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1. Inleiding 
 
De externe reflectie kadert in de bewaking van de opleidingskwaliteit in eigen regie binnen Odisee: 
het zogenaamde ASTOR-traject (Audit, Studiemateriaal, Toetscommissie, Opleidingsevaluatie en 
Reflectie). De externe reflectie sluit het ASTOR-traject 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 vier individuele gesprekken vragen kunnen 

stellen aan een vertegenwoordiger van het beleid, van docenten, van studenten en van 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; 

- een afrondend moment waarbij de belangrijkste bevindingen worden meegedeeld aan het 
opleidingshoofd en de studiegebieddirecteur.  

 
Het voorliggende rapport bestaat uit twee delen. Het bevat enerzijds een verslag met de 
bevindingen van de commissie over een aantal kwaliteitskenmerken, samen met een aantal tips voor 
de toekomst. Afrondend kan de commissie een goede praktijk benoemen die door de leden 
bijzonder werd gewaardeerd en/of een kritische vraag voorleggen waarmee de commissie de 
opleiding wil uitdagen. Anderzijds is ook een verslag van het groepsgesprek van de commissie met 
de vertegenwoordigers van de opleiding als bijlage toegevoegd.  
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2. Rapportering per kwaliteitskenmerk 
 
1-Profiel, leerresultaten en curriculum 

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. 
 
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. 

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. 
 

 
De opleidingsvisie is helder en actueel, sluit goed aan bij recente tendensen en bij de missie en 
speerpunten van de instelling, in het bijzonder wat betreft talentontwikkeling en diversiteit. De drie 
pijlers (sociaal inclusief werken, systeem- en contextgericht werken en muzisch-agogisch werken) 
komen terug in de leerresultaten en het curriculum. De opbouw van het programma in leerlijnen is 
in orde. Persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal doorheen de opleiding.  
 
Tips voor de toekomst 
- De commissie adviseert de opleiding om, met het oog op verdere afstemming op de visie, 

aandacht te besteden aan de bewustwording rond een aantal thema’s, bv. de nadruk op inclusie 
en burgerschapsdenken in de visie tegenover doelgroepdenken in het curriculum.  

- De commissie is van mening dat de opleiding nog kan werken aan de versterking van de 
profilering ten opzichte van de andere opleidingen Orthopedagogie in Vlaanderen en ten 
opzichte van verwante opleidingen binnen het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De 
commissie is ook van mening dat de opleiding de eigen sterktes nog meer in de verf mag zetten.  

- De samenhang van de drie pijlers ten opzichte van elkaar, en in het bijzonder de plaats van 
muzisch-agogisch werken ten opzichte van de twee andere pijlers, vraagt nog verdere 
afstemming. 

- Bewaken dat de doelstellingen rond diversiteit behaald worden. De commissie staat achter het 
integratief denken over diversiteit. Het is aan de opleiding om te bewaken dat de diversiteitslijn 
ook effectief terugkomt doorheen het curriculum.  
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2-Onderwijsleeromgeving en evaluatie 
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. 
 
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. 
 

 
De opleiding maakt gebruik van veel verschillende werk- en evaluatievormen en ook een aantal 
innoverende, vernieuwende en creatieve initiatieven die als good practices dienst kunnen doen voor 
andere opleidingen. Talentgerichtheid is een sterkte van de opleiding, waarbij duidelijk wordt 
ingezet op studentgerichtheid en zelfsturing. De opleiding streeft naar holistisch evalueren. 
Studenten werden betrokken bij het opstellen van de evaluatiecriteria voor inschalingslijsten. De 
opleidingsspecifieke leerresultaten worden doorgetrokken in de stage-evaluatie en dit verhoogt de 
zichtbaarheid van de leerresultaten voor de studenten. De commissie stelde vast dat de 
aanbevelingen van de toetscommissies worden opgevolgd.  
 
Tips voor de toekomst 
- Een aantal innoverende initiatieven zijn nog nieuw in de opleiding. De commissie adviseert om 

voldoende aandacht te besteden aan de borging van deze initiatieven zodat ze op langere 
termijn structureel kunnen worden ingebouwd in het curriculum.  

- De commissie stelde vast dat een aantal vernieuwende initiatieven nog sterk docentafhankelijk 
zijn. Dit vraagt verdere afstemming binnen het team, met aandacht voor het versterken van 
elkaars talenten als leden van het team.  

- Hoewel de talentgerichtheid een sterkte is van de opleiding, zitten nog niet alle collega’s op 
dezelfde lijn en is de commissie van mening dat de maturiteit binnen het team op dit vlak nog 
kan verhogen.  

- De commissie vraagt de opleiding om na te denken over mogelijkheden om het holistisch 
evalueren blijvend te kunnen realiseren voor een groeiend aantal studenten en dit structureel in 
te bedden.  
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3-Informatie, voorzieningen en begeleiding van studenten 
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 de informatievoorzieningen. 
  
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 de infrastructuur en begeleiding. 
 

 
Studenten zijn tevreden over de begeleiding die ze krijgen doorheen de opleiding. Ze leren gebruik 
te maken van hun talenten en hefboomvaardigheden en docenten nemen een coachende houding 
aan ten opzichte van de studenten. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op maat van 
de individuele student en wordt flexibel aangepast waar nodig. De kleinschaligheid van de opleiding 
is hierbij een belangrijke troef. Studenten kunnen beroep doen op een taalcoach.  
De nodige informatie is over het algemeen vlot beschikbaar voor studenten, o.a. over projecten in 
het kader van de bachelorproef, schakelprogramma’s, enz. De voorzieningen op de campus zijn in 
orde en worden indien nodig en mogelijk ook aangepast aan de noden van individuele studenten.  
 
Tips voor de toekomst 
- De openheid naar diversiteit en de mogelijkheid tot flexibele aanpassingen kan best meer 

structureel ingebed worden.  
- De commissie is van mening dat de opleiding nog verder moet nadenken over taalbeleid, o.a. 

wat betreft de afstemming tussen de aandacht voor diversiteit enerzijds en de focus op taal in 
de inschalingslijsten anderzijds.  

- Borgen dat kwetsbare studenten (autisme, ADHD, …) op maat gecoacht en ondersteund 
worden, zodat zij evenveel kans hebben om een goede hulpverlener te worden dan studenten 
zonder deze kwetsbaarheid.  

- De commissie stelde vast dat niet alle hyperlinks op Toledo correct werken en vraagt om dit in 
orde te brengen.  
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4-Betrokkenheid en expertise van stakeholders 
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. 

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 
van studentenvertegenwoordigers. De samenwerking tussen werkveldvertegenwoordigers /andere partners en 
de opleiding heeft een meerwaarde voor beide partijen. 
 

 
Het werkveld wordt op verschillende niveaus en zowel op formele als informele manieren sterk 
betrokken bij de opleiding, bv. verdiepingsweek, resonantieraad, … Dit brengt een belangrijke 
synergie, kruisbestuiving tot stand. De opleiding wordt gedragen door een gemotiveerd en 
enthousiast team. Het contact tussen docenten en studenten is laagdrempelig en de 
studentenparticipatie is sterk uitgebouwd. Studenten worden betrokken bij belangrijke 
beslissingen. Met betrekking tot dit kwaliteitskenmerk liggen een aantal plannen op tafel en de 
commissie wil de opleiding aanmoedigen om deze verder uit te werken, o.a. opstarten van 
wisselleren met het werkveld, in kaart brengen en versterken van elkaars talenten als docenten/ 
collega’s, …  
 
Tips voor de toekomst 
- Rekening houdend met de nadruk die in de opleiding wordt gelegd op talentwerking, is het 

belangrijk om er voor te zorgen dat het werkveld, en meer bepaald de stagementoren, worden 
meegenomen in dit verhaal.  

- De commissie adviseert de opleiding om de formele vertegenwoordiging van 
hulpverleningsorganisaties in de resonantieraad uit te breiden met vertegenwoordigers van 
andere velden (bv. inclusief onderwijs, burgerschaps- en tewerkstellingsinitiatieven, lokale 
besturen, cliëntenorganisaties, …), zodat de visie van de opleiding ook zichtbaar wordt in de 
samenstelling van de resonantieraad.  

- In de mate van het mogelijke aandacht hebben voor de weerspiegeling van een superdiverse 
samenleving in het docententeam.  

 
  



Externe reflectie Orthopedagogie 
 
 

 
7 / 11 

5-Focusdossier: praktijkgericht onderzoek en dienstverlening 
Kwaliteitskenmerk  
Uit het dossier rond praktijkgericht onderzoek en dienstverlening blijkt dat de wisselwerking tussen de 
opleiding en praktijkgericht onderzoek/dienstverlening een meerwaarde heeft voor beide partijen. 
 

 
Praktijkgericht onderzoek en dienstverlening wordt volop uitgewerkt in de opleiding en de 
commissie ziet verschillende mogelijkheden naar de toekomst toe. Op dit moment worden 
projecten en onderzoek gedragen door een kleine groep docenten. Er is volgens de commissie meer 
structurele inbedding nodig. De bachelorproeven zijn evidence based waarbij de onderzoekscyclus 
wordt doorlopen. De voorbereiding op de bachelorproef start vanaf de eerste opleidingsfase en 
krijgt vorm in een duidelijke leerlijn.  
 
Tips voor de toekomst 
- Uitbreiden van de professionalisering van het docententeam in verband met onderzoek en dit 

o.a. met het oog op de begeleiding van de bachelorproef door een grotere groep docenten.  
- De commissie adviseert om beleidsmatig duidelijke keuzes te maken met betrekking tot de 

profilering van praktijkgericht onderzoek, met bijzondere aandacht voor de structurele 
verankering en aansluiting van onderzoek bij de drie pijlers.  

- De kwaliteit van het resultaat van bachelorproeven voor de praktijk kan volgens de commissie 
beter bewaakt worden. Voeling van de student met de organisatie waarvoor het 
bachelorproefproject wordt uitgewerkt is daarbij onontbeerlijk. De commissie is van mening dat 
de opleiding moet nadenken over mogelijkheden om dit te garanderen, bv. contacttijd voorzien. 
Ook de keuze om stage en bachelorproef al dan niet op dezelfde plaats te laten doorgaan, kan 
in dit verband opnieuw ter sprake gebracht worden.  

 
 
 
6-Algemeen 
 
De commissie wenst de opleiding een pluim te geven voor de wijze waarop participatie mee sturing 
geeft aan de opleiding en dit op verschillende niveaus: voor de individuele student als geëngageerde 
persoon, voor de inspraak van studenten als groep, voor de participatie van het werkveld, … 
 
Tegelijkertijd kan de nadruk op participatie ook een keerzijde hebben. De commissie wil de opleiding 
motiveren om na te denken over de vraag hoe in de toekomst omgegaan kan worden met de 
spanning tussen participatie van stakeholders, externe druk en streven naar een consensusmodel 
enerzijds en het ontwikkelen van een eigen identiteit en de profilering als opleiding anderzijds.  
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3. Bijlage - Verslag van het groepsgesprek 
 
Na verwelkoming van de vertegenwoordigers van de opleiding door de voorzitter, wordt de 
bedoeling van het groepsgesprek kort toegelicht. Tijdens het gesprek zullen de commissieleden een 
aantal thema’s aanhalen waarbij ze, na de deskresearch en speeddating, nog verdere verdieping of 
verduidelijking nodig hebben. 
 
In de resonantieraad zetelen op dit moment vooral vertegenwoordigers van zorgorganisaties. De 
commissie stelt zich de vraag op welke manier de opleiding er voor kan zorgen dat de resonantieraad 
coherent is met de visie, waarin o.a. inclusie en burgerschap centraal staan. De opleiding is zich 
hiervan bewust en zal op zoek gaan naar nieuwe partners om de resonantieraad uit te breiden. De 
opleiding gaat nu al voortdurend (formeel en informeel) in interactie met al die verschillende 
partners, maar de structurele doorvertaling naar de resonantieraad moet nog gebeuren. De 
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen gebeurt op verschillende manieren, o.a. binnen 
opleidingsonderdelen, tijdens projecten en stages, … De opleiding is ook van plan om cliënten een 
stem te geven bij de evaluatie van studenten. Het formele orgaan ‘resonantieraad’ is op dit moment 
dus nog geen weerspiegeling van de contacten die plaatsvinden.  
 
De commissie vraagt zich af wat de opleiding Orthopedagogie aan Odisee uniek maakt in 
vergelijking met andere opleidingen Orthopedagogie in Vlaanderen. Docenten verwijzen hier naar 
de dynamiek in de opleiding wat betreft de verschillende werkvormen en projecten. De 
samenwerking met het werkveld start voor de studenten al vanaf het eerste jaar, bv. in Agogisch 
werken, Boekenbende aan Huis. Binnen de projecten kunnen studenten veel verschillende keuzes 
maken (inhoud, werkvorm, doelgroep…) in functie van eigen interesses en talenten.  
De kleinschaligheid van de opleiding en de studentenbegeleiding is een troef die ook door de 
studenten wordt aangegeven. Docenten en studenten staan dicht bij elkaar. Er wordt tegemoet 
gekomen aan studenten die meer begeleiding nodig hebben. Het gebeurt ook dat studenten door 
andere hogescholen worden doorverwezen naar Odisee. Ten slotte wordt ook de pijler muzisch-
agogisch werken genoemd.  
 
Naast Orthopedagogie behoren nog een aantal verwante opleidingen tot het studiegebied Sociaal-
agogisch werk. De vraag wordt gesteld naar de profilering van Orthopedagogie naast die verwante 
opleidingen. In vergelijking met de andere opleidingen ligt voor Orthopedagogie meer nadruk op 
het persoonsgerichte. De sterkte van afgestudeerden Orthopedagogie is dat ze zichzelf hebben 
leren kennen, waar ze goed in zijn en waarin minder goed; hun bagage als persoon is belangrijk. De 
opleiding Orthopedagogie zoekt steeds naar nieuwe, innovatieve manieren met het oog op de 
ontwikkeling van de student. Getuige daarvan de vernieuwingen in het eerste jaar met de projecten 
in de praktijk voor agogisch werken. Studenten werken in groepjes aan een project, ieder vanuit zijn 
talent, en rapporteren via een blog. Bedoeling van de projecten is om vanuit de vraag van een cliënt 
veranderingsprocessen op te zetten. 
Wanneer afgestudeerden Orthopedagogie en afgestudeerden van de verwante opleidingen op 
dezelfde werkplek terechtkomen, hebben ze ieder een specifieke bril van waaruit ze hun taken 
benaderen. Afgestudeerden Orthopedagogie willen vraaggericht omgaan met hun cliënten, zich 
verbinden met de cliënt, ondersteunen, zorgen, helpen. Zij-instromers Sociaal werk hebben vaak 
een andere visie en attitude ten opzichte van kwetsbare groepen en handelen eerder vanuit een 
maatschappelijk verontwaardiging. De verschillen zijn ook merkbaar in de (complementaire) taken 
die studenten Orthopedagogie en Sociaal werk opnemen in het Buddy project. 
 
Niet alle docenten hebben dezelfde expertise, maar binnen het team wordt naar elkaar 
doorverwezen indien nodig, bv. met betrekking tot ICT of het elektronisch leerplatform. 
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Professionalisering vindt plaats op drie sporen: (1) op niveau van het studiegebied voor de 
opleidingen Orthopedagogie en Sociaal werk samen, (2) op basis van specifieke keuzes van de 
opleiding en (3) vakinhoudelijk. Voor 2017-2018 ligt de focus op diversiteit en UDL. Over sommige 
onderwerpen gebeurt dus expertise-ontwikkeling door alle docenten. Andere onderwerpen worden 
bewust bij één of enkele docenten gehouden, bv. op basis van hun sterktes en interesses. Tijdens de 
dag van het studiegebied rond diversiteit waren 60 docenten aanwezig. Docentencolleges worden 
regelmatig georganiseerd, maar hebben niet altijd succes, o.a. omwille van afstemming van de 
agenda’s.  
 
Het is voor studenten belangrijk om voeling te krijgen met het werkveld, maar uit de gesprekken is 
gebleken dat voor de bachelorproef de voeling met de werkcontext niet altijd evident is. Studenten 
kiezen een bachelorproef op basis van een lijst met voorstellen en starten met literatuurstudie en 
onderzoek. Tijdens de uitwerking hebben studenten vaak te weinig tijd om de organisatie grondig 
te leren kennen en/of er tijd door te brengen. Het gevolg kan dan zijn dat het resultaat van de 
bachelorproef onvoldoende bruikbaar is voor de organisatie. Dit geldt niet voor alle studenten: er 
zijn ook heel wat studenten die er wel in slagen de combinatie te maken. Het is bovendien een 
bewuste keuze van de opleiding om stage en bachelorproef van elkaar los te koppelen. Op die 
manier maakt de student immers kennis met verschillende praktijksituaties. Hier staat tegenover 
dat een aantal vertegenwoordigers van het werkveld vragende partij zijn om stage en bachelorproef 
wel te koppelen.  
 
Wat betreft de vraag naar begeleiding bij de bachelorproef ligt een grote verantwoordelijkheid bij 
de student. Studenten die de vraag stellen, krijgen feedback. De begeleider van de opleiding gaat 
niet systematisch bij de projectplaatsen langs. Indien nodig, is er wel telefonisch contact of bezoek 
ter plaatse op vraag. De verantwoordelijkheid voor het aankaarten en oplossen van problemen ligt 
in eerste instantie bij de studenten en wordt hen niet automatisch uit handen genomen. Studenten 
worden zoveel mogelijk aangemoedigd om zelf de nodige stappen te zetten.  
 
Tijdens de gesprekken werd aangehaald dat internationalisering, omwille van de loskoppeling 
tussen stage en bachelorproef, geen evidentie is voor studenten. De aanwezige 
studentenvertegenwoordiger geeft aan dat dit geen probleem hoeft te zijn. Het is mogelijk om de 
bachelorproef af te ronden in januari, vóór vertrek naar het buitenland. Dit gebeurt in wederzijds 
overleg tussen de student, de school en de organisatie uit het werkveld. Het feit dat deze 
mogelijkheid bestaat, mag nog breder bekend gemaakt worden bij de studenten.  
 
Op vraag naar de werklast tijdens de opleiding geeft de aanwezige alumnus aan dat vooral het 3de 
opleidingsjaar zwaar en belastend is, maar goed wordt begeleid door de docenten. Bovendien is het 
een goede voorbereiding op de overstap naar een werksituatie. Zelfsturing, verantwoordelijkheid 
nemen en overleg tussen de verschillende partners zijn heel belangrijk. De student vult aan dat de 
werkbelasting haalbaar is, mits een goede planning. De opleiding is ook steeds bereid in overleg te 
gaan met betrekking tot de werklast en indien nodig en mogelijk worden ad hoc aanpassingen 
gedaan. De opleiding werkt vraaggericht en studenten kunnen altijd ondersteuning vragen indien ze 
daar nood aan hebben. Op die manier kan de opleiding inspelen op de noden van kwetsbare 
studenten of studenten met andere specifieke noden. Het feit dat studenten de vraag moeten stellen 
aan de docenten, stimuleert de zelfsturing. Docenten staan bovendien dicht bij de studenten en zijn 
daarom ook goed op de hoogte, bv. indien er zich problemen voordoen.  
 
Uit de gesprekken is gebleken dat de opleiding inzet op UDL, maar in de documentatie kwam dit 
niet naar voor. De opleiding stelt zich hier te bescheiden op. De opleiding is zich niet bewust van een 
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aantal good practices op hogeschoolniveau, omdat de docenten het evident vinden om op die 
manier te werken.  
 
Mede dankzij de kleinschaligheid van de opleiding, kunnen de talenten van studenten snel 
gedetecteerd worden. In functie van de stage en sommige opleidingsonderdelen vinden individuele 
contacten met studenten plaats en zijn er intervisiemomenten voorzien. Als voorbeeld wordt het 
opleidingsonderdeel Agogisch werken I aangehaald waarbij de docenten ook POP-begeleider zijn. 
Talenten en zorgen worden opgenomen en indien nodig worden studenten doorverwezen.  
 
In de opleiding worden het talentenverhaal en competentiegericht onderwijs aan elkaar gekoppeld. 
Studenten tonen aan waar ze hun talenten inzetten en bij de stageplaatsen wordt afgetoetst of ze 
dit herkennen. Het talentenprofiel dat wordt opgesteld door de studenten, wordt meegenomen in 
het opleidingsonderdeel Orthopedagogisch management in de 3de fase. Aan het eind van de 
opleiding ontstaat zo een koppeling tussen talentprofiel en competenties. Talenten en 
hefboomvaardigheden helpen de studenten op weg naar de juiste context in functie van het 
bereiken van de vereiste competenties. Als voorbeeld wordt de sollicitatiebrief voor de stageplaats 
aangehaald. Competentiedenken is het leidend instrument. Om dit te bereiken worden onderwijs- 
en evaluatiepraktijken gebruikt met aandacht voor de talenten van studenten. Dit alles met het oog 
op holistisch, breed evalueren.  
 
Doorheen de opleiding wordt op verschillende momenten gebruik gemaakt van peerevaluatie. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. sociaal recht, bachelorproef, POP, intervisie, gesprekstechnieken voor 
hulpverleners.  
 
De voorbije jaren werd gesleuteld aan de invulling van de pijler muzisch-agogisch werken, die uniek 
is voor de opleiding Orthopedagogie aan Odisee. In het 1ste jaar werden de creatieve labo’s 
geïntegreerd binnen agogisch werken: hoe creativiteit inzetten in elke fase van een ondersteunings-
traject. De pijler is nog niet volledig evidence based. Studenten gaan immers op zoek in functie van 
de specifieke vraag van de cliënt en kunnen indien nodig zelf een nieuwe werkvorm ontwikkelen of 
een nieuwe aanpak uitproberen. Studenten zetten op die manier hun creativiteit in tijdens het 
ondersteuningstraject en gaan op zoek naar de talenten en talen van de cliënt. Studenten kunnen 
muzisch-agogisch werken ook inzetten voor de begeleiding van cliënten binnen de andere pijlers van 
de opleiding. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van muzische projecten in het kader van sociale 
inclusie. Een ander voorbeeld is het project Koffie & Kunst waarbij creatieve werkvormen werden 
ingezet voor community building.  
 
Het analyseteam vergadert jaarlijks in juni/juli, wanneer alle metingen en de resultaten van beide 
zittijden beschikbaar zijn. Een tweede vergadering wordt georganiseerd wanneer extra metingen 
werden uitgevoerd. Tijdens het overleg van het analyseteam worden alle gegevens besproken 
alsook de stand van zaken van de opvolging van het vorige analyseteam. Er is een voortdurende 
wisselwerking tussen kernteam, onderwijsteam en analyseteam. De resultaten van de metingen met 
betrekking tot stage en bachelorproef worden door de stage- en bachelorproefcoördinatoren 
teruggekoppeld aan het kernteam.  
 
In de visie van de opleiding wordt de nadruk gelegd op o.a. inclusie en het burgerschapsparadigma, 
maar in het curriculum zitten nog een aantal doelgroepvakken. Na de examenperiode zal hierover 
overleg plaatsvinden tussen de docenten. Het burgerschapsmodel wordt nu al in de 
doelgroepvakken meegenomen. Het curriculum zoals het er op dit moment uitziet, geeft een 
vertekend beeld van hoe de opleiding hier in de praktijk mee omgaat.  
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Afsluitend wordt aan de aanwezigen de vraag gesteld waarop ze fier zijn binnen de opleiding 
Orthopedagogie. Hieronder een overzicht van de verschillende antwoorden.  
 
Vertegenwoordigers van de opleiding: 
- De studentenbetrokkenheid door inspraak over evaluatiecriteria, cesuur, competenties. Het is 

interessant om te zien hoe studenten hiermee omgaan.  
- Professionals volgen mee het verdiepingstraject en dit betekent een meerwaarde voor alle 

partijen. 
- Tijdens lessen in grote groep, elke 20 minuten gebruik maken van een andere activiteit.  
- Bij de start van het academiejaar werd aan studenten gevraagd wat ze wilden leren en later werd 

hierover teruggekoppeld. Op die manier werd de betrokkenheid van de studenten groter.  
- Het team: complementair, veel expertise, banden met het werkveld, bereid om met elkaar te 

delen, betrokken, bevlogen.  
- Wij zijn Odisee: de opleiding gaat aan de slag met de pijlers en de visie in de matrix, 

experimenteert ermee, gaat op zoek.  
- Drie studenten slaagden er tijdens een kunstproject met demente bejaarden in om tot bij de 

cliënten te komen.  
- De projecten van de eerstejaarsstudenten. 
- Een studente die de opleiding met succes volgde en later nog een bedankje stuurde. 
- Het team als inspiratiebron met betrekking tot talent en diversiteit. 
 
Vertegenwoordigers van het werkveld/de alumni: 
- De goede samenwerking en kruisbestuiving tussen opleiding en werkveld. 
- Het doorlopen traject in de opleiding en het gevoel goed gevormd te zijn. 
- De samenwerking met studenten.  
 
Vertegenwoordiger van de studenten: 
- De studentenparticipatie in de opleiding en daarvan deel uit te maken.  
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