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Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan.

De opleiding communicatiemanagement krijgt in haar openbaar rapport
een onvoldoende op generieke kwaliteitswaarborg 2 met betrekking tot
het onderwijsproces.

Globaal genomen stelt de commissie het volgende:

“De commissie kan besluiten dat de opleiding nog structurele verbeteringen 
moet aanbrengen in haar onderwijsproces om verder te garanderen dat de 
beoogde eindkwalificaties bereikt worden door de studenten.
Volgens de commissie is er reeds een voldoende opbouw en structuur in het 
programma aanwezig en zijn er voldoende garanties dat de opleidingsdoel-
stellingen adequaat vertaald worden in het programma. De inhoudelijke af-
stemming tussen de verschillende modules en de focus op  Communicatie-
management verdienen echter extra aandacht volgens de commissie.
De kwantiteit van het personeel moet ook herzien worden in functie van de 
kwaliteit, en dan meer bepaald in functie van de noden van het programma.” 
(Visitatierapport VLUHR, 9 januari 2014, p. 125)

De klemtoon die de commissie legt op de nood aan afstemming tussen de
verschillende modules binnen het opleidingsprogramma, gecombineerd met de 
noodzaak om het docententeam te ontlasten om op die manier extra ruimte te 
creëren voor inhoudelijke diepgang, heeft de opleiding communicatiemanage-
ment doen besluiten om een nieuw opleidingsprogramma samen te stellen.
Het is de bedoeling om binnen dit nieuwe programma zoveel mogelijk aandacht 
te hebben voor de verbetersuggesties die in het visitatierapport werden opge-
nomen.

Conform de richtlijnen van de NVAO (reglement bestuursbeginselen, art. 28, 
§1) beperkt dit herstelplan zich tot de aandachtspunten binnen generieke kwali-
teitswaarborg 2. De geformuleerde aandachtspunten met betrekking tot kwali-
teitswaarborgen 1 en 3 maken geen deel uit van dit herstelplan, maar worden 
wel verwerkt in het beleidsplan van de opleiding.

De opleiding communicatiemanagement wil binnen dit herstelplan trouw blijven 
aan een aantal principes die positief bevonden werden door de commissie, zoals 
het hoge praktijkgehalte van de opleiding, de persoonlijke aanpak tussen student 
en docent en het stimuleren van internationale ervaringen van de student. Alleen
zal het kader waarbinnen deze kernwaarden verder worden gerealiseerd strakker,  
eenvoudiger en samenhangender worden.

Aan de hand van de aanbevelingen die in het openbaar rapport werden opge-
nomen, worden hieronder een aantal herstelacties aangebracht die moeten 
leiden tot een verhoogde kwaliteit van de opleiding communicatiemanagement in 
het algemeen en het onderwijsproces (GKW 2)  in het bijzonder.
 

 



-- Generieke kwaliteitswaarborg 2 - ONDERWIJSPROCES --
Het onderwijsproces maakt het voor de studenten mogelijk de 
beoogde leerresultaten te realiseren.

Criteria:
De inhoud en de vormgeving van het programma, met inbegrip van de opleid-
ingsspecifieke onderwijs- en leervormen, stellen de studenten in staat de 
beoogde leerresultaten te bereiken. De kwaliteit en de kwantiteit van het 
personeel en de kwaliteit van de opleidingsspecifieke voorzieningen zijn daarbij 
essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor student-
en samenhangende onderwijsleeromgeving. Het doorstroomrendement is daar-
bij een indicator. De verbeteracties uit de kwaliteitszorg op opleidingsniveau 
worden daarbij meegenomen, inclusief de opvolging van de vorige visitatie.

Het visitatierapport suggereerde volgende aanbevelingen 
(visitatierapport VLUHR, 9 januari 2014, p. 133 en 134):

-  Uitwerken van de intentieverklaring en de continuïteit in het opleidingsteam
    verder verzekeren. 
-  Grotere aandacht schenken aan en vormgeven van het instroombeleid. 
-  Verder verzekeren van de verticale samenhang middels efficiënte en effec- 
    tieve implementatie van de competentietrajecten in het programma. 
-  Verzekeren van de inhoudelijke samenhang tussen de verschillende modules
    van het programma. 
-  Verzekeren van een inhoudelijke focus op Communicatiemanagement binnen
    alle modules van het programma. 
-  Verzekeren van meer inhoudelijke diepgang in het programma. 

-  Verduidelijken en concretiseren van de relatie tussen de onderdelen van het
    programma en de beoogde eindkwalificaties voor alle stakeholders. 
-  Een beleid uittekenen om de kwaliteit van het cursusmateriaal te verzekeren. 
-  Herdenken van de module Creatief denken. 
-  Het doordacht uitbouwen van de onderzoekslijnen ‘Nieuwe media’ en ‘Interne
    communicatie als drijver van het imago’, rekening houdend met nieuwe
    ontwikkelingen binnen het vakgebied (bijv. ‘Communication Constitutes
    Oganizations’, ‘Process Organization Theory’, etc.) 
-  Implementeren van meer vaardigheidstrainingen m.b.t. specifiek presentatie-
    technieken – ook in andere talen. 
-  Blijvende aandacht besteden aan de taalbeheersing van het Frans doorheen
   de opleidingsjaren, gezien het belang van de taal voor de toekomstige werk-
   gevers van de alumni. 
-  Meer aandacht schenken aan specifiek moderne analysetechnieken in het
    programma. 
-  Verzekeren dat alle inhoudelijke noden van het programma kunnen worden
    voorzien door het personeelsbestand: 
-  Verbreden van de aanwezige expertise in functie van de verdieping en ver-
    breding van de vakinhouden van het programma en haar keuzetrajecten. 
-  Verhogen van de kwantiteit aan opleidingsdocenten door bijvoorbeeld een
    verhoging in het aantal docenten in het vaste docententeam of het aantal
    gastdocenten. 
-  Ontlasten van de personeelsleden uit het kernteam van een overload aan
    beleids- en ondersteunende taken t.b.v. een focus op de core business van
    de opleiding. 



 

Op basis van deze aanbevelingen schuift de opleiding Communicatiemanagement drie duidelijke doelstellingen naar voor in het herstelplan waaronder
alle herstelacties thuis horen:

1. Het ontwikkelen en implementeren van een nieuw opleidingsprogramma dat de verticale en horizontale samenhang verhoogt en studenten zo in staat stelt
 de beoogde leerresultaten te bereiken
2. Het optimaliseren van het personeelsbeleid dat erop gericht is studenten in staat te stellen de beoogde leerresultaten te bereiken
3. Het verbeteren van de instroombegeleiding

   DOELSTELLING

  1.
  ontwikkelen en 
  implementeren van een
  nieuw opleidingsprogramma

   ACTIES

-  Bevraging stakeholders om input te krijgen met oog op nieuw opleidingsprogramma
-  Opmaak Competentiematrix  in samenwerking met kernteam en dienst onderwijs
-  Opmaak nieuw opleidingsprogramma, vertrekkend vanuit opleidingsvisie, met expliciteren en
    implementeren van de leerlijnen:
 1.Communicatie    
 2.Onderzoek 
 3.Management
 4.Talen 
 5.Skills  
 6.Actualiteit    (= horizontale samenhang binnen programma realiseren)
-  invoeging integratieopdracht op einde van elk semester
     (=verticale samenhang binnen programma realiseren)
-  Bekendmaking en aftoetsing nieuw opleidingsprogramma bij verschillende stakeholders
-  Intervisie tussen docenten op leerlijnniveau met oog op kwalitatieve implementatie nieuw
    opleidingsprogramma
-  Implementatie nieuw opleidingsprogramma en tussentijdse evaluatie met alle betrokken stakeholders

   TIMING

  Najaar 2013-Voorjaar 2014
  Voorjaar 2014
  Voorjaar 2014

  Voorjaar 2014

  Voorjaar 2014
  Voorjaar 2014

  AJ 2014-2015



   DOELSTELLING

  2.
  Optimaliseren van het
  personeelsbeleid

. 3.
  Verbeteren van het
  instroombeleid

   ACTIES

-  Reduceren van het aantal aangeboden studiepunten en het aantal trajecten binnen de opleiding om
    zo te komen tot een ontlasting van de docenten
-  Intervisie tussen docenten op leerlijnniveau, overleg op vlak van cursusmateriaal en het samen
    doceren van opleidingsmodules
-  Opstellen van een competentiematrix binnen het huidige opleidingsteam
-  Opzetten van een plan rond Vorming Training Opleiding (VTO-plan) om docenten verder te laten
    specialiseren (kaderend in de hogeschoolbrede aanpak van Howest)

-  Nieuwe acties ontwikkelen, implementeren en evalueren met betrekking tot instroombegeleiding

   TIMING

  Voorjaar 2014

  AJ 2014-2015


