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voorwoord 
 

 

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

motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de 

onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Optiek en optometrie in Vlaanderen. 

 

 

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de 

continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de 

accreditatie van de opleiding.  

 

 

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

Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in 

artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. 

 

 

Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer 

bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste 

plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan 

de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te 

handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts 

een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie 

slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. 

 

 

De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. 

De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de 

voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de 

secretaris van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht 

hebben uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Vandewalle    Bert Hoogewijs 

secretaris-generaal   voorzitter 
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Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Optiek en optometrie  

1.1 inleiding 

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

professioneel gerichte bacheloropleiding Optiek en optometrie aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, die zij op 

14, 15 en 16 december 2011 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. 

 

Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de 

kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 

 

 

 

1.2 de visitatiecommissie 

1.2.1 samenstelling 

De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, september 2008. Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger 

Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd 

samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in haar vergadering van 2 september 2011. 

 

 

De visitatiecommissie: 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Wim Werrelman 

Onderwijsdeskundige:  Rita Duchêne 

Domeindeskundige:  Brigitte Denis 

Domeindeskundige:  Bart Leroy 

Student:   Julie De Block 

 

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

 

 

Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de 

opleiding Optiek en optometrie waren dit: 

 

Projectbegeleider:    Dries Froyen  

Secretaris:    Nicole Catthoor 

 

 

 

1.2.2 taakomschrijving 

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

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

- een integraal oordeel over de opleiding; 

- suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. 
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1.2.3 werkwijze 

De visitatie van de opleiding Optiek en optometrie aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die 

is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, september 2008.  

 

Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. 

 

- fase 1, de installatie van de commissie; 

- fase 2, de voorbereiding; 

- fase 3, het visitatiebezoek; 

- fase 4, de schriftelijke rapportering. 

 

 

 

Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie 

 

 

Op 13 oktober 2011 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd.  

 

De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het 

visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, september 2008 en een 

toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische 

afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen 

eindwerken en/of stageverslagen. 

 

 

 

Fase 2 De voorbereiding 

 

 

De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding 

bezorgd.  

 

Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen 

en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een 

synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op 

basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris 

kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie.  

 

 

 

Fase 3 Het visitatiebezoek 

 

 

De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie 

van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een 

representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie 

werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de 

beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de 

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

 

Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de 

bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de 
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gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel 

per facet en per onderwerp gegeven.  

 

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

ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit 

te spreken. 

 

 

 

Fase 4 De schriftelijke rapportering 

 

 

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

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

ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. 

Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor 

verbetering geformuleerd. 

 

Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogeschool gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding 

op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken.  

 

Het opleidingsrapport wordt samengebracht in het visitatierapport van de professioneel gerichte bacheloropleiding 

Optiek en optometrie, dat op 7 juni 2012 gepubliceerd wordt. 

 

 

 

1.2.4 oordeelsvorming 

 

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

onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken.  

 

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

compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met 

de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt 

voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten.  

 

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

Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit 

aangegeven in het rapport. 

 

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

domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in 

andere instellingen van hoger onderwijs.  

 

Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, september 2008. Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: 

“onvoldoende”, “voldoende”, “goed” en “excellent”. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de 

opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel “voldoende” of “onvoldoende” 

luiden. 
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1.3 indeling van het rapport 

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het 

domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld.  

 

In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleiding. 
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Hoofdstuk 2 Het domeinspecifiek referentiekader Optiek en optometrie  

2.1 inleiding 

Voor iedere (groep van) opleiding(en) wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de 

commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de 

opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure
1
 aan voor 

de opstelling ervan.  

 

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een 

opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in 

de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel 

inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen 

voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk.  

 

 

 

2.2 domeinspecifieke competenties 

2.2.1 gehanteerde input 

referentiekaders van de opleidingen: 

- Hogeschool-Universiteit Brussel 

 

 

bronnen: 

- Het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap op de Structuur van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen van 

2003 (het Structuurdecreet) 

- Opleidingsprofiel van Institut d’Optique Raymond Tibaut – Bruxelles 

- Beroepscompetentieprofiel Optometrist (2010), Optometristen vereniging Nederland 

 

 

 

2.2.2 domeinspecifieke competenties 

Assessor:  

- kan zorgvuldig meten, testen en waarnemen; 

- zet een assessment op vanuit een relevant, wetenschappelijk onderbouwd optometrisch model, met inbegrip 

van anamnese, rekening houdend met de zorgvraag/adviesvraag van de cliënt of het cliëntsysteem; 

- selecteert de nodige optometrische assessmentmethoden/metingen; 

- selecteert de specifieke metingen ifv het aanmeten van een optisch hulpmiddel; 

- voert het assessment op een cliëntgerichte, gestandaardiseerde en zo objectief mogelijke manier uit; 

- analyseert de bekomen resultaten en formuleert de probleemstelling over de vastgestelde afwijkingen van het 

zien; 

- analyseert, indien van toepassing, het optisch voorschrift omtrent correctie en/of compensatie van 

brekingsafwijking van het oog. 

 

                                                           
1
  De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA 

www.vlhora.be onder de rubriek visitatie & accreditatie. 

 

http://www.vlhora.be/
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Zorgverlener: 

- stelt een optometrisch handelingsplan op; 

- selecteert de gepaste handelingsmodellen in functie van de visuele (re)educatie/training; 

- bepaalt in overleg met de cliënt het meest aangewezen optisch hulpmiddel; 

- voert de visuele educatie/training cliëntgericht uit en stuurt zijn interventie indien nodig bij; 

- levert het meest aangewezen optisch hulpmiddel, na controle van het door de fabrikant geleverde product, 

aan de cliënt af; 

- evalueert het effect van de interventie (visuele educatie/training en/of gebruik van een optisch hulpmiddel) in 

relatie tot de zorgnood; 

- bezit een klantvriendelijke, eerlijke en betrokken houding in relatie met de patiënt/klant; 

- functioneert binnen een multidisciplinair referentiekader (optiek, optometrie, oftalmologie en orthopsie), met 

een actief verwijsbeleid; 

- beheert het dossier van de klant/patiënt op een verantwoorde manier en volgens (inter)nationale richtlijnen 

betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Adviseur:  

- geeft op een goede, duidelijke en betrokken manier uitleg, voorlichting en adviezen; 

- adviseert en informeert de cliënt gericht over het vastgestelde visuele probleem, visuele hygiëne en geeft 

ergonomische adviezen; 

- adviseert de cliënt gericht over mogelijke optische hulpmiddelen (bril, contactlenzen, low vision,andere 

optische hulpmiddelen) of kunstogen; 

- geeft de cliënt informatie over onderhoud en gebruik van het optisch hulpmiddel (inclusief onderhouds-, 

contactlens- en kunstoogvloeistoffen) en nazorg. 

 

Technicus:  

- bezit handigheid en automatisme; 

- slijpt geleverde glazen nauwgezet op maat en volgens voorschrift en monteert ze in het montuur; 

- richt het montuur uit en verricht nodige herstellingen aan bestaande brillen; 

- assembleert en herstelt low-vision hulpmiddelen en andere optische hulpmiddelen. 

 

Ondernemer en beheerder:  

- kan een bedrijf opzetten, kan omgaan met collega’s en medezorgverleners en kan leiding geven; 

- legt de nodige contacten en vervult de nodige formaliteiten om een zelfstandige optometriepraktijk te kunnen 

opstarten; 

- neemt de nodige beslissingen tot aanschaf, inkoop en beheer van goederen, op basis van product- en 

marktkennis, en voert ze uit; 

- beheert de onderneming gepast (marketing; organisatiestructuur; exploitatie, fiscale, financiële en 

boekhoudkundige verplichtingen nakomen; personeelsbeheer); 

- beheert de cliëntenadministratie; 

- verzorgt de individuele financiële afwikkeling en houdt indien van toepassing rekening met de financiële 

administratie over sociale zekerheid (RIZIV), verzekeringen en Vlaams Fonds; 

- kent de wetgeving en de limieten van het beroep, zoals het ambtsgeheim. 

 

 

 

2.3 besluit 

De commissie wenst op te merken dat de opleiding Optiek en Optometrie, twee sterk verschillende domeinen 

omvat, waarbij geen volledige duidelijkheid bestaat over de ambitie en het werkveld dat de opleiding nastreeft. 

 

Hierover wenst de commissie tijdens het visitatiebezoek met de opleiding te reflecteren. 
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deel 2 

 
 

opleidingsrapport 
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Hogeschool-Universiteit Brussel  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Optiek en optometrie aan de 

Hogeschool-Universiteit Brussel  

 

De opleiding bachelor in de Optiek en optometrie behoort tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Reeds 

op 1 januari 2003 leidde de samenwerking tussen de 3 Brusselse onderwijsinstellingen IRIS Hogeschool, 

Katholieke Hogeschool Brussel en de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) tot de oprichting van de 

Europese Hogeschool Brussel. Op 5 juli 2007 werd een intentieverklaring ondertekend voor de samenwerking 

van EHSAL, Katholieke Universiteit van Brussel (KUB), HONIM en VLEKHO, die later de naam kreeg 

'Hogeschool-Universiteit Brussel'. Vanaf het academiejaar 2010-2011 is er een integratie met KAHO-Sint-Lieven. 

De HUB maakt deel uit van de Associatie K.U.Leuven, die sinds 11 juli 2003 een formeel samenwerkingsverband 

vormt.  

 

De HUB biedt professionele en academische opleidingen aan. De professionele bacheloropleidingen situeren 

zich in de studiegebieden gezondheidszorg (vier opleidingen en één bachelor-na-bachelor), handels-

wetenschappen en bedrijfskunde (drie opleidingen), onderwijs (drie opleidingen), en sociaalagogisch werk (drie 

opleidingen). Bij de academische opleidingen zijn er de faculteiten rechten (met een academische bachelor en 

drie master-na-masters), economie en management (zes masters en een master-na-master) en taal en letteren 

(twee academische bachelors en vier masters). De hogeschool telt drie campussen. 

 

De opleiding Optiek en optometrie behoort tot het studiegebied Gezondheidszorg, samen met de opleidingen 

Medische beeldvorming, Ergotherapie en Verpleegkunde. Zij is sedert 1 september 2009 gevestigd op de 

gloednieuwe gebouw Terranova, Blekerijstraat 23 te Brussel, met als doel een geïntegreerd onderwijs- en 

zorgcentrum uit te bouwen samen met de structurele partner Sint-Janziekenhuis Brussel. De opleiding maakt 

daarnaast gebruik van drie andere gebouwen die allemaal tot de campus Brussel behoren: Hermes, T’Serclaes 

en Erasmus. Deze professionele bacheloropleiding is uniek in Vlaanderen, maar er zijn wel opleidingen tot 

opticien in het hoger secundair en in het volwassenenonderwijs. De opleiding biedt geen afstudeerrichtingen aan. 

In het academiejaar 2010-2011 schreven 101 studenten in voor de opleiding Optiek en optometrie. 

 

 



 

 
1 8  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  O p t i e k  e n  o p t o m e t r i e  

Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

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

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

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

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

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

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft volgens de commissie gekozen voor een ambitieus competentieprofiel. Uit het 

zelfevaluatierapport leidt de commissie af dat de opleiding mikt op goed gevormde bachelors met enerzijds brede 

algemene en anderzijds duidelijke beroepsspecifieke competenties. In het recente verleden heeft de opleiding 

hard gewerkt aan een hervorming van het competentieprofiel en in het academiejaar 2011-2012 heeft zij haar 

competentieprofiel opnieuw gewijzigd. Zo kwam zij tot twaalf competenties, met name zes generieke en zes 

beroepsspecifieke. De opleiding heeft de algemene HUB-competenties en de opleidingsspecifieke competenties 

Optiek & optometrie op elkaar afgestemd met de bedoeling om het voorheen bestaande competentieprofiel te 

vereenvoudigen, te concretiseren en nog beter af te stemmen op het niveau 6 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur. In haar studie om tot dit nieuwe profiel te komen heeft zij het opleidings- en beroepsprofiel 

van VLOR voor ogen gehouden, evenals het Europees model van de European Council of Optometry and Optics.  

De twaalf competenties die thans voorop staan, zijn aldus beschreven in het zelfevaluatierapport: 

- handelen vanuit een actief inzetbaar biomedisch kennisbestand en de optica als wetenschap; 

- handelen vanuit een evidence based en beroepsspecifiek referentiekader; 

- respectvol handelen in een evoluerende multiculturele samenleving; 

- opbouwen van intra- en interprofessionele relaties in het kader van professionele oogzorg; 

- loyaal en duurzaam handelen in een professionele context; 

- individueel en professioneel ontwikkelen en evolueren; 

- opzetten en uitvoeren van een visueel assessment; 

- opstellen van het meest aangewezen handelingsplan in overleg met de cliënt; 

- individualiseren van het relevante optisch hulpmiddel; 

- verlenen van relevante visuele (re)educatie; 

- adviseren van de cliënt en zijn omgeving; 

- organiseren en beheren van een onderneming. 

 

De opleiding beoogt een hoger opgeleide professionele bachelor te vormen, die actief is als één van de actoren 

binnen de oogzorg: hij moet zorg dragen voor het behalen van een optimaal visueel resultaat bij de individuele 

cliënt in samenwerking met andere disciplines. Dit kan gebeuren in de winkel van de opticien, maar eveneens in 

de setting van een ziekenhuis of een gezondheidscentrum. Daarom moet deze bachelor zowel autonoom kunnen 

functioneren als professioneel kunnen samenwerken in een team en ook gericht kunnen doorverwijzen. De 
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opleiding ziet de nood aan grondige kennis van de biomedische wetenschappen, de optica en evidence based 

practice en heeft deze verankerd in haar doelstellingen. De commissie is van mening dat de opleiding heldere en 

goed omschreven doelstellingen heeft geformuleerd. Er is een duidelijke evolutie in de recente hervormingen van 

het competentieprofiel en de opleiding heeft haar doelstellingen verwoord conform de wettelijke vereisten voor 

een bacheloropleiding. 

 

De opleiding, zo blijkt uit lezing van het zelfevaluatierapport en uit diverse gesprekken, mikt op een beduidend 

hoger beroepsniveau dan het beroep van opticien op niveau van het hoger secundair of van het 

volwassenenonderwijs. Zij kiest duidelijk voor de opleiding tot 'opticien-optometrist'. Het wettelijk kader biedt hier 

niet veel steun. Voor de wettelijke erkenning van de beroepsuitoefening in België geldt het koninklijk besluit van 

21 december 2006 betreffende de beroepstitel ‘Opticien’ en de hierbij horende kwalificatievereisten. Uit het 

zelfevaluatierapport, de toegevoegde documenten en uit wat de commissie tijdens het bezoek vaststelde blijkt dat 

de opleiding zeker beantwoordt aan deze criteria. De huidige wetgeving is echter achterhaald, zij voldoet niet 

meer aan de evoluties in het beroepenveld. Volgens de opleiding moet de wetgeving dringend aangepast te 

worden naar het Europese model. Daar is sprake van drie profielen: de opticien die brillen vervaardigt op 

voorschrift en verkoopt, de opticien-optometrist die de oogmeting uitvoert, brillen vervaardigt en verkoopt en de 

optometrist die een volledige oogmeting uitvoert, een handelingsplan opstelt en uitvoert, adequate hulpmiddelen 

voorschrijft en aanpast, anomalieën en pathologieën van het oog opspoort, gepast multidisciplinair doorverwijst 

naar de huisarts, de orthopedagoog of binnen het veld van de oogzorg en oftalmologie, en – in sommige landen – 

medicatie voorschrijft en toedient. De Angelsaksische landen en Nederland zijn hierin het meest vooruitstrevend. 

Om de afgestudeerden een erkende beroepstitel te garanderen ziet de opleiding zich dan ook genoodzaakt 

competenties betreffende de 'optiek' aan te leren. Bovendien wil ze de evoluties in het beroepenveld volgen en 

dus ook een groot deel ‘optometrie’ in haar programma opnemen. De commissie heeft waardering voor deze 

progressieve opstelling, die zeer ambitieus is.  

 

De commissie stelt met genoegen vast dat dit nieuwe competentieprofiel en de concretisering ervan geen 

eindpunt is maar dat de opgaande lijn, die er in het verleden al was, in de toekomst onverminderd verder gezet 

zal worden binnen deze opleiding. Het zoeken en blijven zoeken naar verbetering en verdieping dwingt respect 

af. Het wettelijk kader, dat geen duidelijkheid biedt, en daarom een belemmerende factor is, heeft de opleiding 

toch niet geremd in haar ambities. 

 

De commissie stelt vast dat de aanzet en de aandacht voor internationalisering binnen de opleiding aanwezig zijn 

maar ziet dit niet expliciet vertaald in de competenties. Zij beveelt aan de internationale component expliciet op te 

nemen in de competenties.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt aan de internationale component expliciet in de competenties op te nemen. 

 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

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

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

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

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

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

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In het bovenstaande is beschreven hoe de domeinspecifieke competenties tot stand gekomen zijn en hoe de 

opleiding streeft naar een hedendaagse invulling van het opleidingsprofiel, dat kan leiden tot een 

beroepsbeoefenaar zoals het Europese model dit beschrijft. Het opleidingsprofiel werd, aldus het 

zelfevaluatierapport, opgemaakt door vertegenwoordigers van het beroep, de beroepsvereniging en 

afgevaardigden uit het onderwijs en de gezondheidszorg. De kern van dit profiel gaat om de vaardigheden 

methodisch handelen, visueel hulp verlenen, rapporteren, samenwerken, beheren, ondernemen en ontwikkelen 

van het beroep. De commissie stelt vast dat de beoogde doelstellingen afgestemd zijn op de behoeften van het 

werkveld. Uit de gesprekken met de werkveldvertegenwoordigers blijkt de tevredenheid over de inspanningen die 

de opleiding hiervoor deed en over de wisselwerking die maakt dat men de vinger aan de pols houdt voor nieuwe 

ontwikkelingen. De opleiding neemt een actieve rol in de totstandkoming van een overlegplatform rond de 

professionele oogzorg in België. De stand van zaken wordt gerapporteerd in het kernteam en in de 

resonantieraad, waar het werkveld vertegenwoordigd is. 

  

De opleiding heeft zich gebenchmarkt ten aanzien van internationale standaarden. Het zelfevaluatierapport 

beschrijft dat de opleiding bij het opstellen van haar doelstellingen de richtlijnen van de European Council of 

Optometry and Optics (ECOO) heeft geraadpleegd. Hierbij zijn 27 Europese landen betrokken. De commissie 

stelt vast dat het opleidingsprofiel voor het aspect optometrie de benchmarking met Frankrijk doorstaat, maar niet 

met landen zoals de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Zoals reeds hoger 

beschreven zijn er binnen het Europees model drie profielen binnen de optiek en optometrie. De opleiding wil 

duidelijk aspecten van optometrie in haar doelstellingen opnemen, maar kan niet anders dan ook uitgebreid 

aandacht te schenken aan optiek. Deze discrepantie tussen de beschermde beroepstitel en de veel bredere 

doelstellingen van de opleiding leidt tot een overladen opleidingsprofiel. De commissie heeft bewondering voor de 

ambitie, maar vraagt de opleiding ermee rekening te houden dat dit valse verwachtingen kan scheppen bij 

abituriënten omdat niet alle doelstellingen op voldoende diepgaand kunnen worden gerealiseerd (zie ook facet 

2.1). 

 

Het zelfevaluatierapport beschrijft hoe de beoogde competenties de basis vormen voor het formuleren van de 

doelstellingen van opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten. De doelstellingen staan per opleidingsonderdeel 

beschreven in de ECTS-fiches. Alle docenten zijn betrokken bij het invullen van de doelstellingen per 

opleidingsonderdeel. Tijdens de gesprekken kon de commissie vaststellen dat de doelstellingen gekend zijn bij de 

docenten. Ook de communicatie naar de studenten is duidelijk. Tijdens de gesprekken met de studenten en uit de 

resultaten van de accreditatiescan blijkt dat studenten op de hoogte zijn van de doelstellingen en de 

informatieverstrekking vanuit de opleiding en de docenten waarderen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt rekening te houden met de consequenties van een zeer ambitieus opleidingsprofiel. 
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Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en oriëntatie: goed  

facet 1.2, domeinspecifieke eisen: goed 

 

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

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

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

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

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

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

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft een competentiematrix opgesteld waarin alle opleidingsonderdelen worden gekoppeld aan de 

te bereiken competenties. Op basis van de beschikbare documenten en de gesprekken met de 

verantwoordelijken heeft de commissie vastgesteld dat de competentiematrix doordacht en in gezamenlijk overleg 

tot stand is gekomen. De docenten werden hierbij betrokken zodat ook voor hen de link tussen competenties, 

kerndoelen en opleidingsonderdelen duidelijk is. Het kernteam van de opleiding speelt nu in dit proces een 

belangrijke rol, terwijl dit voorheen gebeurde door de individuele docent. De coherentie van de kerndoelen en de 

transparantie ten aanzien van de studenten zijn daardoor verbeterd, een fragmentering van doelstellingen wordt 

vermeden. De kerndoelen en het beoogde evaluatieniveau worden automatisch ingevoerd in de ECTS-fiches. 

Jaarlijks gebeurt er een evaluatie en actualisering.  

 

De commissie is van mening dat het programma competentiegericht is opgebouwd. Er werd een goede 

concretisering uitgewerkt naar kerndoelen. De opleiding zet in het programma de optometrie centraal. De 

commissie stelt vast dat er niet alleen aandacht besteed wordt aan de noodzakelijke theoretische 

achtergrondinformatie maar gelijktijdig ook aan de vaardigheden en de attitudeontwikkeling zodat de student 

bekwaam is om de nodige visuele zorg en advisering te verlenen aan de cliënten. Er is ook aandacht voor 

samenwerkings- en ondernemingscompetenties en competenties met betrekking tot levenslang leren. Uit de 

gesprekken met de studenten, de alumni en het werkveld blijkt dat competenties omtrent ondernemen en optiek 

uitgebreider aan bod mogen komen (zie ook facet 6.1). 

 

Het programma is opgebouwd aan de hand van een aantal leerlijnen. Een leerlijn is een inhoudsgebied waarin 

kennis en vaardigheden aangebracht worden als een betekenisvol geheel en zij doorheen de drie opleidingsfasen 

progressief ontwikkeld worden. De leerlijnen zijn opgebouwd uit opleidingsonderdelen. De leerlijnen humane 

wetenschappen, biomedische wetenschappen, gezondheidsorganisatie en wetenschappelijke vorming vormen 

samen het beroepsondersteunende deel. Zij staan voor 40% van de studiepunten. De leerlijnen 

beroepsspecifieke wetenschappen, geïntegreerd vaardigheidsonderwijs en professionele ontwikkeling maken het 

beroepsspecifieke deel uit en staan voor 60% van de studiepunten.  

 

In de eerste en tweede opleidingsfase is er aandacht voor algemeen vormende opleidingsonderdelen als filosofie, 

ethiek en religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) enerzijds, en psychologische opleidingsonderdelen 

anderzijds. Ook een opleidingsonderdeel als gezondheidszorgorganisatie kijkt verder dan de loutere oogzorg. De 

wetenschappelijke aspecten in het programma komen aan bod in opleidingsonderdelen zoals anatomie, 

fysiologie, en farmacologie en ook in de specifiek wetenschappelijke opleidingsonderdelen rond optiek en 

optometrie. Doorheen de drie opleidingsfasen lopen de opleidingsonderdelen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

en evidence based practice, wat ondermeer een degelijke voorbereiding op de bachelorproef is. De commissie 

stelt vast dat de opleiding op deze manier niet eng beroepsgericht opleidt, maar ook aandacht besteedt aan 
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bredere bachelorcompetenties en aan het wetenschappelijk handelen. Uit de gesprekken met de studenten en de 

alumni bleek dat zij niet altijd de relevantie inzagen van het opleidingsonderdeel POP. Zij zien het, vooral in de 

eerste fase van hun opleiding, te veel als een reeks verplichte en soms vervelende opdrachten, zonder veel 

relevantie voor de beroepspraktijk. Toch is de commissie positief over het opleidingsonderdeel POP. Ze vraagt de 

doelgerichtheid en validiteit hiervan wel te bewaken. Verder zag de commissie graag meer aandacht voor de 

attitude leren leren en voor medisch-diagnostische vaardigheden, in het bijzonder de oftalmoscopie. 

 

De domeinspecifieke vaardigheden worden aangeleerd in de opleidingsonderdelen 'skillslab', die eveneens over 

de drie jaren lopen. Volgens het zelfevaluatierapport en het actualiseringsrapport heeft de opleiding hier een 

geïntegreerd vaardigheidsonderwijs voor ogen: men combineert theoretische input en praktijkhandelingen, die 

men aan de studenten aanleert in een stijgende graad van moeilijkheid en van zelfstandig werken met cliënten.  

 

Doordat de doelstellingen nogal ambitieus zijn (zie ook facet 1.2) is het niet evident om ze te vertalen in een 

driejarig bachelorprogramma. Tijdens de gesprekken blijkt meermaals de wens van de opleiding om het 

programma uit te breiden met een extra jaar. Gezien dit momenteel niet voorzien is voor professionele 

bacheloropleidingen, kan de commissie slechts vaststellen dat de studenten niet alle competenties op een 

gelijkaardig diepgaand niveau kunnen behandelen. De commissie apprecieert de ambities van de opleiding, maar 

vraagt aandacht voor voldoende uitdieping van ten minste de kerndoelen. De commissie suggereert om een 

duidelijke en realistische keuze te maken over welke competenties op een diepgaand, en welke op een 

oppervlakkiger niveau aan bod moeten komen in het programma.  

 

De opleiding heeft in de eerste twee jaren geen keuze-opleidingsonderdelen voorzien, dit om de studenten een 

zo breed mogelijke basis mee te geven. Zowel de studenten als de afgestudeerden geven nochtans aan dat zij 

een keuzemogelijkheid zouden appreciëren. Tijdens de gesprekken met de opleiding wordt aangehaald dat de 

student zich kan specialiseren in de opleidingsonderdelen stage en eindwerk. Zo kan de student in het derde jaar 

kiezen voor het invullen van de 5 stageweken: de student heeft de keuze tussen optiek en optometrie, functionele 

optometrie, contactologie, low vision en ziekenhuisstage. Gezien de ambitie om zowel optiek als optometrie aan 

te bieden en gezien het spectrum aan specialisaties binnen ieder domein, vraagt de commissie aan de opleiding 

om te overwegen of de studenten zich meer kunnen specialiseren aan de hand van een aantal 

keuzeopleidingsonderdelen. 

 

Uit het zelfevaluatierapport en het actualiseringsrapport blijkt aandacht voor de internationale dimensie. Op 

instellingsniveau bestaat het Centrum Internationalisering Professionele Opleidingen. Dit centrum faciliteert en 

coördineert zowel docenten- als studentenuitwisselingen en ondersteunt allerhande internationale projecten. De 

opleiding heeft een ankerpersoon internationalisering die voor dit aspect ondersteuning krijgt van de coördinator 

internationalisering op instellingsniveau. De commissie is positief over de vertaling van het internationale aspect 

in het opleidingsprogramma. Er zijn de twee verplichte weken buitenlandse stage (ook al betekent dit soms enkel: 

stage lopen in een optiekketen aan de andere kant van de taalgrens, of buitenlandse congressen volgen), er zijn 

de MIP-dagen, die staan voor een multicultureel en internationaal project en er is de vijfweken-stage die in het 

buitenland kan plaatsvinden. Aangezien het beroep in verschillende landen verschillend wordt omkaderd en 

ingevuld, betekent deze stage volgens de commissie zeker een meerwaarde voor de studenten. Na het gesprek 

met de verantwoordelijken internationalisering stelde de commissie vast dat er ambitie is om het internationale 

aspect nog meer te integreren, een groter netwerk uit te bouwen, docentenmobiliteit te promoten en streefdoelen 

vast te leggen.  

 

Uit het zelfevaluatierapport blijkt dat de opleiding gedurende de laatste jaren aanzienlijk heeft geïnvesteerd in 

programmahervormingen. De knowhow van de docenten wordt er sterk bij betrokken via zes vakwerkgroepen, 

namelijk humane wetenschappen, biomedische wetenschappen, gezondheidsorganisatie, wetenschappelijke 

vaardigheden, optiek en optometrie, en POP. De docenten zijn in vakwerkgroepen ondergebracht volgens de 

inhoudelijke clusters. Elke vakwerkgroep inventariseert voor de competenties uit het competentieprofiel welke 

input aan kennis, vaardigheden en attitudes moet aangereikt worden. Men besteedt aandacht aan een 

progressieve inhoudsopbouw en competentieontwikkeling doorheen de drie opleidingsfasen. Uit het 

actualiseringsrapport blijkt dat de opleiding recent een evaluatie en bijsturing van het curriculum doorvoerde, dit 
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na bespreking met docenten en studenten en de resonantieraad. De commissie ziet en waardeert in de opleiding 

en in de hogeschool een constante zorg voor evaluatie, zelfreflectie en verbetering van het programma.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt aan om de studenten intrinsiek te motiveren zodat zij overtuigd zijn van de zin van het 

opleidingsonderdeel POP. Dit kan door de validiteit van het opleidingsonderdeel duidelijker te communiceren, de 

bureaucratie errond te verminderen en te zoeken naar een doelgerichtere methodiek. 

 

Verder zag de commissie graag meer aandacht voor ondernemingscompetenties, voor optiek, voor de attitude 

leren leren en voor medisch-diagnostische vaardigheden, in het bijzonder de oftalmoscopie. 

 

De commissie suggereert om een duidelijke en realistische keuze te maken over welke competenties op een 

diepgaand en welke op een oppervlakkiger niveau aan bod moeten komen in het programma.  

 

De commissie vraagt de opleiding te overwegen of de studenten zich kunnen specialiseren aan de hand van een 

aantal keuzeopleidingsonderdelen. 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

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

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

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

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

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding, aldus het zelfevaluatierapport, probeert een actueel en beroepsgericht opleidingsprogramma aan te 

bieden. De praktijklectoren, die verantwoordelijk zijn voor het geïntegreerd vaardigheidsonderwijs en voor de 

professionele ontwikkeling, zijn ook verbonden aan een praktijk (optiek, functionele optometrie, low vision, 

contactlenzen) of zijn tewerkgesteld in een ziekenhuis waardoor zij veel praktijkgerichte elementen kunnen 

inbrengen in hun onderwijs. In het curriculum is de praktijk bij uitstek verankerd binnen de leerlijnen geïntegreerd 

vaardigheidsonderwijs met de skillslabs en professionele ontwikkeling met werkveldervaring en met het POP. 

 

Ook de inbedding van de opleiding in het Brussels Health and Education Centre Terranova (zie ook facet 4.1) 

betekent voor de studenten een meerwaarde. Door de combinatie van onderwijs en dienstverstrekking op een 

locatie ontstaat er een wisselwerking die leidt tot projecten als: het WIG-project (wegwijs in gezondheidszorg) dit 

is een ontmoetingsdag met de gezondheidszorg, georganiseerd door de opleiding samen met het Sint-

Jansziekenhuis en de Brusselse Welzijnsraad. Tijdens ZOEF-momenten (zelfstandig oefenen) kunnen de 

studenten zelfstandig oefenen; in het klinisch centrum “Onder 4 ogen” worden cliënten door de studenten getest 

en geadviseerd. De studenten zijn volledig verantwoordelijk voor het beheer van het centrum. Tijdens de 

rondgang van de commissie werd uitgelegd dat een samenwerking op til is tussen de opleiding Optiek en 

optometrie en de vzw Lerni in het kader van functioneel optometrische begeleiding bij kinderen met 

leermoeilijkheden. Er is ook een voorstel tot samenwerking met het kinderdagverblijf 'de Ketjes' zodat de jonge 

kinderen door de studenten kunnen gescreend worden, bij wijze van oefening.  
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De stage zit onder de leerlijn werkveldervaring en omvat ongeveer 660 uren. Hierin zitten zowel de stage-uren in 

de reële beroepspraktijk als een projectweek en een verplichte internationale ervaring van twee weken. De 

doelstelling van de stage is: het adequaat leren handelen in een reële beroepscontext met een specifiek visueel 

probleem van een cliënt. Het vademecum ‘Werkveldervaring’ schrijft deze visie uit en is bestemd voor de 

studenten, de stagementoren en de stagebegeleiders. Naast visie en inhoud omvat dit vademecum ook de 

taakomschrijvingen, criteria omtrent de inhoud van het stageverslag en de evaluatiemodaliteiten. Om 

kwaliteitsvolle stageplaatsen te kunnen garanderen ontwikkelde de opleiding een lijst met criteria waaraan de 

stageplaats moet voldoen. De student is verantwoordelijk om een stageplaats te zoeken, maar wordt in zijn keuze 

begeleid door de stagecoördinator en/of de stagebegeleiders. Op geregelde tijdstippen wordt de kwaliteit van het 

stageproces bevraagd bij de studenten en de mentoren.  

 

De stagementoren zijn gediplomeerde opticiens en/of optometristen of, voor stages in een ziekenhuis, oogartsen. 

Het is de mentor die de student begeleidt in zijn leerproces en hem regelmatig feedback geeft. De mentor 

evalueert de stage aan de hand van de evaluatiecriteria uit het vademecum, dit in aanwezigheid van de student 

zelf en de stagebegeleider. De stagebegeleiders van de opleiding zijn praktijklectoren die borg staan voor het 

opvolgen, respecteren en handhaven van de doelstellingen en de visie van de opleiding. Zij begeleiden 

voornamelijk het leerproces van de student. Dit stageteam komt regelmatig samen en bewaakt de kwaliteit van 

het stageproces als geheel. Uit de gesprekken en uit de bevragingen blijkt dat het stageproces en de begeleiding 

van zowel mentoren als begeleiders naar wens verloopt. De commissie is positief over de uitgebreide 

stagemogelijkheden doorheen de hele opleiding. De commissie ziet een goede aanzet naar de stage als middel 

tot leren aan ervaring, maar de klemtoon ligt nog te veel op werkbegeleiding en te weinig op leerbegeleiding. Het 

concept van de stage biedt weinig mogelijkheden tot zelfreflectie. De stage wordt niet optimaal gebruikt om de 

vereiste competenties te verwerven. Daarnaast beveelt de commissie aan om de gedragsindicatoren voor de 

stage te verfijnen. 

 

In de eindproef moet de student de integratie van kennis en vaardigheden realiseren aan de hand van een 

specifiek onderwerp binnen Optiek en Optometrie. Ook een kritische en wetenschappelijk onderbouwde houding 

moet blijken uit de eindproef. De student moet dit werkstuk presenteren. De eindproef bestaat uit een 

literatuuranalyse van het onderwerp en een praktijkgedeelte, waarbij de student zijn probleemstelling en concept 

toetst aan het theoriedeel en hieruit zijn besluit trekt. De leerlijn evidence based practice bereidt de student voor 

op de eindproef: een aantal wetenschappelijke vaardigheden worden aangeleerd zoals het opzoeken en kritisch 

beoordelen van beroepsliteratuur en van verzamelde data, het correct refereren en citeren, het verwerken en 

interpreteren van data. De commissie stelt vast dat er een sterke aandacht is voor evidence based practice.  

 

De begeleiding van de eindproef is het werk van de interne promotor, de externe promotor en de eindproef-

coördinator. De interne promotor bewaakt de doelstellingen en de vereisten waaraan de literatuuranalyse en het 

praktijkconcept moeten voldoen. De student neemt het initiatief tot contact met zijn promotor. De externe 

promotor begeleidt voornamelijk inhoudelijk. De eindproefcoördinator bewaakt het hele eindproefgebeuren, 

organiseert de eindproefpresentaties en legt contact met externe lezers uit het beroepenveld. De evaluatie van de 

eindproef slaat zowel op het product als op het proces. Hoewel de begeleiding reeds goed scoorde bij de 

studenten, zijn enkele verbeteracties opgezet: de opleiding doet inspanningen om de studenten van de tweede 

opleidingsfase aan het werk te zetten rond hun eindproef en uitstelgedrag tegen te gaan. Ze verstrekt toelichting 

over de eindproef op de introductiedag van de tweede opleidingsfase. Tweedejaarsstudenten worden uitgenodigd 

op de proefpresentaties van de laatstejaars en het wetenschappelijk gehalte van de eindproeven wordt verhoogd. 

De commissie vraagt om de kwaliteit van de externe begeleiding van de eindproeven op te volgen. In de gelezen 

eindwerken mist de commissie soms de integratie tussen theorie en praktijk. Ook vraagt de commissie meer 

aandacht voor de internationaal aanvaarde methodiek in het eindwerk: doelstelling, methode, resultaten, 

discussie en besluit. 

 

De commissie stelt vast dat de docenten actuele bronnen en recente handboeken gebruiken. Vakliteratuur wordt 

geselecteerd en in het schriftelijke studiemateriaal verwerkt. Het valt de commissie op dat er weinig handboeken 

bij het verplichte studiemateriaal zijn. De opleiding wil het studiemateriaal betaalbaar houden. De docenten zijn 

van mening dat er niet altijd geschikte handboeken te vinden zijn voor de bachelors in wording. Zij verkiezen 
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anderstalige vakliteratuur en relevante websites op te volgen en deze bronnen zelf te verwerken in didactisch 

verantwoord studiemateriaal, dat aangepast is aan het competentieniveau van hun opleidingsonderdeel. De 

studenten en afgestudeerden gaven aan dat men het eigen studiemateriaal van de docenten veel beter kan 

studeren en dat de docenten, bijvoorbeeld in het opleidingsonderdeel Evidence based practice, veel moeite doen 

om de studenten te stimuleren om (anderstalige) wetenschappelijke werken op te zoeken in de mediatheek. De 

commissie stelt echter vast dat het gebruik van wetenschappelijke bronnen binnen de opleiding nog beperkt is. 

Ze vraagt na te gaan hoe de studenten nog meer kunnen worden aangezet tot het gebruik van wetenschappelijke 

bronnen. 

 

De studenten zijn op verschillende manieren betrokken bij maatschappelijke dienstverlening: zij worden 

ingeschakeld bij de optometrische screening van kinderen uit drie kleuter- en lagere scholen in de provincie 

Antwerpen. In 2005 leidde dit tot een PWO-project. Tijdens ‘Special olympics’ en in het kader van het ‘Healthy 

athletes program’ screenen de studenten de ogen van atleten met een mentale en/of lichamelijke beperking; 

tijdens de ‘Week van het zien’ voeren de studenten oogmetingen uit bij personeel en studenten van de instelling; 

voor het opleidingsonderdeel Skillslab optiek I en II werken de studenten mee aan een project ‘Oekraïne project 

Edegem’, waarbij zij ingezamelde brillen inslijpen, nakijken, labelen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt in het concept stage meer aandacht voor leerbegeleiding, samenwerking binnen het 

studiegebied gezondheidszorg kan hiervoor verrijkend zijn. 

 

De commissie beveelt aan de gedragsindicatoren voor de stage te verfijnen. 

 

De commissie vraagt de kwaliteit van de externe beoordeling van het eindwerk op te volgen en meer aandacht te 

schenken aan de internationaal aanvaarde methodiek in het eindwerk: doelstelling, methode, resultaten, 

discussie en besluit. 

 

De commissie vraagt na te gaan hoe de studenten nog meer kunnen worden aangezet tot het gebruik van 

wetenschappelijke bronnen. 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het zelfevaluatierapport beschrijft als rode draad doorheen de opleiding het progressief ontwikkelen van de 

beroepsspecifieke competenties en het verwerven van het specifieke rolgedrag van de optometrist. De commissie 

is van mening dat het opleidingsprogramma met zijn leerlijnen logisch is opgebouwd en dat het de studenten de 

kans geeft om hun competenties geleidelijk aan te ontwikkelen. De complexiteit neemt toe naargelang de 

opleiding vordert en de integratie van kennisinhouden, vaardigheden en attitudes groeit gestaag. 

 

Opleidingsonderdelen die ondersteunende kennis aanbrengen situeren zich vooral in het eerste jaar. Gaandeweg 

wordt meer geïntegreerd aan de te bereiken competenties gewerkt. In het zelfevaluatierapport staat duidelijk 

beschreven wat het aandeel is van elke cluster binnen het totale opleidingsprogramma en wat het aandeel is van 
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elke leerlijn doorheen de drie opleidingsfasen. Daaruit blijkt dat de opleiding nagedacht heeft over de logische 

verdeling en de opbouw doorheen het programma. De commissie is positief over de duidelijke aandacht voor het 

integreren van de opleidingsonderdelen tot een coherent lessenpakket en over de duidelijke leerlijn rond 

Evidence based practice. Indien het POP goed wordt uitgevoerd (zie ook facet 2.1) leidt dit volgens de commissie 

tot een verhoging van de samenhang binnen het programma. Toch kan de validiteit en de integratie van een 

aantal opleidingsonderdelen nog versterkt worden, bijvoorbeeld pathologie kan beter aansluiten bij de 

praktijkopleidingsonderdelen. 

 

De opleiding bevroeg de samenhang van het programma in opeenvolgende alumni-enquêtes. Omdat deze 

resultaten niet onverdeeld positief waren, heeft de opleiding bij de laatste curriculumrevisie extra aandacht 

besteed aan de samenhang. Uit de accreditatiescan van 2009 kwam een beter resultaat. Recent werd verder 

vooral gesleuteld aan het programma van de tweede opleidingsfase: de samenstelling en de naamgeving van de 

opleidingsonderdelen werden vereenvoudigd en moeilijk studeerbare opleidingsonderdelen werden opgesplitst, 

dit op basis van de feedback van de studenten. 

 

De opleiding vindt de volgtijdelijkheid in een aantal opleidingsonderdelen noodzakelijk om de samenhang van het 

programma te behouden. Anderzijds heeft de opleiding deze volgtijdelijkheid zo beperkt mogelijk gehouden, om 

flexibiliteit mogelijk te maken. De volgtijdelijkheid situeert zich vooral in de opleidingsonderdelen Skillslab en in 

Werkveldervaring, waar een basisniveau verworven moet zijn vooraleer een specifiek niveau kan aangevat 

worden. Door de geringe volgtijdelijkheid kan de student het opleidingsprogramma gemakkelijk flexibel doorlopen. 

De trajectbegeleiders, in casu de opleidingscoördinator en een medewerkster van het centrum voor 

studentenbegeleiding en –voorzieningen (CDB&V), bewaken de samenhang van deze flexibele en individuele 

trajecten. Zij brengen over elk individueel dossier een advies uit ten aanzien van de directeur van het 

studiegebied, die uiteindelijk beslist. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: tenminste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: oké 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De professioneel gerichte bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal wordt dus 

een opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele 

eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een academisch gerichte bachelor. 

  

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.5 Studietijd 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren, zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Informatie over de studietijd wordt verzameld via de kwaliteitsbarometer, via de alumni-enquête en via 

studietijdmetingen (retrospectief of tijdschrijven). Deze resultaten worden besproken in de coördinatiegroep, 

bestaande uit de opleidingscoördinator en afgevaardigden van het onderwijsteam en van de studenten. De cel 

kwaliteit van de HUB heeft de zones 30-35 uur per studiepunt en 20-25 uur per studiepunt bepaald als 

waarschuwingszones waarvoor waakzaamheid geboden is.  

 

Het vernieuwde curriculum werd vanaf de implementatie in de eerste opleidingsfase, met name in het 

academiejaar 2007-2008, systematisch bevraagd. Vooral in de tweede opleidingsfase zaten een aantal 

opleidingsonderdelen in de waarschuwingszone. Voor het academiejaar 2009-2010 werden een aantal 

aanpassingen in de studietijd doorgevoerd, die in een focusgroep met de studenten geëvalueerd werden. Eén 

opleidingsonderdeel scoort nog altijd te laag en wordt verder opgenomen in het kernteam. 

 

De opleiding beschrijft hoe binnen het studiegebied gezondheidszorg de studielast per werkvorm werd 

vastgelegd. Uit de studietijdmetingen moest vervolgens blijken of deze inschatting reëel was. Ten gevolge 

daarvan werd bijvoorbeeld de studiebelastingscoëfficiënt van hoorcolleges en voor het vaardigheidsonderwijs 

verminderd. De opleiding spreekt van docentgestuurde uren, studentgestuurde uren en stage-uren. In vergelijking 

met het oude curriculum kent het nieuwe (vanaf 2008-2009) meer studentgestuurde uren, een daling van de 

docentgestuurde uren en een drastische stijging van de stage-uren. Hiermee wordt een progressief toenemend 

zelfstuderend leren en een grotere praktijkgerichtheid in de opleiding gerealiseerd. Waar bleek dat in de derde 

opleidingsfase het aantal studentgestuurde uren te belastend was, werd dit bijgestuurd. De commissie is positief 

over de inspanningen van de opleiding om de studietijd in kaart te brengen. Toch blijkt dat de studielast van een 

aanzienlijk aantal opleidingsonderdelen te laag ligt. De commissie vraagt de studietijd te verhogen via 

inhoudelijke aanpassingen aan het programma. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de opleiding de studenten nauw betrekt bij de inschatting van de studielast en dit via 

klassieke studietijdmetingen, maar ook via gesprekken in focusgroepen. Uit het gesprek met de studenten en met 

de alumni bleek dat de studielast wel meevalt, al ervaren de studenten enkele wetenschappelijke 

opleidingsonderdelen als zwaar. Ook zagen zij niet altijd het verband tussen het aantal studiepunten voor een 

opleidingsonderdeel en het vele werk dat dit vroeg. Zij geven aan dat het monitoraat zeer studiebevorderend 

werkt voor de zware theoretische opleidingsonderdelen uit de eerste opleidingsfase. De commissie stelt vast dat 

het programma studeerbaar is, onder andere door een sterke individuele begeleiding. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de studietijd van bepaalde opleidingsonderdelen te verhogen via inhoudelijke aanpassingen 

aan het programma. 
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Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het zelfevaluatierapport beschrijft de onderwijsvisie van de HUB, waarbinnen deze van de opleiding Optiek en 

Optometrie zich situeert. Daarbij hanteert zij vier uitgangspunten, namelijk ‘beklijvende kennis: studenten 

beschikken over een actief kennisbestand’, ‘vaardigheidsonderwijs als opstap naar competentiegericht leren’, 

‘ervaringsgericht leren: het aanbieden van een leercontext’ en ‘interprofessioneel opleiden’. 

 

Dit didactisch concept, vertaalt zich volgens het zelfevaluatierapport, in de gebruikte werkvormen: de 

kennisoverdracht die zich voornamelijk situeert in de opleidingsonderdelen uit het beroepsondersteunende deel 

van het programma; het ontwikkelen van skills die naarmate de opleiding vordert samen met de nodige 

beroepskennis en –attitudes gevormd worden tot competenties; de leercontext die complexer en gevarieerder 

wordt doorheen de drie opleidingsfasen en waar vooral de werkveldervaring zorgt voor een reële beroepscontext; 

het interprofessioneel en in team werken, dat door gezamenlijke projecten in het studiegebied gezondheidszorg 

gefaciliteerd wordt. 

 

De opleiding kiest in haar didactische vormgeving niet voor een totaalconcept, zoals bijvoorbeeld het 

probleemgestuurd onderwijs, maar voor een eclectisch model dat tracht de onderwijsvorm aan te passen aan het 

te bereiken doel en aan de doelgroep. Zoals reeds eerder beschreven bestaat dit model uit docentgestuurde en 

studentgestuurde werkvormen. Onder docentgestuurde werkvormen catalogeert het zelfevaluatierapport de 

hoorcolleges, het vaardigheidsonderwijs, de begeleide werkcolleges, de stage voor zover het gaat om 

contacturen met een docent en het projectwerk. Deze werkvormen kunnen, naargelang het te bereiken 

competentieniveau, verschillend ingevuld worden: klassieke hoorcolleges, casuïstiek, zoomsessies, groepswerk, 

werken met simulanten,… Studentgestuurde werkvormen zijn de docentonafhankelijke taak, de voorbereidings- 

of verwerkingsopdrachten, het portfolio, het zelfstandig oefenen (ZOEF), de stageopdrachten en het stagelopen. 

De commissie is positief over de gebruikte werkvormen, met name over het ZOEF. Sinds academiejaar 2009-

2010 wordt jaarlijks het InterProfessioneel Opleidingsproject in de derde opleidingsfase georganiseerd. Binnen dit 

project stellen studenten interdisciplinair (Optiek en Optometrie, Ergotherapie, Medische Beeldvorming, Sociaal 

Werk, Verpleegkunde en Voedings- en dieetkunde) een plan van aanpak op voor een specifieke casus. De 

commissie waardeert deze werkvorm waarin interdisciplinair overleg en teamgericht werken centraal staan, en 

moedigt de opleiding aan nog meer projectwerk en peer review te hanteren. 

De opleiding streeft naar een evenwichtige verdeling tussen verschillende werkvormen. De docenten worden 

hierin ondersteund door vormingsinitiatieven en door een database aan onderwijsvormen, opgenomen in het 

digitaal leerplatform Hubwise. De beschrijving van de gehanteerde werk- en onderwijsvormen per 

opleidingsonderdeel is terug te vinden in de ECTS-fiches. In de kwaliteitsbarometer scoorde het item ‘de wijze 

waarop actieve werkvormen worden ingeschakeld in het leerproces’ behoorlijk goed. De commissie oordeelt dat 

de werkvormen in het nieuwe programma erg goed aansluiten bij het didactisch concept, met voldoende 

persoonlijke begeleiding.  

 

De ondersteuning door ICT is in orde: er zijn multimediale voorzieningen in de leslokalen, laptops voor studenten, 

uitbreiding van het aantal computers voor studenten en docenten. De skillslabs beantwoorden aan de nieuwste 

ontwikkelingen in het werkveld en maken oefenen in een realiteitsgetrouwe omgeving mogelijk. Tijdens de 

rondgang kon de commissie vaststellen dat deze labs zeer up to date zijn en effectief gebruikt worden tijdens 

ZOEF-momenten. De commissie vraagt evenwel aandacht voor een goede planning zodat de praktijklokalen 

voldoende beschikbaar zijn voor het ZOEF.  
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Uit de gesprekken met studenten en alumni blijkt dat zij tevreden zijn over de aangeboden onderwijs- en 

werkvormen. Ook over de omkadering en over het studiemateriaal zijn zij enthousiast. De studenten noemen als 

sterke punten het ZOEF, de interactie met de docenten en de mix van theorie en praktijk die zij krijgen gedurende 

de opleiding. Ook het feit dat zij opgeleid worden om zelfstandig te denken noemen zij sterk. Zij werden recent 

bevraagd over de didactische werkvormen en het doceergedrag, maar op het ogenblik van het visitatiebezoek 

waren de resultaten nog niet teruggekoppeld. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In lijn met het competentiegerichte curriculum streeft de opleiding ook competentiegerichte toetsing na. Een 

docent is individueel verantwoordelijk voor de evaluatie van de student en dus ook, aldus de opleiding, voor het 

kiezen van de aangepaste evaluatievorm. Op basis van de toetsvisie van de hogeschool heeft het studiegebied 

gezondheidszorg per leerlijn een aantal evaluatievormen, het te bereiken niveau van de competentie en de 

mogelijke evaluator beschreven. De docenten kunnen op het intranet dit overzicht raadplegen. Gebruikte vormen 

zijn, binnen de summatieve toetsing: een mondeling examen, een schriftelijk examen, open of gesloten vragen, 

een elektronisch examen, casuïstiek, een take-home evaluatie, een vaardigheidsevaluatie en een presentatie. 

Binnen de formatieve toetsingsvormen zijn er permanente evaluatie, kwalitatieve feedback, leerverslag en 

portfolio. Per evaluatievorm wordt aangegeven met welke criteria rekening moet gehouden worden om het 

gewenste beheersingsniveau te toetsen. Docenten die tot dezelfde leerlijn behoren worden gestimuleerd tot 

samenwerken omtrent van het toetsen. De toets- en evaluatievorm staan beschreven op de ECTS-fiches. 

 

De opleidingsonderdelen worden per semester georganiseerd en geëvalueerd. In principe is er per 

opleidingsonderdeel één toetsmoment, uitzonderingen daargelaten. Slechts als gekozen wordt voor permanente 

evaluatie kunnen er drie tot vier toetsmomenten plaatsvinden in de loop van het semester. Deze momenten 

worden op voorhand vastgelegd in overleg met de opleidingscoördinator, die een redelijke spreiding voor de 

studenten bewaakt. De organisatie van de examens gebeurt door de dienst planning en verloopt volgens de 

interne procedure ‘Planning en organisatie examens’, dat de commissie ter plaatse kon inkijken. De data van de 

examenperiodes staan in de jaarkalender opgenomen, die bij het begin van het academiejaar bekendgemaakt 

wordt aan de studenten. 

 

Uit het zelfevaluatierapport blijkt dat de studenten tevreden zijn over de transparantie van de evaluaties. Dit werd 

bevestigd tijdens de gesprekken met de studenten en de afgestudeerden: zij worden goed op de hoogte gebracht 

van de evaluatievorm per opleidingsonderdeel. Dit gebeurt in de les, en via proefexamens en voorbeeldvragen 

zien zij ook concreet hoe de toetsing verloopt. De studenten weten wat een ECTS-fiche is en welke informatie zij 

daar kunnen vinden, onder andere over toetsing. Er is voldoende overeenkomst tussen de informatie over 

examens en de examens zelf en ook de eisen en de afspraken rond de examens zijn duidelijk. In het laatste 

contactuur vòòr het examen legt de docent nog eens uit hoe de examinering zal verlopen. De studenten bleken 
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tevreden over de proefexamens. Zij geven aan dat hun studeergedrag daardoor gunstig beïnvloed wordt en werd. 

Ook de voorbeeldvragen, die zij van de docenten krijgen, zijn een grote hulp. Vele docenten geven in de loop van 

het semester extra oefeningen. Voor de studenten is het examengebeuren voldoende transparant.  

 

Zij zijn tevreden over de feedback die zij krijgen, zowel na proefexamens als na de examens. De docenten en de 

opleidingsverantwoordelijken zouden liever meer studenten zien langskomen op de feedbackmomenten. Ook de 

studiebegeleiders krijgen de resultaten van de proefexamens. Uit het gesprek met deze begeleiders blijkt dat de 

studenten de weg naar de ombudsmedewerkers en de studiebegeleiders wel kennen maar dat vele vragen 

informeel gesteld worden. De ombudsmedewerkers hebben het vooral druk bij problemen tijdens de 

examenperiodes als het gaat om afwezigheden, examens verplaatsen, inhaalexamens organiseren en dergelijke. 

Eventuele problemen met docenten of medestudenten komen niet vaak bij de ombudsmedewerker terecht. De 

meeste vragen of problemen raken snel opgelost door de kleine afstand die er in de opleiding is tussen de 

studenten en de opleidingscoördinator. 

 

De docenten krijgen de kans om zich verder te bekwamen in het competentiegericht evalueren: zij kunnen 

deelnemen aan interne en/of externe studiedagen. Op deze manier verhoogt de opleiding de kwaliteit van de 

toetsing. Elk jaar kunnen de verschillende opleidingen binnen de HUB aangeven waarrond zij verdere vorming en 

opleiding wensen, en toetsbeleid is actueel een veelgevraagd thema. Uit de gesprekken blijkt dat de lijn 

competenties – competentiematrix – doelen – toetswijze in de opleiding bewaakt wordt. De commissie is positief 

over het toetsbeleid. De toetsing is over het algemeen adequaat. 

 

De evaluatieprocedure rond stage staat beschreven op de ECTS-fiches en in het vademecum. Zo hebben de 

stagementoren duidelijke criteria voor de beoordeling van de student. Voor het academiejaar 2011-2012 werden 

deze criteria aangepast aan het vernieuwde competentieprofiel. Voor de evaluatie van de stage krijgt de 

stagementor een checklist, die hij invult rond de prestaties van de stagiair op de werkvloer. De stagecommissie, 

zijnde het team van stagebegeleiders van de opleiding, bepaalt de uiteindelijke quotering voor de stage. Dit team 

bewaakt ook het hele stagegebeuren, onder meer inzake evalueren en quoteren. Echte gedragsindicatoren zijn er 

nog niet, het stageteam werkt hieraan, zo bleek tijdens de gesprekken. Het POP speelt eveneens een rol in het 

toetsingsproces. De studenten moeten hun reflecties koppelen aan hun competentievooruitgang. Er is een 

stappenplan opgemaakt waarin uitgelegd wordt hoe zij dit moeten opvatten en in de praktijk brengen. De 

commissie oordeelt dat de beoordelingscriteria voor de stagementoren geoptimaliseerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld door de omschrijving van gedragsindicatoren. 

 

De eindproef wordt door de opleiding bij uitstek gezien als het bewijs van geïntegreerde competentieverwerving. 

Zowel product- als procesevaluatie worden in de eindquotering van de eindproef opgenomen. Het vademecum 

vermeldt de verwachtingen en opzet van de eindproef, de deadlines en de planning en de evaluatiecriteria. Deze 

criteria bepalen waar de cesuur ligt, waar onvoldoende zich afscheidt van voldoende. De verwachtingen ten 

aanzien van de eindproef liggen op wetenschappelijk vlak (maakt 30% uit van de eindquotering), op vlak van 

beroepsspecifieke doelstellingen (60%) en op vlak van sociaalvaardige doelstellingen (10%). Om te kunnen 

slagen moet de student geslaagd zijn voor het beroepsspecifieke onderdeel. De commissie stelt vast dat het 

refereren naar wetenschappelijke bronnen in het eindwerk nog te weinig wordt opgevolgd. De commissie beveelt 

een striktere opvolging aan inzake het refereren in de eindwerken. Zij vraagt daarnaast tijdens de evaluatie 

strenger toe te zien op de bewaking van het minimumniveau (zie ook facet 6.1).  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie oordeelt dat de beoordelingscriteria voor de stagementoren geoptimaliseerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld door de omschrijving van gedragsindicatoren. 

 

De commissie beveelt een striktere opvolging aan inzake het refereren in de eindwerken.  
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Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bacheloropleiding. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten  

bachelor: 

- diploma van het secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig 

leerplan, diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of 

krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig 

wordt erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bacheloropleiding. 

 

De opleiding hanteert een breed instroomprofiel. Elk academiejaar wordt tweemaal een extractie gemaakt uit het 

centrale databestand van de instelling HUB. In deze bestanden worden een aantal studie- en 

studentenkenmerken bijgehouden, alsook gegevens over de onderwijshistoriek van de student. De cijfers in het 

zelfevaluatierapport tonen een daling in het studentenaantal tot het academiejaar 2008-2009. Vanaf 2009-2010 is 

er een spectaculaire groei, die de opleiding toeschrijft aan de inbedding in het Terranova Health and Education 

Center en aan de nieuwe unieke skillslab-omgeving. Uit de cijfers en uit de gesprekken met diverse actoren blijkt 

dat ASO-studenten een grotere slaagkans hebben dan andere. Het opleidingsprogramma blijkt qua vorm en 

inhoud goed aan te sluiten bij de startcompetenties van de instromende studenten. Door de informatie-

verstrekking op SID-ins en opendeurdagen (zie ook facet 4.2) krijgen de kandidaat-studenten een goed zicht op 

de zwaarte van de opleiding, vooral rond de wetenschappelijke opleidingsonderdelen. De opleiding speelt hier 

open kaart met mogelijke kandidaat-studenten. Zijn er hiaten in de voorkennis dan kan de kandidaat specifieke 

activiteiten volgen om tekorten in voorkennis en vaardigheden weg te werken. De commissie oordeelt dat er 

goede informatievoorziening is voor de abituriënten. Zij is positief over de opvang van instromers uit alle 

vooropleidingen. De commissie vraagt aandacht voor het aantrekken van een voldoende omvangrijke en diverse 

studentenpopulatie. Ze maakt hier een kanttekening rond de vrij elitaire instroom: er zijn geen studenten uit het 

beroepssecundair onderwijs, weinig allochtone studenten. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat de initiatieven rond studiebegeleiding en monitoraat zo goed mogelijk trachten in te 

spelen op mogelijke aansluitingsproblemen van de instromende studenten. Ook de docenten pakken, op 

individuele basis, de aansluitingsproblemen aan door bijvoorbeeld extra uitleg of extra oefeningen te geven. Toch 

geven zij in de gesprekken aan dat een grotere instroom aan bijvoorbeeld TSO-studenten onmiddellijk een daling 

van het slaagcijfer als gevolg heeft. 

 

De student kan het programma doorlopen via een gedifferentieerde leerroute. Er zijn twee vormen van flexibele 

leerwegen mogelijk, aldus het zelfevaluatierapport. Er is de samenstelling van een individueel jaarprogramma. De 

aanspreekpersonen daarvoor zijn de studietrajectbegeleiders. Zij helpen de student bij het opstellen van een 

individueel traject. (zie ook facet 4.2). Ten tweede is er de combinatie van een individueel jaarprogramma met 

gewijzigde ECTS-fiches. Het wijzigen van ECTS-fiches gebeurt in functie van verworvenheden en tekorten van de 
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student, vastgesteld op basis van EVC of EVK. Er wordt gezocht naar optimale leerwegen om de leer-

doelstellingen te bereiken. Als voorbeelden vermeldt het ZER hier: stage inkorten, opdrachten wijzigen, literatuur 

verwerken met werkervaring. De gewijzigde ECTS-fiches worden ondertekend door de opleidingscoördinator, de 

student en de docent en worden geklasseerd op de studentenadministratie. De mogelijkheid om een individueel 

traject te doorlopen scoort goed bij de studenten Optiek en optometrie. 

 

Het beleid inzake EVC en EVK en het toelatingsassessment zijn instellingsbreed bepaald en is vermeld in het 

Onderwijs- en examenreglement. De opleidingscoördinator bewaakt dit. Voor EVK bekijkt de coördinator of de 

kwalificatie, op basis waarvan de student de vrijstelling aanvraagt dezelfde competenties op hetzelfde niveau 

aantoont of gelijkwaardig is qua niveau, studieomvang en inhoud. EVC kan aangewend worden door kandidaten 

die op basis van beroepservaring menen het competentieniveau van een bachelor in de Optiek en optometrie 

bereikt te hebben. Het toelatingsassessment, voor kandidaten die niet de vereiste secundaire vooropleiding 

hebben, wordt vrij weinig gebruikt. Slechts 2 studenten werden toegelaten via dit assessment, aldus het 

zelfevaluatierapport. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 2, programma: oordeel voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 2.1, relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma: voldoende 

facet 2.2, eisen academische gerichtheid van het programma: voldoende  

facet 2.3, samenhang van het programma:  goed  

facet 2.4, studieomvang:   oké 

facet 2.5, studielast:   voldoende 

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:  goed 

facet 2.7, beoordeling en toetsing:   voldoende  

facet 2.8, masterproef:   n.v.t. 

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:   goed 

 

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

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie ontmoette tijdens de gesprekken en tijdens de rondgang op de campus toegewijde en 

gemotiveerde medewerkers. De commissie stelt vast dat de opleiding Optiek en optometrie beschikt over 

gekwalificeerd personeel. 

 

Het aanwervingsbeleid van de HUB staat beschreven in het document ‘Selectie en aanwerving’. Deze procedure 

is gestoeld op een reglement betreffende de vacantverklaring en de toewijzing van betrekkingen, dat in het 

Hogeschoolonderhandelingscomité werd goedgekeurd. Van iedere selectie wordt een verslag gemaakt. De 

toepassing van de procedure maakt een systematische opvolging door de directieraad en de personeelsdienst 

van de HUB mogelijk. De opleiding Optiek en optometrie is actief betrokken bij het aanwerven van haar docenten: 

de directeur van het studiegebied, de opleidingscoördinator en/of leden van het onderwijsteam maken deel uit 

van de selectiecommissie. Bij de aanwerving besteedt men ook aandacht aan de didactische vaardigheden van 

de kandidaat, dit via een verplichte didactische proef. Tijdens het selectiegesprek wordt ook gepeild naar kennis 

van en ervaring met onderwijsvernieuwing, kwaliteitszorg, het gebruik van ICT, interesse voor internationalisering 

en de diversiteitsproblematiek. Of de kandidaat-docent inzetbaar is op het vlak van onderzoek is eveneens een 

element bij aanwerving. De commissie vraagt bij het aanwervingsbeleid aandacht voor de nodige specialisaties. 

Zij denkt bijvoorbeeld, bij nieuwe aanwervingen, aan internationale optometrische expertise. 

 

Nieuwe personeelsleden worden degelijk geïntroduceerd en begeleid. Zij nemen deel aan een introductiedag, 

waarop allerlei aspecten van het werken in een hoger onderwijsinstelling aan bod komen: naast de visie en 

strategie van de Hub en de onderwijsopdracht gaat het ook over de innovatieprojecten van de opleidingen, het 

projectmatig wetenschappelijk onderzoek in professionele bacheloropleidingen en allerlei aspecten van het 

personeelsbeleid. Daarnaast is er een opleiding voor beginnende docenten, bestaande uit zes basismodules en 

opgezet binnen de associatie K.U.Leuven. Elke nieuwe medewerker van de HUB krijgt een peter/meter 

toegewezen. Deze coacht de nieuwe collega in zijn vakinhoudelijk functioneren maar evenzeer in het 

functieoverstijgend werken in een team, een dienst, het studiegebied en de instelling. Binnen de opleiding Optiek 

en optometrie is de opleidingscoördinator meter van de nieuwe docenten. 

 

Jaarlijks wordt de verdeling van de onderwijstaken over de verschillende docenten uitgewerkt door de directeur in 

overleg met de opleidingscoördinator. De noden van de opleiding, de competenties en de bevraagde interesses 

van de docenten zijn daarbij het uitgangspunt. Elke docent krijgt begin juli een ontwerptaakomschrijving voor het 

daaropvolgende academiejaar. Deze omschrijving is voorwerp van gesprek tussen de docent en de 

opleidingscoördinator en/of de directeur van het studiegebied en leidt tot een definitieve taakomschrijving tegen 

ten laatste 15 oktober. De taakomschrijving is opgebouwd aan de hand van vier takenclusters, namelijk 

onderwijsverstrekking (didactische en inhoudelijke studentenbegeleiding, verzorgen van monitoraten en 

oefeningen, ontwikkelen van nieuw studiemateriaal en digitaal leerplatform, begeleiden van eindproeven en 

projectwerken, begeleiden van stages, projecten en studiereizen), wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke 

dienstverlening en onderwijs- en beleidsondersteunende opdrachten. Voor het gedeelte onderwijsverstrekking 

wordt de werkbelasting ingeschat met coëfficiënten uit het protocol dat het beleid beschrijft inzake taakinvulling, 
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arbeidsduur, aanwezigheid in de instelling en vakantieregeling. Voor specifieke taken zoals opleidingscoördinator, 

ankerpersoon en internationalisering bestaan specifieke functiebeschrijvingen.  

 

In de opleiding Optiek en optometrie verzorgen voornamelijk docenten met een masterdiploma de opleidings-

onderdelen binnen de ondersteunende wetenschappen (humane, biomedische wetenschappen,…). Het 

beroepsspecifieke deel van het curriculum wordt voornamelijk begeleid door praktijklectoren. Een aantal heel 

specifieke topics binnen het curriculum (bijvoorbeeld ontwikkelingsoptometrie, skillslab optiek,…) worden 

verzorgd door (internationale) gastlectoren en -sprekers. 

 

De didactische kwaliteit van de docenten wordt jaarlijks in kaart gebracht op basis van de didactische scores, 

behaald in de Evadiha-enquêtes die de studenten invullen. De algemeen didactische score is het gemiddelde van 

de resultaten wat betreft de kwaliteit van de hoorcolleges, het gebruik van actieve werkvormen, en de kwaliteit 

van het studiemateriaal. Externe en interne navorming omtrent didactische competenties wordt gestimuleerd. 

Deze scores blijven al jarenlang vrij stabiel rond vier op vijf. Scoort iemand onder drie dan volgt automatisch een 

gesprek. De docenten waarderen – zo bleek uit de gesprekken – dat dit niet penaliserend gebeurt maar wel met 

het oog op ondersteuning en remediëring. Deze didactische evaluatie wordt gekoppeld aan het coachen van de 

docenten, aan de functionerings- en evaluatiegesprekken en aan beslissingen over benoeming en bevordering. 

De instelling maakt er een punt van dat een negatief evaluatiegesprek en ontslag niet nodig zijn dankzij een 

goede politiek inzake aanwerving en functionering. Uit het gesprek met de docenten bleek dat zij tevreden zijn 

over de open cultuur: als er iets minder goed loopt, word men snel aangesproken. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt bij het aanwervingsbeleid aandacht voor de nodige specialisaties. Zij denkt bijvoorbeeld, bij 

nieuwe aanwervingen, aan internationale optometrische expertise. 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

- bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken 

over kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Binnen de professionele bacheloropleidingen in de HUB is ervaring hebben en voeling houden met het werkveld 

van essentieel belang, aldus het zelfevaluatierapport. Daarom hebben alle vakdocenten in de opleiding Optiek en 

optometrie ervaring binnen een of meerdere sectoren van het werkveld. Een zestal docenten combineren hun 

onderwijsopdracht nu met een baan binnen het werkveld van de optiek en de optometrie. Verschillende docenten 

zijn actief lid van de beroepsorganisatie APOOB. Twee docenten zijn betrokken bij nascholingsinitiatieven van het 

groepscentrum permanente vorming. Ook via het begeleiden van de stages, studiebezoeken, eindproeven en 

projecten houden de docenten voeling met de praktijk. De gastsprekers zijn specialisten in hun discipline en 

brengen veel praktijkervaring binnen. De commissie stelt vast dat de docenten een relatie hebben met de actuele 

beroepspraktijk. Ook de studenten zijn hierover tevreden.  
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Het projectmatig wetenschappelijk onderzoek wordt binnen de HUB georganiseerd via het centrum voor 

praktijkgebaseerd onderzoek en dienstverlening (Pragodi). Docenten kunnen onderzoeksvoorstellen indienen bij 

dit centrum. In het academiejaar 2009-2010 liep geen onderzoek binnen de opleiding. Er werd een project 

ingediend, maar het werd niet aanvaard. Eén van de docenten uit de leerlijn wetenschappelijke vaardigheden was 

wel verantwoordelijk voor een PWO-project binnen het studiegebied gezondheidszorg. Het laatste PWO-project 

binnen de opleiding Optiek en optometrie dateert van 2005 en had als titel “Functionele optometrische screening 

bij 500 kinderen”. De commissie stelt vast dat binnen het OP weinig ervaring met toegepast onderzoek aanwezig 

is. Ze vraagt de opleiding na te gaan hoe ervaring met toegepast onderzoek kan verhoogd worden, bijvoorbeeld 

door nieuwe personeelsleden aan te nemen met ervaring of door bijkomende ondersteuning te bieden aan OP-

leden die een onderzoek willen opstarten. Ook de verdere uitbouw van de maatschappelijke dienstverlening, 

zoals het klinisch centrum ‘onder 4 ogen’, kan hiertoe bijdragen. De commissie beveelt aan om nog meer gebruik 

te maken van de beschikbare accommodatie om de opleiding uit te bouwen tot een echt kenniscentrum. 

 

Op internationaal niveau participeert de opleiding in verschillende netwerken, met financiële ondersteuning vanuit 

de HUB. De ankerpersoon internationalisering en de opleidingscoördinator nemen regelmatig deel aan 

internationale congressen en bijscholingen. Netwerking is daar één van de grote doelstellingen. Via de 

coördinatiegroep en de vakwerkgroep optiek en optometrie worden de ervaringen teruggemeld. De 

samenwerking met Barcelona heeft geleid tot uitwisseling van een gastdocent uit Spanje. Een uitwisseling met 

Boedapest is in wording. Uit de gesprekken blijkt dat de opleiding hier grotere ambities heeft omtrent 

internationalisering, maar dat de huidige docenten gebrek hebben aan tijd en ruimte om dit te verwezenlijken. 

 

Het professionaliseringsbeleid wordt – aldus het zelfevaluatierapport – gecoördineerd door een medewerker van 

de dienst onderwijs en kwaliteit van de HUB. Jaarlijks wordt op instellingsniveau een budget voorzien voor interne 

en voor externe professionalisering. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende studiegebieden. De HUB 

informeert de medewerkers maandelijks via mail over interessante bijscholingsinitiatieven. Personeelsleden 

kunnen externe opleidingen of navorming aanvragen via een digitale tool op het personeelsportaal. De kosten 

van de vorming worden gedragen door de instelling voor zover de opleiding relevant is voor de taak van het 

personeelslid. De commissie stelt vast dat er een vraaggestuurd en aanbodgericht inhoudelijk navormingsbeleid 

is. Uit de gesprekken blijkt ook dat de medewerkers heel tevreden zijn over de kansen tot professionalisering.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aandacht voor de uitbreiding van het personeelsbestand met ervaring in wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

De commissie beveelt aan om nog meer gebruik te maken van de accommodatie om de opleiding uit te bouwen 

tot een echt kenniscentrum. 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Uit het zelfevaluatierapport blijkt dat de personeelsomkadering rond 5,5 voltijdse equivalenten ligt. Dit geeft een 

student/docentratio van 19,3, hetgeen een redelijke verhouding is. Het personeelskorps, verbonden aan de 

opleiding Optiek en optometrie, vertoont een evenwichtige verdeling qua gender, leeftijd, statuut (vaste 

benoeming of contractueel) en diploma’s. De verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën geeft aan dat er 

voldoende potentieel is aan jonge personeelsleden. 

 

Op de opleidingscoördinator na zijn alle personeelsleden (19) deeltijds verbonden aan de opleiding Optiek en 

optometrie, hoewel 4 van hen voltijds aan de HUB werken. 

 

De commissie stelde vast, onder meer tijdens de gesprekken met de medewerkers, dat de werklast hoog ligt, 

zeker op bepaalde piekmomenten. Het feit dat er een sterk team is dat elkaar draagt, en dat er waardering is voor 

de medewerkers heeft ervoor gezorgd dat de tevredenheidsscore in deze opleiding het hoogst lag binnen het 

studiegebied gezondheidszorg. De commissie ontmoette inderdaad een positieve, coöperatief ingestelde groep 

docenten. 

 

De commissie meent dat er behoefte is aan uitbreiding met een docent met wetenschappelijke achtergrond zie 

ook facet 3.2). Ook kan, om de werkbelasting enigszins op te vangen, gebruik gemaakt worden van expertise 

binnen andere opleidingen, bijvoorbeeld inzake stage- en eindproefevaluatie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt aan de expertise die reeds gedeeld wordt binnen het studiegebied gezondheidszorg 

efficiënter in te zetten. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 3.1, kwaliteit personeel:  goed 

facet 3.2, eisen professionele gerichtheid: voldoende  

facet 3.3, kwantiteit personeel:  voldoende  

 

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

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding Optiek en optometrie is gehuisvest in het nieuwe gebouw Terranova. Daarnaast maken de 

studenten Optiek en optometrie ook gebruik van de lokalen in de andere gebouwen die deel uitmaken van de 

campus Brussel, met name van de grotere lesaula's, pc-lokalen, de diensten studentenbegeleiding en -

administratie, de bibliotheek. De commissie stelt verder vast dat ook de facilitaire diensten, o.a. cursusverkoop, 

goed gehuisvest zijn. De commissie is positief over het cafetaria en de docentenlokalen Uit het 

zelfevaluatierapport blijkt dat Terranova een realisatie is van de vzw Brussels Health and Education Center 

Terranova, waarvan de HUB stichtend lid is samen met de kliniek Sint-Jan Brussel. Het doel is het oprichten van 

een geïntegreerd onderwijs- en gezondheidscentrum in Brussel, gericht op een divers publiek en in 

samenwerking met andere Brusselse partners. De Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) is er ook 

gevestigd, evenals de vzw Lerni (centrum voor ontwikkelingsonderzoek), de Ketjes (een inclusief dagverblijf) en 

de kliniek Sint-Jan met diverse ambulante consultatieruimtes en een revalidatiecentrum. Er is ruimte voorzien 

voor een dagcentrum en er zijn ook commerciële ruimtes voorzien. De campus is vlot bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Het gebouw is volledig toegankelijk voor minder mobiele personen. 

 

Tijdens de rondleiding in Terranova stelde de commissie vast dat de infrastructuur excellent is, in een centraal 

gelegen, modern gebouw met leslokalen voorzien van moderne multimedia toestellen. De opleiding Optiek en 

optometrie heeft haar specifieke onderwijsruimtes op de tweede verdieping van Terranova. Het gaat om vier 

nieuw ingerichte en aangename skillslabs waar de specifieke vaardigheden aangeleerd en ingeoefend worden. 

Meer bepaald gaat het om de skillslabs functionele optometrie, optiek, algemene optometrie en contactologie en 

low vision. De lokalen zijn zo ingericht dat er theorie kan gedoceerd worden en praktijk ingeoefend. De commissie 

vindt de beroepsspecifieke apparatuur indrukwekkend, al kan zij idealiter nog worden uitgebreid met zaken zoals 

funduscamera’s, optische coherentietomografie en meekijkcamera's op spleetlampen. Ook vraagt de commissie 

aandacht te hebben voor een uitbreiding van de nodige infrastructuur als het studentenaantal verder groeit.  

 

De commissie werd ook rondgeleid op de campus 't Serclaesgebouw, waar een nieuwe centrale bibliotheek werd 

ondergebracht. Het open rek systeem is helder en toegankelijk, er zijn werkplekken en pc-plaatsen voorzien. De 

commissie stelt vast dat het aandeel domeinspecifieke handboeken en tijdschriften in de bibliotheek eerder 

beperkt is, maar volgt de opleiding in het argument dat studenten meer en meer gebruik kunnen maken van e-

bronnen, die ook off-campus consulteerbaar zijn. Een ankerpersoon mediatheek binnen elke opleiding peilt naar 

de behoeften van de collega's, bespreekt dit in de coördinatiegroep en speelt de bestelaanvragen door aan het 

bibliotheekteam. De commissie stelt vast dat alle faciliteiten aanwezig zijn om de nodige wetenschappelijke 

bronnen te consulteren. 

 

De commissie stelde vast dat de ICT-voorzieningen voldoen aan alle eisen van de moderne student. Er zijn 

voldoende pc-lokalen, waar ook buiten de lessen kan geoefend en gewerkt worden. Een draadloos netwerk zorgt 

voor toegang tot internet vanaf elke locatie. Tevens stelde de commissie vast dat de website www.HUBrussel.net 

zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk is en dat ook het intranet en HUBwise vlot consulteerbaar zijn.  

 

 

http://www.hubrussel.net/
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding van en de informatievoorziening voor studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding van en de informatievoorziening voor studenten sluiten aan bij de behoefte van 

studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het zelfevaluatierapport beschrijft de vier pijlers die de HUB bedoelt met studentencoaching: trajectbegeleiding, 

gericht op het ondersteunen van de studenten bij het nemen van beslissingen in de loop van hun studieloopbaan; 

studiebegeleiding, gericht op kwaliteitsbevordering van het leerproces; studentenbegeleiding geconcentreerd 

rond het welzijn van de student als persoon; ombudsdienst, die bemiddelt tussen de student en de 

onderwijsinstelling bij problemen in verband met onderwijsverstrekking, -organisatie en examens. Bij het begin 

van het academiejaar gaan infosessies door waarbij ondermeer de diensten rond studentenbegeleiding 

voorgesteld worden. De aanwezigheid op deze infodagen ligt zeer hoog. De commissie stelt vast dat de HUB 

duidelijke en studentvriendelijke folders en brochures ter beschikking heeft en dat ook de website en het 

openbare studentenportaal veel informatie bevatten. In het actualiseringsrapport wordt beschreven dat de 

opleiding in samenwerking met het Huis van het Nederlands te Brussel alle inkomende studenten screent op hun 

taalniveau Nederlands en de resultaten aan hen terugmeldt. Vanaf het academiejaar 2011-2012 zijn taalzwakke 

studenten verplicht om taalbegeleiding te volgen en kunnen zij deze inspanning valideren in hun POP. 

 

Studie- en trajectbegeleiding zijn - zo blijkt uit het zelfevaluatierapport en uit de gesprekken met de diverse 

actoren - sterk verweven met de opleiding: respectievelijk de docenten en de opleidingscoördinator nemen deze 

taken voor hun rekening. De docenten zijn vlot bereikbaar via mail en zijn ook makkelijk aanspreekbaar voor de 

studenten. Dit wordt bevestigd in de gesprekken met de studenten en de alumni. Extra uitleg over de leerstof, 

extra oefeningen, veel interactie met de docenten worden genoemd als sterke punten. Ook het monitoraat, dat op 

vrijwillige basis kan gevolgd worden op dinsdagnamiddag, scoort goed bij de studenten. De commissie waardeert 

de laagdrempeligheid van de studiebegeleiding op het niveau van de opleiding.  

 

De trajectbegeleiding gebeurt door de opleidingscoördinator. Uit het gesprek met de studiebegeleiders blijkt dat 

zowel studenten die niet alle 60 studiepunten van één opleidingsfase behalen, als studenten met een 

functiebeperking of studenten die om andere redenen kiezen voor een flexibel traject terecht kunnen bij de 

opleidingscoördinator voor advies en begeleiding op maat. De commissie vraagt, gezien het groeiend aantal 

studenten en de andere functies van de opleidingscoördinator, aandacht voor overbelasting en voor mogelijke 

rolverwarring.  

 

Studentenbegeleiding en ombudsdienst worden – aldus het zelfevaluatierapport – binnen de HUB verzorgd door 

het Centrum voor Studentenbegeleiding en -voorzieningen (CSB&V). De dienstverlening van dit CSB&V wordt 

per campus en daardoor laagdrempelig georganiseerd. De campusgebonden medewerker maakt deel uit van een 

opleidingsoverschrijdend team van deskundigen. Tijdens de rondleiding stelde de commissie vast dat de HUB 

voor deze diensten aangename lokalen ter beschikking stelt, waar zo nodig privacy kan gegarandeerd worden. 

De studenten kunnen er terecht voor advies en begeleiding rond psychosociale en financiële problemen, rond 
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gezondheids- en huisvestingsproblemen, alsook rond problemen met algemene studievaardigheden. De 

begeleiding kan individueel zijn, maar ook in groep, bijvoorbeeld waar het gaat om vakoverschrijdende 

studievaardigheden. De opleiding zorgt ervoor dat de dinsdagnamiddag vrij is voor de begeleidingsactiviteiten en 

-sessies, waaronder ook het monitoraat. Daardoor zijn er weinig belemmeringen om van dit aanbod gebruik te 

maken, zo stelt de commissie vast. De ombudsdienst is, volgens het zelfevaluatierapport, uitgebouwd zoals het 

hoort maar uit het gesprek blijkt dat weinig studenten van de opleiding Optiek en optometrie er gebruik van 

maken voor echte klachten of problemen. De commissie stelt vast dat door de vlotte communicatie tussen de 

docenten, de opleidingscoördinator en de studenten mogelijke problemen van bij het begin gedetecteerd en 

opgelost worden.  

 

De commissie stelt een goede balans vast tussen het begeleidingsaanbod en het respecteren van de vrijheid van 

elke student. De nodige faciliteiten omtrent studie- en studentenbegeleiding zijn aanwezig. De commissie raadt 

aan een gedifferentieerder beleid uit te werken ten aanzien van de instroom, bijvoorbeeld met het aanbieden van 

leerstijlentests, het verplicht opvolgen van studenten met matige tussentijdse resultaten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt aan een gedifferentieerder beleid uit te werken ten aanzien van de instroom. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen: goed  

facet 4.2, studiebegeleiding: goed 

 

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

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding Optiek en optometrie behaalde het ISO-certificaat in mei 2007. De Hogeschool-Universiteit Brussel 

heeft het ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem intussen verlaten, dit mede als gevolg van de integratie met Kaho 

Sint-Lieven. Beide directiecolleges hebben in de plaats daarvan een meerjarenplan goedgekeurd waarin het 

kwaliteitsbeleid voor de periode 2011-2014 wordt geoperationaliseerd. De nieuwe externe referentienormen voor 

het interne kwaliteitssysteem zijn het beoordelingskader van de NVAO en de European Standards and 

Guidelines. 

 

Het zelfevaluatierapport beschrijft de verschillende benaderingen en invalshoeken die de HUB hanteert om de 

kwaliteit te evalueren. In haar kwaliteitsbeleidsverklaring verwoordt de HUB de ambitie om een 'centre of 

excellence’ te zijn inzake onderwijs. De instelling expliciteert daarin de principiële uitgangspunten en waarden, de 

strategische keuzes en de planning. Ook het organisatorische draagvlak voor de interne kwaliteitszorg krijgt 

aandacht. De cel Kwaliteitszorg & Accreditering fungeert als motor voor het kwaliteitsbeleid met als drie 

kernfuncties verbetering (quality improvement), verankering (quality assurance) en verantwoording 

(accountability). De cel statistische analyse en metingen (STAM) van de HUB coördineert het kwantitatief 

beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelde een strategieboek waarin kwaliteitsindicatoren worden 

verzameld en gedocumenteerd. De indicatoren zijn gebundeld in scorecards die overeenkomen met kernthema's 

uit de opdrachtverklaring van de HUB. De bevragingen en metingen gebeuren volgens de commissie frequent 

genoeg om een goed zicht te behouden op de evolutie. 

 

De commissie vindt dat er soms weinig respondenten zijn en vraagt daar aandacht voor. Uit het gesprek met de 

IKZ- en opleidingsverantwoordelijken blijkt dat men dit knelpunt kent. Door te werken met focusgroepen lost men 

dit probleem enigszins op. Vaak worden er op deze manier een aantal zaken gesignaleerd, die men in de 

opleiding vervolgens aanpakt en verbetert. De commissie vraagt ook meer aandacht voor de communicatie van 

de resultaten van de bevragingen naar alle stakeholders, zoals alumni en werkveld. 

 

De belangrijkste meetinstrumenten zijn: 

- de kwaliteitsbarometer, die de studenten bevraagt over alle aspecten van de opleiding;  

- de PROSE-accreditatiescan, een online vragenlijst voor docenten, studenten, alumni en stagementoren;  

- de alumni-enquête; de studietijdmetingen voor de studenten;  

- de instroomanalyse die de kenmerken van de instromende studenten in kaart brengt;  

- de analyse van het onderwijsrendement die het aantal verworven creditbewijzen afweegt ten aanzien van het 

aantal opgenomen studiepunten;  

- de 'wat kan beter'-klachtenprocedure via een laagdrempelig klachtenformulier;  

- de bevraging over de arbeidsbeleving van het personeel;  

- interne en externe audits.  

De resultaten van al deze bevragingen en metingen krijgen de nodige beleidsaandacht en worden aangewend 

voor permanente aanpassingen en verbeteringen. Dit gebeurt in overleg met het kernteam van de opleiding. Het 

elektronische strategieboek vergelijkt de kengetallen met de vastgelegde streefcijfers. De meetresultaten worden 

via het intranet ter beschikking gesteld voor alle medewerkers. De commissie stelt een sterk kwaliteitsdenken 
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vast, dat centraal aangestuurd wordt maar ook leeft in alle geledingen binnen de opleiding. Zij ziet een sterke en 

efficiënte ondersteuning vanuit de HUB in het kwaliteitszorgbeleid met goede meetinstrumenten, procedures en 

systemen van opvolging. Het werken met streefcijfers, bepaald op basis van de metingen en de vergelijking met 

andere opleidingen binnen en buiten de HUB, is zeer positief.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aandacht voor het soms lage aantal respondenten.  

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Uit het zelfevaluatierapport en uit de gesprekken blijkt dat de opleiding de aandachtspunten uit de vorige visitatie 

ter harte heeft genomen; er werd een uitgebreid verbeterplan opgesteld en de meeste punten werden 

gerealiseerd. Het zelfevaluatierapport bevat een duidelijke opvolgingstabel. De commissie is positief over de 

opvolging van de aanbevelingen uit het vorige visitatierapport en over de permanente zelfevaluatie en bijsturing 

binnen de opleiding.  

 

De opleiding noemt een aantal belangrijke randvoorwaarden om de verbeteracties te doen slagen, met name een 

geschikt werkklimaat, voldoende kansen tot navorming en professionalisering, de betrokkenheid en de creativiteit 

van het personeel. Daarnaast zijn er uiteraard ook instrumentele hefbomen van kwaliteitsverbetering. De 

optimalisering van de werkprocessen wordt in de HUB ondersteund door kwaliteitsafspraken of procedures. De 

procedure-eigenaars zijn ook aanspreekpunt voor verbetervoorstellen. Zij nemen contact op met de betrokken 

collega’s om de haalbaarheid en de zin van de verbetersuggesties te onderzoeken, ze passen de procedures aan 

en zorgen voor de gepaste communicatie nadien. De opleiding gebruikt in het proces van permanente verbetering 

verslagen van interne audits, van ingediende klachten en van de resultaten van hogergenoemde 

meetinstrumenten (onder meer de Evadiha-enquêtes). 

 

In het kader van het strategie- en werkingsplan worden taakstellingen en projecten geselecteerd, gepland en 

opgevolgd. Deze verbeterprojecten volgen de logica van de PCDA-cyclus. Uit de gesprekken met diverse actoren 

binnen de opleiding heeft de commissie kunnen vaststellen dat deze verbetercyclus wel degelijk leeft bij de 

medewerkers en dat op vrij korte termijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd worden. Op het einde van elk 

academiejaar wordt het voorbije jaar geëvalueerd op basis van het genoemde strategie- en werkingsrapport. 

Deze bevindingen, naast ideeën van het onderwijsteam of eventuele externe ontwikkelingen geven aanleiding tot 

het formuleren van taakstellingen voor het volgende academiejaar. Het zelfevaluatierapport beschrijft de 

taakstellingen uit dit plan voor het academiejaar 2009-2010, geordend volgens de strategische opties van de 

Raad van Bestuur inzake permanente vorming, onderwijsinnovatie en flexibilisering en kwaliteitszorg. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

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

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie stelde vast dat de medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld geconsulteerd worden en 

aanwezig zijn in de overlegstructuren. De HUB heeft in haar aanpak van de betrokkenheid bij de kwaliteitszorg 

gekozen voor een mix van de bottom-up en top-down aanpak. Initiatieven op het vlak van de kwaliteitszorg 

kunnen op alle niveaus genomen worden. De cel Kwaliteitszorg en Accreditering stuurt het kwaliteitsbeleid aan en 

treedt coördinerend en faciliterend op. Deze cel wordt voorgezeten door de directeur Onderwijs en Kwaliteit en is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van alle studiegebieden en faculteiten. De vertegenwoordiger van het 

studiegebied gezondheidszorg fungeert als ankerpersoon kwaliteitszorg binnen Optiek en optometrie. Op het 

niveau van het studiegebied gezondheidszorg werkt sinds kort ook een analyseteam, samengesteld uit collega’s 

uit de verschillende opleidingen in het studiegebied, dat de scorecards evalueerde in functie van het opstellen van 

het zelfevaluatierapport. 

 

Belangrijke thema’s worden geagendeerd op de vergaderingen van de coördinatiegroep – een maandelijkse 

vergadering, voorgezeten door de opleidingscoördinator en bestaande uit afgevaardigden van het onderwijsteam 

en van de studenten – en van het onderwijsteam. Rond bepaalde thema’s kunnen projectgroepen worden 

opgezet. Daarnaast werkt een goed systeem van eigenaarschap, waardoor constant verbeteringen worden 

aangebracht. Zo herwerkt de stagecoördinator bijvoorbeeld regelmatig de stagedocumenten, verbetert de 

eindproefcoördinator waar nodig de eindproefprocedures. 

 

De studenten worden binnen de HUB betrokken via formele vertegenwoordiging in de overlegorganen 

academische raad, coördinatiegroep, campusraad, studentenraad, stuvo en Stal (studentenvereniging Associatie 

Leuven). Een netwerk van contactstudenten uit alle studiejaren voedt deze participatiestructuur. Een docent- 

coach ondersteunt de participatie. Uit de gesprekken met de studenten leerde de commissie echter dat de 

studentenparticipatie binnen de opleiding pas recent werd opgestart en nog niet goed bekend is. De werking moet 

nog meer gecommuniceerd worden.  

 

De alumni worden bij de herziening van de programma’s betrokken via de alumni-enquête. Via de functies van 

stagementor of gastspreker is er eveneens een band met de afgestudeerden. Een eerste alumnidag vond plaats 

in mei 2010. De evaluatie daarvan is nog bezig. De commissie vraagt een verdere uitbouw van de alumniwerking.  

 

De opleiding betrekt het werkveld vooral via de resonantieraad enerzijds, anderzijds via de contacten met 

stagementoren en gastsprekers. De resonantieraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 

beroepenveld en van de beroepsvereniging en heeft tot taak het curriculum te evalueren en verbetervoorstellen te 

doen. De raad komt eenmaal per jaar samen. Tijdens het gesprek met de werkveldvertegenwoordigers stelde de 

commissie vast dat zij enthousiast zijn over de opleiding en over de afgestudeerden en dat zij zich voldoende 

betrokken voelen bij het kwaliteitsbeleid. De commissie suggereert verder overleg met de beroepsvereniging, 

bijvoorbeeld rond het aanbieden van navorming. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding na te gaan hoe de studentenparticipatie binnen de opleiding kan worden 

versterkt. 
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De commissie vraagt een verdere uitbouw van de alumniwerking. 

 

De commissie suggereert verder overleg met de beroepsvereniging, bijvoorbeeld rond het aanbieden van 

navorming.  

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    goed 

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   goed 

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende 

 

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

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Uit lezing van het zelfevaluatierapport en uit de gesprekken blijkt dat de afstuderenden de nagestreefde 

competenties bereiken. Het werkveld is enthousiast over de pas gediplomeerden; zij zijn snel inzetbaar zowel 

omwille van hun technische kennis als van hun attitudes. Het aspect optometrie in de opleiding geeft een extra 

achtergrond mee, en dit wordt door alle betrokkenen gewaardeerd. Via verschillende instrumenten (zie ook facet 

5.1) vraagt de opleiding ook regelmatig of de opleiding de praktijkgericht is. In het algemeen zijn de respondenten 

tevreden over de praktijkgerichtheid.  

 

Zowel het werkveld, de alumni als de laatstejaarsstudenten geven aan dat de beoogde eindcompetenties in 

voldoende mate bereikt worden. Voor de eindcompetenties die iets minder scoorden, met name multiculturaliteit, 

glazen slijpen en monteren, en beheer van een onderneming werden verbeteracties opgezet. Het werkveld kon in 

het gesprek met de commissie goed aangeven waar de afgestudeerde zich positioneert ten aanzien van andere 

opleidingen opticien (volwassenenonderwijs), orthoptist of technisch oftalmologisch assistent. De tevredenheid 

over de opleiding bij de afgestudeerden is groot. Toch meent de commissie dat de vooropgestelde 

kerncompetenties niet allemaal op hetzelfde niveau bereikt worden (zie ook facet 2.1). Ze vraagt de opleiding 

keuzes te maken en aan te geven welke competenties tot op welk niveau verworven dienen te worden. 

 

Wat de eindwerken betreft meent de commissie dat het niveau te wisselvallig is; zij vraagt om het minimumniveau 

te verhogen. Uit de gesprekken blijkt dat reeds een verbeteractie werd geïmplementeerd om tot betere werken te 

komen en om het wetenschappelijk niveau van de eindwerken op peil te brengen. 

 

De commissie stelt vast dat de tewerkstelling van de alumni zeer hoog ligt. Uit het zelfevaluatierapport blijkt dat 

een behoorlijk aantal afgestudeerden nog verder studeert. Uit de gesprekken met de alumni en het werkveld blijkt 

dat de afgestudeerden theoretisch sterk staan maar soms nog wat praktijk missen, bijvoorbeeld in verband met 

bedrijfsbeheer, contactologie. Zij stellen vragen bij de relevantie van de meer algemeen vormende 

opleidingsonderdelen en suggereren deze in te ruilen voor keuzeopleidingsonderdelen of voor uitdiepende 

praktijk. 

 

De opleiding heeft een duidelijke en expliciete visie op internationalisering. De internationale mobiliteit van 

studenten wordt aangemoedigd door een aangepaste programmastructuur. De commissie is positief over het 

grote aantal studenten dat een langdurige internationale ervaring opdoet. Ook de studenten zijn tevreden over de 

aandacht voor internationalisering in het curriculum, zo blijkt uit de accreditatiescan. De internationale 

docentenmobiliteit is echter nog beperkt, zoals reeds hoger besproken werd (zie facet 3.2).  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt erover te waken dat alle competenties op een vooraf bepaald niveau worden verworven. 

 

De commissie vraagt het niveau van de eindwerken te verhogen. 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen de 45 en de 

50 procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De HUB formuleert in het zelfevaluatierapport de streefcijfers inzake onderwijsrendement in termen van het 

verworven aantal creditbewijzen ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten: minstens 60% van de 

studenten in het eerste jaar van het modeltraject moet voor meer dan 75% van de ingeschreven studiepunten een 

creditbewijs halen; minstens 75% van de studenten die voor de aanvang van het academiejaar tussen 60 en 120 

studiepunten hebben verworven, moet voor meer dan 75% van de ingeschreven studiepunten een creditbewijs 

halen; minstens 90% van de studenten die voor de aanvang van het academiejaar tussen 120 en 180 

studiepunten hebben verworven, moet voor meer dan 90% van de ingeschreven studiepunten een creditbewijs 

halen. Uit de cijfers blijkt dat de opleiding Optiek en optometrie deze streefcijfers haalt, op het jaar 2008-2009 na, 

waar het ging om een zeer kleine groep generatiestudenten en een laag slaagcijfer bij de studenten die 

instroomden uit het TSO.  

 

Qua studieduur geldt voor de HUB het streefcijfer dat minstens 80% van de studenten de opleiding afwerkt met 

maximaal één jaar extra. De opleiding Optiek en optometrie haalt dit streefcijfer. De HUB hanteert ook een 

formule voor de berekening van de studie-efficiënte, voor studenten die bewust kiest voor een afwijking van de 

normale studieduur. Ook hier scoort de opleiding conform de norm. Algemeen blijkt wel dat de opleiding een hoog 

slaagpercentage heeft, maar dat de TSO-studenten beduidend zwakker scoren. Initiatieven zoals 

studiebegeleiding, trajectbegeleiding en het vrijwillig monitoraat proberen hieraan te verhelpen. De kleine 

groepen, de laagdrempeligheid tussen opleidingscoördinator, docenten en studenten en de gerichte en 

gemotiveerde keuze van de kandidaat-studenten voor deze studie zijn zeker factoren die dit goede studiesucces 

mee bewerkstelligen. 

 

De commissie stelt vast dat de opleiding haar streef- en slaagcijfers niet systematisch vergelijkt met die van de 

andere opleidingen binnen het studiegebied gezondheidszorg. De commissie vraagt om dat wel te doen. 

 

De opleiding Optiek en optometrie heeft opvallend weinig afhakers. De commissie is positief over de zeer lage 

drop-out en over de organisatie van exitgesprekken. In een exitgesprek wordt gepeild naar de redenen van het 

stopzetten van de studie en wordt de student eventueel geheroriënteerd.  
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De TSO-studenten maken de zwakkere groep uit binnen deze opleiding. Uit het zelfevaluatierapport en uit de 

gesprekken blijkt dat de medewerkers dit beseffen en daar op inzetten met trajectbegeleiding, studiebegeleiding, 

monitoraat, vragen aan de docenten via mail,…. Er zijn succesverhalen, die onder andere in de infobrochures en 

in het HUB-krantje beschreven worden, maar dit aspect blijft aandacht vragen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de streef- en slaagcijfers te vergelijken met die van andere opleidingen binnen 

gezondheidszorg. 

 

De commissie suggereert de systematische opvolging van de doorstroom in het werkveld. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau: voldoende 

facet 6.2, onderwijsrendement: goed  

 

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

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.  
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, de gesprekken gevoerd met de 

betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

onderwerp 1, niveau en oriëntatie:  voldoende  

onderwerp 2, programma:  voldoende 

onderwerp 3, personeel:  voldoende  

onderwerp 4, voorzieningen:  voldoende  

onderwerp 5, interne kwaliteitszorg:  voldoende 

onderwerp 6, resultaten:  voldoende  

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 

 

 

In haar reactie op het opleidingsrapport eerste terugmelding bezorgde de opleiding voor enkele aanbevelingen ter 

verbetering opgenomen in dit rapport een verbetering die gepland staat na het bezoek:  

 

Facet 2.7: 

 

- De commissie oordeelt dat de beoordelingscriteria voor de stagementoren geoptimaliseerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld door de omschrijving van gedragsindicatoren. 

Academiejaar 2011 - 2012 heeft de opleiding als taakstelling de werkveldervaring kwaliteitsvoller te organiseren . 

De stagebeoordelingsformulieren werden reeds grondig herwerkt en aangepast aan het nieuwe 

competentieprofiel. Een volgende stap in deze herwerking is het uitschrijven van gedragsindicatoren. 

 

- De commissie beveelt een striktere opvolging aan inzake het refereren in de eindwerken.  

Vanaf academiejaar 2011 – 2012 krijgt het aspect refereren een grotere impact op het eindresultaat. Indien het 

werk niet beantwoordt aan de minimumnormen met betrekking tot wetenschappelijk niveau, kan de student niet 

slagen. 

 

Facet 3.2: 

 

- De commissie vraagt aandacht voor de uitbreiding van het personeelsbestand met ervaring in 

wetenschappelijk onderzoek. 

Vanaf academiejaar 2012 – 2013 wordt een onderzoekscoördinator voor het studiegebied aangesteld. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende  

Facet 2.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende 

Facet 2.3: Samenhang goed 

Facet 2.4: Studieomvang oké  

Facet 2.5 Studietijd voldoende 

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing voldoende 

Facet 2.8: Masterproef n.v.t.  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed 

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed  

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel voldoende 

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen goed  

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed 

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten goed  

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

voldoende 

Onderwerp 6: Resultaten voldoende 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau voldoende   

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed 

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

HUB Hogeschool-Universiteit Brussel 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Optiek en optometrie 
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bijlage 1 curriculum vitae van de commissieleden 

 

 

Julie De Block 

is laatstejaarsstudente Optiek-optometrie aan het I.O.R.T. te Brussel. Ze heeft verscheidene stages gelopen 

waaronder bij Optique Saint Pierre te Brussel en bij De Vleeracker te Mechelen. Momenteel werkt ze deeltijds 

in Stoot optiek te Edegem. 

 

 

Brigitte Denis 

studeerde in 1975 af als Germanist aan de Université Catholique de Louvain, en behaalde in 1977 het 

diploma C.T.S.S. en optique-optométrie aan het I.O.R.T. (Institut d’Optique Raymond Tibaut). Ze startte in 

1974 als adjunct van het bestuur van het A.P.O.O.B. (Algemene Professionele Opticiens- en 

Optometristenbond van België), waar ze momenteel Algemeen Directeur is. Vanaf 1989 is ze tevens 

Directeur van het I.O.R.T. Ze is daarnaast onder andere vertegenwoordiger bij E.C.O.O. (European Council 

for Optometry and Optics) en voormalig lid van het uitvoerend comité A.E.U.S.C.O.(Association européenne 

des Ecoles, Collèges et Universités en Optométrie). 

 

 

Rita Duchêne 

is licentiate in lichamelijke opvoeding, motorische revalidatie en kinesitherapie en heeft geruime tijd les 

gegeven in het hoger onderwijs. Sinds 1988 is zij verbonden aan het VVKHO, eerst als pedagogisch 

adviseur, daarna als directeur onderwijsverzorging. Naast de algemene opvolging en ondersteuning van 

onderwijsdossiers heeft ze specifiek de ontwikkelingen binnen het studiegebied gezondheidszorg en 

landbouw en biotechnologie van dichtbij opgevolgd. Momenteel is zij op TBS. Zij heeft meegewerkt aan de 

visitaties landbouw- en biotechnologie en ergotherapie in het eerste visitatiestelsel. Zij was voorzitter van de 

visitatie logopedie:audiologie in het huidige visitatiestelsel. 

 

 

Bart Leroy 

studeerde in 1994 af als arts aan de Universiteit Gent, specialiseerde van 1994 tot 1997 in de Ophtalmologie 

in het Universitair Ziekenhuis Gent en behaalde in 2006 een doctoraat in Medische Wetenschappen aan de 

Universiteit Gent. Hij is momenteel werkzaam als klinisch hoofd van het Departement Ophtalmologie en 

Centrum voor Medische Genetica aan de Universiteit Gent. Hij verkreeg meerdere grants en publiceert talrijk 

in peer reviewed tijdschriften en op congressen. Hij is onder andere lid van de Belgische Vereniging voor 

Ophtalmologie, het Wetenschappelijk Comité (Association Retina Pigmentosa) en de wetenschappelijke en 

medische adviesraad van Retina International. 

 

 

Wim Werrelman 

studeerde Optiek aan de Christiaan Hugenschool Rotterdam en vervolgens Optometrie aan de Hogeschool 

van Utrecht. Hij schoolt voortdurend bij, onder andere in Contactlenzen en optometrie en in Functionele 

optometrie. Van 1980 tot 1996 was hij werkzaam als optometrist en contactlenzenspecialist bij Contactalook, 

waarnaast hij de gedeeltelijke zaakvoering deed. Vanaf 1996 is hij er voltijds zaakvoerder. Hij presenteerde 

herhaaldelijk op nationale en internationale congressen. Verder is hij voormalig voorzitter Algemene 

Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten en bestuurslid van de Werkgroep Binoculair Zien van 

de Optometristen Vereniging Nederland. 
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bijlage 2 erkenningscommissie 
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bijlage 3 onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden 
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bijlage 4 bezoekschema 

 

 

dag 1 

10.30-12.30 samenkomst in hogeschool, start voorbereidende vergadering  

12.30-13.15 lunch 

13.15-14.45 intern beraad visitatiecommissie en inzage van de bijlagen 

14.45-15.30 kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd 

15.30-15.45 intern werkoverleg 

15.45-16.45 opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig 

overleg (bespreking referentiekader) 

16.45-17.00 intern overleg 

17.00-18.00 kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleiding, 

het departement en/of de hogeschool) 

18.00-18.30 informeel ontmoetingsmoment 

18.30 avondmaaltijd visitatiecommissie 

 

dag 2 

09.00-10.30 rondgang  

10.30-10.45 intern werkoverleg 

10.45- 11.30 studenten eerste jaar en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld, inclusief de 

studentenvertegenwoordigers) 

11.30-11.45 intern werkoverleg 

11.45-12.30 studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende 

afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) 

12.30-14.00 lunch voor de commissie + inzage cursussen en masterproeven 

14.00-15.15 lectoren algemene opleidingsonderdelen (max. 12 representatief samengesteld, inclusief de 

personen betrokken bij onderwijskundig- en/of beleidsoverleg) 

15.15-15.30 intern werkoverleg 

15.30-16.15 begeleiders stage- en eindwerken (max. 12, representatief samengesteld uit de 

afstudeerrichtingen) 

16.15-16.30 intern werkoverleg 

16.30-17.15 vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld volgens de 

afstudeerrichtingen, personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als 

stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma) 

17.15-17.30 intern werkoverleg 

17.30-18.15 afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de 

afstudeerrichtingen) 

18.15-18.30 intern werkoverleg 

18.30 avondmaal voor de commissie 

 

dag 3 

09.30-09.45 intern werkoverleg 

09.45-10.30  ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding 

10.30-10.45 intern werkoverleg 

10.45-11.15 verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) 

11.15-12.15 vrij spreekuur 

12.15-13.15 lunch voor de commissie 

13.15-13.45 opleidingsverantwoordelijke(n) 

13.45-17.00 voorbereiding mondelinge rapportering 

17.00 mondelinge rapportering 
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bijlage 5 lijst van afkortingen en letterwoorden 

 

APOOB Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België 

AKUL Associatie van de K.U.Leuven 

ASO Algemeen secundair onderwijs 

ATP Administratief en technisch personeel 

BAMA Bachelor Master 

CSB&V Centrum voor Studentenbegeleiding en –voorzieningen  

DOC departementaal onderhandelingscomité 

ECTS European Credit Transfer System 

EHSAL EHSAL, Europese Hogeschool Brussel 

EQF European Qualifications Framework 

Erasmus uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs, onderdeel van 

het Project Socrates van de Europese commissie 

Evadiha Evaluatie van het Didactisch Handelen 

EVC elders verworven competenties 

EVK eerder verworven kwalificaties 

HOC Hogeschool onderhandelingscomité 

ict internet- en communicatietechnologie 

ICTO ICT en Onderwijs 

IKZ interne kwaliteitszorg 

KUB Katholieke Universiteit van Brussel 

KUL Katholieke Universiteit Leuven 

KZ (integrale) kwaliteitszorg 

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OER onderwijs en examenreglement 

OP onderwijzend personeel 

PBA professionele bacheloropleiding 

PDCA letterwoord voor: ‘Plan Do Check Act’ 

SID-in studie- informatiedagen 
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SOVO Sociale Voorzieningen, bijvoorbeeld SOVOArte, de dienst voor sociale 

voorzieningen van De Artevelde Hogeschool 

TSO Technisch secundair onderwijs 

VLHORA Vlaamse Hogescholenraad 

VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad 

VTE voltijds equivalenten 

ZER zelfevaluatierapport 

 


