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

Samenvattende bevindingen en overwegingen
datum De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het 

31 mei 2016 visitatierapport.
onderwerp

Accreditatiebesluit Generieke kwaliteitswaarborg 1 -  Beoogd eindniveau
(004613) De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende
bijlagen

4 De opleiding Bachelor in het vastgoed vormt samen met zes andere bacheloropleidingen de 
faculteit Natuur en Techniek (FNT) van de Hogeschool Gent. De opleiding richt twee 
afstudeerrichtingen in: Makelaardij en Landmeten. Sinds academiejaar 2013-2014 biedt de 
opleiding daarenboven een traject Makelaardij via afstandsonderwijs aan. In academiejaar 
2013-2014 zijn 746 studenten ingeschreven in de opleiding Vastgoed aan Hogeschool 
Gent.

De opleiding kiest bewust voor een breed gediversifieerd uitstroomprofiel. Ze wenst de 
studenten op te leiden tot zelfstandige, kritische en gemotiveerde professionals op het vlak 
van vastgoedmakelaardij en landmeten. De professionals dienen de vooropgestelde 
competenties, kennis en vaardigheden te kunnen implementeren in de verschillende 
deelsectoren van de bouw- en vastgoedwereld en dienen te beschikken over een flexibele 
en pluralistische houding ten opzichte van een snel evoluerende samenleving. Daar het 
opleidingsspecifieke leerresultatenkader vrij omvangrijk en detaillistisch is, worden 
communicatie en gedragenheid mogelijk bemoeilijkt. De commissie raadt aan het aantal 
competenties waar mogelijk te reduceren.

De huidige visie van de opleiding is volgens de commissie vrij algemeen gesteld en de 
opleiding wordt geadviseerd deze helderder te maken. Een sterker geformuleerde visie kan 
meer als leidraad dienen voor het onderwijsproces en de evaluatie, en op die manier 
duidelijker vormgeven aan het didactisch model.

Door het aanbieden van afstandsleren wenst te opleiding in te zetten op flexibel leren en 
diversiteit, wat door de commissie wordt gewaardeerd.

De commissie vindt het sterk dat de opleiding er doelgericht werk van maakt om een 
internationaal perspectief mee te geven aan de opleiding, onder meer via structurele 
samenwerkingsovereenkomsten. Werkveldvertegenwoordigers geven aan dat de opleiding 
zich leergierig opstelt ten aanzien van het werkveld en een bijdrage levert aan de
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Pagina 2 van 11 professionalisering van het beroepenveld. Daarnaast werkt de opleiding nauw samen met 
de andere opleidingen Vastgoed in Vlaanderen met aandacht voor de eigen accenten, wat 
de commissie als een kracht beschouwt.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 -  Onderwijsproces
De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de afstudeerrichtingen Makelaardij en 
Landmeten als voldoende en van het studietraject voor werkstudenten als goed

Het modeltraject omvat 180 studiepunten, gespreid over driejaren. Het traject afstandsleren 
is identiek aan het modeltraject, maar wordt aangeboden als traject op maat van de student.

De opleiding kiest ervoor de sterk praktijkgerichte opleidingsonderdelen te spreiden over 
meerdere semesters en modeltrajecten om studenten beter in staat te stellen de theorie 
concreet te vertalen naar de praktijk. Het opleidingsprogramma is voor beide 
afstudeerrichtingen opgebouwd rond de leerlijnen algemene vorming, bouwtechnische 
vorming, juridische vorming, beroepspraktijk en de leerlijn geïntegreerd project, waarmee de 
opleiding er volgens de studenten in slaagt de breedheid van het geheel te weerspiegelen. 
De leerlijn beroepspraktijk betreft specifieke vorming in makelaardij of landmeten, 
afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting. Binnen de leerlijn geïntegreerde vorming 
wenden de studenten de inhouden van de eerste leerlijnen aan in realistische werksituaties, 
wat de studenten toelaat de opgedane kennis te implementeren in de praktijk. De indeling 
van de opleidingsonderdelen in modeltrajecten en leerlijnen zorgt ervoor dat er een 
structuur van blokken ontstaat die die eerder losstaand van elkaar zijn. Algemeen kan de 
opbouw en samenhang doorheen het programma worden versterkt.

Inhoudelijk biedt de opleiding een interessant en solied programma aan, waarbij de 
studenten in het derde modeltraject de mogelijkheid krijgen zich te specialiseren aan de 
hand van keuzeopties. Positief is dat de opleiding hierbij ook rekening houdt met 
vervolgopleidingen die studenten veelal volgen. De opleiding weet vooral voor de 
afstudeerrichting Landmeten enkele sterke opleidingsonderdelen aan te bieden.

Studenten lopen in het derde modeltraject elf weken stage (20 studiepunten). Voorafgaand 
aan deze stage lopen studenten sinds academiejaar 2012- 2013 twee dagen kijkstage als 
deel van het vastgoed- en landmeetproject. Studenten kunnen een stageplaats kiezen uit 
het aanbod van de opleiding maar kunnen ook zelf een stageplaats voorstellen. Tijdens de 
stage wordt de student begeleid door een stagementor op de stageplaats en een 
stagebegeleider vanuit de opleiding. Een stagecoördinator bewaakt de totaliteit. De 
stagementoren dienen beter op de hoogte gebracht te worden van het belang van de stage 
in het vormingspakket. De student houdt een logboek bij van zijn werkzaamheden en 
bezorgt deze wekelijks in de vorm aan een digitaal weekverslag aan de stagebegeleider en 
de stagementor.

In het laatste semester werken de studenten ook nog een bachelorproef uit, die meestal 
gelinkt is aan de stageplaats. Voor de begeleiding krijgen de studenten een docent als 
promotor toegewezen, die de bachelorproef kan koppelen aan het eigen lopende 
onderzoek. Om de kwaliteit van de bachelorproeven te verhogen is de opleiding bezig met 
de ontwikkeling van een bronnenboek, waardoor men studenten van in het eerste 
opleidingsjaar vertrouwd wil maken met onderzoeksgericht werken. Gezien het hoog aantal 
studiepunten voor de stage en de bachelorproef moet de opleiding ervoor zorgen dat het
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overeenstemming met de begrote studiepunten is.

Een vrijstelling voor de bachelorproef is mogelijk voor zij-instromers indien de student 
individueel al een bachelorproef aangaande een vastgoedgerelateerd thema heeft 
uitgewerkt. De commissie acht echter het verlenen van een vrijstelling voor de 
bachelorproef niet gerechtvaardigd, zeker gezien het belang van de bachelorproef binnen 
het curriculum.

De gehanteerde didactische werkvormen sluiten aan bij het hedendaagse denken rond 
activerend onderwijs. De groepsgrootte wordt aangepast naar gelang de werkvormen en de 
na te streven competenties. In academiejaar 2014-15 is de opleiding gestart met de 
invoering van een ontwikkelingsportfolio om het zelfsturend vermogen de studenten te 
stimuleren. De commissie waardeert dat de opleiding met de invoering van het portfolio de 
studenten mede verantwoordelijk wenst te maken voor het eigen leerproces en hen wenst 
te stimuleren om hun interesseveld te verruimen.

Binnen het afstandsonderwijs wordt vooral aan de hand van begeleid zelfstandig leren 
gewerkt, waarbij de trajectkoord als didactische methodiek wordt gebruikt. Het elektronisch 
leerplatform wordt hierbij adequaat ingezet ter ondersteuning het onderwijsproces. De 
trajectkoord biedt een structuur aan de cursussen, waardoor alle cursussen een vast 
stramien volgen. De methodiek wordt sterk gewaardeerd door de studenten, die aangeven 
dat het de zichtbaarheid vergroot. Gezien de positieve feedback is het aangewezen om 
deze methodiek ook in te zetten in het modeltraject.

Internationalisering is één van de kernwaarden van de opleiding, wat zich vertaalt in 
verschillende initiatieven inzake studentenmobiliteit en internationalisation@home enerzijds 
en docentenmobiliteit anderzijds. Vooral de buitenlandse stageplaatsen springen in het oog; 
de commissie is hiervan sterk onder de indruk. Het aantal uitgaande studenten is in 
academiejaar 2014-2015 dan ook quasi verdubbeld.

De materiële voorzieningen zijn aan de maat. De campus beschikt over een 
indrukwekkende open studieruimte, waar de studenten dankbaar gebruik van maken om 
materiaal op te zoeken en in groep of zelfstandig aan de slag te gaan. De onlinecursussen 
op het leerplatform zijn duidelijk en goed ontwikkeld. Ook het overige cursusmateriaal is 
kwalitatief. Het professioneel karakter van het toegewijd team lijkt de commissie een 
duidelijk sterkte. Docenten volgen naast onderwijskundige bijscholingen binnen de faculteit 
regelmatig bijscholingen vanuit de beroepspraktijk. De commissie waardeert daarenboven 
de sterke inzet van de opleiding op vlak van dienstverlening naar het werkveld toe.

Studenten kunnen gebruik maken van een ruim aanbod aan studiebegeleiding met onder 
meereen Lassi-test (Learning and studying strategy inventory) en Nederlandse 
taalvaardigheidstest, een digitaal studiebegeleidingsaanbod, een ombudsdienst en een 
dienst Studentenaangelegenheden bij psychosociale problemen. De commissie meent dat 
de opleiding blijvende aandacht dient te besteden aan het versterken van het taalniveau van 
studenten daar de kennis van de moedertaal en nadien ook andere talen ruimte laat tot 
verbetering. De studenten -  zowel uit het modeltraject als uit het afstandsonderwijs -  
waarderen vooral de inspanningen van docenten om zich beschikbaar op te stellen. Ze 
waarderen de aangeboden vakinhoudelijke begeleiding en hebben het gevoel steeds bij hen 
terecht te kunnen met hun vragen.
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De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau als voldoende

De opleiding kiest voor een studentgecentreerde toetspraktijk en hanteert een mix van 
toetsvormen. Ze besteedt duidelijk aandacht aan de kwaliteit van de toetsing. De 
opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de toetsing via een competentie- en 
toetsdatabase. Ook het opstellen van de toetsen zelf wordt gevolgd. Zo is toetsing een 
onderwerp van de peerscreening die docenten uitvoeren en dienen docenten per vraag het 
aantal deelpunten en het modelantwoord aan te geven. De commissie meent echter dat de 
opleiding hierbij meer oog kan hebben voor de validiteit en de betrouwbaarheid van elke 
toets en raadt aan hier meer op in te zetten.

De beoordeling van de stage steunt op een doordacht theoretisch systeem en maakt 
gebruik van het elektronisch platform Qtool. Deze tooi laat toe verschillende gewichten toe 
te wijzen aan de competenties, waardoor bepaalde competenties meer doorwegen bij de 
beoordeling. Hoewel de stagebeoordeling theoretisch goed in elkaar zit, kan de 
implementatie nog worden versterkt. Momenteel hebben studenten soms de indruk dat de 
stagebeoordeling niet altijd even objectief verloopt en ook stagementoren menen dat de 
stagebeoordeling ruimte laat voor interpretatie. De commissie beveelt de opleiding aan het 
gebruikte beoordelingssysteem te evalueren op helderheid in gebruik en communicatie en 
dit te versterken ten aanzien van alle betrokken partijen.

Na het doornemen van enkele eindwerken, meent de commissie dat deze inhoudelijk 
overeenstemmen met de verwachtingen maar dat de onderzoekscomponent eerder beperkt 
is uitgewerkt. De beoordeling van de bachelorproef maakt ook gebruik van Qtool. Bij de 
beoordeling zijn verschillende personen betrokken. Naast de promotor en een co-promotor 
die de bachelorproef lezen en beoordelen, is ook een derde jurylid betrokken bij de 
evaluatie. Het derde jurylid geeft een beoordeling op basis van de presentatie en de 
verdediging, zonder de bachelorproef te lezen. De commissie meent dat de transparantie 
aangaande de beoordeling van de bachelorproef kan worden versterkt, daar uit de 
gesprekken blijkt dat hier bij de studenten nog onduidelijkheid rond heerst.

Studenten zijn over het algemeen tevreden over het evaluatiebeleid en menen dat de 
toetsing op een eerlijke manier gebeurt. De examens leunen volgens hen nauw aan bij de 
verwachtingen. Evaluatiecriteria en voorbeeldvragen zijn beschikbaar. Na afloop hebben 
studenten de mogelijkheid persoonlijke en kwaliteitsvolle feedback te ontvangen.

Het diplomarendement van de opleiding ligt boven het Vlaamse gemiddelde. De gemiddelde 
studieduur bedraagt in 2012-2013 ongeveer drie jaar en vier maanden. Afgestudeerden uit 
de ene afstudeerrichting kunnen via een goedgekeurd verkort traject het diploma van de 
andere afstudeerrichting behalen in drie semesters.

Het werkveld is tevreden over de verworven competenties van de afgestudeerden en is 
gretig om de studenten aan te werven, zeker wat betreft alumni uit de afstudeerrichting 
Landmeten. Alumni worden dan ook vlot opgenomen in een brede arbeidsmarkt. Ze voelen 
zich hier op een voldoende wijze op voorbereid. Meer dan 50% van de afgestudeerden volgt 
een navorming of bijscholing. Alumni Landmeten volgen veelal het schakelprogramma tot 
Master in de industriële wetenschappen - landmeten om daarna ook door te stromen naar 
de masteropleiding. Afgestudeerden Makelaardij starten volgens de gegevens van de 
opleiding vooral een vervolgtraject binnen management, zoals bijvoorbeeld de Master in de
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masterniveau.

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

Aanbevelingen commissie
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie, in het bijzonder de 
aanbevelingen met betrekking tot samenhang in het programma, en met betrekking tot de 
bachelorproef (verbondenheid met stage, onderzoekscomponent) en transparantie van de 
beoordeling (stage en bachelorproef).

Bevindingen NVAO
-  Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader 

voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013);
-  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 onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.
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betreffende de accreditatie van de Bachelor in het vastgoed (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 vastgoed 
(professioneel gerichte bachelor) georganiseerd door de Hogeschool Gent. De opleiding 
wordt aangeboden te Gent met de volgende afstudeerrichtingen: Landmeten en 
Makelaardij. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2024.

Den Haag, 31 mei 2016

1
Het ontwerp van accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail van 20 april

(bestuurder)

2016 heeft de instelling van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren. Dit heeft niet geleid tot een wijziging.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de 
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwaliteitswaarborg

Generieke
kwaliteitswaarborg

Oordeel
Afstudeerrichting:

Makelaardij

Oordeel
Afstudeerrichting:

Landmeten

Oordeel
Afstandsonderwijs:

Makelaardij
1. Beoogd 

eindniveau V V V

2. Onderwijsproces V V G

3. Gerealiseerd 
eindniveau V V V

Eindoordeel
opleiding Voldoende
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Naam instelling Hogeschool Gent

Adres instelling
Geraard de Duivelstraat 5 
B - 9000 GENT 
België

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Associatie Universiteit Gent

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor in het vastgoed

Niveau en oriëntatie professioneel gerichte bachelor

Bijkomende titel
2

afstudeerrichting Makelaardij: vastgoedmakelaar 
afstudeerrichting Landmeten: landmeter-expert

Opleidingsvarianten:
-  Afstudeerrichtingen
-  Studietraject voor werkstudenten

-  Makelaardij, Landmeten
-  Afstandsonderwijs Makelaardij

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Gent

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke 
erkenning of erkenning nieuwe 
opleiding

30 september 2017

Academieja(a)r(en^ waarin opleiding 
wordt aangeboden

De opleiding wordt continu
Aangeboden. Huidig academiejaar: 2015-2016

(Delen van) studiegebied(en) industriële wetenschappen en technologie

ISCED benaming van het 
studiegebied

engineering, manufacturing and construction

Om als makelaar door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) te worden erkend moet een bekwaamheidsproef 

worden afgelegd op basis van een rechtsgeldig voltooide stage van 200 dagen over een periode van minstens 12 maanden.

Betreft het lopende academiejaar, op het ogenblik van de accreditatieaanvraag
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Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding:
1. Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder 

aangaande : burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, 
ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,... en hieromtrent kwalitatief adviseren.

2. Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren. De verschillende vastgoedtypes 
beschrijven, evalueren, schatten.

3. Doelgericht advies geven en expertises verrichten, onderbouwd met technische kennis 
m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en 
onderhoud.

4. Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, 
multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.

5. Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke 
context.

6. In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega’s, notaris, 
bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een 
internationale context.

7. Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk 
projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord 
formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, 
interpreteren, rapporteren en presenteren.

8. Het beroepsveld kennen, situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden en de respectievelijke 
deontologische codes respecteren.

Domeinspecifieke leerresultaten van de afstudeerrichting Landmeten
1. Afpalen van terreinen en opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor 

een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en 
voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom 
voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden 
voorgelegd.

2. Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de 
meetgegevens.

3. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van 
landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens 
numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.

4. Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig 
voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten.

5. Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met 
inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid.

6. Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een 
landmeetbureau.

7. Vlot, gepast en helder communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten in een 
professionele context.

Domeinspecifieke leerresultaten van de afstudeerrichting Makelaardij
1. Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht 

van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
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eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus.

3. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van 
onroerende rechten als rentmeester.

4. Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de 
prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening.

5. Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier 
opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële 
verrichtingen doen.

6. Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een 
vastgoedkantoor.

7. Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn 
facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch

8. Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) 
klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context.

Datum validatie: 13 februari 2012
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Voorzitter:
-  Xavier Ortegat, Managing Director CEPI (European Council of Real Estate professions); 
Leden:
-  Wiliy Vander Donck (domeindeskundige), Groepsleider grondverwerving, Aquafin NV;
-  Carla Nelissen (onderwijsdeskundige), gewezen hoofd Onderwijs, XIOS Hogeschool 

(Hogeschool PXL);
-  Erica Coolsaet (student-lid), studente Bachelor in het vastgoed, Artesis Plantijn 

Hogeschool en geaggregeerde voor het secundair onderwijs:
wiskunde/fysica/biologie/chemie, Artesis Hogeschool (nu Artesis Plantijn Hogeschool)

De commissie werd ondersteund door Anne-Sophie Seghers en Klara De Wilde, 
projectbegeleider en secretaris.


