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Odisee bevraagt studenten over kwaliteit opleidingen

DOCENTEN EN STUDENTEN
GEVEN HOGESCHOOL GOED RAPPORT
Docenten en studenten van hogeschool Odisee zijn bijzonder tevreden over de kwaliteit van
hun opleiding. Dat blijkt uit een bevraging van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van de
hogeschool. “We polsten naar de tevredenheid van docenten en studenten uit ͭͰ van onze ͮͱ
opleidingen”, klinkt het bij Lieve Strijckmans. “Zij loven vooral het evenwicht tussen praktijk
en theorie, én de waardevolle praktijkstages van Odisee.”
De studenten van Odisee zijn over het algemeen erg tevreden, en geven hun opleiding een
gemiddelde score van , op een maximum van . “Onze studenten zijn van mening dat ze op het
einde van hun opleiding de beoogde leerresultaten goed hebben bereikt”, aldus Lieve Strijckmans
van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit. “Ze zijn zeer tevreden over de inhoud van de vakken, in het
bijzonder over de balans tussen theorie en praktijk. Het studiemateriaal is op hun maat, en ook wat
de stages betreft, noteren we veelal positieve reacties – vooral over de stagebegeleiding. Ten
slotte vormen ook onze practicumlokalen een grote meerwaarde voor de studenten.”
Uitmuntende stagebegeleiding
Ook bij de Odisee‐docenten worden positieve reacties genoteerd. “Zij geven hun opleiding een
gemiddelde tevredenheidsscore , op .” Docenten zijn, zo blijkt, vooral fier op de stages.
“Zowel de voorbereidingen van de stages als de begeleiding en de evaluaties vallen zeer goed in de
smaak.” Nog volgens de docenten bevatten de opleidingsprogramma’s passende
praktijkvoorbeelden en focussen ze genoeg op relevante competenties voor het beroepsleven. Het
grootste aandachtspunt is echter internationalisering. “Zowel docenten als studenten geven te
kennen dat de opleidingen meer anderstalig lesmateriaal zouden moeten gebruiken. Studenten
geven daarnaast ook aan dat ze graag meer in contact komen met buitenlandse studenten en
docenten.”
Kwaliteitscultuur
De opleidingsevaluatie maakt deel uit van de ASTOR‐cyclus, die een nieuwe kwaliteitscultuur
introduceert in de hogeschool. “We verleggen onze focus naar voortdurende innovatie”, zegt Paul
Garré, Directeur Dienst Onderwijs en Kwaliteit bij Odisee. “Reflectie en co‐creatie met studenten,
vertegenwoordigers van het werkveld en externen staan centraal. De visie van de opleidingen
bepaalt onze kwaliteitszorg. We besteden ook steeds meer aandacht aan de maatschappelijke
relevantie van het onderwijsbeleid, waardoor er een boeiende dynamiek onstaat. Onze docenten
richten hun blik naar buiten en durven te experimenteren, wat we alleen maar toejuichen!”
Meer informatie is te vinden via de blog van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit:
https://blog.associatie.kuleuven.be/onderwijskwaliteitodisee/

/

Contact (niet voor publicatie)
Paul Garré, Directeur Dienst Onderwijs en Kwaliteit Odisee. Tel:
paul.garre@odisee.be

‐

Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. Tel:
filip.clarisse@odisee.be

. E‐mail:
‐

. E‐mail:

/

