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Datum dinsdag 19 april 2016 
Commissie  
Voorzitter  Katrien Struyven, Prof. dr. aan de vakgroep Educatiewetenschappen, Vrije 

Universiteit Brussel 
 

Commissieleden  - Geert De Schutter, Prof. dr. ir. aan de vakgroep Bouwkundige 
Constructies, Universiteit Gent 
- Modest Van Loon, Hoofdprojectleider, NV STRABAG 
- Katrijn Claes, ankerpersoon Onderwijs en Kwaliteit, opleiding 
Bedrijfsmanagement Odisee 
- Amedeo Bertino, student Elektromechanica Odisee 
 

Verslaggever  Els Alaerts, medewerker dienst Onderwijs en Kwaliteit Odisee 
 

Waarnemer Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR 
 

Opleiding   
Directeur Luk Schoofs, directeur studiegebied IWT en Biotechniek 

 
Opleidingshoofd - Jan Van Caudenberg, opleidingshoofd, trajectbegeleider, docent 

- Jos Van De Wielle, toekomstig opleidingshoofd, coördinator 
bachelorproef, HAO-coördinator, trajectbegeleider, docent 
 

Docenten  Speeddating + groepsgesprek:  
- Griet Deleenheer, ankerpersoon Onderwijs en Kwaliteit, 
trajectbegeleider, docent 
- Eva Haerens, trajectbegeleider, docent 
- Marcus Peeters, docent, onderzoeker, maatschappelijke dienstverlening  
- David Peters, coördinatie internationalisering, docent 
Groepsgesprek: 
- Bart Craeye, coördinatie bachelorproef onderzoek, docent, onderzoeker 
- Katleen Maes, docent 
Speeddating:  
- Lien Verberckmoes, trajectbegeleider, docent 
- Peter Denie, stagecoördinator, docent 
- Johan De Pauw, praktijkdocent 
- Paul Kenis, docent 
- Filip Van Langenhove, onderzoeker, docent 
 

Studenten  Speeddating + groepsgesprek:  
- Wouter Deloof, 3de jaar 
- Ruben Vermeulen, 3de jaar 
Speeddating:  
- Robin Schockaert, 2de jaar 
- Robin Van der Cruys, 2de jaar 
- Pieter Van Herreweghe, 1ste jaar 
- Seppe Willems, 1ste jaar  
 

Werkveld Speeddating + groepsgesprek:  
- Karel Derde, gedelegeerd bestuurder van Derde Construct NV 
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1. Inleiding 
 
De externe reflectie kadert in de bewaking van de opleidingskwaliteit in eigen regie binnen Odisee: 
het zogenaamde ASTOR-project (Audit, Studiemateriaal, Toetscommissie, Opleidingsevaluatie en 
Reflectie). De externe reflectie sluit het ASTOR-project af. Daarbij wordt door een onafhankelijke 
commissie, onder supervisie van de cel kwaliteitszorg van de VLUHR, nagegaan of  de praktijk van 
de opleiding beantwoordt aan de visie van de opleiding, in overeenstemming is met de missie en 
speerpunten van Odisee en spoort met een aantal kwaliteitscriteria.  
 
De externe reflectie vindt plaats gedurende één dag en omvat volgende elementen: 
- deskresearch waarbij de commissieleden de kwaliteitsfiches van de opleiding en het daarbij 

horende stavingsmateriaal doornemen; 
- speeddating waarbij de commissieleden tijdens een individueel gesprek vragen kunnen stellen 

aan een vertegenwoordiger van het beleid, de docenten, de studenten en het werkveld/de 
alumni; 

- een groepsgesprek tussen de commissie en vertegenwoordigers van de opleiding (beleid, 
docenten, studenten, werkveld/alumni); 

- een afsluitend overleg waarbij de commissie per kwaliteitskenmerk de belangrijkste conclusies 
noteert.  

 
Dit rapport bevat een verslag met de bevindingen van de commissie over een aantal 
kwaliteitskenmerken, samen met een aantal tips voor de toekomst. 
 
De externe reflectie van de opleiding Bouw kadert in een pilootproject dat binnen Odisee plaatsvindt 
in 2015-2016 en waarbij ook de opleidingen Gezinswetenschappen en Toegepaste Informatica 
betrokken zijn. De methodologie van de externe reflectie is gedurende deze pilots nog in 
ontwikkeling en het verslag moet dan ook met dat voorbehoud worden gelezen.  
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2. Rapportering per kwaliteitskenmerk 
 
1-Profiel 

Kwaliteitskenmerk  
De opleiding heeft een duidelijk, specifiek profiel dat aansluit bij de onderwijsvisie van het studiegebied evenals bij 
de missie en de strategische speerpunten van de instelling. Uit de acties van het strategie- en werkingsplan en ander 
informatief of demonstratief materiaal (o.a. verslagen van het kernteam) blijkt dat de opleiding essentiële 
elementen uit de onderwijsvisie in de onderwijspraktijk realiseert. 

 
Wat wordt als sterk ervaren?  

- De opleiding heeft een duidelijk profiel met duidelijke accenten voor ogen.  
- De docenten kennen het profiel van de opleiding, weten waarvoor de opleiding staat.  
- Er is aandacht voor aanpassing en bijsturing van het profiel op basis van vragen en 

ontwikkelingen in het (werk)veld. 
- De opfrissingscursussen wiskunde en bouw zijn belangrijk in functie van het profiel van de 

instroom. 
 
Tips om verder te overwegen 

- 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.  

 
2-Leerresultaten 

Kwaliteitskenmerk  
De leerresultaten van de opleiding vormen een heldere en specifieke invulling van de internationaal en landelijk 
gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten. De leerresultaten zijn geconcretiseerd in kerndoelen, gekoppeld aan 
opleidingsonderdelen en met het nagestreefde beheersingsniveau zoals beschreven in het competentiemodel van 
Odisee.  Dit is verifieerbaar in de ECTS-fiches en in een matrix waar de relatie tussen de kerndoelen van de opleiding 
en de opleidingsonderdelen zichtbaar wordt. 

 
Wat wordt als sterk ervaren? 

- De helderheid van de leerresultaten en de samenhang tussen de domeinspecifieke 
leerresultaten, de kerndoelen, de leerlijnen, het didactisch concept en de drie 
beheersingsniveaus.  

- De betrokkenheid van de opleiding bij de bepaling van de domeinspecifieke leerresultaten.  
- De aftoetsing van de competenties bij het werkveld en de bevestiging van het werkveld dat 

de beoogde competenties in orde zijn.  
- De nadruk op groepswerk, op functioneren in een team en de stijgende complexiteit 

doorheen de opleiding.  
 
Tips om verder te overwegen 

- 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. 
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- 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.  

 
3-Curriculum 

Kwaliteitskenmerk  
Het curriculum van de opleiding sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied, in het werkveld en 
is maatschappelijk relevant. In het studiemateriaal van de kerndisciplines van de opleiding komen actuele 
vakinhouden aan bod. De betrokkenheid van het werkveld bij de evaluatie en ontwikkeling van het curriculum is 
gedocumenteerd (o.a.  verslagen van de resonantieraad, de focusgesprekken met docenten over structurele 
interactie met het werkveld).  De impact van resultaten en activiteiten uit onderzoek en dienstverlening op het 
onderwijs worden exemplarisch aangetoond. 

 
Wat wordt als sterk ervaren?  

- Het talentontwikkelend onderwijsteam (TOT) is een sterk concept en als werkmodel gericht 
op attitude-ontwikkeling en persoonlijke groei (ook al zit het nog in de pilootfase).  

- De leerlijnen en het didactisch concept bestaan niet alleen op papier, maar leven ook echt 
in de opleiding, zowel bij docenten als bij studenten.  

- De opleiding houdt het curriculum actueel. Het curriculum is voortdurend in beweging. 
- Door de leerlijnteams en het feit dat bepaalde opleidingsonderdelen door verschillende 

titularissen worden gegeven, ontstaat er een constante dynamiek, ook binnen het team.  
- De inbreng van studenten bij projecten en de manier waarop dit door de docenten wordt 

opgenomen, bv. BIM (Building Information Modeling).  
- De kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs is zichtbaar in de opleiding.  

 
4-Docenten 

Kwaliteitskenmerk  
De voor de opleiding ingezette docenten bieden de studenten optimaal de mogelijkheid om leerresultaten te 
behalen. De CV’s van het onderwijzend personeel sluiten goed aan bij de toegewezen onderwijsopdracht. Uit de 
studentenbevraging over het didactisch handelen van de docenten (BOLA’s – beoordeling 
onderwijsleeractiviteiten) blijkt algemene tevredenheid en/of zijn verbeteracties geïnitieerd.  Er zijn maattrajecten 
professionalisering die de onderwijsontwikkeling en –innovatie in het studiegebied stimuleren. 

 
Wat wordt als sterk ervaren?  

- De commissie heeft een sterk, enthousiast en gemotiveerd team gezien.  
- De diverse samenstelling van het team: verschillende expertisedomeinen, lidmaatschap bij 

allerlei organisaties en raden, onderzoekers, een goede mix wat betreft praktijkervaring, 
leeftijd,... 

 
Tips om verder te overwegen 

- 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.  
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5-Voorzieningen en studiebegeleiding 
Kwaliteitskenmerk  
Uit een beknopte beschrijving van de opleidingsspecifieke voorzieningen op het vlak van bibliotheek, ICT, 
infrastructuur, sociale voorzieningen blijkt dat deze makkelijke toegankelijk zijn en adequaat in relatie tot de 
ambities van het studiegebied en de opleiding. De opleiding beschikt over (meet-)gegevens over 
studie(traject)begeleiding en in-, door- en uitstroom van studenten en heeft, waar nodig, verbeteracties 
geïnitieerd.  Uit de opleidingsevaluatie door studenten blijkt algemene tevredenheid over voorzieningen en 
studiebegeleiding. 

 
Wat wordt als sterk ervaren? 

- De studentenvoorzieningen zijn in orde. 
- De positieve relatie tussen studenten en docenten wordt opgemerkt door de commissie. 
- Een intensieve trajectbegeleiding is voorzien voor studenten. 
- Het onthaalbeleid en de correcte informatie die studenten ontvangen bij de start van de 

opleiding wordt geapprecieerd.  
 
Tips om verder te overwegen 

- Graag een link voorzien tussen de (nieuwe) website van Odisee en de website van STUVO+. 
 
6-Onderwijsleeromgeving 

Kwaliteitskenmerk  
De onderwijsleeromgeving stimuleert de studenten om een actieve rol te spelen in het leerproces en draagt bij 
tot een vlotte studievoortgang. Aansluitend op het assessment van het studiemateriaal door studenten zijn er, 
waar nodig, verbeteracties opgestart.  Uit de inventaris van de didactische werkvormen blijkt een variatie en een 
afstemming op de opleidingsfases. Een  exemplarische showcase toont de aansluiting van de leeromgeving bij de 
diversiteit in de studentenpopulatie, de talentontwikkeling van studenten en de interactie met het werkveld. Uit 
de opleidingsevaluatie door studenten blijkt algemene tevredenheid over de onderwijsleeromgeving. 

 
Wat wordt als sterk ervaren? 

- Het didactisch concept van de opleiding is goed doordacht. 
- De diversiteit aan gebruikte werkvormen is aanwezig.  
- Er wordt voldoende ruimte voorzien voor eigen interesses en initiatieven van studenten.  
- Een zomercursus wordt aangeboden/aangemoedigd als voortraject in functie van de 

instroom.  
 
Tips om verder te overwegen 

- 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.  
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7-Beoordeling  
Kwaliteitskenmerk  
De beoordeling van studenten weerspiegelt het leerproces en concretiseert de beoogde leerresultaten. De 
inventaris van evaluatievormen in de opleiding toont een variatie die recht doet aan diverse leerstijlen in de 
studentenpopulatie. De opleiding realiseert een adequate verhouding tussen ontwikkelingsgerichte feedback 
(formatief) en eindbeoordeling van studenten (summatief). Uit de verslagen van de toetscommissie blijkt dat 
niveau 6 werd behaald en dat andere aanbevelingen van de toetscommissies worden opgevolgd. 

 
Wat wordt als sterk ervaren?  

- Er is een duidelijke mix van toetsvormen die wordt gebruikt, ook in functie van 
groepsprocessen.  

- Het werken met een externe toetscommissie en de opvolging van de aanbevelingen van die 
toetscommissie door de opleiding.  

- De feedback aan studenten is ontwikkelingsgericht en goed georganiseerd, mede dankzij 
de positieve band tussen studenten en docenten. Een student verwoordde het als volgt: “Er 
is in deze opleiding meer dan de rode stylo”. 

- Het werken met peerassessment is goed ingeburgerd in de opleiding.  
- De opleiding werkt met een goed concept voor de beoordeling van bachelorproef en stages 

waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de verschillende keuzemogelijkheden, bv. 
uitvoeringsstudie versus praktijkgericht onderzoek, aanpassingen in functie van 
internationale stage. 

 
Tips om verder te overwegen 

- 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.  
 
8-Informatie  

Kwaliteitskenmerk  
De opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare informatie over alle fasen van de studieloopbaan. 
Studenten vinden op het studentenportaal of de website op gepaste tijdstippen correcte en heldere informatie over 
o.a. de programma-opbouw, het onderwijs- en examenreglement, de studietrajectbegeleiding,  de 
examenresultaten. Uit de opleidingsevaluatie door studenten blijkt algemene tevredenheid over deze 
informatievoorzieningen. 

 
Wat wordt als sterk ervaren?  

- Er is duidelijke informatie vermeld over de opleiding op de website, in de brochure en op de 
facebook-pagina. 

- Het informatieboekje voor studenten met o.a. foto’s, functie en bereikbaarheid van 
docenten, kostprijs van (studie)materiaal,…  

- Er is voldoende en duidelijke informatie beschikbaar voor (nieuwe) studenten. 
 
Tips om verder te overwegen 

- 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.  
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9-Publiek toegankelijk 
Kwaliteitskenmerk  
Informatie over de kwaliteit van de opleiding is publiek toegankelijk. Minstens zijn de verslagen van de externe 
reflecties raadpleegbaar, evenals informatie over de opvolging van de aanbevelingen tot verbetering. De 
opleidingen ondernemen ook andere acties om de kwaliteit van hun opleiding in de kijker te zetten via o.a. sociale 
media, nieuwsbrieven, studiedagen. 

 
Tip om verder te overwegen 

- Het zou interessant zijn om op de website een link te voorzien naar de blogs van de 
Erasmusstudenten.  

 
10-Stakeholders  

Kwaliteitskenmerk  
De opleiding stimuleert betrokkenheid van interne en externe stakeholders, onafhankelijke peers en experten bij 
onderwijs en kwaliteitszorg. De opleiding biedt recente voorbeelden aan van een actieve en verankerde 
participatie. 

 
Wat wordt als sterk ervaren? 

- De opleiding staat in relatie tot alle relevante stakeholders.  
- Er is een verscheidenheid aan connecties met het werkveld.  
- De (uitgebreide) lijst van diverse stageplaatsen is opmerkelijk.  

 
Tips om verder te overwegen 

- 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.  
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