
 

 

Opvolgrapport Externe reflectie Bouw – 19 april 2016 

Datum: september 2018 (aanpassing) 

Directeur: Luk Schoofs 

Opleidingshoofd: Jos Van De Wielle 

In dit opvolgrapport geeft de opleiding aan hoe zij de tips van de externe commissie heeft opgevolgd. Dat kan verschillende vormen 

hebben aangenomen: een éénmalige concrete actie, een continue verbetering, een meerjarenactie, een non-opvolging. 

Tips van de commissie Opvolging van de opleiding 
Profiel, Leerresultaten en curriculum  
- De PBA Bouw is goed gekend in de bouwsector, maar minder in de buitenwereld. 
De opleiding kan nog meer inzetten op deze bekendmaking.  
- De brochure kan ook gebruikt worden als een element van profilering door 
informatie op te nemen over de beroepsrollen, de leerlijnen, het didactisch concept.  
 
- De commissie adviseert om meer aandacht te besteden aan internationalisering 
en superdiversiteit. De werven waarop afgestudeerden later worden tewerkgesteld 
zijn immers internationaal, meertalig en superdivers. In dit kader wordt extra 
aandacht gevraagd voor interculturele communicatie (o.a. anderstaligheid op de 
werkvloer), zowel mondeling als schriftelijk. Dit betekent niet noodzakelijk het 
aanbieden van meer opleidingsonderdelen of studiepunten voor talen, maar het 
kan ook op een andere manier worden opgevat, bv. het aanbieden van bepaalde 
inhouden in een andere taal of het aanbieden van anderstalige bronnen, 
opdrachten en internationale projecten. 
- Nadenken over een oplossing voor het spanningsveld tussen het aanbieden van 
een brede basisopleiding enerzijds en het blijvend inspelen op innovaties en nieuwe 
ontwikkelingen en kennis anderzijds. In dit kader kan overwogen worden om te 
kiezen voor vormen van specialisatie binnen de opleiding.  
 
 
 
 

Taakstelling strategisch plan 2016-2018: 
Het profiel van de opleiding Bouw scherpstellen: 
-analyse kerndoelentabel (evenwicht, prioriteiten, leerwegen, keuzeruimte 
voor studenten) 
-spanningsveld brede opleiding / innovatieve ontwikkelingen 
- keuze en invulling speerpunten 
Rapportering september 2018: 
De aanzet is gegeven voor een grondige herziening van het 
onderwijsaanbod: niet enkel de inhoud, maar ook de organisatie wordt 
grondig herzien. Aangezien het over een zeer grondige aanpassing gaat, 
wordt de nodige tijd genomen om de nodige afstemming te doen met alle 
stakeholders van de opleiding (lesgevers, administratie, studenten, 
werkveld, …). 



Onderwijsleeromgeving en evaluatie  
- De visie achter het afstandsonderwijs kan nog verder bepaald worden. Het is 
volgens de commissie een goed idee om de piste van kruisbestuiving tussen het 
regulier traject en het afstandsonderwijs verder te bewandelen.  
- Het is volgens de commissie aangewezen om het portfolio en de sociale stage te 
koppelen aan de opleiding Bouw, zodat er een inhoudelijk verband ontstaat en de 
relevantie ervan in functie van de opleiding verhoogt.  
- De commissie raadt de opleiding aan na te denken over de reorganisatie van de 
stage zodat studenten, i.p.v. één dag per week, twee à drie opeenvolgende dagen 
per week aanwezig kunnen zijn op hun stageplaats. 
- De commissie is voorstander van differentiatiemogelijkheden op basis van de 
vooropleiding van studenten in ASO of TSO. De opleiding zou ook kunnen 
nadenken over differentiatie naar boven toe, m.a.w. extra uitdagingen voor 
studenten die dat aankunnen.  
 
- Nog niet alle leerresultaten worden volledig afgedekt in de beoordeling. 
- De opleiding werkt volgens de visie op toetsbeleid van het studiegebied. Deze 
visie kan nog gespecifieerd worden voor de opleiding.  
 

Taakstelling strategisch plan 2016-2018: 
Talentgericht en -ontwikkelend werken/toetsen en evalueren in de 
opleiding Bouw. Proeftuin sem (3+)4 BO2. Deelname aan het project 
BREEDST (I-lijn). 
Rapportering september 2018: 
Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in het OOF-project BREEDST. De 
resultaten hiervan zijn bevredigend. De proeftuin in het vierde semester van 
de opleiding is opgezet, uitgevoerd en een eerste evaluatie is uitgevoerd. De 
resultaten van het experiment zijn bevredigend en zijn besproken op het 
kernteam/onderwijsteam van de opleiding. Mogelijk zal deze proeftuin in 
een licht aangepaste vorm uitgerold worden in andere semesters van de 
opleiding. 
 
Taakstelling strategisch plan 2016-2018: 
Talentgericht en -ontwikkelend werken in de opleiding Bouw via een GRO-
pad: een concept van talentportfolio professionele identiteit vormgeven en 
uitrollen. 
Rapportering september 2018: 
Het bestaande portfolio is omgevormd naar een talentgericht portfolio. 
Hierbij is ook het coachend docententeam versterkt. Zowel studenten als 
coaches zijn tevreden over de bereikte resultaten. 
 
Taakstelling strategisch plan 2016-2018 
Flexibele leerwegen in de opleiding Bouw verder uitbouwen (blended 
learning in dagonderwijs en HAO verkennen met het oog op 
curriculumhervorming in 18-19). 
Rapportering september 2018: 
De eerste gesprekken rond het invoeren van blended learning en het pad 
naar een mogelijke implementatie zijn afgerond. Een plan zal uitgewerkt 
worden om verdere acties te ondernemen. 
 
 
 
 
 
 



Informatie, voorzieningen en begeleiding van studenten  
- Graag een link voorzien tussen de (nieuwe) website van Odisee en de website van 
STUVO+. 
 
- De overload aan informatie voor de eerstejaarsstudenten bij de start van de 
opleiding en voor de derdejaarsstudenten in verband met de bachelorproef 
beperken.  
- In de informatie voor abituriënten is het mogelijk om nog duidelijker te focussen 
op wat de professionele bachelor Bouw precies inhoudt (ook in vergelijking met 
andere opleidingen), cf. ook de tips m.b.t. het profiel van de opleiding.  
 
- Het zou interessant zijn om op de website een link te voorzien naar de blogs van 
de Erasmusstudenten.  
 

 

Betrokkenheid en expertise van stakeholders  
- De mogelijkheden tot bijscholing, het engagement van docenten om up-to-date 
te blijven nog meer versterken, ondersteunen en structureren.  
 
 
 
 
 
 
 
- Het zou goed zijn om de docentenmobiliteit uit te breiden tot meerdere docenten.  
 
- De deelname van studenten aan bepaalde overlegorganen kan verder 
geformaliseerd worden. 
- Hoewel studenten aangeven dat ze steeds bij hun docenten terecht kunnen, is de 
commissie voorstander van het werken met een structurele 
opleidingsstudentenraad.  
- De formele samenwerking met het werkveld in de resonantieraad is toe aan 
hervorming, een nieuwe invulling.  
- Alumni kunnen meer betrokken worden bij de opleiding, o.a. in het proces om 
abituriënten aan te trekken en te informeren.  
 

Taakstelling strategisch plan 2016-2018: 
Navorming en taakinvulling docenten in de opleiding Bouw: 
- onderzoeken hoe ruimte gemaakt kan worden voor navorming in het 
algemeen en voor werkveldstages in het bijzonder 
- professionalisering korps rond formatieve, waarderende feedback. 
Rapportering september 2018: 
De eerste denkpistes zijn inmiddels afgetoetst in het onderwijsteam en 
moeten nu verder geïmplementeerd en gevalideerd worden. 
 
Taakstelling strategisch plan 2016-2018: 
Studentenparticipatie en -vertegenwoordiging optimaal faciliteren in de 
opleiding Bouw. De werking van de studentenraad ondersteunen en 
stimuleren, bv. door kennisgeving meetresultaten. In gesprek gaan met de 
studentenraad over mogelijke vorming voor studentenvertegenwoordigers. 
Rapportering september 2018: 
Binnen de opleiding Bouw werd van gedachten gewisseld over het verhogen 
van studentenparticipatie en werden goede praktijken uitgewisseld. Door 
het implementeren van specifieke acties is de studentenparticipatie 
verbeterd.  

 


