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Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de
accreditatieaanvraeg voor de opleiding Bachelor in de elektronica-lCT (professioneel
gerichte bachelor) van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

f .lnleiding
Bij brief van 27 juni 201 t heeft het instellingsbestuur van de Katholieke Hogeschool Zuid-

West-Vlaanderen te Kortrijk een accreditatieaanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse

Accreditatieorganisatie (NVAO) voor de opleiding Bachelor in de elektronica-lCT
(professioneel gerichte bachelor). Deze aanvraag is ontvangen op 27 juni 2011 en

ontvankelijk verklaard op 13 september 201 1 . Bij brief van 6 december 2011 heeft de NVAO

de voorzitter van de visitatiecommissie om toelichting gevraagd met betrekking tot mogel'tjke

materiële vergissingen in de scores en om aanvullende informatiel wat betreft de motivering

vandefacetten Studielast(2.4),EvaluatieResultaten (5.1)en Gerealiseerdniveau (6.1). De

NVAO heeft deze aanvullende informatie ontvangen op 20 januari 2012 en bij haar

beoordeling betrokken.

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: Karel Uyttendaele, Bachelor in de elektronica met postgraduaat

bedrijfseconomie, dertig jaren internationale ervaring bij HP en 10 jaren bü Agoria,
gewezen kabinetschef van de staatssecretaris ICT;

Leden:

- Hans Van Sebroeck (domeindeskundige), industrieel ingenieur elektronica met

specialisatie telecommunicatie, afdelingshoofd van het kenniscentrum kabeltelevisie en

telecom bij lnfrax;

- Maarten Mestdagh (domeindeskundige), industrieel ingenieur chemie met graduaat in de

informatica, manager departement lT Risk Advisory Services bij Ernst & Young;

- André Vyt (onderw'rjsdeskundige), doctor in de psychologische en agogische

wetenschappen, docent aan de Arteveldehogeschool en gastprofessor aan de

Universiteit Gent,

Een student-lid ontbrak. Het evaluatieorgaan, de VLHORA, meldt dat geen student-lid kon

worden voorgedragen wegens overmacht. De VLHORA gaf aan dat de commissie tijdens

de visitatie studenten uitgebreid heeft bevraagd en dat het studentenperspectief aldus werd

meegenomen.

t Art. 58b¡r, $3 Decr. van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in

Vlaanderen.
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- Winfried Flapper, medewerker VLHORA

De visitatie heeft plaatsgevonden op 26,27 en 28 oktober 2009. Het visitatierapport dateert

van 14 juni 201 1.

2. Formele overwegingen
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 eferne 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 en de aanvullende informatie tot de slotsom

gekomen dat de externe beoordeling over de voorliggende opleiding regelmatig en gedegen

tot stand is gekomen.

3. Inhoudel ijke overwegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming in hoofdzaak op de onderstaande

elementen uit het visitatierapport en de aanvullende informatie.

Doelstellingen
De commissie stelde vast dat de doelstellingen van de opleiding beantwoorden aan de

decretaal bepaalde competenties voor de bachelor in het hoger professioneel onderwijs. De

oplelding wil zich expliciet profileren als professionele opleiding. Afgestudeerden moeten

nieuwe technologieën, evoluties en tendensen in de elektronica en/of de ICT op de voet
volgen. Zij moeten kunnen bogen op voldoende technisch-technologische vaardigheden en

op een attitude gericht op levenslang leren. De commissie vraagt zich evenwel af of de

inbreng van het werkveld doelgericht wordt gebruikt. Zij adviseert jaarlijks te overleggen met

de andere hogescholen binnen de associatie en het werkveld om de doelstellingen bij te

sturen.

De commissie stelde vast dat de domeinspecificiteit en de beroepsgerichtheid van de

eindkwalificaties worden gewaarborgd. De eindkwalifìcaties werden vergeleken met deze

aan andere - buitenlandse - hogescholen. De klemtoon ligt op industriële toepassingen van

lCT, zoals automatisering en digitale en embedded systemen. De commissie besluit dat de

opleiding in ruime mate rekening hield met input uit het werkveld. Zij adviseert de opleiding

verder om haar profiel meer naar buiten toe te communiceren en om de eindkwalificaties

rond embedded systemen sterker te expliciteren.

Programma
De commissie stelde vast dat het programma professioneel is gericht. Stage en eindwerk

krijgen een prominente plaats. Studenten lopen twaalf weken voltijds stage in een bedrijf.

Verder worden theorie en praktijk in voldoende mate geïntegreerd. Vaardigheden die het

maatschappelijk en beroepsmatig functioneren ondersteunen krijgen voldoende aandacht.
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eindkwalificaties. De opleiding heeft haar eindkwalificaties geclusterd in vijf domeinen: (1)

ontwerp en engineering, (2) productie, (3) installatie en onderhoud, (4) technisch-

commerciële diensten en (5) training. De concrete vertaling in het programma stoelt op zes

pijlers: (1) analoge technieken, (2) lCT, (3) digitale systemen, (4) automatisering,

(5) algemene vorming en (6) geïntegreerd projectwerk en eindwerk.

De commissie waardeert het solide programma en de duidelijk onderbouwde keuzes.

Attitudevorming en disciplineoverschrijdende elementen krijgen voldoende aandacht. De

commissie adviseert evenwel om de band met de eindkwalificaties uitvoeriger op te nemen

in de programma-informatie.

De commissie stelde vast dat de structuur van het programma bijdraagt tot een goede

inhoudelijke samenhang. De volgtijdelijkheid tussen de verschillende opleidingsonderdelen

is helder. De opbouw kent een duidelijke evolutie van het eerste naar het derde trajectjaar,

binnen de verschillende pijlers. Het eerste trajectjaar bestaat uit algemeen vormende en

technologische basisvakken. ln het tweede trajectjaar worden de theoretische vakken

verder uitgediept en worden vaardigheden meer nadrukkelijk geoefend in de prakt'tjklabo's.

ln het derde trajectjaar worden technische en technologische competenties verder

uitgediept tot op een gespecialiseerd niveau. Bovendien z'rjn er bedrijfskundige, ethische en

levensbeschouwelijke opleidingsonderdelen en een keuzeruimte van drie studiepunten. De

opleiding wordt aangeboden in een aantal normtrajecten, om de samenhang te bewaken

van fl exibele leerwegen.

De commissie stelde vast dat de studietijd voldoende beantwoordt aan de begrote studielast

en de decretale voorwaarden. De opleiding voert sinds kort studietijdmetingen uit voor alle

onderurrijsactiviteiten. De metingen gebeuren evenwel nog niet systematisch. Uit de

resultaten van de bevragingen blijkt echter dat de studielast van een groot aantal vakken

lager ligt dan de decretale norm. De commissie besluit dat deze vastgestelde verschillen

tussen de reële en de begrote studietijd nog te weinig aanleiding gaven tot concrete

verbeteracties. De opleiding ervaart de wisselende studietijd niet als een

studiebelemmerende factor. De commissie adviseert om dringend actie te ondernemen

zodat de studielast van de opleiding beantwoordt aan de decretale norm. Verder raadlze
aan om een systematiek te ontwikkelen voor de uitvoering van metingen . Ziivraagl ook om

meer effectieve metingen uit te voeren, die bijdragen tot optimalisering van de studielast.

Aanvullend (facel2.4)
De commissie benadrukt in de aanvullende informatie dat de opleiding wel degelijk aan de

vereiste normen inzake studielast beantwoordt. Zij stelde geen problemen vast. Het

ontbreken van objectieve cijfers vormt geen bedreiging voor de kwaliteit van de opleiding.

Dit laatste was de doorslaggevende reden voor de score "voldoende". De commissie had

ondanks deze score wel een aantal opmerkingen met betrekking tot de studielast, meer

bepaald wat betreft de houding en opvolging rond studietijdmetingen. Maar op basis van de

ingekeken documenten, de reeds ondernomen acties, het probleembewustzijn van de

opleiding en op basis van vergelijking met andere opleidingen besloot de commissie te

vertrouwen in de geplande verbeteracties op korte termijn.

De commissie stelde vast dat de opleiding de decretale toelatingsvoonvaarden toepast. De

meeste studenten kregen een TSO-vooropleiding.
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hebben een grotere voorkennis van de theoretische basisvakken, zoals wiskunde, ffsica en

talen.
De opleiding tracht rekening te houden met deze verschillen, bijvoorbeeld via een

instaptoets wiskunde die leidt tot vrijstelling of monitoraat. De commissie beveelt aan om

een beleid te voeren rond individuele flexibilisering en rond erkenning van EVC. Verder

adviseert zij om meer aandacht te schenken aan de instroom uit het ASO, bijvoorbeeld via

instapcursussen elektronica.

De studieomvang van de opleiding bedraagt 180 studiepunten en beantwoordt aan de

decretale minimale studieomvang van een professioneel gerichte bachelor.

De commissie stelde vast dat de didactische vormgeving van het programma in lijn is met

de doelstellingen. Vanaf het tweede trajectjaar wordt gewerkt met projectonderwijs. Deze

keuze bevordert onder meer vakoverschrijdend leren en zelfsturing en sluit nauwer aan bij

de beroepswereld. Studenten waarderen deze aanpak. Een duidelijk, coherent didactisch

concept ontbreekt evenwel en de relatie tussen werkvormen en opleidingsonderdelen is

eveneens onvoldoende helder. De commissie adviseert om onderuvijsinnovatie in te voeren

van bij de start van het programma, bijvoorbeeld via een vermindering van het aantal

contacturen.
De commissie stelde vast dat de opleiding voldoende toetst of de leerdoelen worden

gehaald. De opleiding werkt via permanente beoordeling en organiseert verder ook drie

examenperiodes. Voor de beoordeling van projectwerk wordt ook gebruik gemaakt van peer

assessment. De communicatie met studenten over de toetsvormen en -criteria is duidelijk.

De commissie adviseert om nog meer gebruik te maken van permanente beoordeling en om

een toetsbeleid te ontwikkelen en te implementeren.

lnzet van personeel

De commissie stelde vast dat het onderwijzend personeel professioneel gericht is. De

meeste docenten zijn industrieel ingenieurs met relevante praktijkervaring. Zij staan nauw in

contact met het werkveld via de begeleiding van stage en eindwerk. Verder nemen zij

geregeld deel aan beurzen en (inter)nationale bedrijfsbezoeken en -voorstellingen. De

commissie beveelt aan om de internationale mobiliteit van docenten te bevorderen.

De commissie stelde vast dat de opleiding beschikt over voldoende personeel. De opleiding

telt 18 lectoren en 1 praktijklector, samen 6,38 VTE. De docent/student ratio bedraagt 1 :

17,9.

De commissie stelde vast dat het personeel goed gekwalificeerd is voor de inhoudelijke,

onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma.

Functioneringsbegeleiding, evaluatie en professionalisering krijgen veel aandacht,

bijvoorbeeld via een vormingsaanbod dat rekening houdt met de noden van nieuwe

personeelsleden. De commissie heeft grote waardering voor de inzet, het enthousiasme en

de professionele ontwikkeling van de docenten. Z¡ stipt bovendien de meertaligheid van de

docenten aan als pluspunt. De commissie adviseert verder om de ondenvijskundige

expertise van de docenten te bevorderen.

Voorzieningen
De commissie stelde vast dat de opleiding beschikt over goede huisvesting en materiële en

lT-voorzieningen. De opleiding gebruikt een achttal labo's, zoals een etslokaal en een
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onder meer gebruik maken van een cyber room met gratis internet'

De commissie stelde vast dat studenten voldoende worden geïnformeerd en begeleid.

Potentiele studenten kunnen een tweedaagse vakantiecursus wiskunde volgen. Voor

eerstejaarsstudenten staan onder meer een instaptoets wiskunde ter beschikking en

monitoraten voor de vakken wiskunde, fosica, chemie, elektriciteit, elektronica en

mechanica. De ruimte voor de monitoraten werd bovendien structureel opgenomen in het

lessenrooster. Verder kunnen studenten onder meer beroep doen op een ombudspersoon

en coördinatoren voor individuele trajecten en studentenmobiliteit. De commissie raadt aan

om de effectiviteit van de diverse studentendiensten te evalueren.

lnteme kwaliteitszorg
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding periodiek wordt geëvalueerd. De opleiding

meet diverse kwaliteitsaspecten bij verschillende doelgroepen. De commissie plaatst echter

een kritische kanttekening bij de kwaliteitszorg van de opleiding. Zij mist duidelijke

prioritering en planmatig handelen. Zij adviseert om meer initiatieven te nemen en

ondersteuning te vragen aan de centrale diensten. Verder raadt de commissie aan om

streefdoelen te formuleren, metingen uit te voeren en de gegevens goed te analyseren.

Aanvullend (facet 5.1)

De commissie benadrukt in de aanvullende informatie haar vaststelling dat de opleiding wel

degelijk periodiek wordt geëvalueerd en beantwoordt aan de beoordelingscriteria. Zij

verduidelijkt dat binnen de opleiding een duidelijk beleid en instrumenten aanwezig zijn in

het kader van kwaliteitszorg en dat de opleiding diverse acties onderneemt. Het

vastgestelde kwaliteitszorgsysteem leverde dan ook reeds de nodige resultaten, waardoor

de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. De commissie heeft ondanks dit gunstige

oordeel echter ook een aantal kritische kanttekeningen geformuleerd. Meer bepaald bleek

tijdens het bezoek dat weinig tot geen concrete doelstellingen werden geformuleerd.

Hierdoor gaat een stuk van de effectiviteit verloren. Daarom heeft zij de opleiding

geadviseerd om met concrete streefcijfers te werken. De commissie meent dat dit zal

helpen om acties te prioriteren en om gerichter en systematischer om te gaan met

gedetecteerde problemen.

De commissie heeft vastgesteld dat de resultaten van de evaluaties aanleiding gaven tot

aantoonbare verbetermaatregelen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van projectwerk in het

derde trajectjaar en de invoering van een portfolio. De commissie adviseert verder om meer

systematiek te brengen in de kwaliteitszorg en om verbetermaatregelen concreet te

implementeren.

De commissie stelde vast dat de opleiding relevante stakeholders actief betrekt bij de

kwaliteitszorg. Medewerkers worden vertegenwoordigd via diverse organen, zoals een

kerngroep en een coördinatorenraad. Studenten kr'rjgen een stem via de studentenraden

van het departement en de hogeschool en via studentenbevragingen. Hun betrokkenheid

blijft evenwel gering. De contacten met alumni en werkveld zijn goed, maar verlopen vooral

informeel en via bevragingen. Een formele bedr'rjvenadviesraad ontbreekt. De commissie

raadt aan om de contacten met alumni en werkveld meer systematisch te laten verlopen.
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De commissie stelde vast dat de gerealiseerde eindkwalificaties voldoende beantwoorden

aan de doelstellingen. De eindwerken kunnen rekenen op veel waardering van het

werkveld. Externe juryleden zijn tevreden over de kwaliteit.

Afgestudeerden vinden makkelijk hun weg naar de arbeidsmarkt. Dankzij de brede opleiding

zijn ze inzetbaar in verschillende jobs. Het werkveld beoordeelt de startcompetenties en de

praktijkgerichtheid van de afgestudeerden unaniem als "voldoende" tot "erg goed"' 81Vo van

de alumni van de voorbije vijf jaren is tevreden met de tewerkstelling op basis van het

behaalde diploma. Verder zet de opleiding ook resultaten neer voor internationale

studentenmobiliteit. De docentenmobiliteit is evenwel klein. De commissie mist ten slotte

duidelijke streefdoelen. Zij adviseert dat de opleiding systematisch verifieert of zij de

beoogde resultaten bereikt en dat zij zichzell benchmarkt tegenover andere opleidingen.

Aanvullend (facet 6.1)

De commissie benadrukt in de aanvullende informatie haar oordeel dat de eindwerken een

meer dan voldoende niveau halen. Dit wordt door het werkveld bevestigd. De commissie

onderstreept een aantal positieve vaststellingen met betrekking tot de eindwerken zoals een

duidelijke relatie met de beroepspraktijk, een heldere samenhang met de stage en een

positieve samenwerking rond onderzoeksprojecten. De commissie bevestigt haar

vaststelling dat ook de beoordeling van de eindwerken aan de maat is. Ten slotte herneemt

de commissie haar aanbeveling rond het formuleren van streefdoelen en een benchmark^

Zij verduidelijkt dat zij tevreden is over de kwaliteit van de eindwerken, maar dat de

realisatie van deze aanbevelingen de kwaliteit nog zou verhogen.

De commissie stelde vast dat de opleiding een voldoende onderwijsrendement heeft' De

slaagcijfers van de afstudeerrichting Elektronica bedragen ca. 80o/o in het eerste iaar,92o/o-

100% in het tweede trajectjaar en 95%-100% in het derde tra¡ectjaar. De slaagcijfers van de

afstudeerrichting ICT bedragen 56%-75% in het eerste iaar,82o/o-95% in het tweede

trajectjaar en ca. 95% in het derde trajectjaar. De commissie beoordeelt dit rendement als

behoorlijk, hoewel streefcijfers ontbreken. De commissie raadt aan om streefcijfers te

formuleren en de resultaten te analyseren.

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 verwoord in het

visitatierapport en de aanvullende informatie. De eindconclusie uit het visitatierapport wordt

gevolgd.
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De tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van de visitatiecommissie weer

Eindoordeel: positief

OORDEELFACETOORDEELONDERWERP

voldoende1.1 niveau en oriëntatie

goed

voldoende

1.2 domeinspecifieke eisen

I Doelstellingen
opleiding

voldoende2.1 eisen gerichtheid

voldoende2.2 relalie doelstellingen -
programma

voldoende2.3 samenhang programma

voldoende2.4 studielast

voldoende2.5 toelatingsvoorwaarden

OK2.6 studieomvang

voldoende2.7 afstemming vormgeving -
inhoud

voldoende2.8 beoordeling en toetsing

Nvt2.9 masterproef

voldoende2 Programma

voldoende3.1 eisen gerichtheid

voldoende3.2 kwantiteit

goed3.3 kwaliteit

voldoende3 lnzet van personeel

goed4.1 materiële voozieningen

voldoende

voldoende

4.2 studiebegeleiding

4 Voorzieningen

voldoende5. 1 evaluatie resultaten

voldoende5.2 maatregelen tot verbetering

voldoende5.3 betrokkenheid

voldoende5 lnterne kuraliteitszorg

voldoende6.1 gerealiseerd niveau

voldoende6.2 onderwijsrendement

voldoende6 Resultaten
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De onderstaande tabel geeft per onderuerp het globaal oordeel van de NVAO weer.

ONt}ERWERP OORDEEL

voldoende'l Doelstêllingen

voldoende2 Frogramrna

voldoende3lnzet perconeel

voldoende4 Voorzieningen

5 I nterne hnaliteitszorg voldoende

voldoende6 Resultãten

Eindoordee! N\IAO: positief
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betreffende de accreditatie van de Bachelor in de elektronica-lCT (professioneel gerichte

bachelor) van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het

hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief

eindoordeel voor de opleiding Bachelor in de elektronica-lCT (professioneel gerichte

bachelor) van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen goedgekeurd en wordt de

opleiding geaccrediteerd. Het betreft een opleiding met de volgende twee

afstudeerrichtingen:

- Elektronica;

- lcr
die te Kortrijk wordt georganiseerd.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar

2012-2013 tot en met het einde van het academiejaar 2019-2020.

Den Haag, 1 2012

Voor

voozitter

2 
Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditatie kan een instelling opmerkingen en

bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierapport. De instelling heeft geen opmerkingen

en/of bezwaren geformuleerd op het ontwerp van accreditatierapport.



Pagina l0van tO Bijlage I - Gegevens opleiding

- naam instelling

- adres ínstetling

- aard instelling

- graad, kwalificatie

- specif-rcatie

- niveau en oriëntatie

- studieomvang

- opleidingsvarianten

- afstudeerrichtingen:

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Doomiksesteenweg 145 - 8-8500 KORTRIJK
am btshalve geregistreerd

Bachelor in de elektronica-lCT
ge€n
professioneel gerichte bachelor
l8O studiepunten

- Eleklronica
- tcT
I
Kortrijk
Nederlands
lnd ustfiêle wetensehappen en technologie

- studietraject voor werkstudenten:

- vestiging opleiding

- onderwijstaal

- studiegebied


