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  NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

1 Samenvatting 
 

Een reviewcommissie, aangesteld door de NVAO, heeft eind 2016 in het kader van de 

Instellingsreview Vlaanderen de kwaliteit van het onderwijs van de Katholieke 

Universiteit Leuven (KU Leuven) getoetst. Hiertoe heeft zij een verkennend bezoek (op 

15 en 16 november) en een verdiepend bezoek (op 7, 8 en 9 december) afgelegd.  

De commissie heeft tijdens het eerste bezoek een goed beeld gekregen van het 

gevoerde onderwijsbeleid en –kwaliteit van de KU Leuven. De onderwijsvisie die is 

ingevoerd vanaf 2014, is gebaseerd op het onderwijsconcept ‘Disciplinary Future Self’: 

(DFS) gericht op het persoonlijke toekomstbeeld dat de student van zichzelf vormt door 

te kiezen voor een bepaalde discipline. De universiteit zoekt naar manieren om 

studenten in het onderwijs hierop aan te spreken. Naast DFS zijn ook ‘Bildung, Beruf 

en Onderzoeksgedrevenheid, Maatschappijgerichtheid en Persoonsvormend 

Onderwijs’ kernbegrippen van de onderwijsvisie. Tijdens haar gesprekken heeft ze veel 

goede voorbeelden gehoord die gericht zijn op de uitbouw van persoonsgerichte 

didactiek én de verdere inbedding van vakinhouden in maatschappelijk relevante 

toepassingen en onderzoek gekoppeld aan beroepsperspectieven. Bij docenten wordt 

gestuurd op de persoonlijke invulling van het docentschap gerelateerd aan onderzoek. 

De waardering van het gegeven onderwijs door docenten (in het onderwijsportfolio) 

wordt geformaliseerd. De kwaliteitsmethode COBRA, Coöperatie, Reflectie en Actie - 

Checks & Balances, geïmplementeerd tijdens de Proefdoorloop in 2014-2015, toetst 

de invoering van de onderwijsvisie en de onderwijskwaliteit door de verschillende lagen 

van de universiteit met elkaar te verbinden. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van het onderwijs ligt in de eerste plaats bij de Permanente Onderwijscommissie 

(POC) onder leiding van de programmadirecteur.  

De commissie heeft begrepen dat het besturingsprincipe ‘verified trust’ goed werkt: 

vertrouwen in het eigenaarschap van de opleiding en tegelijkertijd monitoren op de 

processen. Alle medewerkers vervullen hun rol op basis van de eigen bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden. De onderwijsdiensten ondersteunen op een actieve wijze; 

de monitoring van de COBRA-cyclus gebeurt door de Cel Opvolging Onderwijs 

Kwaliteit (COOK). Stakeholders voelen zich betrokken bij de in- en uitvoering van 

COBRA  evenals bij de verdere ‘uitrol’ en de ingezette verbeteringen. Studenten zijn 

betrokken vanuit de Studentenraad KU Leuven en studentenvertegenwoordigers 

werken erg actief mee; het externe perspectief wordt alle COBRA-niveaus 

meegenomen door de inzet van onder meer gastprofessoren, alumni en 

beroepenveldcommissies en strategische externe adviesraden. De commissie stelt aan 

het eind van het eerste bezoek vast dat de visie op onderwijs en op de 

kwaliteitszorgmethode COBRA, ingevoerd onder leiding van de vicerector 

Onderwijsbeleid, universiteitsbreed wordt gedragen.  

 

Tijdens het tweede bezoek stond de doorvertaling van visie en beleid naar de 

onderwijspraktijk binnen één faculteit (verticale trail) en de werking van vier POC’s 

(horizontale trail), verspreid over de drie Groepen, met verschillende contexten, 

centraal. De commissie heeft vastgesteld dat er sprake is van een adequate 

doorwerking van visie naar beleid. De strategische en operationele doelstellingen 

sluiten aan bij de universiteitsbrede onderwijsvisie en komen terug in de 

faculteitsplannen en de documenten (en actieplannen) van de opleidingen. Doordat 

blauwdrukken en opleidingsplannen ook op universitair niveau besproken worden, 

herkent de commissie hierin de dynamiek van de beleidsvoering ‘inspiratie en 

verankering’ tussen het niveau van de universiteit, de faculteit en de opleiding. Ook de 

(ad hoc) functionerende horizontale overlegstructuren getuigen hiervan.  

De commissie is positief over de werking van de POC gericht op uitvoering en 

verbetering. De POC bespreekt grondig de opleiding, m.n. de inhoudelijke opzet en 

vormgeving van het curriculum, de kwaliteitsbewaking en het doorvoeren van 
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verbeteringen. Bij POC’s waaraan de commissie tijdens het locatiebezoek deelnam, 

stelde ze vast dat ingevulde documenten van de COBRA-cycli aanwezig waren en dat 

er reflectie plaats vond op basis van (geaggregeerde) informatie, die weer de basis 

vormde voor het verbeterbeleid. De POC maakt daarbij goed gebruik van de 

monitoring- en evaluatie-instrumenten van KU Leuven. De commissie is getuige 

geweest van een actieve rol van studenten, docenten, medewerkers met bijdragen van 

alumni in de POC’s. Er wordt gewerkt aan DFS, actuele onderwijsprofielen, 

activerende werkvormen, opbouw van interdisciplinair onderwijs, formulering en 

waardering van leerresultaten en toetsing (onder andere de masterproef). De 

ondersteunende rol van onderwijsdiensten binnen de faculteiten en opleidingen wordt 

door gesprekspartners als bijzonder positief ervaren. De commissie is getuige van 

actief verbeterbeleid dat in de POC’s in gang is gezet. Studenten hebben hierbij een 

volwaardige inbreng ondersteund door de studentenraden. Er is sprake van een 

instellingsbrede kwaliteitscultuur die zich verder blijft ontwikkelen.  

Aan het eind van het bezoek heeft de commissie op een aantal door de universiteit in 

gang gezette ontwikkelingen feedback gegeven. De inbreng van externe, internationaal 

gerichte en vakgerichte, onafhankelijke peers, werkvelddeskundigen en alumni is op 

de diverse niveaus binnen COBRA aanwezig en vaak al geformaliseerd. Niettemin wil 

de universiteit  ‘de externe blik’ nog verder versterken wat door de commissie 

geapprecieerd werd. Ook heeft de commissie, aansluitend bij ingezette ontwikkelingen 

van de universiteit, enkele suggesties gedaan gericht op de concrete werking van 

‘verified trust’ en het functioneren van de POC’s. De belangrijkste conclusie van de 

reviewcommissie is dat de visie op onderwijskwaliteit consequent is uitgewerkt in een 

doortastend beleid en voelbaar aanwezig is op de werkvloer die gekenmerkt wordt  

door een actief en systematisch verbeterbeleid. 
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2  Inleiding en verantwoording 
 

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

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

instellingsreview wordt de kwaliteit van het onderwijsbeleid getoetst. Naast dit 

evaluatierapport is een adviesrapport beschikbaar. Het adviesrapport betreft een 

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

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

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

 

Het evaluatierapport heeft als doel de instelling haar eigen verhaal terug te geven, 

voorzien van waardering, beoordeling en aanbevelingen. Het rapport vormt de 

weerslag van een intensieve dialoog van de reviewcommissie met de instelling en 

beoogt de instelling te stimuleren bij haar proces van continue kwaliteitsverbetering. 

Het rapport bestaat uit een lineair verslag van het onderzoek waarin de commissie 

haar inzichten in samenspraak met gesprekspartners van de instelling opbouwt (zie dit 

hoofdstuk paragraaf 2.2. voor Werkwijze van de reviewcommissie). In Rapportage van 

de bevindingen en overwegingen (hoofdstuk 3) wordt hier verslag van gedaan en in 

Beoordeling (hoofdstuk 4) worden oordelen uitgesproken aan de hand van de vier 

standaarden zoals beschreven in het Kader Instellingsreview. Dit laatste hoofdstuk 

bevat ook aanbevelingen en suggesties van de commissie, met verwijzing naar 

voorbeelden en inbreng van de instelling, die bedoeld zijn als ‘feedback’ van de 

commissie aan de instelling gericht op verdere groei en ontwikkeling. 

 
 

2.1 Samenstelling van de reviewcommissie  

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

Deze is als volgt samengesteld: 

– dr. ir. Elisabeth Monard: eresecretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek - Vlaanderen, voorzitter; 

– Em. prof. dr. Frank van der Duijn Schouten: hoogleraar toegepaste wiskunde en 

oud-rector magnificus Tilburg University en Vrije Universiteit Amsterdam, 

commissielid; 

– Prof. dr. Bernard Coulie: gewoon hoogleraar Armeense en Georgische taal en 

literatuur, Byzantijnse studies en Europese cultuur en identiteit; ere-rector Université 

Catholique de Louvain, commissielid; 

– dhr. Frank Van Massenhove: voorzitter van het directiecomité FOD Sociale 

Zekerheid, commissielid; 

– Inge Van de Caveye: masterstudente Geneeskunde - Universiteit Gent, student-lid. 

 

De reviewcommissie wordt ondersteund door: 

– Drs. Lieke Ravestein MBA, secretaris 

– Drs. Lieve Desplenter, procescoördinator NVAO 

 

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

vastgesteld dat de samenstelling van deze reviewcommissie voldoet aan de eisen 

opgenomen in het Kader Instellingsreview. 

 

UZ Leuven is binnen de Katholieke Universiteit Leuven een autonome organisatie voor 

gezondheidszorg. De beheersbevoegdheid van het ziekenhuis is door de universiteit 

gedelegeerd aan een apart orgaan, het bestuurscomité. Tijdens het tweede 

locatiebezoek werd duidelijk dat de voorzitter van de reviewcommissie als 

onafhankelijk lid zetelt in dit bestuurscomité van UZ Leuven. Dit werd voorgelegd aan 
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de commissieleden, die daarop benadrukt hebben dat de voorzitter in alle 

onafhankelijkheid haar rol had vervuld in deze instellingsreview. 

 

 
2.2 Werkwijze van de reviewcommissie 

  

2.2.1. Werkwijze van de reviewcommissie in het algemeen 

 

Voorbereiding eerste bezoek 

Op 6 oktober 2016 ontving de reviewcommissie via de procescoördinator van de 

NVAO de Kritische Reflectie Onderwijs KU Leuven 2016 (KR) en het Visie en 

beleidsplan onderwijs en studenten 2014-2017 van de instelling. Aan de 

commissieleden werd gevraagd om een eerste waardering te geven en 

gesprekspunten voor het eerste bezoek aan te dragen. De procescoördinator stond in 

voor een compilatie ervan dat als basisdocument diende voor het vooroverleg. 

 

Eerste locatiebezoek en voorbereidende vergadering 

Het eerste locatiebezoek aan de KU Leuven vond plaats op 15 en 16 november met 

daaraan voorafgaand de voorbereidende vergadering op 14 november. Tijdens het 

voorbereidend overleg heeft de commissie zich verdiept in de doelstelling en opzet van 

het eerste bezoek en, in het verlengde van de synthese, de thema’s en vraagpunten 

vastgesteld die de commissie van belang vond om aan de orde te stellen. Voor de 

indeling van het bezoekprogramma, zie Bijlage 2. Op de eerste bezoekdag maakte de 

commissie kennis met de universiteit gericht op haar uitgangspunten in visie, beleid en 

werkwijze en op de tweede bezoekdag stonden twee focusthema’s van KU Leuven 

centraal. 

Op beide dagen waren er momenten van besloten vergaderingen van de commissie en 

een moment van co-creatie met gesprekspartners van de instelling. Aan het gesprek 

van co-creatie nemen vanuit de instelling deel: de rector, de vicerectoren 

Onderwijsbeleid, Studentenbeleid & Sportbeleid, de voorzitter Raad van Bestuur, de 

voorzitter van de Stuurgroep Instellingsreview, twee voorzitters van de STURA 

(2015/2016 en 2016/2017) en een stafmedewerker van de Cel Opvolging 

Onderwijskwaliteit (COOK). Tijdens en na afloop van dit gesprek zijn de bevindingen 

van de commissie en van de instelling met elkaar besproken en zijn de ‘trails’ voor het 

tweede bezoek in onderling overleg vastgelegd.  

 

Tweede locatiebezoek en voorbereidende vergadering 

Het tweede locatiebezoek vond plaats op 7, 8 en 9 december met daaraan 

voorafgaand de voorbereidende vergadering op 6 december. Tijdens het 

voorbereidend overleg heeft de commissie kennis genomen van de opzet van het 

tweede, verdiepende bezoek en van de trails (zie paragraaf 2.2.2). Op basis daarvan 

zijn de thema’s en vraagpunten voor het tweede bezoek vastgesteld. De opzet van het 

bezoekprogramma van het tweede bezoek is eveneens weergeven in Bijlage 2. 

Tijdens de eerste bezoekdag is de verticale trail door de commissie onderzocht en op 

de tweede bezoekdag heeft de commissie zich verdiept in de horizontale trail.  

Op beide dagen waren er momenten van besloten vergaderingen en van co-creatie 

met de gesprekspartners van de instelling. Vanuit de instelling was dit (vrijwel) steeds 

met dezelfde groep gesprekspartners als tijdens het eerste bezoek. 

Op het eind van de tweede bezoekdag heeft de commissie haar voorlopige 

bevindingen geformuleerd, die zijn besproken tijdens een moment van co-creatie op de 

derde bezoekdag; de laatste bezoekdag, die verder in het teken stond van de 

regierapportage (onderliggend voor het separate adviesrapport).  
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Na afloop van het tweede locatiebezoek is het voorlopige rapport - na afstemming in 

de NVAO - voorgelegd aan de commissie, waarna de tekst finaal is vastgesteld. 

 

2.2.2  Werkwijze van de commissie met betrekking tot de reviewtrails  

 

De gekozen reviewtrails zijn: 

1) “Blauwdrukken en opleidingsplannen in de visie, beleidsuitvoering, 

evaluatie/monitoring en het verbeteren van onderwijsbeleid op alle lagen van de KU 

Leuven exemplarisch te onderzoeken binnen de Faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen” als verticale trail. 

2) “Hoe werken de Permanente onderwijscommissies (POC’s) en hoe voeren de 

POC’s het gewenste onderwijsbeleid?” als horizontale trail. Er zijn POC’s geselecteerd 

met verschillende maturiteit, verspreid over drie groepen, gekoppeld aan zowel 

academische als geacademiseerde opleidingen – al dan niet in een context van 

meerdere campussen. 

 

Tijdens de eerste bezoekdag is de uitwerking van de instellingsbrede visie en beleid 

onderzocht binnen enkele opleidingen van de Faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen. Op de tweede bezoekdag, tijdens de horizontale trail, is gekeken 

naar werking van vier POC’s: de POC Masters Bio-Ingenieurswetenschappen (campus 

Leuven), de POC Handelswetenschappen (campus Brussel, campus Carolus 

Antwerpen), de facultaire POC Industriële Ingenieurswetenschappen (campus Groep T 

Leuven, technologiecampus Oostende, campus Brugge, technologiecampus Aalst, 

technologiecampus Diepenbeek, technologiecampus Geel, technologiecampus Gent, 

technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver), en de POC 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (campus Leuven, campus Brugge). Bij 

beide bezoekdagen heeft de commissie vergaderingen van POC’s bijgewoond of met 

POC-leden gesproken. Bij alle gesprekken werd de commissie ruimschoots voorzien 

van informatie en belangrijke documenten (presentaties, vergaderstukken, verslagen 

van pilots, beleidsnotities, onderzoeksuitkomsten, kengetallen, brochures en 

dergelijke). Ook kreeg zij via Sharepoint links naar deze documenten. Zie voor een 

overzicht van de bestudeerde documenten Bijlage 3.  
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3 Rapportage van de bevindingen en overwegingen 
 

Voorbereiding commissie op eerste, verkennende bezoek 

Tijdens het voorbereidend overleg van het eerste, verkennende bezoek heeft de 

reviewcommissie haar indrukken uitgewisseld. De commissie was onder de indruk van 

de volledigheid en de illustraties zoals gegeven in de KR evenals van de degelijkheid 

van de onderbouwingen (verwijzingen naar onderliggende documenten). De KR ademt 

visie en ambities, maar gaat ook voldoende in op de onderwijspraktijk en de 

kwaliteitsverbetercycli en is daarbij in voldoende mate zelfkritisch opgesteld: ieder 

hoofdstuk eindigt in een eigen analyse van sterktes, zwaktes, bedreigingen en 

opportuniteiten. Inhoudelijk heeft de commissie goed beeld gekregen van de 

onderwijsvisie en de kwaliteitsmethode van de KU Leuven. De onderwijsvisie is 

gebaseerd op het onderwijsconcept ‘Future Self’ de gerichtheid op de vorming van het 

eigen disciplinaire toekomstbeeld door de student. Dit concept vindt de commissie 

pedagogisch en didactisch sterk uitgewerkt. De kwaliteitsmethode COBRA legt de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in de eerste plaats bij de 

opleiding, in het bijzonder de POC onder leiding van de programmadirecteur. De 

commissie vindt het sterk dat de POC’s de drijvende kracht zijn in dit model: zij worden 

gezien als de motoren van de onderwijspraktijk én van kwaliteitszorg.  

 

Meer specifiek zijn de volgende thema’s, met daaraan gekoppelde eerste 

waarderingen en vraagpunten, in het overleg door de commissie bediscussieerd: 

 De onderwijsvisie is volgens de instelling tot stand gekomen in dialoog op 

verschillende niveaus met het oog op verbreding van het draagvlak en vergroting 

van de betrokkenheid. De commissie vindt het sterk en uitdagend dat er ‘ruimte en 

vertrouwen’ wordt gegeven aan de faculteiten om de onderwijsvisie nader te 

concretiseren en verder te ontwikkelen (dit is tevens de inhoud van de eerste 

Strategische Doelstelling). De onderwijsvisie is beleidsmatig doorvertaald naar 

strategische en operationele doelstellingen. Er zijn financiële middelen 

uitgetrokken en er is sterk ingezet op instellingsbrede communicatie over deze 

visie. Twee vragen heeft de commissie hierbij aan de orde gesteld: Het personeel 

zal gemotiveerd moeten blijven voor een dergelijke ‘continue gedachtewisseling’, 

hoe wordt dit bereikt? En: Welke aanpak hanteert de KU Leuven om het grote 

aantal doelstellingen verder in te vullen en te implementeren?  

 De POC heeft volgens de instelling de taak via een permanente dialoog te 

onderzoeken of het ingezette onderwijsbeleid werkt. Hierbij worden ook alumni, 

het werkveld en internationale peers betrokken. De commissie apprecieerde het 

principe van dialoog dat op alle niveaus wordt nagestreefd, maar stelde daarbij de 

vraag naar de concrete uitwerking hiervan. Hoe ligt hierbij de verantwoordelijkheid 

van de programmadirecteur en hoe zijn externe experts en het wetenschappelijk 

personeel betrokken? Hoe slaagt de instelling erin om de brede 

studentenpopulatie erbij te betrekken? Er zijn veel rapportagecycli, waarbij 

kwalitatieve informatie, naast kwantitatieve informatie, een belangrijk onderdeel is. 

Hoe werken deze cycli praktisch en organisatorisch? Hoe wordt de 

beheersbaarheid van het totale systeem bewaakt? 

 De commissie was nieuwsgierig naar de communicatie in samenhang met de 

grootschaligheid en gelaagdheid van de organisatie. Het formele overlegorgaan 

voor de verschillende faculteiten is de Onderwijsraad (OWR), maar hoe verlopen 

interacties tussen en binnen de verschillende geledingen universiteitsbreed? En 

hoe stemmen meerdere locaties van dezelfde opleiding - aangeboden op de 

verschillende campussen (bijvoorbeeld Kortrijk en Leuven) - met elkaar af? 

 Het onderzoeksgedreven onderwijs wordt verzorgd door onderwijsverstrekkers, 

die hun rol als actieve onderzoekers zichtbaar maken voor de studenten. De 
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commissie stelde vast dat er veel voorbeelden worden gegeven van goede 

praktijken in verschillende faculteiten om dit te bewerkstelligen. De uitstekende 

onderzoeksprestaties van de wetenschappers van de KU Leuven worden in de 

verf gezet. Naast hoogstaande onderzoeksprestaties, wordt ook expliciet ingezet 

op de onderwijskundige bekwaamheid van de docenten. Een instrument daartoe is 

‘het onderwijsportfolio’ dat wordt gerelateerd aan het 

personeelsbeoordelingsbeleid. De commissie stelde de vraag wat de invulling, de 

reikwijdte en de evolutie van dit instrument is. 

 

De opzet van het bezoekprogramma voor het eerste, verkennende locatiebezoek 

weerspiegelt het verhaal zoals de instelling dat zelf wenst uit te dragen: de instelling is 

aan zet. De eerste bezoekdag was als volgt opgebouwd: 1) een universiteitsbreed te 

volgen online ‘Meet and greet’ programma met diverse kennisclips en meerdere 

toespraken, 2) vier gesprekken met bij ieder gesprek representatieve 

vertegenwoordigingen van bestuur, lijnfunctionarissen en docenten verspreid over de 

faculteiten en opleidingen, staffunctionarissen verspreid over de diensten, studenten 

vanuit de Studentenraad KU Leuven (STURA) en externe stakeholders, 3) een 

zelfstandig, door de STURA verzorgde bijdrage over de werking van de 

studentenparticipatie, waarbij de commissieleden met groepen 

studentenvertegenwoordigers in gesprek konden gaan over diverse thema’s . Op de 

tweede bezoekdag waren er twee gesprekken gericht op de focusthema’s ‘Waardering 

voor onderwijs’ en ‘Onderzoeksgedreven, maatschappijgericht en persoonsvormend 

onderwijs’.  

Als centrale thema’s voor het eerste bezoek zijn door de commissie vastgesteld: de 

concretisering van het onderwijsbeleid in relatie tot het principe van ‘Disciplinairy 

Future Self’.  Voor de tweede dag van het eerste bezoek is, gekoppeld aan de 

focuspunten van de instelling, gekozen voor de volgende accenten: de inhoud, de 

doelstellingen en de werking van de onderwijsportfolio’s en de wijze waarop het 

onderwijsbeleid aan de kernbegrippen van de onderwijsvisie (onderzoeksgedreven, 

maatschappijgericht en persoonsvormend) gestalte geeft. De commissie heeft de 

centrale thema’s per gesprek uitgewerkt naar een beperkt aantal vragen voor alle 

gesprekspartners van het eerste bezoek. Bovenstaande (deel)vragen uit de 

opsomming zijn hierbij zoveel mogelijk meegenomen.  

 

Eerste ronde gesprekken op eerste locatiebezoek 

Meet and greet 

Op de eerste dag van het bezoek is de commissie gastvrij onthaald in de 

Universiteitshal van de KU Leuven. Na de ontvangst in de Jubileumzaal, volgde de 

‘Meet and greet’ in de Promotiezaal, waarvoor in totaal 300 personeelsleden en 

studentenvertegenwoordigers waren uitgenodigd. De vijf bijdragen van respectievelijk 

de vicerector Onderwijsbeleid, de voorzitter Stuurgroep Instellingsreview, de voorzitter 

van de commissie, de proces-coördinator van de NVAO en de rector werden 

afgewisseld met drie kennisclips over identiteit, onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. De 

kennisclips gaven een visueel, feitelijk en kernachtig beeld van de identiteit van de KU 

Leuven, de onderwijsvisie en -beleid en de kwaliteitsmethode COBRA. Het evenement 

was online te volgen voor alle personeelsleden en studenten op de 15 campussen. 

Bijdragen van de sprekers van de universiteit maken duidelijk dat de instellingsreview 

de hele universiteit raakt en in beweging brengt. ‘Onderling vertrouwen, wederzijdse 

waardering en permanente dialoog’ kenmerken het proces waarmee de onderwijsvisie 

en de kwaliteitsmethode COBRA binnen de instelling vormkrijgen.  

In 2013 heeft de integratie van een groot aantal academiserende opleidingen plaats-

gevonden. Deze academiserende opleidingen heeft de commissie ook in de tweede 

trail bekeken. Het onderwijsaanbod van de universiteit beslaat 15 campussen in 11 
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steden in Vlaanderen. De opleidingen van de 16 faculteiten zijn over drie groepen 

verdeeld: de Groep Humane Wetenschappen, de Groep Biomedische Wetenschappen 

en de Groep Wetenschap en Technologie.  

De universiteit kent een gelaagde organisatiestructuur met aandacht voor 

universiteitsbreed overleg, participatie en gedragenheid en autonomie van haar lagen 

op basis van subsidiariteit. Subsidiariteit houdt in dat elk niveau in de organisatie het 

eigenaarschap krijgt van wat het zelf kan organiseren en bijsturen binnen het 

algemeen beleid van de instelling. Dit principe vindt de universiteit erg belangrijk voor 

haar besturingsmodel, dat de achtergrond vormt voor de gesprekken die de commissie 

heeft gevoerd met vertegenwoordigers van alle lagen. 

 

Verslag van de gesprekken  

De werking van het onderwijsbeleid is het eerste thema waarover de commissie in 

gesprek ging met de instelling. Op de vraag van de commissie hoe aan 

persoonsvorming en het Disciplinaire Future Self (DFS) binnen de instelling worden 

gewerkt, werd door diverse gesprekspartners beklemtoond dat net dit een 

onderscheidend element is van KU Leuven. Rector en vicerectoren vertellen dat 

studenten een brede kijk op hun academische opleiding én toekomstig beroep 

ontwikkelen. Zij worden bijvoorbeeld d.m.v. rondetafelgesprekken binnen projecten 

gestimuleerd interdisciplinair te werken aan maatschappelijke problemen. Er is 

aandacht voor DFS bij de in-, door- en uitstroom van studenten en bij de 

basisvoorzieningen (o.m. de studie-adviesdienst). Bij docenten wordt eveneens 

gestuurd op de persoonlijke invulling van het docentschap gerelateerd aan onderzoek 

en wordt er niet ‘louter op het aantal publicaties’ gelet. Dit sluit aan bij de tekst hierover 

in de KR. DFS is onderdeel van de onderwijsvisie die in 2014 via een brede 

vertegenwoordiging vanuit de universiteit in dialoog tot stand is gekomen. Het voegt 

een nieuw inzicht aan de sociaal-constructivistische kijk op leren toe, namelijk ‘dat 

kennisverwerving beter verloopt door in te zetten op het toekomstbeeld van de 

student’. Decanen en programmadirecteuren vertellen dat op het niveau van de 

opleiding persoonsgerichte didactiek centraal staat: ‘hoe kunnen we jongeren beelden 

aanreiken die de disciplinaire community omvatten en aanzetten tot effectief leren?’. Bij 

voorbeeld: ‘welk type econoom wil je opleiden/worden?’. De vakinhoud moet ten 

dienste staan van de maatschappelijke relevantie voor de beroepsgroep. Docenten 

vragen zich steeds meer af  waar hun vak thuishoort in het grotere geheel. De 

commissie heeft begrepen dat naast DFS, Bildung & Beruf, kernbegrippen als 

‘onderzoeksgedreven onderwijs, persoonsvormend onderwijs’ de onderwijsvisie 

kenmerken. Dit is tevens één van de aangedragen focusthema’s door de instelling. In 

het gesprek hierover werden door decanen en programmadirecteuren van 

uiteenlopende faculteiten aansprekende voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld: sterke 

docent-onderzoekers geven les in de bachelor (en niet uitsluitend bij de masters). 

Daardoor realiseren beginnende studenten zich meteen het belang van 

wetenschappelijke onderbouwingen. Andere voorbeelden betreffen het platform dat 

studentondernemers ondersteunt en faciliteert, nl. het Leuven Community for 

Innovation driven Entrepreneurship (LCIE) en de pilot gericht op het werken met een 

digitaal identiteitsportfolio. Dit zijn mooie voorbeelden van maatschappij-gerichtheid, 

persoonsvorming en DFS. Studenten herkennen deze voorbeelden en beamen de 

toegenomen aandacht voor persoonsvorming. De Algemeen Beheerder geeft aan dat 

in functie van de onderwijsinnovaties binnen het onderwijsbeleid de onderwijs-

infrastructuur op orde is. Er zijn veel investeringen gedaan in onderwijstechnologie, 

leercentra, digitale leeromgevingen (MOOC, digitale leervormen, TOLEDO). Qua 

financiering is er sprake van ‘een gezonde spanning’: alle campussen hebben plannen 

ingediend en alle campussen zijn bij de toekenning van de financiële middelen 

gelijkwaardig.  
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Vervolgens beschrijft de instelling eerst het algemene principe van ‘inspiratie en 

verankering’. Dit is een typerende instellingsbrede dynamiek, waarmee de KU Leuven 

wenst te werken. Hierbij is én ruimte voor initiatieven en good practices én voor 

formalisering van een initiatief, project of beleidslijn (verankering vanuit een 

bestuursorgaan of een beleidsverantwoordelijke). Aangedragen voorbeelden: 1) de 

ererector schetst hoe onderwijsprogramma’s zich de afgelopen 25 jaar binnen de 

universiteit ontwikkelen: Bildung, Beruf en DFS zijn ‘producten in voortschrijdende 

processen’; 2) vicedecanen, decanen en programmadirecteuren geven aan dat 

COBRA  meerdere aangrijpingspunten op de verschillende niveaus, een positief effect 

heeft op de kwaliteitscultuur en het eigenaarschap: via een open dialoog komen ‘zaken 

aan het licht’ en inspraak en vertrouwen groeien; 3) studenten hebben voorstellen 

gedaan voor nieuwe onderwijsprojecten zoals het project masterproef en hebben aan 

de invulling van de nieuwe onderwijsvisie meegewerkt. 

Vervolgens wordt door gesprekspartners ingezoomd op vertaling van de concrete 

onderwijsvisie naar beleid. De rector en vicerector vertellen dat zij in dialoog met de 

instelling zes Strategische Doelstellingen (SD’s) en 50 onderliggende Operationele 

Doelstellingen (OD’s) hebben opgesteld, waarvan de eerste SD luidt ‘het voeren van 

de inhoudelijke dialoog’. Zij streven een ‘integrerende’ onderwijsvisie na. De commissie 

begrijpt dat in universitaire en facultaire beleidsplannen de onderwijsvisie (en DFS) al 

een plek heeft gekregen en dat opleidingen verder gaan met invullingen van hun 

‘disciplinaire communities’. Vicedecanen vullen aan dat zij in de facultaire 

beleidsplannen elementen van de onderwijsvisie, zeer herkenbaar, maar ook met een 

grote variatie en diversiteit opnemen. Deze plannen liggen in het verlengde van de 

SD’s en OD’s maar bevatten ook eigen prioriteitstellingen en aanvullende 

doelstellingen. Op de vraag of deze exercitie veel extra werk betekent wordt door hen 

geantwoord dat er altijd al beleidsplannen en opleidingsdoelen waren, maar dat er nu 

een duidelijke structuur is gekomen voor de (her)nieuw(d)e onderwijsvisie door niet 

alleen op faculteitsniveau, maar ook door op opleidingsniveau met opleidingsplannen 

en de blauwdrukken te werken. Hierdoor wordt de uitwisselbaarheid van programma’s 

vergroot en de integratie tussen disciplines en de samenhang binnen disciplines - ook 

over campussen heen - bevorderd. Naast sturing vindt monitoring plaats: de diensten 

onderwijsbeleid monitoren met behulp van een Toetsingskader de ontwikkelingen op 

de 50 OD’s: per OD worden acties, verantwoordelijken en deadlines bijgehouden. Het 

bestuur maakt jaarlijks een verslag dat aangeeft welke acties zij neemt gericht op de 

randvoorwaarden (inclusief actoren, timing, wijze van opvolging). 

 

Het tweede thema waarover de commissie in gesprek ging met de instelling betrof het 

kwaliteitszorgsysteem. Op de vraag naar ‘wat is nieuw aan COBRA, het 

kwaliteitsmodel dat is aangereikt?’ komen verschillende reacties van 

programmadirecteuren. In het begin was er enigszins argwaan: de opleiding had het 

idee ‘dat hun POC al goed werkte’. Al snel bleek dat de insteek van COBRA een meer 

organische benadering bevorderde, gericht op het ‘echt in gesprek gaan over wat 

studenten en docenten belangrijk vinden’. Nu is er bij de programmadirecteuren het 

positieve beeld dat er ruimte ontstaat om te reflecteren en dat de aandacht meer 

uitgaat naar de inhoud van het onderwijs. Publicatie van verslagen op het 

kwaliteitszorgportaal maakt volgens de directeuren het kwaliteitsmodel inzichtelijk. Uit 

de kennisclip blijkt dat het KZ-systeem de implementatie van de onderwijsvisie toetst 

en de onderwijskwaliteit door de verschillende lagen van de universiteit met elkaar 

verbindt. Er wordt gestart met ‘primaire actoren’ (studenten, docenten en 

medewerkers) at random te benaderen en anoniem te bevragen. De POC monitort en 

oordeelt over kwaliteit op basis van deze gesprekken en overige evaluaties, formuleert 

haar eigen verbeteracties en geeft daarbij aan welke randvoorwaarden in de faculteit of 

universiteit gewenst zijn. De opgedane informatie wordt volgens een dynamiek van 
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‘checks en balances’ in actie omgezet op het niveau van de opleidingen (COBRA 1), 

de faculteiten (COBRA 2) en de universiteit (COBRA 3).  

 

Vervolgens is de commissie uitgebreid ingegaan op een (onderliggend) 

besturingsprincipe dat de universiteit centraal stelt voor COBRA. Hierbij is er 

vertrouwen in het eigenaarschap op opleidingsniveau en er wordt gekeken of 

processen en principes binnen COBRA worden toegepast. De commissie heeft zich 

nader laten informeren over de werking hiervan. De vicerector geeft aan: het wordt als 

minder ‘drastisch en ingrijpend’ ervaren: de Cel Opvolging Onderwijs Kwaliteit (COOK) 

monitort de COBRA-cyclus (via Sharepoint) en decaan en vicedecaan kijken mee. Het 

is een procesbenadering, die regelmatiger plaatsvindt dan de acht-jaarlijkse visitatie en 

via signalen wordt er opgeschaald (‘niemand ontsnapt aan het verifiëren’). Decanen en 

vicedecanen bevestigen dat er door COBRA sprake is van ‘snellere feedback met 

consequenties’. Programmadirecteuren geven contextgericht commentaar op de 

uitkomsten van de bevragingen en verwerken dat in blauwdrukken en actieplannen. Zij 

ervaren hierbij voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij merken dat de 

decaan en vicedecaan ingrijpen indien nodig.  

Een volgend punt dat de commissie heeft bevraagd is de betrokkenheid van alle 

stakeholders bij COBRA. In de eerste plaats blijkt die betrokkenheid uit de wijze van 

invoering van COBRA. In 2014-2015 is gestart met de universiteitsbrede Proefdoorloop 

(invoering en testen van COBRA 1.0) die tevens werd geëvalueerd. Er namen 164 

opleidingen verspreid over 15 faculteiten aan deel. In juni 2016 keurde de AR een 

bijgestelde versie van COBRA 2.0 goed. Op basis van gesprekken blijkt dat de OWR 

hiertoe verbeterpunten met decanen, vicedecanen, en programmadirecteuren 

opstelde. De STURA KU Leuven heeft ook meegewerkt aan de meest recente 

verbeterslag naar COBRA 2.0 en daartoe een eigen evaluatierapport ingediend. Alle 

studenten zijn door hun facultaire afgevaardigden vertegenwoordigd in deze STURA 

volgens een getrapt en proportioneel kiessysteem. In de tweede plaats blijkt op basis 

van gesprekken die de commissie heeft gevoerd met docenten, medewerkers en 

studenten dat aan alle COBRA-organen geledingen van docenten, medewerkers en 

studenten deelnemen. Externen zijn betrokken op alle niveaus. Niveau COBRA 1: het 

extern perspectief wordt de opleiding binnen gebracht door gastprofessoren, bijdragen 

van alumni en feedback van de beroepenveldcommissie (één keer per vier jaar). 

Niveau COBRA 2: budget voor faculteit om externe experts uit te nodigen. Niveau 

COBRA 3: drie externe experts hebben feedback op het COBRA-model gegeven. Bij 

diverse opleidingen (Economie, Ingenieurswetenschappen en Chemie) vindt er op het 

vakgerichte onderdeel van het curriculum al Europese beroepsgerichte accreditering 

plaats. De gedelegeerd bestuurder VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) 

bevestigt zijn adviesrol in de Corporate Council van de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen. Studenten van de STURA KU Leuven vinden COBRA 

belangrijk. Zij geven aan dat het een ondersteuning betekent voor het standpunt van 

studenten. Zij vertellen dat de POC’s bij sommige opleidingen nog wat minder goed 

functioneren, maar dat het beeld over de hele linie van de universiteit steeds beter is. 

Zij zijn geschoold in hun COBRA-activiteiten door de Dienst Onderwijs Ondersteuning 

(DOO). Studentvertegenwoordigers in de POC’s helpen mee met het organiseren van 

de onlinebevragingen, waardoor de respons hoger wordt. Medewerkers van diensten 

zijn actief betrokken bij COBRA. Naast COOK die het facultaire datamanagement 

ondersteunt, een monitorende rol heeft en signalen afgeeft als het misloopt, zijn er de 

Cel Datamanagement en de Dienst Onderwijsprocessen (DOPO). Cel 

Datamanagement ondersteunt met universiteitsbrede tools voor de online bevragingen 

en met het dashboard met kengetallen. DOPO houdt zich bezig met organisatorische 

sturing op onderwijsprocessen en de plaatsing van COBRA in de jaarkalender (effect 

en timing). De commissie vond dit bijzonder interessant en waardeerde deze bijdragen 

aan een gedragen kwaliteitscultuur. 
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Het laatste thema dat in de dialoog tussen commissie en instelling aan de orde kwam 

is het door de instelling aangedragen focusthema: waardering van het onderwijs door 

docenten (in het onderwijsportfolio). Dit behelst ‘visie, beleid, uitvoering en bijsturing’ 

gericht op het aantonen en verbeteren van de ‘kwaliteit van docenten’. Sinds 2014-

2015 vormt het onderwijsportfolio een belangrijk instrument om het onderwijs van de 

docent te waarderen. Het is verplicht om dit instrument te gebruiken bij de aanstelling 

en bevordering van docenten in het ZAP-kader. Het onderwijsportfolio bevat een 

zelfreflectie en persoonlijke visie van de docent op het onderwijs en wordt ondersteund 

met evaluaties van studenten, voorbeelden van didactisch materiaal en dergelijke. Een 

peerreviewcommissie bestaande uit collega’s van de eigen groep en één collega uit 

een andere groep voert een gesprek met de docent en geeft feedback en formuleert 

een eindoordeel. Het portfolio en het eindoordeel worden toegevoegd aan de 

aanstellings- en bevorderingsaanvraag die uiteindelijk beoordeeld wordt door de 

beoordelingscommissie (BECO). Het instrument heeft deels nog een facultatief 

karakter. De vicerector Personeelsbeleid vertelt dat het onderwijsportfolio vanuit het 

perspectief van de docent wordt opgesteld. De BECO kijkt op basis van het advies van 

de reviewcommissie naar de totale inzet van de docent. Aansluitend bij de 

feedbackcultuur wil men met open formats gaan werken en niet met afvinklijstjes. Er 

wordt op universitair niveau verder gewerkt aan het uniformeren van de BECO’s 

gericht op betere transparantie. Op de vraag of er bij docenten die al jaren hoogleraar 

of gewoon hoogleraar zijn ook met onderwijsportfolio’s wordt gewerkt, wordt 

geantwoord dat men hier vrijwillig aan kan deelnemen (één-derde doet dit). Er wordt bij 

de invoering van dit systeem uitgegaan van een groeipad. Decanen stellen dat men 

ervan uitgaat dat goede onderzoekers niet automatisch ook goede docenten zouden 

zijn. Belangrijk is na te gaan welke stappen een docent neemt om een betere docent te 

worden. De waarderende aanpak van de BECO en peerreview staan voorop. Bij de 

personeelsbeoordeling is het geëigende pad: de docent reflecteert op uitkomsten 

bevraging, ontvangt feedback en eventueel verbetersuggesties door 

programmadirecteur. Indien nodig worden acties ingezet door de decaan of 

vicedecaan (op basis van het personeelsdossier). Daarnaast worden er 

remediëringstrajecten vanuit centrale diensten aangeboden om docenten verder te 

ondersteunen. ZAP’ers geven aan dat de onderwijsbetrokkenheid zich kan 

manifesteren op meer niveaus dan alleen lesgeven. Het kan ook gaan om initiatieven 

nemen op het niveau van de opleiding of engagement laten zien. Er zijn hierbij meer 

bronnen die de docent kan inzetten dan alleen de studentenbevragingen. Eén docent 

(ZAP) heeft de prijs van de OWR 2014 ontvangen voor een project “Schrijfhulp 

Nederlands”. De OWR reikt jaarlijks prijzen uit voor onderwijsrealisaties rond 

belangrijke beleidsthema’s; parallel doet de Onderzoeksraad dit voor onderzoek. 

Tijdens de tenure-track van jonge docentonderzoekers is het volgen van een 

docentenopleiding verplicht, ook kunnen zij een coach krijgen en is er een duidelijk 

afgebakende taakomschrijving voor de onderwijsopdracht. Studenten geven aan dat 

indien uit de reguliere docentenbevragingen blijkt dat er tekortkomingen zijn in de 

realisatie van de docenttaken, studenten de opvolging hiervan veelal pas later horen. 

Ze missen soms directe terugkoppeling hierover.  
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Co-creatie 

Tijdens het besloten overleg, voorafgaand aan de co-creatie, geeft de commissie per 

bekeken thema haar indrukken weer. 

De commissie heeft beter zicht gekregen op de onderwijsvisie en het beleid. Zij vindt 

dat de onderwijsvisie in dialoog tot stand is gekomen. Wanneer zij dit d.m.v. gesprek 

aftoetst blijkt dat de kernbegrippen (Future Self, Bildung en Beruf, 

Onderzoeksgedreven, Maatschappijgericht en Persoonsvormend onderwijsaanbod) 

breed worden herkend door de beleidsmakers en de managers van de organisatie (het 

middenkader) maar ook door aanwezige studenten en docenten. De commissie merkt 

bij de gesprekspartners dat er sprake is van een breed gedragen onderwijsvisie. Het 

begrip DFS is in verhouding tot de andere begrippen, iets minder spontaan door 

aanwezigen genoemd, maar er zijn wel goede inhoudelijke voorbeelden van gegeven. 

De commissie is onder de indruk van de verschillende toepassingen van het 

onderzoeksgedreven, maatschappijgericht en persoonsvormend onderwijsaanbod. De 

voorbeelden waren relevant, actueel, interdisciplinair, gericht op activerende 

werkvormen en bieden een antwoord op de maatschappelijke uitdaging. Er is meer 

eigenaarschap bij de opleidingen ontstaan door de POC in te bedden in de 

systematiek van COBRA. Gesprekspartners erkennen de winst van de regelmatige 

bevragingen, de betrokkenheid van docenten en studenten hierbij, de rol van de 

programmadirecteur en de ‘opschaling’ van actiepunten. De kwaliteitscultuur is 

aanwezig en wordt nog verder ontwikkeld. De Proefdoorloop en evaluatie naar COBRA 

2.0 laten een procesmatige benadering zien gericht op directe inbreng vanuit 

stakeholders (docenten, studenten en externen), die op de commissie positief 

overkomt. De commissie is benieuwd hoe COBRA in de praktijk bij de faculteiten en 

opleidingen werkt, ook bij de multi-campussen, en hoe ‘verified trust’ en ‘opschaling’ op 

POC-niveau uitpakken. Over het personeelsbeoordelingssysteem heeft de commissie 

een positieve indruk: de onderwijswaarderingen, de zelfreflectie en de 

persoonsgerichte beoordelingen en de rol van (vice-)decanen om in te grijpen, indien 

nodig. Het is een mooi instrument, aansluitend bij de kwaliteitscultuur die wordt 

nagestreefd.  

De processen van ‘inspiratie en verankering’ worden in diverse gesprekken 

aangehaald als een herkenbare instellingsbrede dynamiek. Het is voor de commissie 

nog moeilijk om vast te stellen hoe ‘dialoog en vertrouwen’ door de verschillende 

stakeholders wordt ervaren: 
 Hoe verloopt de communicatie binnen zo’n grote instelling? Verticaal, maar vooral 

ook horizontaal, bijvoorbeeld tussen faculteiten. Is er ruimte voor gesprek buiten 

alle structuren om, gericht op symbiose en kruisbestuiving? 

 Hoe verloopt de medezeggenschap en studentparticipatie. Studenten geven 

signalen, ook tijdens de ontmoeting met de commissie op het leercentrum, dat het 

‘soms complexe structuren zijn om hun dossiers op de agenda en/of erdoor te 

krijgen’. Bijvoorbeeld wat betreft de (her)inrichting van de derde examenperiode: 

‘Er wordt geluisterd, maar we moeten wel iemand in het bestuur meehebben. Zijn 

we nu volwaardig lid of geen volwaardig lid?’. 

De commissie denkt op basis van het eerste bezoek aan mogelijke trails op gebieden 

van: doorvertaling visie en beleid en wisselwerking tussen de beleidsniveaus, de 

werking van de POC’s binnen verschillende contexten met oog voor processen van 

communicatie en medezeggenschap en besluit om deze trails voor te stellen aan de 

instelling. 

 

De commissie geeft, bij monde van de voorzitter, een korte terugkoppeling van de 

punten van het besloten overleg. De vicerector Onderwijs reageert hier op. Hij wijst op 

de OWR waar het horizontale overleg tussen faculteiten plaatsvindt. Hij geeft aan hoe 

hard er aan draagvlak voor het opstellen van de 50 OD’s is gewerkt: bijvoorbeeld via 

een dag over het onderwijsbeleid waaraan universiteitsbreed 140 personen 
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deelnamen. Ook wijst hij op het Toetsingskader, dat de realisaties monitort: de meeste 

actiepunten, gekoppeld aan de OD’s, zijn inmiddels groen (gerealiseerd). Daarnaast 

wordt in het Metroplan over de onderwijsvisie gecommuniceerd. Dit plan brengt 

namelijk alle relevante documenten per OD samen waarmee overzichtelijke informatie 

wordt gegeven over de uitvoering van het onderwijsbeleid. 

De vicerector Onderwijs geeft terug aan de commissie dat de commissie er tijdens het 

eerste bezoek in is geslaagd om recht te doen aan het verhaal dat de KU Leuven wil 

vertellen. Er is gekozen voor een ‘systeem’ insteek, wat de kern is (hoe werkt het?) en 

minder voor een ‘thematische’ insteek (bijvoorbeeld hoe werkt het toetsbeleid, hoe pakt 

internationalisering uit?). Vervolgens geeft hij een nadere toelichting op het begrip 

‘geverifieerd vertrouwen’. Vertrouwen wordt gegeven en wordt zelden beschaamd. 

Docentenevaluaties laten dit zien (bij slechts 2% is er sprake van problemen). 

Kwaliteitscultuur is het vertrekpunt en vandaaruit worden mechanismen ontwikkeld 

zoals COBRA. KU Leuven vindt het belangrijk dat de commissie bij de invulling van 

trails voor het tweede bezoek rekening houdt met de volgende aspecten: 1) 

doorwerken van de visie in de hele universiteit, met de complexiteit van het multi 

campus gegeven, 2) communicatie binnen en tussen de niveaus (universiteit, groep, 

faculteit, opleiding) en 3) de werking van POC’s vanuit uiteenlopende kenmerken. De 

gesprekspartners van de instelling vinden het van belang dat ‘de wijze van 

communicatie’ wordt gedefinieerd als de ‘betrokkenheid van alle actoren’, in het 

bijzonder het medebestuur door studenten. De commissie begrijpt deze toevoeging en 

vindt het eveneens van belang om vanuit het perspectief van alle stakeholders en 

betrokkenen te kijken. 

In onderling overleg komen de gesprekspartners van de instelling en de 

commissieleden tot de volgende conclusie: de gezichtspunten en tussentijdse 

bevindingen van de instelling en de commissie vullen elkaar opvallend goed aan. 

Voorstellen voor trails worden in elkaar geschoven. Uiteindelijk is gekozen voor: 

1) een verticale trail, nl. “Blauwdrukken en opleidingsplannen in de visie, 

beleidsuitvoering, evaluatie/monitoring en het verbeteren van onderwijsbeleid op alle 

lagen van de KU Leuven exemplarisch te onderzoeken binnen farmaceutische 

wetenschappen.”  

2) een horizontale trail met als thema: “Hoe werken de POC’s en hoe voeren de POC’s 

het gewenste onderwijsbeleid uit?”. 
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Audit trails in tweede locatiebezoek. 

Verticale trail  

 

Inrichting van de verticale trail 

Er is op de eerste dag van het tweede locatiebezoek aan de verticale trail als volgt 

invulling gegeven: centraal staat de dynamiek van het onderwijsbeleid op KU Leuven 

zoals vormgegeven binnen de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (FFW). Er is 

om diverse redenen besloten om naar deze faculteit te kijken: zij behoort tot de Groep 

Biomedische Wetenschappen, waarin de dynamiek van de opleidingsplannen voor het 

eerst werd ontwikkeld, zij is klein waardoor mechanismen van ‘inspiratie en 

verankering’ tussen de lagen in de kern beter zichtbaar zijn, zij heeft actief bijgedragen 

in onderzoek en visievorming naar het Future Self en zij heeft deelgenomen aan de 

pilot van de universitaire Proefdoorloop van COBRA. 

Aan het begin van de eerste bezoekdag zijn er bijdragen geweest van de vicerector en 

universitair stafmedewerkers gericht op de beleidsvoering. Vervolgens heeft de 

commissie gesproken met het groepsbestuur van de Groep Biomedische 

Wetenschappen en is zij daarna verder exemplarisch de Faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen ingegaan door gesprekken te voeren met bestuur, docenten, 

medewerkers en studenten van deze faculteit. Ook heeft zij een vergadering van de 

POC van deze faculteit bijgewoond. Vervolgens heeft zij gesprekken gevoerd met 

werkgroepleden van de OWR. Tijdens het voorbereidend overleg heeft de commissie 

gespreksthema’s en vragen opgesteld over de werking van de beleidsvoering 

toegespitst op FFW (sturing op en verankering van blauwdrukken en 

opleidingsplannen), de werking van de POC FFW en over medezeggenschap (inbreng 

van diverse actoren o.m. studenten). 

 

Verslag van de trail  

Het eerste thema dat de instelling wil belichten is de dynamiek van de beleidsvoering. 

Alvorens wordt ingegaan op de rol van FFW licht de vicerector toe dat het universitaire 

beleid voor 2016-2019 is gericht op de verdere ‘uitrol’ van opleidingsplannen en 

blauwdrukken. Eén derde van de opleidingen per faculteit werkt in 2016-2017 met 

blauwdrukken en opleidingsplannen en twee derde werkt ze in 2017-2019 uit. Op basis 

van ingediende projectvoorstellen voor 2016-2017 heeft de universiteit aan de eerste 

groep opleidingen Onderwijsmiddelen toegekend. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan 

de verdere uitrol van COBRA 2.0. en worden middelen hiervoor ter beschikking 

gesteld. Stafmedewerkers van DOWB en DOO lichten de kadernota en 

werkdocumenten over blauwdrukken en opleidingsplannen aan de commissie toe. Een 

blauwdruk geeft de rationale van de opleiding weer gericht op de visie, het profiel en 

de intenties gericht op de invulling van het programma. Onderdelen zijn onder andere: 

doelen en leerresultaten, onderwijsvisie, opbouw leeromgeving en toetsbeleid. Terwijl 

de blauwdrukken eerder statische documenten zijn met een duidelijke weergave van 

de visie en doelstellingen van een opleiding, functioneren de opleidingsplannen als 

steeds evoluerende werkdocumenten waarmee de POC’s actief aan de slag gaan. De 

tijdens de COBRA-doorloop opgestelde actieplannen vormen, samen met informatie uit 

andere bronnen (zoals studentenbevragingen, onderwijsdashboards), input voor de 

opleidingsplannen. De blauwdruk vervangt het onderwijskundig referentiekader. De 

blauwdruk komt op het (publieke) kwaliteitszorgportaal en het opleidingsplan op de 

(besloten) Sharepointpagina van de POC. De commissie begrijpt van de 

stafmedewerkers dat iedere programmadirecteur die start met blauwdrukken en 

opleidingsplannen hierin is getraind.  

De universiteit heeft FFW aan de commissie voorgedragen omdat zij exemplarisch is 

voor de dynamiek van de beleidsvoering gericht op ‘inspiratie en verankering’. Met 

twee voorbeelden laten gesprekspartners zien hoe FFW heeft bijgedragen aan 
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(bottom-up) beleidsvorming. Het eerste voorbeeld betreft de bijdrage van FFW aan 

COBRA. De GBW was met FFW onderdeel van de pilot, maar testte vooral het werken 

met opleidingsplannen. In Eindrapport Groep Biomedische Wetenschappen 2016 

wordt hier verslag van gedaan. Vertegenwoordigers van het Groepsbestuur geven aan 

dat de projectaanpak die werd gevolgd een voorbeeld is van hoe de universiteitsbrede 

dynamiek werkt: zo waren de POC’s, programmadirecteuren, opleidingscoördinatoren, 

onderwijsondersteuners en faculteitsbesturen bij het project betrokken, maar ook een 

interfacultaire ad hoc werkgroep, die afstemde met het Groepsbestuur. Daarnaast 

vond afstemming plaats met de vicerector Onderwijs, de OWR en DOO en COOK. In 

de uiteindelijke keuze voor opleidingsplannen is er aangesloten bij het advies vanuit de 

pilot GBW: uitgaan van een ‘open template’ waarbij de thema’s de kwaliteitskenmerken 

uit de Kwaliteitscode – Vlaanderen 2015 -2017 afdekken. Naast een actieve rol van de 

GBW bij de pilot was de FFW ook actief betrokken bij de verdere vormgeving van de 

onderwijsvisie en zorgde zij voor input voor de verdere uitwerking van DFS op 

universitair niveau. De map met informatie over de FFW laat zien dat de 

docentendagen in 2015 en 2016 zijn benut om op basis van de nulmeting 2015, de 

gegevens van de POC en eigen doelstellingen een eigen gedragen Onderwijsvisie en 

–beleidsplan FFW op te stellen. De vicedecaan en ondersteunende stafmedewerkers 

van de faculteit lichtten toe op welke wijze DFS hier onderdeel van was. Zo werd 

meerdere keren onder beginnende en oudere studenten onderzocht hoe de DFS zich 

verhoudt tot hun studiemotivatie. De toegekende O-middelen werden gebruikt voor de 

verdere ontwikkeling van het concept disciplinaire future self. 

Een actuele beleidsontwikkeling, waar de commissie in is meegenomen en dat ook 

weer een voorbeeld is van ‘inspiratie en verankering’, is het universiteitsbrede 

zoekproces gericht op persoonlijke vormingsdoelen als onderdeel van blauwdrukken 

en opleidingsplannen. Vertegenwoordigers van de universitaire werkgroep 

‘vormingsdoelen en geïntegreerd evalueren’, ingericht vanuit de OWR, hebben 

onderzocht hoe vormingsdoelen te toetsen: al dan niet geïntegreerd in 

(domeinspecifieke) leerresultaten en in welke mate formatief en/of summatief. De 

werkgroep is breed samengesteld uit stafmedewerkers, docenten, studenten en zal 

vanuit verschillende perspectieven (juridisch, onderwijskundig, ondersteuning) met een 

advies komen. 

 

In het tweede thema keek de commissie naar de werking van de POC FFW. 

Een eerste aspect is de organisatorische inbedding gericht op een onafhankelijke en 

efficiënte aansturing door de programmadirecteur. De commissie wil verkennen of dit 

voldoende mogelijk is. Tijdens het bezoek ontvangt de commissie van de instelling het 

document “De POC en programmadirecteur in KU Leuven-reglementen”. Hiermee wil 

de universiteit aangeven dat op bepaalde onderdelen de samenstelling van de POC 

binnen de faculteiten verschillend kan worden ingevuld. De vraag aan de commissie is 

hierin mee te denken. De POC onder leiding van de programmadirecteur (ZAP ’er) is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleiding. Leden worden aangesteld door 

het faculteitsbestuur en de POC adviseert aan dit bestuur over minstens één opleiding, 

inclusief afstudeerrichtingen, opleidingsonderdelen en onderwijsleeractiviteiten. De 

POC kan bepaalde taken delegeren aan OC’s en CC’s. Er zijn campus omvattende 

POC’s en facultaire POC’s (FPOC’s). Tijdens het gesprek met de programmadirecteur 

en de medewerkers onderwijsondersteuning blijkt dat er voor deze kleine faculteit één 

POC functioneert. De programmadirecteur is én adviseur aan het faculteitsbestuur én 

lid van dit bestuur. Op de vraag van de commissie of deze mogelijke dubbelrol 

problemen oplevert geeft de programmadirecteur aan dat dat niet het geval is, 

aangezien het om een kleine POC gaat en men binnen de faculteit steeds in dialoog 

gaat met elkaar. De studentleden zijn onderwijsvertegenwoordigers uit de 

verschillende fasen van de opleidingen; zij zijn niet formeel verkozen, maar door de 

programmadirecteur voorgedragen en door het FB aangesteld. Er worden, naast de 
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vaste leden, regelmatig raadgevende leden uitgenodigd (bijvoorbeeld collega-ZAP ’ers 

van aanpalende faculteiten) om de onafhankelijkheid van het orgaan te vergroten. Van 

te voren worden punten in samenspraak met studenten en docenten geagendeerd, 

waardoor onafhankelijkheid wordt bevorderd.  

Een tweede aspect waar de commissie naar heeft gekeken is de wijze waarop POC 

FFW invulling geeft aan COBRA. De POC verbindt kwaliteitszorg met 

onderwijsontwikkeling en maakt daarbij gebruik van monitoring- en evaluatie-

instrumenten van KU Leuven. Ter voorbereiding op de POC vergadering FFW heeft de 

commissie vastgesteld dat de documenten (ingevulde formats) van de COBRA-cycli 

zoals genoemd in het eigen Draaiboek Proefdoorloop COBRA aanwezig waren. Dit 

geldt ook voor de uitkomsten van de universiteitsbrede monitoring en evaluatie-

instrumenten (online studentenbevraging, de opleidingsevaluatie en de 

universiteitsbrede alumnibevraging) en voor de uitkomsten van het 

onderwijsdashboard. Sinds 2015-2016 werkt de KU Leuven met onderwijsdashboards: 

voor elke bachelor- en masteropleiding bevat het kerngegevens over in-, door- en 

uitstroom, studievoortgang, diplomering, drop-out, alumni. De dashboards zijn 

beschikbaar voor analyses op opleidings- en faculteitsniveau en op universitair niveau. 

De commissie heeft interne documenten kunnen inkijken en had daarbij de indruk dat 

die zeer volledig waren en een goede basis vormden voor de discussies binnen de 

POC.   

De conclusies van de evaluaties zijn in de gevoerde discussies in de POC, op de 

docentendagen en denkdagen intensief gebruikt. Ook zijn de toegekende 

waarderingen, oordelen en randvoorwaarden herkenbaar in ingezette 

onderwijsverbeteringen gericht op DFS: betere introductie van nieuwe 

farmaciestudenten, meer aandacht voor (gewenste) competenties van afgestudeerde 

farmaciestudenten, activerende werkvormen, werkveldstages, interdisciplinair 

onderwijs (leerlijnen) en toetsbeleid (masterproef). In het kader van ‘opvolging’ heeft de 

centrale ondersteunende dienst een check gedaan op verbeterpunten bij FFW sinds de 

nulmeting in 2015. De commissie heeft een vergadering van de POC FFW bijgewoond. 

Agendapunten hadden betrekking op hervormingen in de masteropleiding 

Farmaceutische zorg. Bij de herziening is gekeken naar competentiestandaarden van 

gezaghebbende werkveldorganisaties wereldwijd, zo heeft de vicedecaan uitgelegd. 

Ook heeft de werkgroep IMAGO hieraan bijgedragen (POC-leden, alumni en actoren 

uit het werkveld). Het viel de commissie op dat stafmedewerkers actief ondersteuning 

verleenden bij de professionalisering van docenten en studenten. De actieve bijdrage 

van studenten viel eveneens op. Duidelijk werd ook dat de POC werk ging maken van 

de blauwdrukken en het actualiseren van de opleidingsplannen (voor juli 2017). 

 

Het derde en laatste thema, waar de commissie naar gekeken heeft, betreft de 

medezeggenschap binnen de faculteit FFW. De programmadirecteur FFW geeft aan 

dat faculteit en POC bij sommige issues (bijvoorbeeld proefprojecten) naar wegen 

zoeken om hun autonomie en ruimte te benutten.  

Studenten zijn vertegenwoordigd op alle bestuursniveaus (universiteit, faculteiten, 

opleidingen). Er is sprake van verkozen, getrapte vertegenwoordiging, waarbij tussen 

de studentgeledingen onderling overleg is over belangrijke zaken. Een 

studentenvertegenwoordiger uit het bestuur van GBW (en Academische Raad 2015-

2016) vertelt dat de samenstelling van  de POC’s nogal kan verschillen en dat het 

daarom belangrijk is dat iedere campus een sterk facultair overlegorgaan kent met 

adequate studenten-vertegenwoordiging. ‘Hier worden POC-problemen gesignaleerd, 

opgepakt en met elkaar verbonden’, zo werd verzekerd. 
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Co-creatie  

In het besloten overleg ter voorbereiding op de co-creatie zijn de volgende punten aan 

de orde geweest. De commissie ziet hoe het universitair niveau, het facultair niveau en 

opleidingsniveau met elkaar in verbinding staan in functie van het gevoerde 

onderwijsbeleid. Op opleidingsniveau wordt vorm gegeven aan het 

onderwijsprogramma rekening houdend met de kwaliteitsanalyse uit de POC, een 

aantal elementen worden opgeschaald naar het facultaire niveau daar waar ze alle 

resp. opleidingen aangaan en tot slot worden er vanuit de faculteit relevante elementen 

opgeschaald op universitair niveau. Het betreffen o.m. inspirerende voorbeelden.  De 

commissie ziet bij al deze bewegingen het nut van beleidsacties, procedures, 

processen, praktijken en instrumenten. Werkdocumenten gericht op blauwdrukken en 

opleidingsplannen bevatten volgens de commissie goede voorbeelden en zijn voorzien 

van duidelijke richtlijnen voor toepassing. De ondersteunende diensten worden 

gewaardeerd door betrokkenen in de opleidingen (en POC).  

De werking van de POC FFW als evaluerend en coördinerend orgaan is duidelijker 

geworden. De commissie is onder de indruk van de wijze waarop dit orgaan op de 

opleidingsprogramma’s reflecteert en werkt aan verbeteringen in het onderwijs, met 

aandacht voor opleidingskwalificaties getoetst aan onderzoek in het werkveld. De POC 

heeft als onderbouwing niet alleen kwalitatieve informatie vanuit COBRA 1, maar ook 

universiteitsbrede kengetallen en bevragingen gebruikt in de analyse.  

De commissie is positief over de algehele werking van de POC. Op basis van de 

gesprekken en de bekeken documentatie wordt duidelijk dat de bredere reflectie in de 

faculteit en universiteit op basis van geaggregeerde informatie en een systematische 

aanpak van evaluatie en monitoring plaatsvindt. De kwaliteitscyclus vormt de basis 

voor in gang gezette veranderingen. De commissie heeft op basis van de gesprekken 

enkele nieuwe punten van aandacht geformuleerd die worden meegenomen naar de 

horizontale trail: (1) hoe autonoom is de POC bij haar eigen keuzes en invullingen 

(toetsing, vorm van onderwijs), binnen de dynamiek van universiteitsbrede consistentie 

en flexibiliteit?; (2) de programmadirecteur is aangesteld. Hij heeft vervolgens 

(gemotiveerde) mensen aangezocht en voorgedragen aan het faculteitsbestuur: hoe 

democratisch is dit en ontstaat er op deze wijze voldoende tegenwicht? De commissie 

waardeert de inbreng van alle stakeholders in de POC FFW als positief: studenten, 

medewerkers en docenten. Vooral de actieve inbreng van de studenten valt op. Naast 

de POC zijn er nog meer momenten van overleg geweest, bv. docentendagen, 

denkdagen, werkgroepen, informele gesprekken, … waardoor de communicatie 

‘breder wordt uitgedragen’. Kwaliteitscultuur typeert deze (kleine) faculteit.  

Tijdens het moment van ‘dialoog en co-creatie’ is het merendeel van de zojuist 

genoemde punten op hoofdlijnen kort besproken. Ten aanzien van het werken met 

opleidingsplannen en blauwdrukken geeft de vicerector Onderwijsbeleid aan: 

‘Deductief en inductief werken aan opleidingsplannen en blauwdrukken zijn beide 

belangrijk en versterken elkaar. Wel is er tussen faculteiten en opleidingen wisselend 

nadruk op de ene of de andere benadering’. Dit heeft de commissie herkend en zij 

vindt dat dat ruimte geeft aan de dialoog in de instelling. 

De gesprekspartners van KU Leuven wijzen onder meer op de Reglementen over de 

POC’s en de soms wisselende invulling daarvan in de faculteiten. Daarnaast wordt 

ingegaan op het belang van ethisch gedrag als vormende doelstelling en de 

inspanningen die de universiteit zich heeft getroost om de respons van alumni in de 

bevragingen te vergroten en hen te volgen.  
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Horizontale trail  

Inrichting van de trail 

Op de tweede dag van het tweede locatiebezoek staat bij de invulling van de 

horizontale trail de volgende vraag centraal: zijn er verschillen op te merken in de wijze 

waarop POC’s van diverse maturiteit en in diverse omstandigheden werk maken van 

het gewenste onderwijsbeleid. Het programma laat zien hoe POC’s met een 

verschillende maturiteit op verschillende locaties visie en beleid ontwikkelen en 

implementeren. Er is rekening gehouden met academische en geacademiseerde 

opleidingen en met een multicampuscontext. Na inleidingen van de vicerector 

Onderwijsbeleid en de Dienst Onderwijsbeleid, heeft de commissie zich 

achtereenvolgens verdiept in de POC masters Bio-Ingenieurswetenschappen (campus 

Leuven), de POC Handelswetenschappen (campus Carolus Antwerpen, campus 

Brussel), de FPOC Industriële Ingenieurswetenschappen (campus Groep T Leuven, 

campus Kulak Kortrijk, technologiecampus Oostende, campus Brugge, 

technologiecampus Aalst, technologiecampus Diepenbeek, technologiecampus Geel, 

technologiecampus Gent, technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver) en de 

POC Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (campus Leuven, campus Brugge).  

 

Aandachtspunten van de commissie voor de horizontale trail zijn: 

gelijkenissen/verschillen m.b.t. de organisatorische inbedding en aansturing van de 

POC’s door de programmadirecteur, de werkzaamheden van de POC’s met betrekking 

tot onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling en de betrokkenheid van 

stakeholders. 

 

Verslag van de trail 

In de inleidende presentatie geven de vicerector Onderwijsbeleid en stafmedewerkers 

Onderwijsbeleid als boodschap mee aan de commissie dat in een aantal opleidingen 

POC’s vanuit het nieuwe perspectief nog volop in ontwikkeling zijn en hij vraagt de 

commissie om binnen deze ‘context’ te kijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

geacademiseerde opleidingen. 

Ten tijde van het bezoek van de commissie functioneren er 219 POC’s en 177 

programmadirecteuren en er zijn stappen gezet in de richting van verdere versterking 

van de POC’s. Er zijn hearings geweest en er zijn enkele nota’s uitgebracht die een 

analyse van de POC-werking bevatten en verbetervoorstellen. Op het niveau van de 

faculteit, zo geeft de vicerector aan, zijn aandachtspunten: garantie van autonomie van 

de POC;  optimalisering POC-werking (door verbeteren van de inhoudelijke discussie, 

vergroten van de betrokkenheid ZAP en aandacht voor de inspraak van studenten); 

aandacht voor ondersteuning van POC en vergroten van de slagkracht van de 

programmadirecteur (binnen de faculteit). De STURA heeft een plan geschreven 

gericht op verdere versterking van de POC (van onderop). De impulsfinanciering is 

toegekend. De voorzitter van de STURA KU Leuven 2016-2017 heeft het plan aan de 

commissie toegelicht. Door een studentenvertegenwoordiger wordt opgemerkt dat de 

werking van de POC sterk afhangt van de betreffende programmadirecteur en 

vicedecaan. Als de vicedecaan niet meewerkt, werkt het niet. De controle op de 

effectieve werking van alle POC’s kan nog sterker. De commissie erkent het belang 

van een sterke programmadirecteur en wijst op de aanwezigheid van ondersteunende 

documenten zoals ‘De POC en programmadirecteur in KU Leuven-reglementen’. Deze 

reglementen zijn leidend, de commissie vertrouwt er op dat de universiteit blijft 

investeren in o.m. professionaliteit van haar programmadirecteurs.  

 

De commissie stelt een groot verschil in vormgeving van de POC’s vast gelet op de 

omvang, het niveau van functioneren, de hoeveelheid campussen en de context (zoals 

academiserende opleidingen, POC van een bachelor- en/of masteropleiding): 1) De 

POC masters Bio-Ingenieurswetenschappen van FBIW (faculteit op één campus) is 
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één van de in totaal zes POC’s, bestemd voor de acht masteropleidingen. Ter 

ondersteuning van deze Ma POC zijn er acht stuurgroepen. De opleidingsdirecteur van 

de Ma POC is tevens vicedecaan van de faculteit en zit ook de FPOC voor. De 

Faculteitsraad heeft hem op voordracht van de decaan aangesteld. In dit geval vindt 

het functioneringsgesprek van de opleidingsdirecteur (=vicedecaan) plaats met een 

hoofd van een departement. Wat opvalt in de samenstelling van de Ma POC in relatie 

tot KU Leuven Reglementen is het vaste lidmaatschap van de decaan van de Ma POC; 

2) De POC Handelswetenschappen van FEB (grote faculteit met vier locaties). De 

bachelor- en de masteropleiding Handelswetenschappen worden beide te Antwerpen 

en Brussel aangeboden en kennen één POC onder leiding van een 

programmadirecteur. De programmadirecteur is één van de twee coördinatoren (die 

wisselt tweejaarlijks tussen de campussen) en verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

het onderwijsprogramma en het onderzoek. Er functioneren (ondersteunende) OC’s en 

subcommissies; 3) de FPOC Industriële Ingenieurswetenschappen (van FIIW, een 

jonge groeiende middelgrote faculteit, voortgekomen uit academiserende opleidingen, 

negen campussen). De FPOC bestaat uit zeven POC’s, die ieder uit meerdere OC’s 

bestaan (32 in totaal). Iedere opleiding op een campus heeft een eigen OC (onder 

leiding van een opleidingsdirecteur). Wat opvalt in de samenstelling van de FPOC is 

lidmaatschap van: vicedecaan (voorzitter), de decaan en alle programmadirecteuren 

(voorzitters POC’s en velen zijn tevens ook campus-verantwoordelijke). Een 

programmadirecteur van een kleinere POC geeft aan dat zij autonoom functioneert 

‘binnen de krijtlijnen van het ruimere collectief’. De eigen rol typeert zij met ‘moderator, 

spelverdeler, alle meningen komen aan bod, gericht op coördineren en adviseren’. Een 

programmadirecteur/vicedecaan van een grote FPOC geeft aan dat ‘delicate dossiers 

vaker worden geagendeerd zodat men komt tot gedragen besluitvorming’. De 

commissie gaat in gesprek met een programmadirecteur van een kleinere POC en stelt 

hem de vraag of die rol goed te combineren valt met bijvoorbeeld de 

verantwoordelijkheid om delicate onderwerpen (bv. minder goed functionerende 

collegae) ter sprake te brengen? De programmadirecteur antwoordt hierop dat de 

agenda van de vergadering breder tot stand komt en dat de assistent, secretaris en 

stafmedewerkers ook meekijken. Indien er delicate punten (bijvoorbeeld over het 

functioneren van directe collega’s) ter tafel komen, legt de programmadirecteur tijdelijk 

het voorzitterschap neer. Daarnaast is er ‘een cultuur van checks en balances’ en is er 

veel ruimte voor informeel overleg. 

Het tweede punt waar de commissie naar heeft gekeken is de werking van de 

(F)POC’s. 

Vrijwel alle POC’s hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het 

onderwijsbeleidsplan van hun faculteit, dat naast de SD’s en OD’s eigen profileringen 

bevat. Thema’s als DFS, competentieprofielen en leerresultaten, nieuwe 

ontwikkelingen in de stage en de masterproef, onderzoek, toetsbeleid, interdisciplinair 

onderwijs en diversiteit krijgen volop aandacht. De integrerende of academiserende 

opleidingen (bij Handelswetenschappen en bij FIIW) worden in deze vernieuwingen 

volgens de gesprekspartners met wie de commissie heeft gesproken op actieve wijze 

meegenomen. 

De meeste POC’s hebben actief geparticipeerd in de Proefdoorloop COBRA, de 

betreffende POC- en Faculteitsverslagen zijn aanwezig, onderbouwd met uitslagen van 

de COBRA-gesprekken, de dashboards en de evaluatie-uitkomsten, en actieplannen 

zijn op basis hiervan ingevuld. Men werkt planmatig aan onderwijsverbetering. 

Opleidingsplannen en blauwdrukken zullen voor één derde van de opleidingen voor juli 

2017 gereed zijn, twee derde volgt in 2018. 
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Op basis van de gesprekken met de POC-leden valt een aantal punten de commissie 

op: 

De tijd die het kost om tot besluiten te komen duurt volgens studenten en leden van de 

POC soms te lang, waarbij beschikbare middelen soms ontoereikend zijn (zoals bij 

verbeteringen rond stage POC Bio-Ingenieurswetenschappen). De commissie begreep 

dat het hier gaat om een ‘groeiende faculteit’. Studenten en programmadirecteuren 

bevelen aan om de POC’s meer inhoudelijk te benutten en de POC’s niet te veel met 

alledaagse dingen bezig te laten zijn (FPOC Industriële Ingenieurswetenschappen). De 

commissie herkent dit punt als één van de eerder genoemde verbeterpunten uit de 

universitaire nota’s en vertrouwt erop dat dit ten goede wordt opgevolgd. 

Het derde punt waar de commissie naar heeft gekeken is de betrokkenheid van 

stakeholders bij de POC en faculteiten. Studenten van vrijwel alle POC’s geven aan 

dat er sprake is van een goede verstandhouding binnen hun POC en dat zij zich 

gesteund voelen binnen hun faculteit. Hun studentenvereniging ondersteunt door 

middel van o.m. vorming actief de studentenvertegenwoordigingen van de POC’s, de 

faculteit, de departementen, de STURA KU Leuven en diverse commissies. De 

studenten weten elkaar - over de campussen heen - te vinden via Skype of 

gezamenlijke overlegmomenten. Bij veel faculteiten is het werkveld actief betrokken in 

verschillende vormen op faculteits- of opleidingsniveau (adviesraden, Senaat, 

Corporate Council, Resonantieraden, in de POC’s zijn alumni of 

werkveldvertegenwoordigers soms vast lid en soms als gast). In de gesprekken kwam 

ook naar voren dat veel academici hun opleiding benchmarken, ook buiten het 

Vlaamse onderwijslandschap. Het internationale perspectief door externe vakgenoten 

is steeds meer aanwezig wat de commissie erg waardeerde. Bij een aantal faculteiten 

worden domeinspecifieke visitaties georganiseerd (FEB verwierf het Equis-label en 

FIW kreeg bezoek van CTI, waarmee het EUR-ACE-label kan worden aangevraagd). 

Dit type externe validering is in opkomst. In de COBRA-systematiek zit 

werkveldraadpleging vooral ingebakken in COBRA-cyclus 1 (om de vier jaar). Deze 

systematiek wordt verder uitgebouwd: de Regierapportage vermeldt dat ‘de externe 

blik’ binnen COBRA versterkt moet worden. Vanaf 2016-2017 wordt jaarlijks 1000 euro 

per POC toegekend om externe peers uit te nodigen (in totaal 4000 euro voor de 

vierjaarlijkse POC-cyclus). De commissie heeft enkel in de POC 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie een alumnus lid en werkveld lid ontmoet. 

Docenten en medewerkers stellen zich zeer actief op in de POC. Medewerkers 

steunen de POC’s door onderzoeksresultaten in te brengen of delen van discussies te 

leiden. Van de inbreng van ZAP’ ers heeft de commissie de indruk dat die varieert van 

POC tot POC.  

 

Co-creatie 

Tijdens het besloten overleg aan het einde van het tweede bezoek is de 

conceptbeoordeling door de commissie besproken en op hoofdlijn vastgesteld. Tijdens 

de co-creatie, op de ochtend van de derde dag, is deze op hoofdlijn aan de 

gesprekspartners van de co-creatie voorgelegd, in het bijzonder werd ingegaan op het 

ervaren belang van de programmadirecteur zodat een onafhankelijke en kritische rol 

van de POC met ‘slagkracht’ wordt bevorderd. Hierover is eerder door de vicerector 

Onderwijsbeleid aangegeven dat de universiteit bezig is om de POC-werking nog 

verder te optimaliseren. Voor de beoordeling wordt verwezen naar de afsluitende tekst 

van hoofdstuk 4. 

 

De programmadirecteur (ZAP) is tevens voorzitter van de POC. De commissie stelde 

zich hierover vragen, tevens over een eventuele combinatie met bijvoorbeeld de rol 

van campushoofd of vicevoorzitter. Dit  kan volgens een aantal van de commissieleden 

leiden tot belangenverstrengeling. Dit vraagstuk werd voorgelegd aan de 

gesprekspartners van de universiteit. De programmadirecteur (en de POC) worden 
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aangesteld door het FB. Het viel de commissie op dat studenten zich volop roerden in 

de POC’s, maar dat in sommige gevallen de inbreng van ZAP’ ers soms wat beperkt 

bleef. ‘Er leek wat minder gebruik gemaakt te worden van de ruimte voor inhoudelijk 

debat’. Uit de reactie van de gesprekspartners blijkt dat de combinatie 

programmadirecteur en voorzitter POC niet als probleem ervaren werd. De voorzitter 

van de RvB hanteert hiervoor het beeld van de ‘kartrekker’. Dit beeld is volgens hem 

van toepassing op de rol van de programmadirecteur. ‘Ze doen het samen en brengen 

de belangen bij elkaar. De POC is geen toezichtsorgaan waar wel een tweehoofdige 

leiding gewenst is’.  

Een ander punt dat de commissie inbrengt betreft de beoordeling van het functioneren 

van de programmadirecteur. Is het een idee om hier meer expliciete structuur aan te 

geven? De vicerector Onderwijsbeleid geeft aan dat het om de totale ‘checks en 

balances’ van het systeem gaat: 1) het profiel, de aanstelling, de waardering van de 

programmadirecteur, 2) het waarderen van ZAP’ers, 3) het professionaliseringstraject 

van programmadirecteuren en 4) het monitoren van het verbeterbeleid van COBRA 

1,2,3 (in proefaudits). Binnen deze constellatie moet ook de beoordeling van de 

programmadirecteur worden begrepen. De studentvertegenwoordiger vult aan dat in 

een beperkt aantal gevallen nadere aandacht voor het profiel en de begeleiding van de 

programmadirecteur gewenst is. Allen zijn het erover eens dat er ruimte voor 

cultuurverschillen moet blijven: POC’s en programmadirecteuren moeten met enige 

flexibiliteit binnen hun eigen context optimaal kunnen functioneren.  
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4 Beoordeling 
 

De commissie heeft geconstateerd dat er in de KU Leuven sprake is van een breed 

gedragen visie op onderwijs die in 2014 in dialoog met alle stakeholders (managers, 

docenten, medewerkers, studenten, werkveld) en via uitgebreide consultatierondes tot 

stand is gekomen. Op basis van het eerste bezoek, maar ook na gesprekken tijdens 

het tweede bezoek is de commissie overtuigd dat de kernbegrippen (Future Self, 

Bildung en Beruf en Onderzoeksgedreven, Maatschappijgericht en Persoonsvormend 

onderwijsaanbod) op heldere wijze invulling krijgen. In de faculteitsplannen, de 

opleidingsdocumenten en de actieplannen is te zien hoe de faculteiten en opleidingen 

in de beleidsthema’s, binnen hun context, eigen accenten leggen. Ook het aanspreken 

van studenten op hun Disciplinaire Future Self (DFS) leverde tijdens het bezoek 

verschillende beelden op, bv. de verankering van DFS in de oriëntatiefase bij de 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en het maatschappelijk legitimeren en 

werken aan gedeelde identiteit bij de opleiding Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie. Bij vrijwel alle faculteiten die de commissie bezocht heeft, zag zij dat 

ook het werkveld betrokken is om de opleidingsprofielen en de competenties ter 

herijken en toekomstbestendig te maken. Er wordt ook telkens een duidelijke relatie 

gelegd met relevante maatschappelijke uitdagingen. De visie op kwaliteitszorg is 

eveneens breed gedragen en gericht op het eigenaarschap en het leggen van de 

verantwoordelijkheid laag in de organisatie bij de Permanente Onderwijscommissie. De 

universiteit wil op basis van ‘onderling vertrouwen, wederzijdse waardering en 

permanente dialoog’ en op basis van ‘subsidiariteit’ en ‘verified trust’ werken aan 

voortdurende kwaliteitsverbetering. Vanaf september 2015 wordt met het COBRA-

kwaliteitsmodel dat na de proefdoorloop doorontwikkeld is naar COBRA 2.0, aan deze 

visie gestalte gegeven. Op basis van de gevoerde gesprekken in de faculteiten stelt de 

commissie vast dat het model en de achterliggende principes ‘leven’: alle primaire 

actoren (docenten, medewerkers, studenten) zijn er actief bij betrokken en doen eraan 

mee. Er is effectief sprake van een gedragen kwaliteitscultuur die zich dynamisch blijft 

ontwikkelen.  

Het aansluitend beleid krijgt vorm in de Strategische Doelstellingen en Operationele 

Doelstellingen die in het verlengde liggen van de visie: de doelstellingen komen in de 

diverse lagen van de organisatie op een eigen wijze terug en zijn doorgaans concreet 

geformuleerd. Dit leest de commissie vooral in de faculteitsplannen, maar ook in de 

POC- en faculteitsverslagen met actieplannen. In de systematiek van de blauwdrukken 

en de opleidingsplannen wordt hier meer structureel invulling aan gegeven (inclusief 

kwaliteitsindicatoren en de ordening van kwaliteitskenmerken). Rekening houdend met 

de haalbaarheid is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. Voor een derde van de 

opleidingen moeten blauwdrukken en opleidingsplannen eind 2017 gereed zijn, voor 

de overige opleidingen de twee daaropvolgende jaren. Middelen zijn hiervoor 

beschikbaar. De commissie herkent de dynamiek van de beleidsvoering, m.n.  

inspiratie en verankering tussen het niveau van de universiteit, de faculteit en de 

opleiding: naast de Onderwijsraad is er ook sprake van (ad hoc) functionerende 

horizontale overlegstructuren. Zo is er in functie van de doorontwikkeling van het 

concept Disciplinaire Future Self, bij de totstandkoming van de blauwdrukken en de 

opleidingsplannen gewerkt met pilots en werkgroepen (zoals de Proefdoorloop). 

Werken met open structuren maakt dat professionals zich eigenaar voelen. De 

beleidsacties, procedures, processen, praktijken en instrumenten van de KU Leuven 

kenmerken zich door helderheid en resultaatgerichtheid. De inbreng van 

ondersteunende onderwijsfunctionarissen op diverse niveaus in de organisatie 

(universiteitsbreed, in de faculteiten en in de opleidingen) is goed herkenbaar en biedt 

meerwaarde. Zo nam de commissie kennis met aansprekende brochures, filmpjes, etc. 

die vanuit de diensten onderwijsondersteuning en professionalisering ingezet worden 

ter ondersteuning van onderwijsontwikkeling binnen de opleidingen. Deze diensten 
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organiseren tevens trainingen voor programmadirecteuren, docenten en studenten 

waardoor de Permanente onderwijscommissie efficiënt verloopt. De nieuwe 

onafhankelijke Cel Opvolging Onderwijskwaliteit (COOK) is ingericht om de processen 

rond COBRA te begeleiden en te monitoren en heeft daartoe de nodige voorzieningen 

gecreëerd (online Kwaliteitszorgportaal, maken websites, mappen op Sharepoint, 

transparant dashboard, begeleiden datamanagers). Er is een communicatie- en 

implementatieplan rond het visie- en beleidsplan gemaakt met als doel de visie via 

nieuwsbrieven, media en gesprekken instellingsbreed te delen en uit te bouwen. Zo is 

bijvoorbeeld ook de Kritische Reflectie  naar elk onderwijzend personeelslid 

toegestuurd. 

De commissie heeft vastgesteld dat de kwaliteitscultuur steeds meer tot z’n recht  komt 

in de POC’s. Er is een goed opgezet instellingsbreed systeem van monitoring en 

evaluatie. De commissie heeft vijf (F)POC’s van uiteenlopende faculteiten van de drie 

Groepen bezocht. Zij heeft vastgesteld dat de analyses op basis van de COBRA-1,2,3 

cycli, de universiteitsbrede en eigen bevragingen en dashboards zijn gemaakt. 

Verhoging van respons heeft aandacht. In de systemen wordt informatie geaggregeerd 

op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling en opschaling. Ook 

geven de onderwijswaarderingen en ‘het onderwijsportfolio’ onderbouwing voor de 

persoonsgerichte ontwikkeling en beoordeling van docenten. De commissie vindt dat 

de instelling zicht heeft op de mate waarin de onderwijsvisie wordt gerealiseerd: 1) in 

de actieplannen van de opleidingen, 2) in de (eigen) nulmetingen, de externe visitatie-

uitkomsten en de follow-up door opleidingen en faculteiten en 3) instellingsbreed 

worden in het Toetsingskader de acties, de actoren (universitaire bestuursorganen, 

faculteiten, diensten, opleidingen) en de deadlines gemonitord. Er vinden inhoudelijke 

discussies plaats in de Permanente onderwijscommissies, Onderwijscommissie en 

Curriculumcommissies.  De commissie is vele keren getuige geweest van de actieve 

rol van studenten, docenten en medewerkers met bijdragen van alumni. De 

Permanente onderwijscommissies, stemmen veel af. Er zijn docenten- en 

brainstormdagen binnen de opleidingen en er zijn interfacultaire uitwisselingen via 

workshops. Er wordt hard gewerkt aan de uitbouw van het concept Disciplinaire Future 

Self, aan de invoer van activerende werkvormen en van interdisciplinaire projecten, 

aan het actualiseren van de onderwijsprofielen, de formulering en waardering van 

leerresultaten en toetsing (onder andere de masterproef). De commissie heeft kunnen 

zien dat studenten een actieve inbreng hebben in de POC’s, waarbij ze professioneel 

ondersteund worden door de STURA en heeft van hen vernomen dat zij binnen en 

tussen de studentenvertegenwoordigingen met elkaar afstemmen (ook tussen de 

campussen). Wat betreft de (structurele) inbreng van alumni en vertegenwoordigers 

van het werkveld in het onderwijs - in en buiten de POC ’s - is de commissie van 

mening dat dit aandacht moet behouden. De feedback en legitimering van externe 

vakgerichte onafhankelijke peers en werkvelddeskundigen in de strategische 

adviesraden, werkveldcommissies, externe domeingerichte visitaties (zoals CTI en 

Equis) en op basis van informele contacten, blijft naar de toekomst cruciaal. De rol van 

de programmadirecteur is belangrijk in het verder brengen van de kwaliteitscultuur. De 

commissie vindt het sterk dat er gewerkt wordt met een agendacommissie en 

beleidsmatige denktanks ter ondersteuning van de POC’s. Het is volgens de 

commissie wenselijk dat de POC kan functioneren als een inhoudelijk, kritisch en 

zelfsturend orgaan en niet teveel een coördinerend orgaan wordt, dat in beslag wordt 

genomen door praktische aandachtspunten. Dit risico is mogelijk aanwezig bij grote 

(Facultaire) Permanente Onderwijscommissies die over meerdere campussen 

gespreid zijn. De rol, taken en bevoegdheden van de programmadirecteur worden door 

de KU Leuven in kaart gebracht binnen de kaders van de doorontwikkeling van 

COBRA. De commissie vindt het wenselijk dat er nog meer aandacht in het 

personeelsbeoordelingssysteem is voor de wijze waarop de programmadirecteur 

invulling geeft aan zijn onafhankelijke, stimulerende rol.  
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De wijze waarop de universiteit vanaf 2014 instellingsbreed heeft gewerkt aan de 

invoering en doorontwikkeling van haar onderwijs- en kwaliteitsbeleid laat een actief en 

systematisch verbeterbeleid zien met een ‘drive’. De commissie constateert dat de 

instelling ruimte voor meta-evaluatie van het eigen besturingssysteem creëert, wat zij 

heel positief vindt: de eigen processen ten aanzien van onderwijskwaliteit zijn onder de 

loep genomen en verbeterd. De instelling werkt hard aan het opbouwen van een 

kwaliteitscultuur: de periode 2014-2016 laat zien dat er steeds wordt bijgesteld: men 

realiseert zich dat het systeem nooit ‘af’ is. Alle stakeholders participeren in de 

onderwijsverbetering (de RvT, het bestuur, docenten, studenten, medewerkers, 

externen), geven elkaar feedback en leidt tot gewenste verbeteringen. De 

onderwijsondersteuning heeft een stimulerende rol bij de onderwijsverbetering in de 

opleidingen wat door opleidingen sterk gewaardeerd wordt. Het systeem van de KU 

Leuven steunt op ‘verified trust’. Volgens de commissie mag de instelling zich nog wel 

wat ‘opener en pro-actiever’ opstellen. Met name de kritische inbreng van docenten in 

de POC’s kan nog sterker vorm krijgen, waarbij bijvoorbeeld ‘de dwarsliggers’ zouden 

kunnen worden uitgedaagd. Dwarsliggers zorgen ervoor dat de sporen bijeen blijven.  

De commissie zijn de volgende voorbeelden van sprekende innovaties opgevallen: 1) 

de ‘uitrol’ van de blauwdrukken en opleidingsplannen, waarmee de totale aanpak 

transparanter wordt en 2) de wijze van toetsing (waardering) aansluitend bij de 

persoonsgerichte leerdoelen van studenten en 3) de invoering van ‘het 

onderwijsportfolio’ bij docenten en de rol van (vice) decanen bij de professionalisering 

en beoordeling. De commissie komt op basis van bovenstaande zonder twijfel tot een 

positief eindoordeel en onderstreept ter ondersteuning van verdere ontwikkeling nog 

het volgende: 

 De feedback en legitimering van externe vakgerichte onafhankelijke peers en 

werkvelddeskundigen in de strategische adviesraden, werkveldcommissies, 

informele contacten, alsook de externe domeingerichte (internationale) blik via 

visitaties (zoals nu al gebeurt bij CTI, Equis) blijven naar de toekomst cruciaal. 

Wat betreft de (structurele) inbreng van alumni en vertegenwoordigers van het 

werkveld in het onderwijs, is de commissie van mening dat dit aandacht moet 

behouden. 

 De rol, taken en bevoegdheden van de programmadirecteur worden door de KU 

Leuven in kaart gebracht binnen de kaders van de doorontwikkeling van COBRA. 

De commissie ondersteunt de uitgezette lijn dat de POC voldoende kan 

functioneren als een inhoudelijk, kritisch en zelfsturend orgaan en adviseert nog 

meer aandacht in het personeelsbeoordelingssysteem voor de wijze waarop de 

programmadirecteur invulling geeft aan zijn onafhankelijke, stimulerende rol.  
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De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van de commissie weer. 

Standaard Oordeel 

1. Visie en beleid 

De visie van de instelling op hoger onderwijs en de 

kwaliteit ervan, en haar gevoerde beleid op het terrein 

van onderwijs, alsmede het gevoerde beleid op het 

terrein van onderzoek en maatschappelijke en 

wetenschappelijke dienstverlening in relatie tot de 

onderwijskwaliteit, bieden een adequaat antwoord op de 

maatschappelijke uitdagingen. voldoet 

2. Beleidsuitvoering 

De instelling beschikt over adequate beleidsacties, -

processen, -procedures, -praktijken en -instrumenten 

om haar beleid op effectieve wijze te realiseren en de 

kwaliteit van de aangeboden opleidingen te 

optimaliseren. voldoet 

3. Evaluatie en monitoring 

De instelling garandeert de effectiviteit van haar 

beleidsuitvoering in functie van de onderwijskwaliteit 

door het inzetten van feedback- en opvolgsystemen en 

in het bijzonder interne systemen van 

kwaliteitsbewaking. voldoet 

4. Verbeterbeleid 

De instelling onderneemt acties om de realisatie van 

haar beleidsdoelstellingen te verbeteren. voldoet  

Eindoordeel 

De instelling heeft een adequaat onderwijsbeleid dat zij 

effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede 

op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan 

garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op 

een internationaal en maatschappelijk relevant niveau 

bevindt. Positief 
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5 Bijlage 1: Samenstelling van de commissie 
 

Voorzitter 

– Elisabeth Monard  

Leden 

– Frank van der Duijn Schouten 

– Bernard Coulie  

– Frank Van Massenhove  

Student-lid 

– Inge Van de Caveye 

 

Secretaris  

– Lieke Ravestein  

Procescoördinator  

– Lieve Desplenter 

 

Alle commissieleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en 

ondertekend. 

 

 

Korte CV’s van de commissieleden 

 

– Elisabeth Monard (BE), eresecretaris-generaal van het Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). 

dr. ir. Elisabeth Monard was secretaris-generaal van het Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen van 2005 tot 2015. Van opleiding is zij 

burgerlijk scheikundig ingenieur (1973) en doctor in de Toegepaste Wetenschappen 

(1980). Zij was achtereenvolgens assistent aan de KU Leuven, ingenieur en 

hoofdingenieur-directeur bij de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende 

Stralingen (DBIS) van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, en van 

1989 tot 2005 Secretaris van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Zij is lid 

van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 

Klasse Technische Wetenschappen. In 2011 was zij één van de stichters van 

Science Europe, waarvan zij van 2013 tot 2015 vicepresident en acting president 

was.  Van 2005 tot 2015 was zij tevens  lid van de Raad van Bestuur van de 

Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE), de Academia Belgica en the 

Fulbright Commission Belgium.  

 

– Frank van der Duijn Schouten (NL), voormalig hoogleraar Operations 

Research en voormalig rector van Tilburg University en van de Vrije 

Universiteit Amsterdam.  

Hij studeerde wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam en behaalde in 1979 zijn doctoraat in de toegepaste wiskunde aan de 

Universiteit Leiden. Nadien werkte hij als docent aan de VU. Sinds 1987 werkte hij 

als hoogleraar (Operations Research) aan Tilburg University. Hij werd er decaan van 

de Faculteit der Economische Wetenschappen. Tussen 1999 en 2008 was hij rector 

aan diezelfde universiteit. In 2008 werd hij bestuursvoorzitter van Netspar, een 

onderzoeksinstituut verbonden aan Tilburg University dat wetenschappelijk 

onderzoek doet naar pensioenen. In 2013 werd Van der Duyn Schouten rector van 

de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2015 ging hij met emeritaat.  
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– Bernard Coulie (BE), gewoon hoogleraar Armeense, Georgische en 

Byzantijnse studies, Europese geschiedenis, cultuur, integratie en identiteit 

aan Université Catholique de Louvain (UCL) en voormalig rector van diezelfde 

universiteit.  

Hij studeerde Klassieke Talen en Oosterse Studies aan de Université catholique de 

Louvain (UCL), waar hij in 1985 zijn doctoraat in Oosterse Filologie en Geschiedenis 

behaalde. Hij werkte als postdoctoraal onderzoeker aan Dumbarton Oaks Center for 

Byzantine Studies in Harvard University en aan het Insitut für Byzantinistik und 

Neogräzistik van de Universität Wien. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan de UCL, 

waar hij tussen 2004 en 2009 rector was.  

 

– Frank Van Massenhove (BE), voorzitter van FOD Sociale Zekerheid  

Hij studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Hij was kabinetsadviseur van de 

minister van Werkgelegenheid (1990-1995), kabinetschef bij Gents burgemeester 

Frank Beke (1995-1999) en kabinetschef bij minister van Sociale Zaken en 

Pensioenen Frank Vandenbroucke (1999-2002). Hierna werd hij voorzitter van het 

directiecomité́ FOD Sociale Zekerheid. In 2007 werd hij door de Vlaamse Vereniging 

voor Bestuur en Beleid benoemd tot Overheidsmanager van het Jaar.  

 

– Inge Van de Caveye (BE), studente Geneeskunde aan Universiteit Gent, 

studentenvertegenwoordiger  
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6 Bijlage 2: Programma’s van de twee locatiebezoeken 
 

Eerste locatiebezoek, bezoekdag 1: 

 

Invulling ‘Meet and greet’ 

 
Gesprekspartners gesprek 1 
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Gesprekspartners gesprek 2 

 
Gesprekspartners gesprek 3 

 
Gesprekspartners gesprek 4 
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Eerste locatiebezoek, bezoekdag 2: 

 
 
 
Gesprekspartners gesprek Focusthema: ’waardering voor onderwijs’ 

 
 
 
Gesprekspartners gesprek Focusthema: ’onderzoeksgedreven, maatschappijgericht en 
persoonsvormend onderwijs’ 
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Gesprekspartners Co-creatie: 

 
 

Tweede locatiebezoek, bezoekdag 1: 

Verticale reviewtrail: “De flow van 1 opleiding, 1(F)POC, 1 faculteit en het universitaire 

beleid rond een thema. Laten zien hoe onderwijsbeleid werkt in de dynamiek van 

inspiratie en verankering”.  

Selectie: Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

 

 
  



 

pagina 35 

 

Tweede locatiebezoek, bezoekdag 2: 

Horizontale reviewtrail: “Hoe voeren POC’s onderwijsbeleid? Laten zien hoe POC’s 

met een verschillende maturiteit op verschillende locaties vise/beleid ontwikkelen en 

beleidskaders/visie implementeren”. 

Selectie:  

 POC masters Bio-Ingenieurswetenschappen (campus Leuven) 

 POC Handelswetenschappen (campus Brussel, campus Carolus Antwerpen) 

 FPOC Industriële Ingenieurswetenschappen (campus Groep T Leuven, 

technologiecampus Oostende, campus Brugge, technologiecampus Aalst, 

technologiecampus Diepenbeek, technologiecampus Geel, technologiecampus 

Gent, technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver) 

 POC Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (campus Leuven, Campus 

Brugge) 
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Tweede locatiebezoek, bezoekdag 3: 
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Bijlage 3: Overzicht van de bestudeerde documenten 
 

Van tevoren zijn aan de commissie ter beschikking gesteld: 

– Kritische Reflectie Onderwijs KU Leuven 2016 (KR) met organigram 

– Regierapportage 2016 (Bijlage KR) 

– Visie en beleidsplan onderwijs en studenten 2014-2017  

– Kennisclips (Facts & Figures van de KU Leuven, Onderwijsvisie en COBRA) 

 

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

– COBRA, Coöperatie, Reflectie en Acties – Checks & Balances, Een nieuwe 

kwaliteitszorgmethode voor de KU Leuven, goedgekeurd AR 26 mei 2015 

– Draaiboek ‘Proefdoorloop COBRA’ 

– Eindrapport regiepilots 2016 

– Jaarverslag STURA KU Leuven 2015-2016 

– Brochure STURA KU Leuven voor Instellingsreview 

– De POC en programmadirecteur in KU Leuven-reglementen 

– Communicatie- en implementatieplannen rond Visie en beleidsplan onderwijs en 

studenten 2014-2017 

 

Voor de horizontale en de verticale review trails zijn per gesprek presentaties en 

documenten (agenda-Bijlagen, producten, werkwijzen van de POC’s) aan de 

commissie overhandigd. Ook kon de commissie deze documenten via Sharepoint 

bekijken. Daarnaast zijn er twee Mappen ter beschikking gesteld met daarin onder 

meer de volgende documenten:  

 

MAP (Centrale diensten)  

Verticale trail:  

– O-middelen. Vertaling visie en beleid m.b.t. onderwijs en leren naar het 

opleidingsniveau tegen de achtergrond van de COBRA-actieplannen. 

– Werkdocumenten Blauwdruk en Opleidingsplan, 

– Ingevulde projectvoorstellen door faculteiten (POC’s) gericht op besteding O-

middelen. 

– Eindrapport pilot Groep Biomedische Wetenschappen (mei 2016) 

– Onderwijsvisie en -beleidsplan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, vanaf 

academiejaar 2016-2017 t/m academiejaar 2019-2020. Bestuursleden en 

facultaire medewerkers. 

– Naar een statuut voor de vormingsdoelen aan de KU Leuven, tussentijdse 

rapportering van de werkgroep vormingsdoelen en geïntegreerd evalueren. 

– Agenda’s POC FFW, Verslag POC-besprekingen en reflecties door het bestuur 

Horizontale trail:  

– Naar een optimalisatie van de werking van de POC en de rol van de 

programmadirecteur 

– Rapportering vragenlijst POC-werking 

– Voor Faculteiten Bio-Ingenieurswetenschappen, Economie en 

Bedrijfswetenschappen, Industriële Ingenieurswetenschappen, Bewegings- en 

Revalidatiewetenschappen: de facultaire visie- en beleidsplannen onderwijs en 

studenten, overzichten agenda’s POC’s, COBRA-verslagen op POC en facultair 

niveau.  
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MAP (FFW)  

Verticale trail:  

– Voorlichtingsbrochures, presentaties aankomende studenten  

– Rapport nulmeting FFW, eindrapporten Pilootprojecten ‘15/’16 (Groep BMW, 

master Geneesmiddelenontwikkeling, FFW), evaluatie werkpunten nulmeting 

Centrale Diensten 

– Uitnodigingen en presentaties denk- en docentendagen, overleg 

doctoraatsstudenten 

– Onderwijsnieuwsbrieven FFW 2016 

– Eindrapport Onderwijsprojecten 2015-2016 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen 
 

 

DFS Disciplinary Future Self 

POC Permanente Onderwijscommissie 

FPOC Facultaire Permanente Onderwijscommissie 

OC Onderwijscommissie 

CC Curriculumcommissie 

COBRA  Coöperatie, Reflectie en Actie - Checks & Balances 

GHW Groep Humane Wetenschappen 

GBW Groep Biomedische Wetenschappen  

GWT Groep Wetenschap en Technologie 

FFW Faculteit Farmaceutische Wetenschappen  

FEB Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 

FBIW  Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 

FIIW Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 

STURA Studentenraad KU Leuven 

SD Strategische Doelstelling 

OD Operationele Doelstelling 

OWR  Onderwijsraad 

RVB Raad van Bestuur 

AR Academische Raad 

GEBU Gemeenschappelijk Bureau 

BECO Beoordelingscommissie 

DOO Dienst Onderwijsprofessionalisering en Ondersteuning 

DOPO  Dienst Onderwijsprocessen en –organisatie 

DOWB Dienst Onderwijsbeleid 

COOK Cel Opvolging Onderwijskwaliteit 

CO  Cel Onderwijs 

A/BAP  Assisterend/Bijzonder Academisch Personeel 

ATP Administratief & Technisch Personeel 

ZAP Zelfstandig Academisch Personeel 

OP  Onderwijzend Personeel 

MOOC Massive Open Online Course 

Toledo Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
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NVAO 
 

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

Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun 

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

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

en werkt internationaal. 

 

NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de Katholieke Universiteit 

Leuven. 
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