
 

 

Opvolgrapport Externe reflectie Toegepaste informatica – 10 mei 2016 

Datum: 7 maart 2019 (aanpassing) 

Directeur: Jo Praet 

Opleidingshoofd: Kevin Picalausa 

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  
- Verder expliciteren van de focus van de opleiding en de onderwijskundige 
onderbouwing van het curriculum, o.a. met betrekking tot de business-oriëntatie.  
- Scherp stellen van het onderscheid tussen Toegepaste Informatica en Elektronica-
ICT. Het is aangewezen om ook in de opleidingsbrochure het onderscheid tussen 
Toegepaste Informatica en verwante opleidingen te duiden.  
- De commissie is van mening dat studenten vroeger in de opleiding geïnformeerd 
moeten worden over de beroepsrollen, competenties, leerresultaten, profielen in 
het werkveld. 
- De vertaalslag van e-CF naar de individuele opleidingsonderdelen vraagt nog 
verdere concretisering en toelichting (zowel voor studenten als voor docenten).  
- De commissie is van mening dat de realisatie van  het 3x3-model meer expliciet 
aan bod kan komen in het curriculum.  
- Verder afstemmen van het beleid met betrekking tot de extra-curriculaire 
activiteiten, o.a.  verbinden aan de kerndoelen, hoe worden de activiteiten 
gehonoreerd, specificeren van het doelpubliek,… 
 

2017 
Er wordt gepoogd het werkveld beter in te enten in de OLA’s Business 
Project and Trends 1 tot en met 4. Men kan die vertaalslag in elk 
opleidingsonderdeel ook beter verwerken.  
 
2019 K. Picalausa 
Er is een nieuw curriculum ontworpen, gebaseerd op de 6 
competentiesprofielen van het Europees Competentie Framework (e-CF). 
We bieden zes keuzetrajecten aan: 

o Business en system analyst 
o System administrator 
o Software developer 
o Web developer 
o Network specialist 
o Digital consultant 

 
https://www.odisee.be/sites/default/files/toegepaste_informatica_sp.pdf  
 
Er werd een samenwerkingsverband opgezet met 9 sterke partners in 
Brussel en Antwerpen. 
 
 

https://www.odisee.be/sites/default/files/toegepaste_informatica_sp.pdf


Onderwijsleeromgeving en evaluatie  
- Uitwerken van een meer gericht beleid met betrekking tot expertise-ontwikkeling. 
- Meer aandacht besteden aan de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de 
personeelsleden van de opleiding, ook over de leerlijnen heen.  
- Het docentenkorps de kans bieden zich breder te profileren dan het IT-profiel. 
- In de toekomst meer gebruik maken van werkvormen als blended learning, flipped 
classroom… 
- Overwegen om projectmanagement niet alleen door de docenten, maar ook door 
studenten te laten opnemen. Dit kan zowel over de jaren heen (bv. 
derdejaarsstudenten t.o.v. tweedejaarsstudenten) als binnen eenzelfde jaar 
(sterkere studenten t.o.v. zwakkere studenten).  
- De commissie vraagt bijzondere aandacht voor onderzoeksvaardigheden, bv. 
correcte bronvermelding in de bachelorproeven.  
- Opvolging van de resultaten van het assessment van studiemateriaal, vastleggen 
van actiepunten en opvolging met docenten. 
- Uitbreiden van de interdisciplinaire samenwerking, niet alleen met andere 
opleidingen binnen het studiegebied, maar ook door middel van keuzevakken, co-
teaching (bv. samenbrengen van bedrijfskundige en IT-inzichten),…  
- Uitwerken van een toetsbeleid en toetsplan specifiek voor de opleiding en met 
bijzondere aandacht voor competentiegericht en talentgericht toetsen. Ter 
ondersteuning hierbij eventueel een toetsdeskundige inschakelen.  
- Aangezien het eerste jaar een struikelblok is voor veel studenten, is de commissie 
van mening dat het goed zou zijn om in het eerste jaar meer te werken met toetsen 
vooraf, preventief toetsen.  
- De commissie vraagt bijzondere aandacht voor de cesuur bij de beoordeling van 
opdrachten.  
Studenten die een opdracht goed uitvoeren zoals beschreven, behalen nu maximaal 
een score van 10 à 12 op 20. Enkel studenten die meer doen, kunnen een hogere 
score behalen. De commissie stelt zich vragen bij deze werkwijze. 
- Blijvend bewaken dat de lat niet te hoog gelegd wordt, m.a.w. dat er niet getoetst 
wordt boven het niveau van een professionele bachelor (VKS 6).  

 
 
 
 
 
 

2017 
De voorstelling van de leerlijnen aan de studenten uit de 2de fase was 
interessant voor de docenten die aanwezig waren.  
We zullen een experiment opzetten met een “mini-OT” waarin docenten 
kleine presentaties geven over hun materie, interesses, projecten, etc. om 
dialoog en samenwerking te bevorderen.  
 
2019 K. Picalausa 
De leeromgeving van studenten werd vernieuwd met o.a. volgende 
elementen: 

- Een basis in het eerste jaar en coachingsgesprekken helpen de 
studenten bij het kiezen van één van de drie profielen. Aan de hand 
van meerdere keuzetrajecten legt de student zijn eigen accenten in 
de opleiding.  

- Tijdens praktijkgerichte projecten leren de studenten plannen 
maken en in team werken. Ze maken oefeningen gebaseerd op 
reële contexten met ondersteuning rechtstreeks in de labo’s.  

- Naarmate de opleiding vordert, krijgt de student steeds meer 
kansen om werkveldervaring op te doen. Eerst door een 
groepswerk gelinkt aan een bedrijfsopdracht, later in de opleiding 
door een semester stage in het binnen- of buitenland.  

- Studenten krijgen de kans om per OPO persoonlijke doelen te 
kiezen en wordt zo opgeleid tot  polyvalente, open en proactieve 
informatici.  
 

Door een herschikking van opdrachten van personeelsleden staat de juiste 
docent op de juiste plaats, is de cesuur bij de evaluatie herzien en is de drop-
out van student naar beneden gegaan. 
 

 



Informatie, voorzieningen en begeleiding van studenten  
- De begeleiding van studenten die het moeilijker hebben (o.a. zwakkere 
voorkennis) verdient verdere uitwerking.  
- Systematisch analyseren van alle instroom- en doorstroomgegevens. Ernaar 
streven om alle docenten te betrekken bij de bespreking van de resultaten, het 
vastleggen van mogelijke actiepunten en (de rapportering over) de opvolging van 
die actiepunten. 
- Aangezien het voor toekomstige studenten moeilijk is om de zwaarte van de 
opleiding in te schatten, is het aangewezen om verder in te zetten op de correcte 
beeldvorming bij studenten over de opleiding Toegepaste Informatica, bv. op welke 
vaardigheden wordt vooral ingezet, welke voorkennis is nodig,…  
- Nadenken over het efficiënt inzetten, valoriseren en verspreiden van de informatie 
die via typepad ter beschikking wordt gesteld en hierrond een duidelijk beleid 
voeren.  
 

2017 
Er werd een peter-meterschap opgericht waarin studenten elkaar helpen. 
Dit jaar (2017-2018) hebben zich een 10-tal peters kandidaat gesteld waar 
een 15-tal studenten gebruik van maken.  
Studenten hebben toegang tot een Facebook groep waar de docenten geen 
zicht op hebben. Dit heeft al tot een paar problemen geleid; berichten over 
stakingen bijvoorbeeld.  
 
2019 K. Picalausa 
Er werd een google-systeem aangekocht (G-suite van Eduroam) waardoor 
de informatie en begeleiding van studenten evenals de communicatie met 
docenten vlot kan verlopen. 
 
Een paar klaslokalen zijn vernieuwd waardoor meer groepswerk mogelijk is. 
 

Betrokkenheid en expertise van stakeholders  
- Structureel en systematisch terugkoppelen aan studenten over de opvolging van 
de aandachtspunten die door hen werden aangebracht. Studenten betrekken bij 
onderwijsontwikkeling.  
- Alumni niet alleen via de resonantieraad betrekken bij de opleiding, maar ook op 
andere manieren, bv. infosessies of seminaries voor studenten door alumni, 
betrokkenheid van masterstudenten bij bachelorproeven,…  
- Naast het werkveld ook andere groepen van stakeholders betrekken bij de 
opleiding, o.a. de overheid, afnemers van studenten (bv. masteropleidingen),…  
- Zoeken naar nieuwe win-winsituaties in de samenwerking met het werkveld.  
 

2019 K. Picalausa 
Er zijn enkele acties genomen die de betrokkenheid van de stakeholders 
geoptimaliseerd hebben: 

- Een nieuw samengestelde resonantieraad met 9 sterke partners 
- De voorbereiding op de integratie van de graduaatsopleidingen 
- De betrokkenheid van het werkveld bij de opdrachten van 

studenten in het derde jaar. 

 


