg die nu hoog aangeschreven staat, maar tien jaar geleden 

gelijkaardige problemen heeft meegemaakt, werd gebenchmarkt. Ook met Medianet 

Vlaanderen is er nu een strategisch partnerschap.  

 

De commissie stelt vast dat de medewerkers rond de tafel vandaag enthousiast zijn. 

Het valt haar op dat nu sterk ingezet wordt op de contacten met externen, zodat de 

opleiding op dat punt veel beter gewapend is dan voorheen. Er is al veel gerealiseerd 

en het studentenaantal begint opnieuw te stijgen.  

 

Het lopende proces van de nieuwe opleiding en alle aanpassingen die gebeurd zijn, 

vindt de commissie prima. Het is duidelijk dat in de opleiding de PDCA-cirkel draait en 

dat er veel aandacht en luisterbereidheid is voor kritische externe blikken. Er gebeuren 

voortdurend bijsturingen op basis van metingen, bevragingen en ervaringen. Ook aan 

de externe communicatie wordt gewerkt, zo blijkt uit de voorgestelde case van de 

infodagen. 

 

De opleiding geeft aan dat niet alleen zijzelf maar ook de instelling uit deze ervaringen 

zeer veel heeft geleerd, onder meer over het belang van de onafhankelijke externe blik 

in opleidingen en audits en over het belang van gerichte selectieprocedures. Er wordt 

nu ook meer ingezet op leermomenten in de managementreview en in de 

Artevelderaad. Maar het proces is niet af, geeft de opleiding aan.  

 

De commissie ondersteunt de mogelijkheden om zich verder te wapenen tegen de 

herhaling van het verleden, bijvoorbeeld versterken van de externe invloed, meer 

benchmarking, ontwikkelen van instrumenten voor docentenmobiliteit en het starten 

van een proces om na te denken over een langetermijnvisie voor de opleiding. De 

managementreview kan daarbij een zeer goed instrument zijn. 
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4 Beoordeling 

 

De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie, geëxpliciteerd in een 

onderwijsconcept en een onderwijsraamwerk met de kenmerken van goed onderwijs, 

en een daarbij aansluitend strategisch plan op het gebied van onderwijs, onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening in relatie tot het onderwijs. Ze heeft een visie op 

hoger onderwijs en de kwaliteit van haar opleidingen in relatie tot de maatschappelijke 

uitdagingen, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Om die visie te realiseren 

formuleert ze strategische programma’s, gericht op de realisatie van strategische 

resultaten. Het strategisch instellingsplan is met veel overleg en energie uitgewerkt, 

vanuit een groot draagvlak bij alle stakeholders en vanuit een sterke kwaliteitscultuur.  

 

De instelling voert haar onderwijsbeleid op een adequate wijze uit met op haar 

doelstellingen gerichte beleidsacties, -processen, -procedures, -praktijken en -

instrumenten. De opleidingen hebben op basis van het strategisch plan, het 

onderwijsconcept en het onderwijsraamwerk een opleidingsplan (vijfjarenplan) 

opgesteld waaruit jaarlijks een kwaliteitsplan voortvloeit. Daarin zijn ook de ambities op 

instellingsniveau terug te vinden. Uit de participatie, het proces, de resultaten en de 

wijze van hantering van de instrumenten blijkt de aanwezige kwaliteitscultuur. 

 

De instelling meet en evalueert regelmatig de effectiviteit van haar beleidsuitvoering 

om de 

kwaliteit van haar onderwijs te garanderen en hanteert daarbij een adequaat systeem 

van kwaliteitszorg. Om de effectiviteit van haar beleid te kunnen waarborgen, heeft de 

instelling zicht op de mate waarin de beleidsuitvoering de onderwijsvisie en 

verbeterplannen realiseert via het Arteveldehogeschool Kwaliteitszorg Registratie- en 

Informatiesysteem (AKWARIS). Dit systeem levert informatie over alle relevante 

beleidsdomeinen, inclusief procedures en instrumenten die de instelling inzet om haar 

beleidsdoelstellingen te realiseren en om bij te dragen tot de kwaliteit van het 

onderwijs. Er is een instrumentarium ontwikkeld voor interne en externe kwaliteitszorg, 

met evaluaties en bevragingen van docenten, studenten en opleidingsonderdelen, een 

opleidingsaudit, een thematische audit en een managementreview. Daarbij is voorzien 

in een actieve rol van studenten, medewerkers, alumni, externe en onafhankelijke 

experts uit de vakgebieden en werkvelddeskundigen, wat de verdere ontwikkeling van 

een kwaliteitscultuur stimuleert. 

 

De instelling kan aantonen dat ze haar onderwijsbeleid waar nodig systematisch 

verbetert. 

Ze voert een actief verbeterbeleid op grond van de resultaten van de meet- en 

evaluatieactiviteiten. Ze toont onder meer haar vermogen om te innoveren en zich aan 

te passen ter verbetering van het onderwijs. Het verbeterbeleid van de instelling leidt 

tot een kwaliteitscultuur waarin alle betrokkenen bijdragen aan innovatie en 

kwaliteitsverbetering. 
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De commissie heeft dus een positief oordeel over de vier standaarden: visie en beleid, 

beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Vooral volgende sterke 

punten zijn haar opgevallen:  

– een goed samenhangend portfolio van opleidingen met de nodige schaalgrootte; 

– goede ondersteuning van de opleiding vanuit centrale diensten;  

– een duidelijke maatschappelijke rol van de instelling in de regio; 

– aandacht voor de ‘belendende percelen’ HBO5 en master, heroriëntering, efficiënter 

maken van het studieloopbaantraject; 

– indrukwekkende realisaties van begeleiding op maat;  

– het ontwikkelde instrument van de managementreview; 

– het beleid dat het internationale facet en onderzoeksvaardigheden ook in het 

curriculum van professionele bachelors integreert en nu verder zal worden 

uitgevoerd.  

 

Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de hogeschool, formuleert de 

commissie op basis van dit rapport nog volgende aanbevelingen. 

1. De commissie vindt de waarderende organisatiecultuur positief en benadrukt het 

cruciale belang van het binnenbrengen van de externe kritische en onafhankelijke 

blik en externe – ook internationale – benchmarking. 

2. Ze vindt het positief dat de instelling onderzoeksvaardigheden integreert in het 

curriculum van professionele bachelors. Ze steunt haar om voort in te zetten op 

het optrekken van onderzoeksvaardigheden van de staf. 

3. Ze wil de instelling stimuleren om de communicatie met studenten over 

internationalisering verder uit te werken en de focus in de partnerlanden te 

verscherpen. 

4. Ze ziet dat de opleidingen en de instelling veel tijd en energie wijden aan 

kwaliteitsverbeteringen op korte en middellange termijn. Ze beveelt aan daarbij de 

visieontwikkeling op lange termijn niet uit het oog te verliezen, met voldoende 

onafhankelijke externe invloeden en internationale benchmarking.  

5. Ze adviseert om verder te exploreren wat de samenwerking met o.a. Universiteit 

Gent kan betekenen voor de realisatie van een aantal doelstellingen van de 

hogeschool, bijvoorbeeld aanscherpen van onderzoeksvaardigheden bij het 

personeel, opbouw van onderzoeksexpertise, meer opportuniteiten voor 

doorstroom naar een masteropleiding.  

 

De instelling geeft aan dat ze zich kan vinden in de aanbevelingen en daarmee aan de 

slag wil gaan. 

 

De commissie van haar kant geeft aan dat ze het tweede locatiebezoek een zeer open 

bezoek vond, waarin ze bijvoorbeeld de kritische zelfreflecties van de betrokken 

opleidingen kon inzien die niet publiek waren. De gesprekken waren ook directer, soms 

met kleinere en homogenere panels. Daardoor kon de commissie meer in de diepte 

gaan en gingen de betrokkenen ook gerichter op zoek naar een extern perspectief en 

feedback. . 
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De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van de commissie weer. 

 

 

Standaard Oordeel 

1. Visie en beleid 

De visie van de instelling op hoger onderwijs en de 

kwaliteit ervan, en haar gevoerde beleid op het terrein 

van onderwijs, alsmede het gevoerde beleid op het 

terrein van onderzoek en maatschappelijke en 

wetenschappelijke dienstverlening in relatie tot de 

onderwijskwaliteit, bieden een adequaat antwoord op de 

maatschappelijke uitdagingen. Voldoet 

2. Beleidsuitvoering 

De instelling beschikt over adequate beleidsacties, -

processen, -procedures, -praktijken en -instrumenten 

om haar beleid op effectieve wijze te realiseren en de 

kwaliteit van de aangeboden opleidingen te 

optimaliseren. Voldoet 

3. Evaluatie en monitoring 

De instelling garandeert de effectiviteit van haar 

beleidsuitvoering in functie van de onderwijskwaliteit 

door het inzetten van feedback- en opvolgsystemen en 

in het bijzonder interne systemen van 

kwaliteitsbewaking. Voldoet 

4. Verbeterbeleid 

De instelling onderneemt acties om de realisatie van 

haar beleidsdoelstellingen te verbeteren. Voldoet 

Eindoordeel 

De instelling heeft een adequaat onderwijsbeleid dat zij 

effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede 

op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan 

garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op 

een internationaal en maatschappelijk relevant niveau 

bevindt. Positief 
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Bijlage 1: Samenstelling van de commissie 
 

Voorzitter 

– em. prof. dr. Harry Martens, algemeen voorzitter van de VLOR, oud-rector van de 

Universiteit Hasselt en emeritus hoogleraar organische chemie en biochemie  

 

Leden:  

– Michel van Lieshout: voormalig algemeen directeur van de Haute École Galilée - 

Brussel; 

– Jan Ginneberge, zelfstandig consultant, Effectiviteit en Impact van Opleiding & 

Ontwikkeling - Senior Advisor, Corporate Services, EFMD; 

– Dr. Mirjam Woutersen: directeur van het Leer- en innovatiecentrum van Avans 

Hogeschool (Breda) – eerste bezoek; 

– Pim Breebaert: vicevoorzitter Raad van Toezicht Hotelschool The Hague, voorzitter 

Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen, voormalig voorzitter College van 

Bestuur van De Haagse Hogeschool – tweede bezoek; 

– Allyson Robert: masterstudente Fysica – KU Leuven 

 

Secretaris 

– Bea Bossaerts, freelanceredacteur 

 

Procescoördinator 

– Dr. Pieter Caris, beleidsmedewerker NVAO 

 

Alle commissieleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheidsverklaring 

ingevuld en ondertekend. 

 

 

Korte CV’s van de commissieleden 

 

Harry Martens is emeritus hoogleraar Organische Chemie en Biochemie aan de 

Universiteit Hasselt. Van 1988 tot 2004 was hij rector van het Limburgs Universitair 

Centrum, later Universiteit Hasselt. Momenteel is hij voorzitter van de overkoepelende 

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), waar hij voordien voorzitter was van de Raad Hoger 

Onderwijs. Hij is ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Instelling 

voor Technologisch onderzoek (VITO) en lid van de Adviesraad van de NVAO. 

 

Jan Ginneberge is onderwijskundige met 30 jaar internationale bedrijfservaring in 

management, professionele en organisatieontwikkeling. Hij is Executive Advisor 

Learning & Development en adviseert internationale organisaties en hun 

dienstverleners rond effectiviteit en impact van leren en ontwikkeling. Als Senior 

Advisor draagt hij bij tot EFMD’s business education netwerken en accreditatie en 

certificatieportfolio. Hij is ook medestichter van een Business Mentors netwerk dat 

bedrijfsleiders en HR-professionals ondersteunt in transformatieprojecten.  

 

Michel van Lieshout is master in de Germaanse filologie. Hij was departementshoofd 

Bedrijfsmanagement en algemeen directeur (2006-2011) aan de Haute École Galilée 

in Brussel, waar hij een voorloper was van een proactief beleid van kwaliteitszorg in de 

Franstalige hogescholen. Hij had zitting in het Bureau van de Conseil Général des 

Hautes Écoles en was lid van de raad. Hij was vertegenwoordiger van de Franstalige 

hogescholen in de raad van bestuur van EURASHE. In september 2013 is hij met 

pensioen gegaan. Nu heeft hij een coördinatieopdracht voor VLHORA en de Hautes 

Écoles ter promotie van de nationale mobiliteit ERASMUS BELGICA binnen de 

hogescholen. 
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Mirjam Woutersen is doctor in de Taalwetenschappen. Ze is directeur van het Leer- 

en innovatiecentrum van Avans Hogeschool in Breda. Voordien was ze 

onderwijsdeskundige bij de Radboud Universiteit Nijmegen en commissielid in 

opleidingsvisitatie- en verificatiecommissies. Als senior beleidsmedewerker en 

coördinator bij NVAO was ze verantwoordelijk voor het ontwerp van de tweede 

accreditatieronde in Nederland en Vlaanderen. Ze was ook directeur Onderwijs, 

Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening bij de Artesis Hogeschool (nu Artesis 

Plantijn).  

 

Pim Breebaart is socioloog en filosoof. Hij was lesgever in het hoger onderwijs, 

vervulde nadien directiefuncties in de Hogeschool Rotterdam en was voorzitter van de 

Colleges van Bestuur van ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en Stenden 

Hogeschool. Momenteel is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de 

Hotelschool The Hague, voorzitter van het bestuur van de Vereniging van 

Toezichthouders van Hogescholen en lid van de Raad van Advies van de NVAO. Hij 

heeft meegewerkt aan instellingsbeoordelingen in Nederland.  

Allyson Robert is studente fysica. Na de bacheloropleiding aan de Universiteit 

Hasselt, volgt zij de masteropleiding Nucleaire Fysica aan de Katholieke Universiteit 

Leuven. Tijdens de bacheloropleiding was zij lid van de Studentenraad van de 

Universiteit Hasselt en richtte ze de UHasselt Physics Association op, een organisatie 

die studenten fysica begeleidt en academische activiteiten organiseert. Ze was lid van 

de commissie die de proefaudit bij de Universiteit Hasselt uitvoerde met het oog op de 

instellingsreview. 
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Bijlage 2: Programma’s van de locatiebezoeken 
 
Programma 20 oktober 2016 

 

08.30 – 10:00 Voorbereidend overleg reviewcommissie 

10.00– 10:45 Meet-and-greet 

10.45 – 11.35 Gesprek 1: onderwijsvisie, onderwijs- en studentenbeleid, visie 
op kwaliteit van de opleidingen, relatie met maatschappelijke 
uitdagingen, kwaliteitscultuur 

– Johan Veeckman, Algemeen directeur 

– Tomas Legrand, Directeur financiën en personeelsbeleid, 

Algemeen directeur vanaf februari 2017 

– Hilde Meysman, Opleidingsdirecteur PBA in het onderwijs: 

secundair onderwijs 

– Kris Thienpont, Directeur onderzoek en dienstverlening 

– Annick Van Kerckhove, Docent en opdrachthouder kwaliteitszorg 

– Ruben Dobbelaere, Diensthoofd studieadvies en 

studentenvoorzieningen 

– Veerle Amelinckx, Opleidingscoördinator PBA in het onderwijs: 

lager onderwijs 

– Jan Vande Moortel, Docent en lid Academische raad 

– Rik Van Welden, Opleidingscoördinator PBA in de journalistiek 

– Tivari Meykens, Student PBA in het onderwijs: secundair 

onderwijs 

– Tim Vanhove, Docent en lid van 

Hogeschoolonderhandelingscomité  

11.35 – 11.50 Terugkoppelingspauze 

11.50 – 12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprek 2: beleidsuitvoering, beleidsdoelstellingen, 

beleidsevaluatie  

– Imran Uddin, Directeur onderwijs en studentenbeleid 

– Luk Bouters, Opleidingsdirecteur PBA in de grafische en digitale 

media 

– Mark Pâquet, Opleidingsdirecteur PBA in het sociaal werk 

– Kathy Dewitte, Opleidingsdirecteur PBA in het 

bedrijfsmanagement, Bachelor of International Business 

Management, PBA in het officemanagement 

– Frederik Rosseel, Docent en opdrachthouder kwaliteitszorg PBA 

in de ergotherapie, PBA in de logopedie en audiologie, PBA in de 

podologie, BNB in de creatieve therapie 

– Hilde Van Puyenbroeck, Diensthoofd onderwijsontwikkeling en 

internationalisering en lid van de Academische raad 

– Bram van Baarle, Diensthoofd HR en professionalisering 

– Veerle Martens, Opleidingscoördinator PBA in het onderwijs: 

kleuteronderwijs 

– Judith Kerkhof, Opdrachthouder onderwijsontwikkeling en 

professionalisering PBA in het onderwijs: secundair onderwijs 

– Charlotte Arnauts, Student PBA in de vroedkunde 

– Brian Verschoore, Student PBA in de grafische en digitale media  

– Lieve Van Spaendonck, Docent en lid 

Hogeschoolonderhandelingscomité  

12.40 – 13.30 Lunch voor reviewcommissie (besloten) 

13.30 – 14.00 Aanvullende informatie  

14.00 – 14.50 

 

Gesprek 3: beleidsevaluatie, kwaliteitsindicatoren, rol 

studenten, lesgevers, stakeholders, verbeterbeleid 
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– Luc Smet, Directeur informatietechnologie en facilitair beheer 

– Caroline Detavernier, Opleidingsdirecteur PBA in de pedagogie 

van het jonge kind, PBA in het onderwijs: kleuteronderwijs 

– Esther Van Tilburg, Opleidingsdirecteur PBA in de journalistiek, 

PBA in het communicatiemanagement 

– Marijke Decleir, Opdrachthouder kwaliteitszorg en 

opdrachthouder internationalisering PBA in het sociaal werk 

– Griet De Smet, Opleidingscoördinator PBA in de logopedie en 

audiologie 

– Lieve Oosterlinck, Praktijkcoördinator, docent, lid Academische 

raad 

– Bart De Lathouwer, Opleidingscoördinator BNB in het onderwijs: 

schoolontwikkeling 

– Jan Van Hee, Diensthoofd mediatheken 

– Hilde Van den Abeele, Docent,lid 

Hogeschoolonderhandelingscomité  

– Michiel Staut, Student PBA in het onderwijs: lager onderwijs 

– Justine van den Mooter, Student International Business 

Management 

– Paul Ongenaert, Directeur Taborgroep (extern) 

14.50 – 15.05 Terugkoppelingspauze 

15.05 – 15.55 Gesprek 4: verbeterbeleid, kwaliteitscultuur, PDCA op alle 

niveaus 

– Kaat Delrue, Opleidingsdirecteur PBA in het onderwijs: lager 

onderwijs, BNB in het onderwijs: schoolontwikkeling, BNB in het 

onderwijs: buitengewoon onderwijs, BNB in het onderwijs: 

zorgverbreding en remediërend leren 

– Patricia Claessens, Opleidingsdirecteur PBA in de 

verpleegkunde, PBA in de vroedkunde, PBA in de mondzorg 

– Lieve De Witte, Opleidingsdirecteur PBA in de ergotherapie, PBA 

in de logopedie en audiologie, PBA in de podologie, BNB in de 

creatieve therapie 

– Vera Pletincx, Diensthoofd integrale kwaliteitszorg, Interne 

auditor 

– Nikolaas Arts, Docent en opdrachthouder SWITCH PBA in het 

onderwijs: kleuteronderwijs 

– Freya Roosens, Opleidingscoördinator PBA in het 

officemanagement 

– Ilse De Bolster, Docent en curriculumcoördinator PBA in het 

onderwijs: secundair onderwijs 

– Sabine Verschelde, Docent en lid Academische raad 

– Marleen D’hondt, Docent en lid 

Hogeschoolonderhandelingscomité  

– Jens Claes, Student PBA in de grafische en digitale media 

– Nele Helsen, Student PBA in het sociaal werk  

– Jan Braeckman, Kantoordirecteur KBC (extern) 

15.55 – 16.15 Aanvullende informatie 

16.15 – 17.00 Tour campus Kantienberg en ontmoetingsmoment met studenten 

17.00 – 17.15 Break  

17.15 – 18.15 Open spreekuur (vervallen wegens geen aanmeldingen) 
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Programma 21 oktober 2016  
 

09.00-10.00 Focusgesprek 1: Begeleiding op maat  

– Imran Uddin, Directeur onderwijs en studentenbeleid 

– Ruben Dobbelaere, Diensthoofd studieadvies en diensthoofd 

studentenvoorzieningen 

– Sofie Vispoel, Docent en leercoach PBA in het 

officemanagement 

– Veerle Vanoverberghe, Medewerker studieadvies, voorzitter 

forum trajectbeheer en trajectcoaching  

– Marjan Coene, Trajectcoach PBA in het bedrijfsmanagement 

– Katrien Verhoeven, psychotherapeut dienst 

studentenvoorzieningen 

– Valérie Van Hees, Dienst studieadvies, Verantwoordelijke 

diversiteit 

– Bart Dekeukeleire, Ombudsmedewerker PBA’s, BNB en 

postgraduaten gezondheidszorg, Bachelor in the International 

Business Management  

– Evelien Goethals, Leercoach en ombudsmedewerker PBA in het 

onderwijs: secundair onderwijs 

– Griet Pennewaert, Diversiteitscoach PBA in de ergotherapie en 

PBA in de verpleegkunde, BNB in de creatieve therapie, 

leercoach PBA in de logopedie en audiologie, PBA in de 

podologie. 

– Arzoo Bahramand, Recent afgestudeerde PBA in de vroedkunde 

– Wieber Ballegeer, Student PBA in het onderwijs: secundair 

onderwijs 

10.00-10.15 Terugkoppelingspauze – informeel overleg 

10.15-11.15 Focusgesprek 2: Governance  

– Tomas Legrand, Directeur financiën en personeelsbeleid 

– Mark Pâquet, Opleidingsdirecteur PBA in het sociaal werk 

– Marjan Libeer, Lid van het opleidingsmanagementteam PBA in 

het bedrijfsmanagement 

– Karen Van de Putte, Lid van het opleidingsmanagementteam 

PBA in de ergotherapie 

– Jo Valvekens, Docent PBA in de journalistiek 

– Bianka Vandaele, Docent en lid opleidingsadviesraad en 

opleidingsraad PBA in de logopedie en audiologie 

– Kristien Lammertyn, Lid van het forum integrale kwaliteitszorg 

PBA in het onderwijs: lager onderwijs 

– Lien Segers, Voorzitter forum studentenparticipatie 

– Floor Staelens, Student PBA in de ergotherapie en lid 

studentenraad  

– Toon Van Hoyweghen, Student en voorzitter studentenraad  

– Myriam Den Tandt, Provinciaal stafmedewerker preventieve zorg, 

Kind en Gezin (extern) 

– Soumaya Zaougui, Algemeen directeur CIBE, lid 

opleidingsadviesraad PBA in de journalistiek (extern) 

11.15-12.00 Aanvullende informatie (mondeling en/of schriftelijk) 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Besloten overleg reviewcommissie  

Inhoudelijke voorbereiding co-creatie trails 

14.00-14.30 Koffiepauze 
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14.30-16.00 Co-creatie reviewcommissie en instelling – organisatie review 

trails 

– Johan Veeckman, Algemeen directeur 

– Tomas Legrand, Directeur financiën en personeelsbeleid, 

Algemeen directeur vanaf februari 2017 

– Imran Uddin, Directeur onderwijs en studentenbeleid 

– Vera Pletincx, Diensthoofd integrale kwaliteitszorg, Interne 

auditor 

16.00-17.00 Slotoverleg commissie  

 
 
Programma 23 november 2016 
 

08.30 – 09.00 Ontvangst reviewcommissie door leden algemene directie 

Verticale trail: opleiding PBA in de logopedie en de audiologie 

 

09.00 – 10.00 Presentatie 

10.00 – 10.15 Bezoek praktijkles audiologie 

10.15 – 11.00 Koffiepauze en reflectie reviewcommissie 

11.00 – 11.50 Panelgesprek directie, medewerkers, studenten en werkveld (1) 

– Lieve De Witte, opleidingsdirecteur 

– Griet De Smet, opleidingscoördinator audiologie  

– Frederik Rosseel, opdrachthouder kwaliteitszorg  

– Annemie Coussens, docent, verantwoordelijke toetsbeleid  

– Marleen D’hondt, docent, HOC-afgevaardigde 

– Bianka Vandaele, docent, zorgcoach, opdrachthouder 

studentenparticipatie 

– Veerle Waelkens, docent, opdrachthouder internationalisering 

– Roosje Clinckspoor, docent, verantwoordelijke stage 

– Lise Temmerman, student logopedie schijf 3 

– Karo Detré, student audiologie persoonlijk deeltraject schijf 2 

– Ivan De Groote, lid van de opleidingsadviesraad logopedie 

(extern) 

11.50 – 12.05 Reflectie reviewcommissie 

12.05 – 12.30 Panelgesprek directie, medewerkers, studenten en werkveld (2) 

12.30 – 13.30 Lunch en reflectie reviewcommissie 

13.30 – 14.00 Verplaatsing via taxi naar andere locatie 

Horizontale trail: internationalisering 

 

14.00 – 14.30 Inleiding 

– Imran Uddin, directeur onderwijs en studentenbeleid 

– Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd onderwijsontwikkeling en 

internationalisering 

14.30 – 14.45 Reflectie reviewcommissie 

14.45 – 16.00 Panelgesprek medewerkers en externen 

– Imran Uddin, directeur onderwijs en studentenbeleid 

– Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd onderwijsontwikkeling en 

internationalisering 

– Leen De Coninck, opdrachthouder onderzoek, strategisch agent 

Zuid-Afrika 

– Kathy Dewitte, opdrachthouder internationalisering, 

opleidingsdirecteur PBA in het bedrijfsmanagement, bachelor of 

International Business Management, PBA in het 

officemanagement 
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– Geertrui Van den Berghe, opdrachthouder internationalisering 

PBA in het onderwijs: kleuteronderwijs 

– Marijke Decleir, opdrachthouder internationalisering, 

opdrachthouder kwaliteitszorg PBA in het sociaal werk 

– Annelies Huysentruyt, opdrachthouder internationalisering PBA in 

de verpleegkunde 

– Bart Dewaele, General Director, VVOB (extern)  

– Séverine Van der Stighelen, voorzitter Forum Internationalisering 

(FORINT), dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering 

– Robin Maeckelberghe, medewerker dienst communicatie 

– Lut De Jaegher, opdrachthouder internationalisering PBA in het 

onderwijs: secundair onderwijs 

– Juanita Bester, strategische partner VLIRUOS/KOI, Universiteit 

van Stellenbosch – Skype-sessie (extern) 

16.00 – 16.15 Reflectie reviewcommissie 

16.15 – 17.30 Panelgesprek studenten en alumni 

– Camille Wets, student die internationaal gaat, PBA in de 

verpleegkunde 

– Lotte Moerman, student die internationaal gaat, PBA in de 

ergotherapie 

– Laura Van Bladel, student/recente alumnus die internationaal is 

gegaan (Erasmus), PBA in het sociaal werk 

– Laure Vanhaelemeersch, student/recente alumnus die 

internationaal is gegaan (Nepal) 

– Bo Dutrieue, student i@home, PBA in het onderwijs: lager 

onderwijs 

– Pauline Mostrey, student i@home, PBA in het onderwijs: 

secundair onderwijs 

– Margot Guillemin, student Bachelor of International Business 

Management 

– Alireza Montazeriha, student Bachelor of International Business 

Management 

– Nadia Dabboussi, inkomende student event management studies 

– Carolin Schneider, inkomende student PBA in het 

communicatiemanagement 

– Elke Paulus, student buddy huiswerkbegeleiding Gent, 

Kompanjon vzw 

– Evelien Fant, student PBA in de podologie: voetscreening bij 

kansarmen 

17.30 – 17.45 Reflectie reviewcommissie 

17.45 – 18.15 Eventueel aanvullende informatie (indien gewenst) 
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Programma 24 november 2016 
 

 

Verticale trail: opleiding PBA in de journalistiek 

 

09.00 – 10.00 Presentatie 

10.00 – 10.30 Koffiepauze en reflectie reviewcommissie 

10.30 – 11.20 Panelgesprek directie, medewerkers, studenten en werkveld (1) 

– Esther van Tilburg, opleidingsdirecteur PBA in de journalistiek en PBA 

in het communicatiemanagement 

– Rik Van Welden, opleidingscoördinator 

– Sophie Lersch, opdrachthouder integrale kwaliteitszorg 

– Roeland Pype, docent en HOC-antenne 

– Katheline De Lembre, docent 

– Jo Valvekens, verantwoordelijke crossmediale projecten 

– Gert-Jan van Egdom, docent en opdrachthouder communicatie 

– Emma Derweduwen, student schijf 2, lid van de opleidingsraad 

– Quinten Van Hoecke, student schijf 2-3, lid van de redactieraad van 

TANK (studententijdschrift) 

– Sven De Coninck, directeur REC (organisatie voor digital storytellers), 

REC en AHS organiseren samen het postgraduaat Digital Content & 

Journalism (extern aan de Arteveldehogeschool) 

11.20 – 11.35 Koffiepauze en reflectie reviewcommissie 

11.35 – 12.10 Panelgesprek directie, medewerkers, studenten en werkveld (2) 

12.10 – 12.30 Afrondend gesprek directie 

12.30 – 13.30 Lunch en reflectie reviewcommissie  

13.30 – 14.00 Verplaatsing met taxi naar andere locatie 

 

Horizontale trail: nexus onderwijs-onderzoek; regionale verankering 

 

14.00 – 14.30 Presentatie: beleidsvisie nexus en regionale verankering in onderzoek 

– Kris Thienpont, directeur onderzoek en dienstverlening 

– Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd onderwijsontwikkeling en 

internationalisering 

14.30 – 15.10 Cases:  

– Studenten betrekken bij onderzoek: Tim Vanhove, docent, 

opdrachthouder onderzoek PBA in het sociaal werk 

– Onderzoeksresultaten structureel verwerken in het curriculum: Lien 

Beyls, docent, opleidingscoördinator PBA in de verpleegkunde 

– Onderzoek in de bachelorproef: Ilse De Bolster, curriculumcoördinator, 

lid opleidingsmanagementteam, PBA in het onderwijs: secundair 

onderwijs 

– HR: selectie en begeleiding docenten: Ine Hostyn, docent, 

opdrachthouder onderzoek en dienstverlening PBA in de pedagogie 

van het jonge kind 

15.10 – 15.30 Groeikansen voor de nexus onderwijs-onderzoek 

– Kris Thienpont, directeur onderzoek en dienstverlening 

– Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd onderwijsontwikkeling en 

internationalisering 

15.30 – 15.45 Koffiepauze en reflectie reviewcommissie 

15.45 – 16.45 Panelgesprek onderzoek: directie, medewerkers, werkveld en studenten 

– Kris Thienpont, directeur onderzoek en dienstverlening 

– Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd onderwijsontwikkeling en 

internationalisering 
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– Sarah Slock, verantwoordelijke onderwijsontwikkeling 

– Hatim El Sghiar, medewerker dienst onderzoek en dienstverlening 

– Catherine de Munck, commercieel manager FARYS (extern) 

– Kathleen Vermeersch, logopedist, Centrum Ambulante Revalidatie 

(CAR) Oostakker (extern) 

– Soumaya Zaougui, algemeen directeur CIBE communications, lid 

opleidingsadviesraad PBA in de journalistiek (extern) 

– Lien Beyls, docent, opleidingscoördinator PBA in de verpleegkunde 

– Ilse De Bolster, curriculumcoördinator, lid opleidingsmanagementteam, 

PBA in het onderwijs: secundair onderwijs 

– Tim Vanhove, docent, opdrachthouder onderzoek PBA in het sociaal 

werk 

– Ine Hostyn, docent, opdrachthouder onderzoek en dienstverlening PBA 

in de pedagogie van het jonge kind 

– Thomas Petit, student PBA in het sociaal werk 

– Jens De Wulf, student PBA in de grafische en digitale media 

16.45 – 17.00 Reflectie reviewcommissie 

17.00 – 17.30 – Panelgesprek regionale verankering 

– Kris Thienpont, directeur onderzoek en dienstverlening 

– Imran Uddin, directeur onderwijs en studentenbeleid 

– Johan Veeckman, algemeen directeur 

– Tomas Legrand, directeur financiën en personeelsbeleid, algemeen 

directeur vanaf februari 2017 

– Caroline Detavernier, opleidingsdirecteur PBA in het onderwijs: 

kleuteronderwijs, PBA in de pedagogie van het jonge kind 

– Kathy Dewitte, opleidingsdirecteur PBA in het bedrijfsmanagement, 

PBA in het officemanagement, Bachelor of International Business 

Management 

– Patricia Claessens, opleidingsdirecteur PBA in de verpleegkunde, PBA 

in de vroedkunde, PBA in de mondzorg 

  
 
Programma 25 november 2016 
 

 
Derde trail: regie – zie adviesrapport 
 

09.00 – 12:30 Derde trail 

12.30 – 14.00 Lunch en reflectie reviewcommissie 

14.00 – 15.30 Overleg reviewcommissie 

15.30 – 16.15 Terugkoppeling algemene directie  

16.15 – 17.15 Afscheidsdrink 
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Bijlage 3: Overzicht van de bestudeerde documenten 
 

Van tevoren zijn aan de commissie ter beschikking gesteld: 

 

– Kritische Reflectie 

– Regierapportage 

– Accreditatieportret 

– Verslag bestuurlijk overleg 

– Lijst mogelijke focusthema’s 

– Onderwijsvisie en meest recente strategische beleidsplan 

– Organigram 

– Schematisch overzicht kwaliteitszorgsysteem 

 

De volgende documenten zijn gebruikt voor de review en/of lagen ter inzage: 

– Het meest recente jaarverslag 

– Eventueel beperkte documentatie die cruciaal is voor een goed begrip van 

beleidsdoelstellingen 

 

Voor de horizontale en de verticale review trails zijn de volgende documenten 

aangeleverd: 

 
Internationalisering 

– PowerPoint: Internationalisering aan de Arteveldehogeschool. 

– Instellingsreview, horizontale trail  

 

Nexus onderwijs/onderzoek  

– PowerPoint presentatie: Nexus onderzoek en onderwijs – instellingsreview (24 

november 2016) 

– Nexus Onderwijs/onderzoek in de Arteveldehogeschool (document met een 

overzicht, ter zitting overhandigd op vraag van de commissie) 

 
Professionele Bachelor in de logopedie en de audiologie 

– PowerPoint verticale trail PBA LOA (23 november 2016) 

– Zelfevaluatierapport audit PBA LOA (1 december 2015) 

– Auditrapport PBA LOA  (16 december 2015) 

– Auditvragenlijst PBA-LOA in functie van de opleidingsaudit op Dinar 

– Akwaris voor PBA-LOA op Dinar 

– Tool rond toetsbeleidsprisma 

– http://www.arteveldehogeschool.be/elpa/logopedie/toetsbeleidsprisma 
 

Professionele Bachelor in de journalistiek 

– Hand-outs van de presentatie (om mee te nemen) 

– Herstelplan (28 maart 2014) 

– Opvolging herstelplan (15 december 2015) 

– Opvolging herstelplan (3 november 2016) 

– Realisaties 2013-2016 

– Opleidingsplan 2015-2020 (zonder indicatoren) 

– Opleidingsplan 2015-2020 (met indicatoren) 

– Verslagen begeleidingscommissie 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen 
 

 

AKWARIS  Arteveldehogeschool Kwaliteitszorg Registratie- en 

Informatiesysteem 

DINAR Digitaal geïntegreerd platform Arteveldehogeschool 

PBA  Professionele bachelor 

PWO Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
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NVAO 
 

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun 

kwaliteitscultuur. Op basis van NVAO's oordelen worden opleidingen in het hoger 

onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal 

en werkt internationaal. 

 

NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het evaluatierapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het oog op de 

beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van Arteveldehogeschool 

 

 

Aanvraagnummer  4386 
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Evaluatierapport Instellingsreview 

Arteveldehogeschool 
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Samenstelling: NVAO Afdeling Vlaanderen 

 

NVAO  

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

Parkstraat 28 ⁄ 2514 JK Den Haag 

Postbus 85498 ⁄ 2508 CD Den Haag 

Nederland 

T 31 70 312 23 00 

E info@nvao.net 

 

www.nvao.net 

 

http://www.nvao.net/

