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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 commissie adviseert de opleiding om zich naar de toekomst toe te buigen over 
een aantal belangrijke en weloverwogen keuzes zodat de profilering van de 
opleiding nog scherper wordt, bv. breed opleiden in combinatie met specialisatie‐
keuzes, welke energietechnologische vernieuwingen/evoluties uit de praktijk wel of 
niet opnemen in de opleiding. Om de groei van de opleiding vlot verder te zetten, 
dringen keuzes zich op om te vermijden dat een aantal sterktes en realisaties van 
vandaag verloren gaan. De commissie acht het belangrijk om in te zetten op een 
duidelijk actieplan (verder doelstellingen en prioriteiten stellen, keuzes maken, 
lijnen trekken). 
‐ Afhankelijk van de inhoudelijke keuzes en prioriteiten suggereert de commissie 
om de kerndoelen deze keuzes te laten weerspiegelen. De brede competenties en 
soft skills zijn belangrijk, maar worden best in evenwicht gebracht met inhoudelijke 
en profilerende kerndoelen. 
‐ Hoewel een aantal onderwerpen en/of technieken met betrekking tot de niet‐
elektrische kant van energie en hernieuwbare energie aan bod komen in o.a. de 
projecten, is de commissie van mening dat het goed zou zijn om deze zichtbaar te 
maken in het curriculum (bv. titels van vakken, opties, …). 
 

Profiel en leerresultaten 
Naar aanleiding van een aantal suggesties van de commissie heeft de 
opleiding haar bestaande set kerndoelen gereviseerd, en is men tot de 
conclusie gekomen dat deze kerndoelen voldoen aan hetgeen de opleiding 
vooropstelt, en wel om de volgende redenen:  
- de kerndoelen zijn concreet geformuleerd (als voorbeeld “Reglementering: 
Kent de geldende reglementering (AREI,CODEX,NORMEN)” 
- de kerndoelen vatten duidelijk de (bewust breed gehouden) profilering van 
een energietechnoloog  
- een aantal inhoudelijke kerndoelen zijn bewust relatief breed 
geformuleerd, dit om de vrijheid te laten kort op de bal te spelen bij 
technologische evoluties (bv. gebruik van de termen “elektrische 
installaties” en “energiesystemen” ipv. meer specifieke 
toepassingen/vakinhouden). Dergelijke “agility” kan nooit worden bereikt 
a.d.h.v. een kerndoelendocument.  
 
Bovendien dient erover gewaakt dat de energietechnoloog voldoende 
breed wordt opgeleid (en dus kansen krijgt om een levenslange carrière uit 
te bouwen in de sector). Om die reden is er bewust gekozen voor een brede 
algemene basis, die de studenten toelaat om (ook in de toekomst) flexibel in 
te spelen op technologische evoluties (onze afgestudeerden zullen binnen 
tien jaar met totaal andere technologieën werken dan heden ten dage). 



Daarnaast is er eveneens de specifieke keuze om verdieping in bepaalde 
technologieën aan te bieden via een zeer divers aanbod in projecten en 
stage.  
 
Curriculum en werking: kritische zelfreflectie obv. de PDCA cyclus 
De opleiding Energietechnologie hanteert voor organisatie en bijsturing van 
haar interne processen (stage/bachelorproef, actualisatie curriculum en 
vakinhouden, onderzoek en dienstverlening, …) reeds verscheidene jaren de 
PDCA- (Plan-Do-Check-Act)-cyclus. Als resultaat is de opleiding in een 
vijftal jaar tijd vanuit de (relatief verouderde) opleiding Elektrotechniek, als 
opleiding Energietechnologie uitgegroeid tot marktleider in Vlaanderen en 
sterkste stijger binnen Odisee.  
 
Dergelijke toch zeer ingrijpende ommekeer was enkel mogelijk door een 
zeer sterk doorgedreven zelfkritische ingesteldheid van een complementair 
docententeam, de technologische innovaties (zowel op het vlak van 
infrastructuur en vakinhouden) en de lijst van uitdagingen en werkpunten 
die de opleiding zelf formuleerde tijdens het reflectieproces – we verwijzen 
hier niet in het minst naar het verslag van het groepsgesprek en de 
reflectiefiches.  
 
In navolging van deze PDCA-aanpak wordt jaarlijks een actieplan opgesteld 
(het strategie- en werkingsplan) dat de sterktes en realisaties van vandaag 
consolideert, en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Ter info 
hieronder worden de punten vermeld van het strategie- en werkingsplan 
voor academiejaar 2017-2019: 
- Studentenparticipatie – vertegenwoordiging optimaal faciliteren 
- Samenwerking met bedrijven en alumni intensifiëren en verankeren. 

Curriculum#work 
- Flexibele leerpaden verder concretiseren en verfijnen 
- Borgen van de verwezenlijkingen 
- Visie op praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke 

dienstverlening verder verfijnen en realiseren, m.b.t energetische-, 
ecologische- en duurzaamheidstopics 

- Talentwerking: 
o Talentgerichte feedback (ToT) activeren met oog op het 

uitwerken van een haalbare én werkbare methodiek  
o Talentensneltest ontwikkelen op maat van de student 



o Talentgericht onderwijs continueren 
- Werkbaar werk faciliteren binnen de opleiding 
 
Bovendien is vanuit de continu lopende PDCA cyclus binnen de opleiding en 
de zelfreflectie n.a.v. de suggesties van de commissie het curriculum van de 
opleiding verder versterkt, met bijzondere aandacht voor de transparantie 
van het aanbod naar studenten en abituriënten. Concreet zal vanaf 
academiejaar 2018-2019 het OPO Warmtetechniek – HVAC worden 
toegevoegd aan het curriculum. Verder wordt het curriculum voortdurend 
verder aangepast zodat hernieuwbare energie en de nieuwste evoluties in 
deze branche systematisch aan bod komen. Zo behandelt bijvoorbeeld het 
OPO i-Installaties (staat voor Intelligente (Huis)Installaties) vanaf dit 
academiejaar ook het topic E-mobility en zonnepanelen. Integratie, waarbij 
verschillende vakinhouden en skills aan elkaar worden gekoppeld, staat 
hierbij centraal. Een voorbeeld is ook het OPO CAD2, waar zaken aan bod 
komen zoals aansluitingen van warmtepompen, zonnepanelen, laadpaal 
elektrische wagen… Tot slot uit het integratieproces zich ook in de aanpak 
gebaseerd op leerlijnen, in casu specialisatielijnen, die uiteindelijk allemaal 
samenkomen in de integratieleerlijn. 
 

Onderwijsleeromgeving en evaluatie  
‐ In een aantal geconsulteerde cursussen ontbreken de bronvermelding en 
referentielijsten van geraadpleegde literatuur. De commissie adviseert om dit op 
punt te stellen, dit wordt immers ook van studenten verwacht (cf. instructies bij de 
bachelorproef). 
‐ De commissie is van mening dat er voor de toekomst verschillende 
opportuniteiten zijn voor (structurele) interdisciplinaire samenwerking met andere 
opleidingen binnen Odisee. 
‐ De commissie vraagt zich af of het naar de toekomst toe niet mogelijk zou zijn om 
de stage en de bachelorproef van elkaar los te koppelen. Een aantal van de 
geconsulteerde bachelorproeven tonen te veel overeenkomst met een 
stageverslag. De neerslag voor het opleidingsonderdeel Projectmanagement lijkt 
meer te voldoen aan de eisen die voor niveau I aan een bachelorproef worden 
gesteld. 
 

De belangrijkste uitdaging ligt hier in consolidatie van de sterke 
leeromgeving waarbij aan de studenten veel praktische mogelijkheden 
worden geboden, het talentverhaal sterk wordt doorgetrokken en het 
lesmateriaal up‐to‐date en van het juiste niveau is. Onze opleiding wordt 
gekenmerkt door een diverse evaluatiepraktijk, een sterke 
praktijkgerichtheid in de projectwerking (met een focus op rapportering), 
waarbij studenten kansen krijgen om de eigen interesses verder uit te 
diepen. Voor de stages waken we erover dat elke student op de juiste 
stageplaats terecht komt. Gekoppeld aan de stage is de bachelorproef de 
voorbije jaren van een steeds hoger niveau geworden. Waar het accent bij 
het stageverslag eerder ligt op rapporteren van de gepresteerde taken, 
omvat de bachelorproef een brede waaier aan skills zoals definiëren, meten, 
analyseren, integreren en reflecteren (controleren), synthetiseren en 
presenteren. Het stijgende niveau van de bachelorproef is te danken aan de 
sterke voorbereiding: de opleiding heeft het opleidingsonderdeel 
Projectmanagement en Rapportering een aantal jaar geleden 



geïntroduceerd om studenten beter voor te bereiden op het schrijven van 
een bachelorproef.  
 
Zoals eerder vermeld vergen dergelijke resultaten constante inspanningen 
van een gedreven docententeam, in nauw contact met onze externe 
partners. Het is dan ook de bedoeling om deze sterktes absoluut te 
bewaken en waar mogelijk nog verder te verfijnen in de toekomst. Zo werd 
bijvoorbeeld in het strategie- en werkingsplan opgenomen om de 
bronvermelding en de referentielijsten van alle cursussen te uniformiseren 
(zie eerder). Daarnaast wil de opleiding ook pistes voor structurele 
interdisciplinaire samenwerking met andere opleidingen exploreren en 
bestaande samenwerkingen (o.a. met de masteropleidingen Energie en 
Elektromechanica en de Pba opleiding Chemie) consolideren, om zo de 
onderwijskwaliteit nog te versterken.  
 

Informatie, voorzieningen en begeleiding van studenten  
‐ Bewaken dat de intensieve studie‐ en trajectbegeleiding haalbaar blijft voor de 
betrokken begeleiders, in het bijzonder in functie van verdere groei en rekening 
houdend met o.a. onderzoek, werkdruk. 
 

Gepersonaliseerde en autonomieversterkende begeleiding is een 
kernelement van onze opleiding en onze hogeschool. Tegelijk realiseren we 
ons dat dit ook de nodige werkdruk met zich meebrengt, niet in het minst 
wat betreft de intensieve studie- en trajectbegeleiding. We willen er dan 
ook over waken om de werkdruk behapbaar te houden, en gaan in 
academiejaar 2017-2018 op zoek naar handvaten om dit te realiseren.  
 

Betrokkenheid en expertise van stakeholders  
‐ De commissie adviseert de opleiding om verder te gaan bij het uitbouwen van 
netwerken. 
‐ Het enthousiasme van het team houdt ook een belangrijk risico in. Het is 
belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan de work‐life balance voor alle 
teamleden. 
‐ De alumniwerking van de opleiding kan nog verder worden uitgewerkt en worden 
aangewend bij bv. stages/bachelorproeven of als gastdocenten. 
 

De opleiding kent een grote ambitie en dynamiek, wat ook blijkt uit de 
grote betrokkenheid en het engagement van alle teamleden. Onze 
docenten tonen een grote ambitie op het vlak van persoonlijke 
ontwikkeling, zowel op het technologische als op het pedagogisch niveau.  
 
De betrokkenheid van studenten en van het praktijkveld is sterk, en we 
willen dit graag consolideren. Het optimaal faciliteren van de 
studentenwerking (onze goed werkende studentenraad en het nauw 
contact met de studentenvertegenwoordigers) blijft dan ook een 
permanent werkingspunt op onze agenda, omdat we dit absoluut als een 
topprioriteit zien.  
 



Tegelijk willen we vertegenwoordigers van het werkveld en alumni op 
verschillende manieren blijven betrekken bij de opleiding (resonantieraad, 
stages, gastcolleges, bedrijfsbezoeken enz.), en ons (inter)nationaal 
netwerk, inclusief ons alumninetwerk, systematisch uitbreiden.  
 

Focusdossier: praktijkgericht onderzoek en dienstverlening  
‐ De commissie adviseert de opleiding om het beleid rond praktijkgericht onderzoek 
en dienstverlening verder te verfijnen in functie van duidelijke keuzes wat betreft de 
thema’s waarrond de opleiding zich wil profileren op vlak van energietechnologisch 
praktijkgericht onderzoek in Vlaanderen. 
‐ De commissie ziet verdere mogelijkheden om de aanpak bij de bachelorproef 
explicieter te koppelen aan praktijkgericht onderzoek en/of dienstverlening, 
bijvoorbeeld door de vorm van de bachelorproef te laten evolueren (verder weg van 
een stagerapport). 
 

Onze onderzoeksvisie start vanuit de premisse dat onderzoek zo nauw 
mogelijk moet verbonden zijn met hetgeen onze studenten inhoudelijk 
aanleren, met als doel enerzijds studenten zo intensief mogelijk te 
betrekken bij lopende onderzoeken (d.m.v. bachelorproeven, projectwerk, 
…) en anderzijds onze docenten toe te laten zich verder te 
professionaliseren en nieuwe opportuniteiten aan te boren in hun 
vakgebied.  
De onderzoeksprojecten - intern en extern gefinancierd  -  focussen steeds 
op een innovatief thema m.b.t. energetische- , ecologische- en 
duurzaamheidstopics en leggen bruggen tussen diverse opleidingen én 
tussen de opleiding en industriële partners. Op die manier dragen we bij aan 
de maatschappelijke bewustwording en creëren we bij de technici van 
morgen een draagvlak met betrekking tot de relevantie van o.a. de 
energieproblematiek.   
 
Vanuit dat perspectief is de inhoudelijke onderzoeksvisie van de opleiding 
gestoeld op 3 pijlers die één-op-één matchen met de leerlijnen in het 
curriculum van de opleiding: Automatisering, Licht en gebouwen en 
Energie.  
Binnen de pijler Automatisering wordt ingezet op regeltechniek , 
procesinstrumentatie en PLC in de ruimste zin van het woord, terwijl men 
binnen de pijler Licht en gebouwen focust op Internet of Things, met 
gebouwenautomatisatie/domotica als praktische toepassing. Binnen de 
leerlijn Energie tenslotte ligt de nadruk op het ondersteunen van de 
Vlaamse bedrijfswereld bij het implementeren van een EMS-systeem en/of  
het duiden van de toepassingsmogelijkheden  (sectorspecifieke 
bewakingsalgoritmes) ervan en op residentieel niveau (domotica). 
 
Niet onbelangrijk detail hierbij is ook dat de opleiding één van de pioniers 
was in onderzoek op de Technologiecampus. Ook de talrijke 
dienstverleningsprojecten die de opleiding verzorgt, vallen onder de eerder 
vermelde inhoudelijke pijlers: lezingen, opleidingen (aan bedrijven zowel 



intern als op locatie, secundaire scholen zowel aan leerkrachten en 
leerlingen), advies aan bedrijven en hogescholen, bijdrage aan KMO-
beurzen, Technologica, GIP projecten in secundaire scholen, … 
 

 



Bijlage 1: Aanvullende informatie mbt. de totstandkoming van DLR, OLR en kerndoelen.  

 In 2013 hebben de 4 opleidingen pBa Energietechnologie in Vlaanderen (University College 

Leuven-Limburg, Hogeschool Vives, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Odisee), in 

samenspraak met VLHORA en in samenspraak met het werkveld en alumni de 

domeinspecifieke leerresultaten geformuleerd. Deze leerresultaten drukken uit wat studenten 

bij het voltooien van hun leerproces moeten kennen en kunnen. 

o Learning Outcomes of leerresultaten vormen de bouwstenen van de opleiding. 

o De noodzakelijke vernieuwing is unaniem doorgevoerd en zorgde voor de nodige 

hefboom die de pBa Energietechnologie opnieuw zuurstof bracht.  

o De domeinspecifieke leerresultaten formuleren de eisen waaraan een beginnend 

professionele bachelor in de energietechnologie moet voldoen. Hierbij is rekening 

gehouden met de verschillende beroepsrollen, m.a.w. de diverse functies waarin de 

afstudeerders van Energietechnologie terecht kunnen komen. 

o Zie ook Verslag DLR door procesbegeleider VLIR – VLHORA 

 De opleiding heeft doelbewust gekozen om  de opleidingsspecifieke leerresultaten uit te 

werken. Hierbij  bewaakt ze haar eigen opleidingsspecifieke profilering en concretiseert ze de 

leerresultaten met onderliggende kerndoelen. 

o Bij de opmaak van de OLR’s is uitvoerig overleg gepleegd met alle stakeholders, zoals 

de inputgegevens van het hoger onderwijs, het beroepenveld, het vakgebied van de 

eigen opleiding. 

o De kerndoelen zijn per niveau gebaseerd op de DLR’s en afgestemd met het werkveld. 

o Binnen het kader van de DLR’s is maximaal getracht om diversiteit te integreren. Ook 

binnen de opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR’s) is bewust gekozen om ook hier 

op in te zetten. 

 Bij ‘Verantwoording en situering’ in het competentieprofiel worden duidelijke richtlijnen 

meegegeven aan de lezer: 

o De opleiding kiest voor een vlot leesbare lijst van kernachtig geformuleerde 

competenties. Deze competenties worden verder uitgesplitst in maximaal 8 

kerndoelen, die het leerresultaat vormen voor de student bij het afronden van zijn 

leertraject. Het vernieuwde competentieprofiel als geheel, geeft de energietechnoloog 

de mogelijkheid, op een kwalitatief hoogstaande manier, te functioneren binnen het 

respectievelijke beroepenprofiel.  

o De vernieuwde competentielijst is afgetoetst aan de respectievelijke interne- en 

externe focusgroepen (met professionals uit de bedrijfswereld).  

o Met energiesystemen bedoelen wij hier:  

 de technische installatie voor productie, opslag, transport, distributie inclusief 

randapparatuur voor beveiliging, monitoring. 

 de technische installatie voor de omzetting van elektrische energie in andere 

energievormen (motoren, verlichting, verwarming,...) 

 beheersystemen voor energie, gebouwbeheersystemen, energiemonitoring.  

o Met i-Installaties bedoelen we hier intelligente elektrische installaties 


