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Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het
office management (professioneel gerichte bachelor) van de Hogeschool Gent

Samenvattende bevindingen en ovenìregingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het
visitatierapport.

Generieke kwaliteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau
De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende

De opleiding maakt deel uit van de faculteit Bedrijf en Organisatie, die naast de opleiding
Office management de professioneel gerichte bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement,
Retailmanagement, Toegepaste informatica, lnternationaal bedrijfsmanagement (bachelor-

na-bacheloropleiding) en Toegepaste fiscaliteit (bachelor-na-bacheloropleiding) en de
postgraduaten lT-management, Trendwatching en Bouwmanagement aanbiedt.

De opleiding office management van de Hogeschool Gent omvat 180 studiepunten en biedt
de keuze tussen drie afstudeerrichtingen: Management assistant, Bedrijfsvertaler{olk en

Medical management assistant. De eerste wordt aangeboden op de campussen te Aalst en

te Gent. De andere worden enkel te Gent aangeboden. Binnen de afstudeerrichting
Bedrijfsvertaler-tolk zijn er twee fìnaliteiten ingebouwd: communication en international
sales. Binnen de afstudeerrichting Management assistant zijn er vier finaliteiten: event en

sales, executive, international en projectmanagement.

Qua profilering stelde de commissie vast dat studenten en docenten de opleiding ervaren
als een sterk taalgerichte opleiding. De opleiding tracht zich binnen haar afstudeerrichtingen
verder te profileren door het aanbieden van meerdere finaliteiten. De keuze voor deze
finaliteiten is gebaseerd op een analyse van vacatures en overleg met het werkveld

De commissie stelde vast dat de opleiding beschikt over degelijke doelstellingen, die
voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen. De opleiding heeft specifieke leerresultaten
toegevoegd aan het domein specifiek leerresultatenkader, maar met uitzondering van de
afstudeerrichting bedrijfsvertaler{olk vond de commissie die geen toegevoegde waarde. De

opleiding heeft een solide basis waarop ze is opgebouwd, maar kan haar specifieke
profìlering nog verder uitwerken.
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De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de afstudeerrichtingen management
assistant en bedrijfsvertaler{olk als goed en van de afstudeerrichting medical management
assistant als voldoende.

Het programma is opgebouwd uit drie modeltrajecten van 60 studiepunten. De student kiest
daarbij reeds vanaf het eerste modeltraject een afstudeerrichting en een finaliteit. Binnen
alle afstudeerrichtingen is een pakket basisopleidingsonderdelen voozien. Dit pakket
bestaat uit talen (Nederlands, Frans, Engels), ICT en algemene vakken die zijn aangepast
aan de afstudeerrichting. Naast de basisopleidingsonderdelen krijgen de studenten ook nog

specifieke opleidingsonderdelen die gekoppeld zijn aan de gekozen finaliteit. Voor Medical
management assistant bestaan geen finaliteiten en gaat het om medisch georiënteerde

opleidingsonderdelen. ln het derde jaar van het modeltraject is een keuzeopleidings-
onderdeel aanwezig. Het programma wordt dan vervolledigd door de opleidingsonderdelen
Professionele ontwikkeling, Stage en Bachelorproef. De manier waarop de opleiding haar
stages organiseert is volgens de commissie een sterkte van de opleiding. Gedurende de

stage maakt de student naast zijn stageverslag ook een SWOT-analyse van zichzelf en

houdt hij een persoonlijk ontwikkelingsportfolio bij. Het programma is volgens de commissie
een goede vertaling van, de doelstellingen. De verschillende leerlijnen, finaliteiten en de
stage zijn volgens de commissie troeven van de opleiding. Dit was iets minder het geval
voor de afstudeerrichting medical management assistant.

Met betrekking tot internationalisering kon de commissie een degelijke visie terugvinden in
de opleiding. De commissie kon de visie op internationalisering van de opleiding
appreciëren, maar vond de concrete realisaties te beperkt, zeker voor wat betreft de
afstudeerrichting Medical management assistant. Er zijn reeds positieve elementen
aanwezig, maar de opleiding zal de komende jaren de concrete realisaties moeten
verhogen. Er zijn voldoende mobiliteitsopties voor studenten.

Binnen de opleiding Office management wordt er gewerkt met een brede waaier aan
onderwijsvormen en leermiddelen. Het cursusmateriaal was volgens de commissie duidelijk
qua inhoud en afbakening. lnhoudelijk zijn evenwel alle nodige elementen aanwezig en was
alles up{o-date. Voor de afstudeerrichting Management assistant vond de commissie de
informatie diepgaand. Met betrekking tot de leervormen stelde de commissie vast dat de
opleiding voornamelijk werkt op basis van het didactisch concept van Miller en streeft naar
het gebruik van activerende werkvormen.

De commissie vond de kwaliteit en de kwantiteit van het ondenruijzend personeel voldoende
voor het inrichten van de opleiding. Ze zag een samenhangend en dynamisch korps dat ook
duidelijk als team functioneert, zowel op formeel als informeel vlak.

Zowel de campus te Aalst als de campus te Gent voldoen aan de venruachtingen van de
commissie voor wat betreft de materiële voorzieningen. De commissie staat positief

tegenover de beschikbare infrastructuur en de manier waarop deze wordt gebruikt. De

verschillen tussen beide campussen hebben hun invloed op de 'look and feel' van de
locaties, niettemin vond de commissie de voozieningen op beide campussen goed.

Met betrekking tot studie- en studentenbegeleiding beschikt de hogeschool en de opleiding
over een brede omkadering. Vakinhoudelijke ondersteuning is de taak van elke individuele
docent. Voor een aantal vakken worden ook monitoraten georganiseerd. Op elke campus is
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nende diensten in het kader van studievoortgangsbewaking of specifieke onderwijsnoden.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 - Gerealiseerd eindniveau
De commissie beoordeelt het gerealiseerd eindniveau van de afstudeerrichtingen
management assistant en bedrijfsvertaler-tolk als goed en van de afstudeerrichting medical
management assistant als voldoende.

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat het evaluatiebeleid van de opleiding in

orde is. Het beleid is gebaseerd op het studentgecentreerde evaluatiebeleid van de
Hogeschool Gent en op een degelijk manier geoperationaliseerd binnen de opleiding. De

commissie stelde vast dat er een duidelijke lijn is tussen de doelstellingen, de werkvormen
en de evaluatievormen. De evaluaties die de commissie onderzocht tijdens het bezoek
toetsten de competenties op het veruvachte niveau (VKS6) af. De transparantie van het
evaluatiegebeuren is in orde. Uit de gesprekken bleek ook dat de opleiding voldoende
aandacht heeft voor een goede communicatie over de evaluaties. De opleiding voorziet ook
structurele feedbackmomenten.

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat de alumni en het werkveld positief zijn over
de opleiding. De vertegenwoordigers van het werkveld zien hun samenwerking met de
opleiding als een rekruteringskanaal. Z¡ zijn van mening dat de studenten onmiddellijk
inzetbaar zijn. De commissie stelde vast dat de reputatie van de opleiding als sterke
taalopleiding ook daadwerkelijk met de realiteit strookt. Uit de ingekeken cijfers en het
gesprek met de alumni blijkt dat bachelors in het Offlce management van de Hogeschool
Gent vlot tewerkgesteld worden na afstuderen, en dit in een job die aansluit bij hun

vooropleiding.

Eindoordeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in het office management
(professioneel gerichte bachelor) voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen. Ze
beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.
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De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie

Bevindingen NVAO

- Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader
voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 20'1 3),

- De commissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals
vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013);

- Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie;

- Het visitatierapport bevat een ondezoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

Besluitl
betreffende de accreditatie van de Bachelor in het offìce management (professioneel
gerichte bachelor) van de Hogeschool Gent.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen 11.133-11.149,

besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor in het office
management (professioneel gerichte bachelor) georganiseerd door de Hogeschool Gent.
De opleiding wordt aangeboden te Aalst en Gent met de volgende afstudeerrichtingen:
Bedrijfsvertaler-tolk; Management assistant; Medical management assistant. De kwaliteit
van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Den Haag, 6 juli 2015

De NVAO
Voor deze:

R.P. Zevenbergen
(bestuurder)

t 
H"t ontwerp accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en

bezwaren. Bij e-mail van 1 1 juni 2015 heeft de instelling ingestemd met het ontwerp

accreditat¡ebesluit.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwal iteitswaarborg oordeel2 oordeel3

1. Beoogd eindniveau Voldoende Voldoende

2. Ondenruijsproces Goed Voldoende

3. Gerealiseerd eindniveau
Goed

Voldoende

Eindoordeel opleiding Voldoende (*)

(*) op grond van de beslisregels uit het toepasselijke beoordelingskader

Afstudeerrichtingen: Management assistent (Aalst en Gent), Bedrijfsvertaler-tolk

Afstudeerrichting: Medical management assistant

2
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Naam instelling Hogeschool Gent

Adres instelling
Geraard de Duivelstraat 5

B - 9OOO GENT

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Associatie U niversiteit Gent

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor in het office management

Niveau en oriëntatie professioneel gerichte bachelor

Bijkomende titel geen/xxx

Opleidingsvarianten:

- Afstudeerrichtingen

- Studietraiect voor werkstudenten

- Bedrijfsvertaler - tolk; Management assistant;
Medical management assistant

-la
Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Aalst, Gent

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe
ooleidinq

30 september 2016

Academieja(a)r(en) waarin opleiding
wordt aangeboden' 2014t15

(Delen van) studiegebied(en) Handelswetenschappen en bedrijfskunde

ISCED benaming van het
studiegebied

Business, administration and law

4
Betreft het lopende academ¡ejaar, op het ogenbl¡k van de aæred¡tatieaanvreag
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1. Samen met het management het beleid in verschillende werkterreinen en sectoren en
op verschillende hiërarchische niveaus uitwerken en tot uitvoering brengen. Hierbij de
visie en de strategie van het bedrijf of de organisatie in ovenrueging nemen, vanuit o.a.
economische, juridische en administratieve invalshoeken.

2. Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met diverse
stakeholders. Deze communicatie gebeurt in het Nederlands en in minstens twee
andere talen op een ERK-niveau 82, zowel mondeling als schriftelijk.

3. Doeltreffend en vlot gebruik maken van gepaste ICT-tools ter ondersteuning van de
werking van het bedrijf of de organisatie.

4. De (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het conceptuele ontwerp, de planning,
organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van activiteiten/projecten en hierbij
het doelgericht handelen van anderen bevorderen.

5. Autonoom en systematisch de administratie in verschillende werkterreinen organiseren
en beheren zodat alle informatie effìciënt toegankelijk is voor wie erover mag
beschikken.

6. Zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken,
kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en
presenteren).

7. Efficiënt en constructief samenwerken in een multidisciplinair en intercultureel (nationaal
of internationaal) team.

8. Handelen conform de basisregels van het bedrijf of de organisatie en de
beroepsdeontologie en in relatie tot de ruime maatschappelijke normen en arbeidsethos.

9. Actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf of de organisatie
door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te
controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures komen.

10. Ordelijk en oplossingsgericht werken en correct werk afleveren met oog voor detail, ook
onder tijdsdruk en in stresssituaties.

11. Correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aanbieden en zo zolg dragen voor
het imago van de organisatie of het bedrij

12. Ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en maatschappelijke ontwikkelingen
omtrent het beroepsprofiel opvolgen en initiatieven nemen tot verdere eigen
professionalisering.

Datum validatie: 10 juni 2013
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Voorzitter:

- Mieke Cruyssaert, personeelsdirecteur, PREM Groep;

Leden:

- Mark Clerkx, senior project manager, Flanders District of Creativitys;

- Chantal Catteeuw, verpleegkundig middenkader, Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

- Benjamin Colinet, opleidingshoofd Offìce management, HELHA (onderwijsdeskundige);

- Florence De Smet, studente Offlce management, Arteveldehogeschool (student-lid).

De commissie werd ondersteund door de volgende secretarissen

- Filip Lammens, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van
de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad tot en met 30 september op als
projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.
Vanaf 1 oktober 2014werd deze taak opgenomen doorAnne-Sophie Seghers,
stafmedewerker kwal iteitszorg.

l\4ark Clerkx trok zich op 3l augustus 2014 terug u¡t de v¡sitat¡ecomm¡ss¡e


