
n ed erl ands - v I aamse acueditati eorga nisati e

Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de
accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel
gerichte bachelor) van HUB-EHSAL

l.lnleiding
Bij brief van 14 november 2012 heeft het instellingsbestuur van de Hogeschool-Universiteit
Brussel een accreditatieaanvraag ingediend b¡ de Nederlands-Vlaamse

Accreditatieorganisatie (NVAO) voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk
(professioneel gerichte bachelor).

De accreditatieaanvraag steunt op het visitatierapport van een externe beoordeling

uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad
(vLHORA).

De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:

- Voozitter en domeindeskundige: Hans van Ewijk is bijzonder hoogleraar Grondslagen
van het maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek en gasthoogleraar aan

de Universiteit van Tartu in Estland.
Onderwijsdeskundige: Georges Monard was hij gedurende 15 jaar secretaris-generaal
van het Ministerie van Onderwijs en met ook deeltijds docent in de Vlekho.

- Domeindeskundige: Maria De Bie is professor aan de faculteit Psychologie en
Pedagogische wetenschappen van de Universiteit.

- Domeindeskundige: Jan Vanhee is hij verantwoordelijk voor het lnternationaal
jeugdbeleid bij de Vlaamse overheid en attaché Jeugdzaken Vlaamse
Vertegenwoordiging voor de permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese
Unie.

- Student: Lisa Seynaeve volgde op het moment van de visitatie aan de Hogeschool West-
Vlaanderen de professionele bachelor Sociaal werk.

- Secretaris: Ciska De Ruyver werd vanuit VLHORA als secretaris aangesteld

De visitatie heeft plaatsgevonden op 3, 4 en 5 oktober 201 1. Het visitatierapport dateert van

6 november 201 2.
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De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:

De externe beoordeling is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke
Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen van de NVAO en
volgens de daarbij behorende beslisregels;

- De visitatiecommissie heeft voor de externe beoordeling het door de VLHORA
vastgestelde visitatieprotocol gevolgd ;

- De externe beoordeling verschaft inzicht in de samenstelling van de visitatiecommissie;

- De externe beoordeling bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat de externe
beoordeling over de voorliggende opleiding regelmatig en gedegen tot stand is gekomen.

3. lnhoudelijke overwegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming in hoofdzaak op de onderstaande
elementen uit het visitatierapport.

Doelstellingen
De commissie stelt vast dat de doelstellingen afgestemd zijn op de decretale eisen. De

opleiding ontwikkelde een nieuw competentieprofiel dat gebaseerd is op het Vlaamse
Baobapprofiel en dat gebruikt kan worden voor competentiegericht toetsen. De commissie
waardeert dat dit ontwikkelingsproces gestructureerd is aangepakt in overleg met alle
betrokkenen. Zij vindt de competenties goed uitgeschreven en heel precies geconcretiseerd
in kerndoelen. De opleiding stelde, via leerlijnenoverleg, ook een degelijke
competentiematrix op waarbij de competenties en kerndoelen aan opleidingsonderdelen
gekoppeld werden en het competentieniveau aangeduid werd.

De commissie apprecieert dat er naast gemeenschappel¡ke, concrete domeinspecifieke
competenties per afstudeerrichting zrln. Zij waardeert het streven naar evenwicht tussen
praktijkgerichtheid en conceptuele onderbouw maar vindt dat de opleiding weinig inhaakt op
de nieuwe professionaliteit en dat er een beperkte internationale toets is. Er werd recent
een werkgroep Visieontwikkeling opgestart. De commissie steunt dit initiatief en vraagt de

hogeschool om hiervoor de nodige ruimte te creëren. Zij beveelt aan om via deze
werkgroep het profiel in een (internationale) Brusselse context te definiëren en meer aan te
sluiten bij de nieuwe professionaliteit . Daarnaast verwacht zl dal de mogelijkheden tot
internationalisering verbeteren.

Programma
De kennismaking met en de voorbereiding op het werkveld zijn gradueel en gestructureerd
opgebouwd. De praktijkgerichtheid vindt men terug in de 5 leerlijnen doorheen de 3
opleidingsjaren en in de stages. De commissie vindt de variatie in de stageplaatsen positief
en de stagebegeleiding goed. Het werkveld geeft aan dat er echte maatwerkafspraken
worden gemaakt. lnternationale stages zijn mogelijk maar de commissie vraagt betere
ondersteuning en flexibelere hantering van de toelatingscriteria. De commissie vindt het
positief dat er een nieuw eindproefconcept uitgewerkt wordt met het oog op

kwaliteitsverhoging en verbetering van de koppeling met competenties. Ook via het
opleidingsonderdeel Project, waarbij een concreet product wordt opgeleverd dat door de
opdrachtgever beoordeeld wordt op de bruikbaarheid, wordt de binding met het werkveld



Pagina 3 van 1o versterkt. De commissie beoordeelt dit als waardevol. Kortom zij vindt de praktijkgerichtheid
degelijk maar stelt vast dat er nog werk is om aan te sluiten bij de internationale
ontwikkelingen en de specifieke Brusselse context. De commissie constateert dat de
maatschappelijke dienstverlening een beduidende inbreng heeft in de professionele
gerichtheid van het programma. De opleiding neemt ook deel aan onderzoeksprojecten en
men is een onderzoeksbeleid aan het ontwikkelen en implementeren. De commissie meent
echter dat men het onderzoek nog substantieel kan uitbouwen.

De opleiding voerde trapsgewijs een nieuw programma in dat vooraf werd besproken met
de stakeholders. Het nieuwe programma geeft de studenten de mogelijkheid om de
beoogde competenties te verwerven en is opgebouwd aan de hand van opleidingsfases,
leerlijnen en afstudeerrichtingen en combineert praktijkgerichtheid met een
wetenschappelijke basis. De commissie vindt dat de keten van doelstellingen,
competenties, programma, ondenrvijswerkvormen en toetsvormen, goed is uitgewerkt en
onderschrijft de visie dat dit een proces is dat nooit voltooid is. Zrj vindt dat de opleiding
bewust bezig is en veel werk verricht om via het programma haar doelstellingen en
competenties te realiseren. Zijvraagt wel om de schakel tussen doelstellingen en
opleidingsonderdelen en modules nog verder te expliciteren. De commissie vindt dat
internationalisering vooralsnog te beperkt is, wat wordt bevestigd door de studenten en het
werkveld. Zij dringt aan om meer in te zetten op elementen van internationalisering in het
programma en de inkomende en uitgaande mobiliteit te verbeteren.

De commissie meent het standaardtraject goed uitgewerkt is. Zij vindt de constructie via
leerlijnen helder en samenhangend en waardeert de inspanningen die werden gedaan
inzake opstart van het leerlijnenoverleg. Zij stelt vast dat er doorheen de 3 opleidingsfases
een consequente evolutie is van meer docent- naar meer studentsturing. De commissie
vindt dit concept coherent en goed beredeneerd en merkt dat het breed gedragen is door de
docenten en goed gekend is bij de studenten. Zij waardeert de zowel verticale als
horizontale samenhang. De commissie waardeert samen met studenten en afgestudeerden,
de duidelijke koppeling tussen theorie en praktijk en het verwijzen naar andere
opleidingsonderdelen. Docenten geven aan dat sommige flexibele trajecten het risico
inhouden dat zij minder vat hebben op het leerproces. De opleiding zel deze flexibele
trajecten dan ook niet in de kijker. De commissie raadt aan om te blijven zoeken naar het
evenwicht tussen flexibilisering, volgtijdelijkheid en samenhang.

De studielast wordt gemeten via het Metis-systeem. De studieloopbaanbegeleider begeleid
dit. Elk studiejaar wordt minstens om de 8 jaar gemeten waarbij één of een combinatie van
de volgende methodes wordt toegepast: de paarsgewijze vergelijking, de schatting nadien
en/of het tijdschrijven. Daarnaast gebruikt men de informatie verkregen via de
kwaliteitsbarometer (brede studentenbevraging). De commissie stelt dat deze resultaten
gebruikt worden, maar vindt dat men meer kan doen met de verkregen informatie. Zij stelt
dat diepere analyse en genuanceerde interpretatie tot meer verbeteringen kan leiden.
Daarnaast is er de rechtstreekse feedback over de studiebelemmerende en
studiebevorderende factoren. De commissie meent dat men deze factoren behoorlijk
inschat en de resultaten ook gebruikt om tot verbetering te komen. De commissie
constateert tot slot dat men niet klaagt over de verdeling van de studietijd en dat er weinig
klachten zijn over onevenredig verdeelde studielasten.

De opleiding hanteert de decretale toelatingsvoonraarden en er is een degelijke EVll EVC
procedure en trajecten voor zij-instromers die reeds een bachelor Orthopedagogie of een
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leerroutes en vindt dat EVC-studenten en zij-instromers voldoende kunnen aansluiten bij de
opleiding. Zij stelt vast dat het programma aansluit bij de vooropleiding van de studenten
maar vindt dat de opleiding weinig inzet op diversiteitsbeleid. Zij vraagt samen met het
werkveld meer inspanning om een nieuwe studenteninstroom van Brusselse jongeren aan

te trekken en vast te houden via een duidelijke eigen profielkeuze die de opleiding
positioneert in Brussel.

De opleiding bestaat uit 180 studiepunten en voldoet hiermee aan de formele eisen

ln het didactisch concept staat graduele opbouw van competenties, wetenschappelijk
gefundeerd leren, reflexieve professionaliteit, persoonsontwikkeling en zelfuerantwoordelijk
leren voorop. De opleiding stelde bovendien een matrix op waarbij zij leerlijnen,
werkvormen, doelstellingen en beoordelingsvormen koppelde. De commissie vindt dat dit
leerlijnenconcept een goed didactisch kader biedt en dat het zorgt voor de realisatie van de
doelstellingen. Zij vindt de gebruikte werkvormen in relatie tot het didactisch concept goed
doordacht. De opleiding hanteert per leerlijn een grote verscheidenheid aan werkvormen.
De commissie waardeert dat de gebruikte werkvormen op maat zijn van elke fase en dat de
variatie aan werkvormen vrij evenwichtig is. Zij stelt dat de degelijke en goed gebruikte

digitale leeromgeving deze leerprocessen ondersteunt. De commissie waardeert dat men
bewust werkt met en zoekt naar nieuwe werkvormen. Zij stelt vast dat de kwaliteit van de

cursussen en de ondenryijsmiddelen goed is.

De commissie meent dat de evaluatie en de afspraken erover transparant zijn. Er is een
duidelijke communicatie naar de studenten over de toetsing, zowel vooraf als achteraf. Op

basis van het inkijken van de beschikbare examens stelt de commissie vast dat er een goed
evenwicht is tussen het toetsen van kennis en de toepassing van kennis op casussen. Z'rj

vindt dat de variatie van toetsvormen aansluit bij het competentiegericht onderwijs maar nog

verder kan ontwikkeld worden. De opleiding is zich hiervan bewust en startte een

verbeteringstraject 'toetsbeleid' op. De commissie moedigt dit aan en vraagt voor de
docenten bijkomende vorming en ondersteuning.
De commissie vindt samen met het werkveld, de studenten en de afgestudeerden dat de
opzet, de begeleiding en de beoordeling van de stages degelijk en goed is uitgewerkt.
Het eindwerk wordt beoordeeld door een expertenjury. De commissie vindt dat de
beoordelingscriteria nog verder moeten aangescherpt worden op het vlak van theoretische
verdieping en data-interpretatie, zonder daarbij in te boeten aan het praktijkgerichte karakter
van het eindwerk. Zij deelt de vaststelling met het werkveld en de opleiding dat het bereikte
resultaat van de eindwerken niet altijd overtuigend is. Een werkgroep eindproeven werkt
aan de kwaliteitsverhoging van de eindproeven. De commissie stelt vast dat er recent al
veel inspanning werd geleverd voor het verbeteren van de schrijfkwaliteit van de
eindwerken.

lnzet van personeel
De commissie meent dat de opleiding beschikt over deskundig personeel dat goed in staat
is de opleiding en de beroepspraktijk te verbinden. Alhoewel de docenten een band met het
werkveld hebben beveelt de commissie toch aan om de inhoudelijke input van het werkveld
sterker binnen te halen (nieuwe inzichten en praktijken).

De commissie stelt vast dat de docenten deelnemen aan internationale workshops en

congressen en ook gastcolleges geven maar betreurt dat er weinig budget is voorzien om

internationalisering echt te faciliteren.
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vergroot is. Hierdoor werd een belangrijke aanzet gemaakt voor het ontwikkelen van een
onderzoeksbeleid en de PWO-projecten. De opleiding heeft ook langdurige MDV-projecten

De opleiding telt 29 docenten en 13 gastprofessoren en beschikt over een totaal van '18,04

WE. De commissie ontmoette een goed en evenwichtig samengesteld docentenkorps
waarbij jonge enthousiaste mensen gecombineerd worden met ervaren, dynamische oudere
werknemers. De commissie stelt vast dat de studenUdocent ratio de laatste jaren vrij stabiel
is en schommelt rond de 1117. De commissie vindt dat de omvang van het
personeelsbestand voldoende is om de gewenste kwaliteit te behalen.

De commissie stelt vast dat het personeel bovengemiddeld gekwalifìceerd is voor de
inhoudelijke, ondenvijskundige en organisatorische realisatie van het programma en een
hecht team vormt. Zij meent dat de kracht en de kwaliteiten van het onderwijsteam nog

beter benut kunnen worden.
De commissie waardeert het degelijk uitgewerkt aanwervingsbeleid, onthaalbeleid,
functionering- en coachingbeleid en het evaluatiebeleid.
De opleiding beschikt over twee trajecten voor professionalisering, namelijk één voor het
volledige korps en één voor de individuele vorming. Elk personeelslid is verantwoordelijk
voor de individuele en vakinhoudelijke professionalisering. De commissie adviseert om de
vakinhoudelijke begeleiding sterker en gerichter aan te sturen.

Voorzieningen
De opleiding verhuisde recent naar een interdisciplinaire campus. De commissie stelt vast
deze campus alles bevat wat de opleiding nodig heeft. Door de verhuis van een Brusselse
wijk naar het centrum van de stad ligt de opleiding niet langer midden in een voor de
opleiding geschikte werkomgeving. Het werkveld en de commissie bevestigen de zorg van
de opleiding om waakzaam te blijven over het naar de Brusselse wijken toegaan.
De bibliotheek is groot en dichtbij maar de commissie vindt de organisatie ervan complex en

de collectie wat verouderd.
De commissie vindt de ICT-voorzieningen heel goed en heeft veel waardering voor de
professionaliteit van de facilitaire diensten maar waarschuwt voor een zeker risico tot
verzelfstandiging van deze diensten. De centrale diensten dienen blijvend te denken vanuit
de noden en de behoeften van de opleidingen

De commissie stelt vast dat de studentencoaching alle activiteiten omvat die slaagkansen
van studenten kunnen vergroten namelijk: studiebegeleiding, trajectbegeleiding,
studentenbegeleiding en ombud. Zij vindt de structurele verankering van de
studiebegeleiding in het programma en de aandacht van voor taal positief. Door de
kleinschaligheid is er bovendien een nauwe band tussen studenten en docenten. De
commissie merkt ook op dat het voorzien van infrastructurele mogelijkheden die de
studenten niet zelf hebben, erg positief is omdat men op deze wijze niet enkel remedieert,
maar ook een daadwerkelijke bron van hulp is.

I nterne kwaliteitszorg
De commissie stelt vast dat het interne kwaliteitssysteem goed werkt en dat men
geobjectiveerde indicatoren voor kwaliteit gebruikt. Zij vindt dat er een goede verbinding is
tussen de verschillende beleidsniveaus waarop kwaliteitszorg wordt aangestuurd. Zij vindt
het positief dat er periodiek geëvalueerd wordt met toetsbare streefdoelen, waarbij men
duidelijke prioriteiten stelt.



Pagina 6 van 1o De commissie concludeert dat de opleiding daadwerkelijk van meten naar verbeteren gaat
en het geheel aan bruikbare data indrukwekkend is. Zij vraagt zich echter af of de
interpretatie en de kwalitatieve input van onderuit genoeg naar boven doorstroomt. De

commissie heeft veel waardering voor het centraal gevoerde kwaliteitsbeleid maar maakt
een kanttekening bij de ruimte voor de eigen opleidingsteamontwikkeling. Zij waarschuwt
ervoor om in de kwaliteitszorg het evenwicht tussen bottom-up en top-down aansturing te
bewaken.

De commissie stelt vast dat de opleiding op een overzichtelijke en gestructureerde wijze
gebruik maakt van de meetresultaten. De commissie stelt echter, samen met de opleiding,
vast dat men tussen de vele aandachtspunten duidelijk prioriteiten moet stellen. Zij vindt het
kwaliteitsbeleid goed georganiseerd, maar vindt dat de opleiding door de vele actiepunten
nog weinig ruimte heeft om de richting op zich vorm te geven. Zijvraagt aandacht voor de
verbeteracties die vanuit het team komen. De commissie stelde ook vast dat de opleiding
goed verantwoordt op welke wijze de bevindingen uit de vorige visitatie opgenomen werden

De medewerkers voelen zich op opleidingsniveau zeer betrokken bij de interne
kwaliteitszorg. De betrokkenheid bij het centrale interne kwaliteitszorg blijkt eerder beperkt
door de afstand die soms bestaat tot de centrale diensten.
De studenten zijn tevreden over hun feedbackmogelijkheden, zijn zeer betrokken op de
opleiding en krijgen ook daadwerkelijke inspraak.
De alumniwerking is recent uitgebouwd waardoor nog niet zo veel werd gerealiseerd. Uit
gesprek blijkt dat de alumni vragende partij zijn voor een structurele alumniwerking.
Het werkveld wordt betrokken via diverse informele en formele kanalen (resonantieraad).
De werkveldvertegenwoordigers geven aan dat er degelijk inhoudelijk gesprek is. Uit
gesprek blijkt wel dat de resonantieraad onregelmatig en meestal maar één maal per jaar
samenkomt. Het werkveld vraagt meer vergaderingen waarbij ook brede onderuverpen

kunnen besproken worden, zoals de acties om een grotere instroom van Brusselse
jongeren aan te trekken. De commissie vraagt de opleiding om aan deze verzuchtingen
tegemoet te komen.

Resultaten
De commissie oordeelt dat de studenten de nagestreefde competenties qua niveau,
oriëntatie en domeinspecifleke eisen behalen. Zij waardeert dat de opleiding haar
beoordelingscriteria adequaat expliciteert zodat de betrouwbaarheid gegarandeerd wordt.
De commissie vindt, samen met het werkveld, de kwaliteit van de stages goed. De kwaliteit
van eindwerken vergt echter extra aandacht.
Op basis van de resultaten van bevragingen blijkt dat alumni tevreden zijn over de opleiding
en het werkveld het bereikte niveau van de afgestudeerden waardeert.
lets meer dan de helft van de alumni volgen nog een andere opleiding. Afgestudeerden die
niet verder studeren doen het goed op de arbeidsmarkt en vinden snel werk. De commissie
vindt het jammer dat er nog geen systematische opvolging is van de verdere doorstroom
van de afgestudeerden.

De gemiddelde studieduur voor de opleiding is 3 jaar. Voor de studenten met 0-59
ingeschreven studiepunten ligt het slaagpercentage gemiddeld rond de 70%, voor
studenten vanaf 60 ingeschreven studiepunten ligt het slaagpercentage gemiddeld boven
de 90%.
Wat betreft de studie-uitval vindt de commissie de uitval in het eerste jaar opvallend en

betreurt ze dat er nog geen echt ondezoek is naar de oorzaken hiervan.
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semester in het eerste opleidingsjaar groot is. Zij vraagt om dit ten gronde te bekijken.

Conclusie
De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat het eindoordeel
van de commissie deugdelijk is gemotiveerd. De NVAO kan zich dan ook aansluiten bij de
bevindingen en overwegingen voor alle facetten en onderwerpen, zoals ven¡voord in het
visitatierapport. De eindconclusie uit het visitatierapport wordt gevolgd.
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De tabel geeft per ondenruerp en per facet het oordeel van de visilatiecommissie weer

Eindoordeel: positief

ONDERWERP OORDEEL FACET OORDEEL

1.1 niveau en or¡ëntatie GI Doelstellingen opleiding

1 .2 domeinspecifieke eisen

2.1 eisen gerichtheid

2 2 relalie doelstellingen - programma

2.3 samenhang programma G

2.4 studielast

2.5 toelatingsvoorwaarden

2 6 studieomvang OK

2.7 afstemming vormgeving - inhoud G

2.8 beoordeling en toetsing

2 Programma

2.9 masterproef NVT

3.1 eisen gerichtheid

3.2 kwantiteit (J

3 lnzet van personeel

3.3 kwaliteit G

4.1 materiële voozieningen tJ4 Voorzieningen

4.2 studiebegeleiding G

5.1 evaluatie resultaten G

5.2 maatregelen tot verbetering G

5 lnterne kwaliteitszorg

5.3 betrokkenheid

6.1 gerealiseerd niveau6 Resultaten

6.2 onderwijsrendement
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De onderstaande tabel geeft per ondenruerp het globaal oordeel van de NVAO weer

ONDERWERP OORDEEL

1 Doelstellingen

2 Programma

3 lnzet personeel

4 Voorzieningen

5 lnterne kwaliteitszorg

6 Resultaten

Eindoordeel: pos¡tief

6. Besluitl
betreffende de accreditatie van de Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte
bachelor) van de HUB-EHSAL.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het
hoger ondenvijs in Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief
eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte bachelor)
van de HUB-EHSAL goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd. Het betreft een
opleiding met de volgende afstudeerrichtingen die te Brussel wordt georganiseerd:
Personeelswerk, Maatschappelijk Werk, Sociaal-Cultureel Werk.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar
2013-2014 tot en met het einde van het academiejaar 2020-2021.

Den Haag, 23 augustus 2013

Voor NVAO,

(bestuurder)

1 
Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditatie kan een instelling opmerkingen en

bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierapport. Bij e-mail van 21 augustus 2013 heeft de
instelling ingestemd met het ontwerp van accreditatierapport.
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- naam instelling

- adres instelling:

- aard instelling

- graad, kwaliflcatie, specificatie

- niveau en oriëntatie

- studieomvang

- opleidingsvarianten

- afstudeerrichtingen:

- vestiging opleiding

- onderwijstaal

- studiegebied

- bijkomende titel

Hogeschool-Universiteit Brussel
Warmoesberg 26
B-1000 Brussel
Belgie
ambtshalve geregistreerd
Bachelor in het sociaal werk
professioneel gerichte bachelor
180 studiepunten

Personeelswerk
Maatschappelijk Werk
Sociaal-Cultureel Werk
Brussel
Nederlands
Sociaal-agogisch werk
Maatschappehlk assistent


