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voorwoord 
 

 

De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende 

motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de 

onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte Orthopedie in Vlaanderen. 

 

 

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, februari 

2005 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue 

kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de 

opleiding.  

 

 

De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse 

Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in 

artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. 

 

 

Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer 

bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste 

plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan 

de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te 

handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts 

een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie 

slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. 

 

 

De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. 

De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de 

voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de 

secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht 

hebben uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Vandewalle  Toon Martens 

secretaris-generaal voorzitter 
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Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Orthopedie  

1.1 inleiding 

In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de 

professioneel gerichte bachelor Orthopedie, die zij op 21, 22 en 23 april 2009 in opdracht van de Vlaamse 

Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. 

 

Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de 

kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 

 

 

 

1.2 de betrokken opleidingen 

De opleiding Orthopedie wordt door één hogeschool aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 

 

- 21, 22 en 23 april 2009  Katholieke Hogeschool Kempen  

 

 

 

1.3 de visitatiecommissie 

1.3.1 samenstelling 

De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, februari 2005. Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger 

Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd 

samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in zijn vergadering van 5 september 2008. 

 

 

De visitatiecommissie: 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Walter Bockaert 

Onderwijsdeskundige:  Rita Duchêne 

Domeindeskundige:  Dubbele De Boer 

Domeindeskundige:  Ed Van Laar 

Student:   Delphine Mahieu 

 

Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. 

 

 

Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de 

opleiding Orthopedie waren dit: 

 

Projectbegeleider:    Sofie Landuyt  

 

Secretaris:    Geert Reynders 
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1.3.2 taakomschrijving 

De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: 

- een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; 

- een integraal oordeel over de opleiding; 

- suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. 

 

 

 

1.3.3 werkwijze 

De visitatie van de opleiding Orthopedie aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is 

vastgelegd in de Handleiding onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, februari 2005.  

 

Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. 

 

- fase 1, de installatie van de commissie; 

- fase 2, de voorbereiding; 

- fase 3, het visitatiebezoek; 

- fase 4, de schriftelijke rapportering. 

 

 

 

Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie 

 

 

Op 28 november 2008 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd.  

 

De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het 

visitatieproces aan de hand van de Handleiding onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, februari 2005 en een 

toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische 

afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen 

eindwerken en/of stageverslagen. 

 

 

 

Fase 2 De voorbereiding 

 

 

De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding 

bezorgd.  

 

Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen 

en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een 

synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op 

basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris 

kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie.  
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Fase 3 Het visitatiebezoek 

 

 

De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie 

van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 3. Tijdens de visitatie werd gesproken met een 

representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie 

werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de 

beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de 

verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten.  

 

Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de 

bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de 

gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel 

per facet en per onderwerp gegeven.  

 

Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de 

ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit 

te spreken. 

 

 

 

Fase 4 De schriftelijke rapportering 

 

 

De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het 

zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het 

ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. 

Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor 

verbetering geformuleerd. 

 

Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogeschool gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding 

op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. 

 

Het opleidingsrapport wordt samengebracht in het visitatierapport van de professioneel gerichte bachelor 

Orthopedie. 

 

 

 

1.3.4 oordeelsvorming 

 

De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per 

onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken.  

 

In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een 

compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met 

de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt 

voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten.  

 

De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. 

Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit 

aangegeven in het rapport. 
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De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het 

domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in 

andere instellingen van hoger onderwijs.  

 

Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, februari 2005. Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: 

“onvoldoende”, “voldoende”, “goed” en “excellent”. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de 

opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel “voldoende” of “onvoldoende” 

luiden. 

 

 

 

1.4 indeling van het rapport 

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het 

domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. 

 

In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleiding.  
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Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Orthopedie  

2.1 inleiding 

Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt 

wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het 

domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure1 aan voor de opstelling 

ervan.  

 

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een 

opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in 

de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel 

inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen 

voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk.  

 

 

 

2.2 domeinspecifieke competenties 

Gehanteerde input 

 
- referentiekader van de opleiding: 

Katholieke Hogeschool Kempen 

 

- brondocumenten onderschreven door het werkveld: 

Opleidingsprofiel Orthopedie (VLOR – studie 97 – 1998) 

Beroepsprofiel Orthopedist (VLOR – studie 47 – 1993) 

 

- wettelijk bronnen: 

KB 97-945 van 6 maart 1997: Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de 

uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist, van prothesist en houdende vaststelling van de lijst van 

technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee een bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan 

worden belast. 

 

- internationale referentiekaders: 

Opleidingsdocument Orthopedische technologie, februari 2005 versie, Fred Holtkamp, Ditty van Rooijen en 

Jessica van Dijk. 

 

 

 

                                                           
1  De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA 

www.vlhora.be onder de rubriek visitatie & accreditatie. 
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Domeinspecifieke competenties 

 
Wettelijk kader 

 

De kwalificaties van de bandagist, orthesist en prothesist zijn een interpretatie van de omschrijving ervan in het 

KB van 6 maart 1997 betreffende de wettelijke erkenning van de beroepsuitoefening van bandagist, orthosist en 

prothesist en houdende de vastlegging van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen 

waarmee een bandagist, orthosist en prothesist door een arts kan worden belast: 

 

1. de bandagist, de orthesist en de prothesist heeft een voldoende theoretische basiskennis en praktijkkennis 

om de hem toebedeelde opdrachten zelfstandig uit te voeren;  

2. de bandagist, de orthesist en de prothesist is in staat om een lijst van technische prestaties, zoals 

opgenomen in KB nr. 78, uit te voeren: 

o de bandagist kan volgende technische prestaties: de maatname, het bespreken, ontwerpen, 

vervaardigen, aanpassen, afleveren, en controleren van bandagen, drukverbanden 

borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing, zowel voorlopige als 

definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele. 

o De orthesist kan volgende technische prestaties: de maatname, het bespreken, ontwerpen, 

vervaardigen, aanpassen, afleveren, en controleren van orthesen, zowel statische als 

dynamische, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische 

als functionele, zowel werkend door eigen lichaamskracht als uitwendige krachtbron, evenals 

de antikeloïde en bestralingstherapie hulpmiddelen. 

o De prothesist kan volgende technische prestaties: de maatname, het bespreken, ontwerpen, 

vervaardigen, aanpassen, afleveren, en controleren van prothesen, uitgezonderd tand- en 

borstprothesen, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel 

esthetische als functionele, aangedreven door om het even welke krachtbron. 

3. de bandagist, de orthesist en de prothesist is in staat om de handelingen uit te voeren waarmee een arts, 

met toepassing van het KB nr. 78, hem belast; 

o een bandagist kan belast worden met: 

a) het afnemen en/of terug aanleggen van een gips, gipsvervangend materiaal of 

verbanden, enkel voor maatname, aanpassen of afleveren van bandagen;  

b) peroperatoir aanleggen van bandagen; 

c)  het aanbrengen van toebehoren aan gipsen of gipsvervangend materiaal; 

d) het aan- of afkoppelen van tractiesystemen, enkel voor maatname, aanpassen of 

afleveren van bandagen.  

o een orthesist kan belast worden met: 

a) het afnemen en/of terug aanleggen van een gips, gipsvervangend materiaal of 

verbanden, enkel voor maatname, aanpassen of afleveren van orthesen; 

b) peroperatoir aanleggen van orthesen; 

c) het aanbrengen van toebehoren aan gipsen of gipsvervangend materiaal; 

d) het aan- of afkoppelen van tractiesystemen, enkel voor maatname, aanpassen of 

afleveren van orthesen; 

e) het klinisch evalueren van de spieractiviteit tot het aanleggen van een orthese. 

o een prothesist kan belast worden met: 

a) het afnemen en/of terug aanleggen van een gips, gipsvervangend materiaal of 

verbanden, enkel voor maatname, aanpassen of afleveren van prothesen; 

b) peroperatoir aanleggen van prothesen; 

c) het aanbrengen van toebehoren aan gipsen of gipsvervangend materiaal; 

d) het aan- of afkoppelen van tractiesystemen, enkel voor maatname, aanpassen of 

afleveren van prothesen; 

e) het klinisch evalueren van spieractiviteit tot aanleggen van een prothese. 
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4. de bandagist, de orthesist en de prothesist is in staat om zijn beroepskennis en –vaardigheden via 

persoonlijke bijscholing en deelname aan vormingsactiviteiten te onderhouden en bij te werken om de 

beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau te behouden en mogelijk te maken.  
 

 
Overige competenties buiten wettelijk kader 

 

De orthopedisch technoloog : 

 
- is op de hoogte van de vaktechnische achtergronden van de gehanteerde bewerkings- en 

verwerkingstechnieken en de anatomisch-pathologische gegevens en heeft kennis, inzicht en 
vaardigheden om in staat te zijn de steeds wisselende en onvoorspelbare vraagstellingen te herkennen, 
te evalueren en zo nodig aan te passen. Kan na de doorverwijzing van de arts aanvullend onderzoek 
doen ter bepaling van de volgende stappen in het vervaardigen van een orthopedische hulpmiddelen. 

- Kan op voorschrift van een arts orthopedische hulpmiddelen fabriceren en afleveren met als doel het 
voorkomen of herstellen van aangeboren of verworven misvormingen of functiestoornissen.  

- Kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden. Hiervoor 

kan hij een maatname-anamnese uitvoeren, een voorstudie van een hulpmiddel maken, een bespreking 

uitvoeren van een voorontwerp, een hulpmiddel ontwerpen en vervaardigen, dit aanpassen en 

aanleggen bij patiënten in wisselende omstandigheden en het gebruik ervan controleren en bijsturen; 

- Kan de patiënt, zichzelf en het eventuele orthopedisch hulpmiddel evalueren. Hij is in staat een patiënt te 

observeren, een hulpmiddel te evalueren en te rapporteren aan de opdrachtgever; 

- Kan zowel met de patiënt als in het multidisciplinair team samenwerken en overleg plegen; 

- Kan informatieverstrekking geven aan patiënten, specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici; 

- Kan daadwerkelijke participeren aan toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen de orthopedische 

sector; 

- Kan relevante informatie verzamelen en verwerken; 

- Kan onderhoud, herstelling en nazicht plegen zowel aan orthopedische hulpmiddelen als aan eigen 

apparatuur;  

- Kan zich bekwamen in bedrijfsbeleid. 

 
De beroepshoudingen die de onderbouw vormen voor de beroepsspecifieke competenties zijn: 

Contactbereidheid, dienstverlenende ingesteldheid, empathie, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, 

leergierigheid,resultaatgerichtheid. 

 

 

Overige competentie afstudeerrichting orthopedische technologie: klemtoon bandages, 
orthesen, prothesen en rolstoelen 

 
De bachelor in orthopedie afstudeerrichting orthopedische technologie beheerst en cumuleert de competenties 

nodig voor het uitoefenen van de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist: 

 

 
Overige competenties afstudeerrichting schoentechnologie: klemtoon orthopedische schoentechnologie 

 
De bachelor in orthopedie afstudeerrichting schoentechnologie voor sport en revalidatie beheerst de 

competenties die nodig zijn voor het beroep van orthopedisch schoentechnoloog: 
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2.3 besluit 

De complexiteit van de huidige geneeskunde noopt meer en meer tot specialisatie waardoor het werken in 

teamverband uiterst noodzakelijk is geworden wil men een optimale therapeutische resultaat verkrijgen (evident 

based outcome). Om deze reden is het aangewezen dat de paramedicus B.O.P. (bandage, orthese, prothese) de 

nodige vaardigheden ontwikkeld om optimaal te functioneren in een multi- of pluridisciplinair team. Dit 

verondersteld een voldoende elementaire kennis van het arbeidsterrein en therapeutisch assortiment van de 

andere leden van het team. 

 

Zowel nationaal als Europees wordt aangedrongen op preventie om aldus de curatieve kosten te kunnen 

beheersen. Vandaar het belang van de ontwikkeling van preventieve therapieën in de technische orthopedie op 

het vlak van arbeid, sport en vergrijzing. 

 

De paramedicus B.O.P. is als deskundige de aangewezen persoon om advies te verstrekken aan de overheid 

(heden) inzake evoluties binnen zijn of haar bevoegdheid, betreffende therapieën, technieken, materialen en 

producten, zowel op het vlak van therapeutische waarde, als prijs en kwaliteit. 

De paramedicus B.O.P wordt meer en meer, wegens zijn deskundigheid, een noodzakelijke medewerker bij 

onderzoeksprojecten op het vlak van productontwikkeling, productvormgeving en therapeutische 

kwaliteitsontwikkeling. 

 

Veiligheid, kwaliteitsbewaking, milieuzorg, zowel gedurende het productieproces als naar de patiënt toe, winnen 

voortdurend aan belang en vergen de nodige training en bijscholing op langere termijn. 

 

Uit gezondheidseconomisch oogpunt wint de thuiszorg aan belangstelling. Een aangepaste orthopedisch 

technische ondersteuning en innovatie vanuit de sector wordt in de toekomst meer en meer verwacht. 

 

Integratie van systemen bij middel van digitalisering en informatisering zijn een onomkeerbare trend in het streven 

naar meer efficiëntie en effectiviteit. 
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het opleidingsrapport Katholieke Hogeschool Kempen  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedie aan de Katholieke 

Hogeschool Kempen  

 

 

De professionele bacheloropleiding orthopedie maakt deel uit van het departement G&C (Gezondheidszorg en 

chemie) aan de Katholieke Hogeschool Kempen. De K.H.Kempen is sedert 1995 een gefusioneerde regionale 

hogeschool, verspreid over campussen in Geel, Lier, Turnhout en Vorselaar. Zij biedt vijf masteropleidingen, 23 

initiële bacheloropleidingen en 11 BNB’s aan in zes studiegebieden. De hogeschool telt ruim 6000 studenten. 

C&G is samen met vijf andere departementen gevestigd op de campus in Geel. Het departement telt zo’n 600 

studenten, waarvan ongeveer 120 studenten (inclusief Fontys studenten) zijn ingeschreven aan de gevisiteerde 

opleiding. 

 

Voor de vermelde fusie werd de opleiding orthopedie sedert 1991 als unieke opleiding aangeboden aan het 

‘Hoger Instituut voor Technische en Paramedische Wetenschappen’, eveneens gevestigd in Geel. Tot aan de 

fusie werd de driejarige graduaatopleiding cyclisch aangeboden. De opleiding richtte zich vanaf de start op drie 

erkende paramedische beroepen, met als beroepstitels ‘bandagist’, ‘orthesist’ en ‘prothesist’, samengebracht 

onder de opleidingstitel Orthopedische Technologie. 

 

Opmerkelijk is het samenwerkingsverband met de Hogere Beroepsopleiding Orthopedische Technologie van de 

Fontys Hogeschool te Eindhoven. Dit impliceert dat de Nederlandse studenten, na het halen van de propedeuse 

aan Fontys, het vervolgprogramma (de drie bachelorjaren) in Geel afwerken, op de stages en enkele specifiek op 

Nederland georiënteerde opleidingsactiviteiten na. Die samenwerking en ook de contacten met zowel Belgische 

als Nederlandse brancheorganisaties brachten vanaf 2005-06 een reorganisatie mee: naast de afstudeerrichting 

Orthopedische Technologie, werd een nieuwe afstudeerrichting aangeboden onder de benaming 

‘Schoentechnologie voor Sport en Revalidatie’.  

 

De onderzoeksactiviteiten van de opleiding werden vanaf 2006 geconcentreerd in een aparte eenheid: MOBILAB, 

ondertussen uitgegroeid tot een interdepartementale, multidisciplinaire eenheid met meer dan 10 VTE 

onderzoekers. 

 

De PBA Orthopedie is in Vlaanderen een unieke opleiding. De opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor het 

dagelijks bestuur en werkt nauw samen met het departementshoofd en het adjunct-departementshoofd. Een 

spilfunctie wordt opgenomen door de DORA (docentenraad), waarvan behalve het DH, het ADH en de OC ook de 

kwaliteitscoördinator en twee verkozen docenten deel uitmaken.  

 

Zoals alle andere units richt de opleiding zich naar de opdrachtverklaring van de hogeschool, met het klassieke 

drieledige luik: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast draagt men ook de 

onderwijsinnovatie hoog in het vaandel. 

 

Ook het onderwijsbeleid sluit aan bij de hogeschoolvisie met als pijlers: 

- een dynamisch onderwijs, gericht op de steeds evoluerende samenleving; 

- een krachtige leeromgeving; 

- een interactief en kritisch onderwijs; 

- een degelijke begeleiding van de student in zijn studie en zijn studietraject; 

- een sociale betrokkenheid. 

 



 

 

 

2 0  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  O r t h o p e d i e  

Het curriculum stemt in grote mate overeen met de Categorie I erkenning van ISPO. 

 

De Katholieke Hogeschool Kempen behoort sinds 11 juli 2002 tot de Associatie K.U. Leuven. 

 

De opleiding werd in 2002 reeds gevisiteerd door een VLHORA-commissie, wat resulteerde in een visitatierapport 

in april 2003. De opvolging van de bevindingen met de verbeteracties zijn transparant in het huidige ZER.  
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De doelstellingen van de opleiding zijn afgeleid van de beroeps- en de opleidingsprofielen van de Vlaamse 

Onderwijsraad. Het opleidingsprofiel kwam tot stand in samenwerking met de BBOB (Beroepsvereniging voor 

Bandagisten en Orthopedisten van België), de ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) en de 

afgestudeerden. Het werd in 1997 door de VLOR met een gunstig advies onthaald. Toen in 2003 het 

structuurdecreet van kracht werd, stelden de opleiders vast dat de kwalificaties in het beroepsprofiel en de 

opleidingsprofielen van de orthopedisch technoloog grotendeels overeenstemden met de algemene en algemene 

beroepsgerichte competenties in het structuurdecreet. De commissie heeft onderkend dat deze waarneming 

correct is en dat de algemene, de algemene beroepsgerichte competenties van het decreet herkenbaar aanwezig 

zijn.  

 

Het opleidingsconcept richt zich bovendien naar de volgende beroepsspecifieke competenties: 

 

- De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en 

onderhouden. 

- De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de 

therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een 

geargumenteerde en verantwoorde keuze maken. 

- De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een 

multidisciplinair team. 

- De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatieverstrekking geven aan patiënten, 

specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici. 

- De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk 

onderzoek. 

- De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken. 

- De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze beleid voeren. 

 

Een belangrijk richtsnoer voor de opleidingsdoelen is de opleidingsvisie, die aansluit op de onderwijsvisie van de 

hogeschool, met als algemeen doel via competentiegericht onderwijs een grondige basis te bieden voor 

competente paramedici. Daarom zijn de competenties ook uitgezet op een competentiekaart en een 
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competentiematrix. Een volgende stap is het competentiegericht formuleren van de leerdoelen per 

opleidingsonderdeel en deze uit te splitsen tot op het beheersingsniveau, met explicitering van 

gedragsindicatoren. 

 

De commissie erkent dat de opleidingsdoelstellingen ook gericht zijn op aangewezen beroepsspecifieke 

competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Beide afstudeerrichtingen, “Orthopedische technologie” en “Schoentechnologie voor sport en revalidatie”, 

vertonen grote samenhang als onderdelen van de technische orthopedie. De opleiding maakt ook geen 

onderscheid tussen beide op vlak van de beroepsgerichte competenties. Toch vindt de commissie het wenselijk 

dat de specifieke nuances met betrekking tot bepaalde vaardigheden geëxpliciteerd worden. 

 

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de studenten over de opleidingsdoelen en competenties via diverse 

interne kanalen geïnformeerd worden. Uit gesprekken met hen blijkt dat vooral Toledo als informatiemedium 

benut en gewaardeerd wordt, al verwijzen ze ook naar de ECTS-fiches als belangrijke informatiebron. De 

competenties zijn ook opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement. 

 

Voorts is gebleken dat ook de docenten goed op de hoogte zijn van de doelstellingen en competenties. Daaraan 

hebben onder andere studiedagen, georganiseerd door de Onderwijsraad, werkgroepen ad hoc en de 

ondersteuning in het kwaliteitshandboek bijgedragen. De Onderwijsraad startte in 2004 een vormingsprogramma 

met betrekking tot competenties op, waarbij via gedifferentieerde werkgroepen de drie soorten competenties een 

inventarisering kregen in het opleidingsprogramma. Twee docenten G&C droegen vervolgens de verworven 

inzichten over aan alle G&C-collega’s, een disseminatieproces dat de commissie kan waarderen. De algemeen 

directeur wijst terecht op de kansen om de expertise in eigen huis in verband met competentiegericht onderwijs 

aan te boren: de departementen sociaal werk en lerarenopleiding hebben op dit vlak immers pionierswerk 

verricht. De opleiders demonstreren een positieve oriëntatie naar ontwikkelingen, met het oog op mogelijke 

integratie ervan in het opleidingsconcept. Deze professionele attitude wekt vertrouwen met betrekking tot het 

realiseren van de doelstellingen.  

 

De betrokkenheid van de externe belanghebbenden is vooralsnog beperkt (zie ook 1.2): zij kunnen informatie 

puren uit de stage-evaluatieformulieren en – voor zover deze tot bij hen doorstroomt - uit de verslaggeving van de 

Departementale Raad. 

 

Wat de internationale dimensie in de opleidingsdoelstellingen betreft, verwijst het zelfevaluatierapport naar de 

studenten- en docentenmobiliteit en naar de gedeeltelijke implementatie in de opleidingsdoelen van elementen uit 

categorie I van ISPO. 

 

De commissie vindt de aandacht voor internationale dimensie vooral terug in het operationele 

samenwerkingsverband met Fontys, overigens een unieke situatie. Anderzijds moet de opleiding, wegens haar 

unieke karakter, verder kijken, zelfs buiten de Europese ruimte, om via een bevruchtende brede oriëntatie 

permanent de vereiste competentieniveaus na te streven. In dit opzicht kan ISPO nog meer als een opportuniteit 

worden aangegrepen om de internationale meerwaarde te realiseren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert kansen tot internationalisering sterker aan te grijpen via ISPO en andere hefbomen met 

betrekking tot de doelstellingen van de opleiding 

 

De commissie adviseert de nuances tussen de twee afstudeerrichtingen, zeker op vlak van specifieke 

competenties, concreet af te lijnen. 
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Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De domeinspecifieke eisen zijn transparant via de beroepsspecifieke competentiekaart en de 

doelstellingen/kwalificaties op de ECTS-fiches. De commissie stelt vast dat deze doelstellingen aansluiten bij het 

domeinspecifieke referentiekader, waarbij de uitgangspunten van de opleiding vergeleken zijn met 

brondocumenten, die door het werkveld onderschreven werden. Het gaat hier om het Beroepsprofiel Orthopedist 

1993), het Opleidingsprofiel Orthopedie (1997) en het KB 97-945 (maart 1997) betreffende de beroepstitel en de 

kwalificatievereisten voor de uitoefening van de aansluitende beroepen. Als illustratief gegeven voor de eigen 

accenten schuiven de opleiders de nieuwe pijlers in het opleidingsconcept naar voor: orthopedisch-technisch, 

medisch, wetenschappelijk, sociaal en management. 

 

Het curriculum komt ook grotendeels overeen met de Categorie I erkenning van ISPO, al is de vraag tot effectieve 

erkenning door die instantie nooit ingediend. Volgens de verantwoordelijken vormen de verschillen tussen de 

Europese opleidingen orthopedie een belemmering voor uniformisering. De opleiders vinden dat de accreditatie 

voldoende garanties zou moeten bieden binnen de internationale context en wijzen erop dat niet ISPO maar de 

Vlaamse overheid als inrichtende macht fungeert. Zo’n uniforme internationale standaard wordt volgens hen 

bovendien bemoeilijkt door de onderwijskundige realiteit, met ongelijkwaardige opleidingsniveaus (professionele 

bachelors versus academisch georiënteerde en verdiepende opleidingen). De leidinggevenden wijzen nog op een 

ander onderscheid met de benadering door ISPO: het verstrekken van onderricht en instructies aan stagiairs op 

de bedrijfsvloer. De Katholieke Hogeschool Kempen doet dit bewust niet, aldus de opleidingscoördinator, “uit 

respect voor de stagepartner en de bedrijfscultuur”. Bijsturing van de stagepraktijk is volgens hen eerder een 

optie op de terugkomdagen. 

 

De opleiding orthopedie schuwt de internationale contacten niet om haar opleidingsconcept kenbaar te maken 

(congressen in Jönköping 2002, Dortmund 2005, Valence 2007). Door het samenwerkingsverband met Fontys en 

de daaruit voortvloeiende afvaardiging van HBOT (Hogere Beroepsopleiding Orthopedische Technologie) 

Nederland in de Departementale Raad is afstemming een permanent aandachtspunt. 

Die afstemming wordt ook gestimuleerd door de frequente contacten met het werkveld, zowel informeel, naar 

aanleiding van stages, congressen, studiedagen, en dergelijke meer, als formeel, via bedrijfsbezoeken, 

Departementale Raad, specifieke trainingen. Ook het opnemen van praktijkspecialisten als deeltijdse docenten in 

het corps bevordert de actualisering van de uitgangspunten.  

 

Een nieuw initiatief in dit verband is de recente oprichting van de opleidingscommissie, met een afvaardiging van 

alle belanghebbenden. De visitatiecommissie ondersteunt deze ontwikkeling ten volle, maar adviseert – mede op 

grond van de gesprekken met het werkveld – dringend werk te maken van de effectieve opname van 

werkveldafgevaardigden in dit overlegorgaan. Uit de gesprekken blijkt immers dat de gesprekspartners uit het 

werkveld niet op de hoogte zijn van dit initiatief, laat staan van het opzet ervan. Het werkveld – zo blijkt uit talrijke 

getuigenissen tijdens de visitatie – is enerzijds opgetogen over de geconstateerde competenties tijdens stages en 

eindwerkpresentaties, maar wijst er ook op voorlopig niet betrokken te zijn bij fundamentele discussies over de 

opleiding. Er is dan ook geen enkele garantie dat informele adviezen van stagementoren naar de opleiding 
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doorstromen. Ook al beantwoorden de opleidingsdoelstellingen de facto aan de verwachtingen van het werkveld 

en zijn er ook sporadische bevragingen, toch adviseert de commissie de input van de opleidingscommissie met 

een voldoende representatieve werkveldvertegenwoordiging en de conclusies bij de werkveldbevragingen 

optimaal aan te wenden om permanent informatie in te winnen over de domeinspecifieke eisen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert de opleidingsdoelen sterker af te stemmen op de specifieke wensen van het werkveld 

met betrekking tot praktijkgerichte klemtonen en casuïstiek. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en orïentatie:   goed 

facet 1.2, domeinspecifieke eisen:   goed 

 

is de visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De vertaling van de opleidingsdoelstellingen naar het opleidingsprogramma wordt transparant door het 

opleidingsprogramma (met een beschrijving van de opleidingsonderdelen en –activiteiten annex studiepunten en 

contacturen per academiejaar) te leggen naast de ECTS-fiches. Op die fiches worden onder andere per 

opleidingsonderdeel de algemene (PB1–7), de beroepsgerichte (PB 8-10) en de beroepsspecifieke competenties 

(C1-7) geëxpliciteerd. Een matrix legt de relatie tussen vakken(clusters) en de daarbij horende competenties 

bloot. Een andere matrix maakt het verband duidelijk tussen opleidingsonderdelen (per academiejaar) en de in 

facet 1.2 vermelde pijlers van de opleidingsdoelstellingen: “orthopedist-technisch, medisch, wetenschappelijk, 

sociaal, management”. Een opvallend maar ook verantwoord gegeven hierbij is dat in de laatste opleidingsfase 

alle competenties aan bod komen, die fase wordt dan ook als ‘beroepsgeïntegreerd’ omschreven. De in de 

ECTS-fiches opgenomen competenties zullen ook in de cursussen overgenomen worden. De commissie schaart 

zich achter deze intentie. 

 

Het competentiegerichte leren, op basis van een visie en een stappenplan, staat dus in de steigers. De 

commissie vindt het belangrijk dat de opleiding dit concept uitwerkt op alle onderwijsdomeinen 

(curriculumindeling, opleidingsonderdelen en –activiteiten, leermiddelen, toetsing, enzovoort). Dat zou ook de 

samenwerking binnen het multidisciplinaire team sterk bevorderen. Hoewel de algemene beroepscompetenties 

en de beroepsspecifieke competenties nog niet ten volle zijn ingebed in de onderwijstoepassingen, waardeert de 

commissie de sterke positieve aandacht voor de verdere ontwikkeling ervan, vanuit de bekommernis voor de 

noodzakelijke brede integratie. 

 

Tijdens de gesprekken situeerden de leidinggevenden de feitelijke praktijk van het competentiegericht opleiden 

op het continuüm van eerder impliciet naar expliciet: de opleiding heeft de competenties op een matrix 

aangevinkt. 

 

De check van de matrix via een analyse van het programma is voorlopig bevredigend, op de toetsing na. Daar ligt 

volgens de commissie nog de angel met betrekking tot een globale competentiegerichtheid (zie 2.7). Dit heeft te 

maken met het ontbreken van gedragsindicatoren en beheersingsniveaus. Er is ondertussen wel geleidelijk aan 

disseminatie gekomen van inzichten op dat vlak via de associatie (naar aanleiding van EVC/EVK-vorming) en via 

andere hogeschooldepartementen, maar de transfer vergt nog tijd, omdat er een vertaling moet gebeuren naar de 

specifieke beroepsgerichtheid voor orthopedie. Het opleidingsconcept van de Katholieke Hogeschool Kempen is 

immers vanuit een centrale aansturing ontwikkeld door de Onderwijsraad. Via de katalyserende werking van de 

KHK-dag sijpelen de inzichten dan door naar de opleidingscoördinatoren en hun teams. Het departement heeft 

ook meegewerkt aan een OOF-project (ontwikkelen van een instrumentarium met vragen voor CGO-teams), 

waarvan de resultaten via een actieplan doorstromen naar de opleidingen. De toepassing van het 
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flexibiliseringdecreet heeft naar verluidt echter veel aandacht opgeslorpt en daardoor het implementatieproces 

vertraagd. 

 

De commissie heeft begrip voor het gegeven dat deze omslag tijd vergt, maar adviseert toch de knowhow binnen 

(andere departementen van) de hogeschool beter te benutten. 

 

De opleiding kiest voor een brede basisvorming in de eerste opleidingsfase. Daarom wordt het programma pas in 

de tweede opleidingsfase opgesplitst voor de twee afstudeerrichtingen: de vertrouwde afstudeerrichting 

orthopedische technologie en de recent opgerichte afstudeerrichting schoentechnologie voor sport en revalidatie. 

De commissie vindt dit een terechte keuze, ook al omdat de opleiding te maken heeft met een zeer heterogene 

instroom (zie ook 2.9), zodat een opstap via een gemeenschappelijke solide basis voor de hand ligt. De keuze 

voor de brede basisvorming (zowel theoretisch als praktisch) wordt overigens tijdens de gesprekken door alle 

belanghebbenden als een sterk punt vermeld en de opsplitsing in twee studierichtingen, met het recente aanbod 

van schoentechnologie voor sport en revalidatie wordt met name door de vertegenwoordigers van het werkveld 

als een vooruitgang beschreven. 

 

De opleiding streeft naar een gezond evenwicht tussen theoretisch onderbouwende en praktisch gerichte 

opleidingsactiviteiten. De beroepsgerichtheid van de opleiding werd recent versterkt door het aantal uren praktijk 

in het tweede jaar uit te breiden, met meer aandacht voor live intra-muros contacten met de patiënt (zie ook 2.2), 

ondanks de weerstand van het werkveld. Voorts heeft men de praktijkvakken sterker op elkaar afgestemd en 

logischer geschikt op de verticale lijn. In het kader van de competentiegerichte omslag werden ook enkele 

opleidingsactiviteiten herclusterd en werden de opleidingsonderdelen bedrijfsbeheer en bedrijfsorganisatie 

gegroepeerd. Integratie van theorie en praktijk wordt nagestreefd via multidisciplinaire opdrachten en 

samenwerking over opleidingsonderdelen heen. Toch vindt de commissie dat de interdisciplinaire samenwerking 

ook structureel sterker uitgebouwd kan worden. 

 

De studenten zijn tevreden over het niveau van de theorielessen. De commissie adviseert vooral de 

communicatie met de patiënt in de opleiding als aandachtspunt op te nemen. Het is absoluut aangewezen dat de 

patiënt live betrokken wordt bij de opleiding van dit paramedische beroep. In het verlengde daarvan kan ook een 

opmerking van het werkveld gesitueerd worden: in de aanloopperiode demonstreren beginnende 

beroepsuitoefenaars nogal eens een gebrek aan zelfvertrouwen; dit wordt toegeschreven aan het ontbreken van 

voldoende aandacht voor praktijktoepassingen en voor het opstellen van een behandelplan, in aansluiting met de 

beroepsspecifieke competentie 2. Ook gezien de internationale ontwikkelingen verdient het volgens de commissie 

overweging de professionele bachelor sterker te oriënteren naar het domein van de zorgdeskundige. 

 

Zoals hoger aangegeven vervult de Onderwijsraad van de Katholieke Hogeschool Kempen een aansturende rol 

op het vlak van onderwijsvernieuwing, met de tweejaarlijkse onderwijsdag als forum van ‘good practice’ en 

aanjager tot kruisbestuiving. De opleidingsteams puren hieruit concrete voorstellen tot curriculumherziening, 

waarbij rekening wordt gehouden met ideeën en behoeften van de belanghebbenden. Deze voorstellen worden al 

dan niet goedgekeurd door de Docentenraad, waarna ze (indien goedgekeurd) doorstromen naar de 

Studentenraad en de Departementale raad. Het is uiteindelijk de Raad van Bestuur die de curriculumaanpassing 

bekrachtigt. Binnen het departement Gezondheidszorg en Chemie situeren de vijf opleidingen zich min of meer 

op dezelfde fase in de onderwijsontwikkeling, al is de uitwerking opleidingsspecifiek. 

 

Een recente ingreep waarbij de docenten op vrij geroosterde uren wekelijks kunnen overleggen, draagt zeker bij 

tot een gedragen visie. De docenten beklemtonen dat het team, ondanks de drukke agenda, goed 

vertegenwoordigd is in tal van ontwikkelingsinitiatieven. De docenten geven anderzijds aan dat de omschakeling 

naar het CGO-concept niet voor iedereen evident is, zeker niet voor de deeltijdse collega's, vaak zonder 

pedagogisch-didactische opleiding. Maar fundamentele weerstanden zijn er kennelijk niet. 

 

De visitatie van 2003-2004 heeft geleid tot een grondige structurele aanpassing van het opleidingsprogramma, 

met onder meer de oprichting van de afstudeerrichting Schoentechnologie voor Sport en Revalidatie. 
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Er is een bijkomende curriculumhervorming aangekondigd voor het academiejaar 2009-2010, mede op basis van 

enquêtes van de belanghebbenden. De grote beginselen met betrekking tot contacturen, stagevolume en de 

verhouding tussen gemeenschappelijke en opleidingsspecifieke onderdelen blijven bestaan. Enkele nieuwe 

aanpassingen op microschaal werden alvast aangekondigd en aan de commissie beargumenteerd. Het gaat 

hierbij vooral om verschuivingen van opleidingsonderdelen en –activiteiten op de verticale lijn, zoals 

informatievaardigheden en werkplaatstechnologie. Ook worden de studiepunten van enkele opleidingsactiviteiten 

herzien en wordt een apart opleidingsonderdeel casuïstiek in het derde jaar in het vooruitzicht gesteld. Hiermee 

komt men tegemoet aan signalen van studenten en alumni tijdens de visitatie. 

 

De commissie erkent de algemene aandacht voor permanente onderwijsontwikkeling maar adviseert de 

wenselijke aanpassingen ook sneller in het programma te integreren. 

 

De samenwerking met de Nederlandse partner (Fontys) wordt als een verrijking beschouwd, ook op het vlak van 

programmaontwikkeling en cultuurvermenging. Ook uit het lidmaatschap van ISPO en de deelname aan 

internationale vakbeurzen en symposia en bedrijfsbezoeken, onder andere de tweejaarlijkse wereldbeurs voor 

orthopedie in Leipzig, moet de belangstelling blijken voor wat internationaal broeit en groeit. De commissie 

waardeert deze inspanningen, die getuigen van een gezonde visie met betrekking tot verdieping van inzichten via 

internationale contacten op het vakdomein. Toch kan meer aandacht geschonken worden aan het expliciteren 

van duidelijke doelen en een stevig gestructureerd internationaliseringbeleid. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie stelt voor meer kansen te geven aan interdisciplinaire samenwerking. 

 

De commissie stelt voor het competentiegerichte concept sterker te operationaliseren in het programma,de 

curricula, de leermiddelen, het toetsbeleid, enz. 

 

De commissie stelt voor de competentiematrix verder uit te werken met gedragsindicatoren en het beoogde 

beheersingsniveau. 

 

De commissie stelt voor de wenselijke aanpassingen van het programma sneller te implementeren. 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding richt zich naar de hogeschoolvisie op vlak van geleidelijke ontwikkeling van inzichten en 

vaardigheden. In de eerste opleidingsfase wordt geïnvesteerd in een gemeenschappelijk basisprogramma, in de 

volgende fase worden meer geïntegreerde toepassingen aangeboden en in de derde opleidingsfase worden de 

opdrachten complexer, zowel qua vakinhoudelijke benadering, als qua zelfstandige verwerking. Het opstellen van 
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cursussen en praktijkafleidingen gebeurt in onderlinge afstemming door docententeams, met aandacht voor 

recente vakliteratuur. 

 

Van meet af aan leren de studenten efficiënt kennisbronnen (ook op elektronische databanken) verwerken en 

deze informatie via kritische reflectie op zelfstandige basis ontwikkelen. In het zelfevaluatierapport wordt voor 

deze vaardigheid een spilfunctie toegekend aan het opleidingsonderdeel communicatie- en informatie-

vaardigheden. Net daarom verbaast het de commissie dat uitgerekend dit opleidingsonderdeel in de 

aangekondigde curriculumaanpassing doorgeschoven wordt naar het tweede opleidingsjaar. 

 

De aangeleerde vaardigheden in communicatie en basissoftwarepakketten worden geïntegreerd in andere 

vakken, om het beroepsmatig functioneren te ondersteunen. Daarbij wordt rekening gehouden met de informatie 

die de contacten met het werkveld opleveren, vooral naar aanleiding van de stages.  

 

Ook bedrijfsbezoeken en seminaries houden de bedrijfskennis van studenten actueel, terwijl zij tevens aanzetten 

zijn tot levenslang leren. Ontwikkelingen op het werkveld stromen ook door via de inbreng van gastdocenten, van 

werkveldvertegenwoordigers op projectdagen en via contacten met beroepsverenigingen. Zo is de 

stagecoördinator van de afstudeerrichting Schoentechnologie voor sport en revalidatie berstuurslid van de 

beroepsfederatie, waardoor de opleiding en dus ook de student dicht bij de bron zit. Een andere docent is lid van 

ISPO België. En niet te vergeten: een aantal collega’s staan zelf in de praktijk. In het opleidingsonderdeel 

klinische seminaries is er direct contact met patiënten. Docenten en studenten hebben toegang tot uitgebreide 

databanken en ook de mediathecaris houdt de vinger aan de pols wat de aanvulling van relevant, recent 

materiaal betreft.  

 

De commissie waardeert de stimuli om studenten oordeelkundig gebruik te laten maken van de diverse media 

evenals van de andere kansen om zich professioneel te herbronnen.  

 

De commissie suggereert anderzijds de zorgkunde wezenlijk in het curriculum te integreren en de studenten ook 

tijdens de stage met cliënten te laten werken. Als groeiend zorgdeskundige zal de professionele bachelor moeten 

worden getraind in anamnese, zorgplan, evaluatie. Ook zou communicatie met een specialist, patiënten, andere 

leden van het multidisciplinaire team en collegae best meer aandacht krijgen. Het is daarom wenselijk , om zowel 

in de opleiding als tijdens de stage het aantal interdisciplinaire contacten op te voeren. 

 

De Katholieke Hogeschool Kempen heeft zich de aanbevelingen van de vorige visitatie met betrekking tot 

toegepast onderzoek ter harte genomen door een kader te scheppen (onderzoeksraad, onderzoekscoördinator) 

voor gerichte onderzoeksactiviteiten en de doorstroming van de effecten naar het onderwijs. De vernieuwde visie 

op permanente vorming, levenslang leren, dienstverlening en onderzoek, waarbij de strategische doelen ten 

gronde werden bijgestuurd, is neergelegd in een lijvig document. Dit ontwerp ligt volgens de algemeen directeur 

momenteel voor, ter bespreking in het directiecomité. In het voorstel worden ook meetbare indicatoren uitgezet. 

Een en ander is het gevolg van de beleidsdagen die de hogeschool organiseert. Daarop werden speerpunten in 

onderzoek met betrekking tot drie excellentiedomeinen gedefinieerd. 12 % van de hogeschoolmiddelen worden 

nu geïnvesteerd in onderzoek.  

 

In het eigen departement is vooral biomedische technologie een belangrijke onderzoekslijn. Het MOBILAB (voor 

ganganalyse, voetdrukmetingen, en dergelijke meer) is het paradepaardje (zie ook 4.1). De opleiders beseffen 

dat de professionele bachelor in de praktijk zijn eisenprogramma zal moeten staven aan de hand van 

wetenschappelijk onderzoek. Ideeënuitwisseling, discussie, argumentatie en effectief onderzoek houden dit besef 

warm. Toegepast wetenschappelijk onderzoek kan voor de opleiding immers een sterke troef zijn, indien ook de 

intrinsieke voordelen helder geëxpliciteerd worden en meer structureel in de opleiding ingepast worden. 

Sporadische initiatieven waarbij studenten hun eindwerk op onderzoek betrekken en de toegenomen 

inspanningen om de kansen van MOBILAB via demo’s en in de praktijk geïntegreerde metingen sterker te 

benutten, bevestigen de omslag, alvast in de intenties. Dat de integratie van MOBILAB nog in een zeer pril 

stadium verkeert, blijkt namelijk ondermeer uit de courante eindwerkbenadering. De studenten zouden ook tijdens 

het normale lesprogramma nog meer kennis moeten kunnen maken met MOBILAB. Niettemin, dat deze 
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professionele bacheloropleiding het voortouw neemt op het vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek, 

verdient volgens de commissie alle lof; nu komt het erop aan de MOBILAB-activiteiten nog sterker te laten 

renderen door een nog meer structurele inpassing in het curriculum. 

 

De docenten melden dat door nauwe samenwerking met een sportschoenengigant uit de regio een aantal 

onderzoeksanalyses ook een dienstverlenend karakter zullen krijgen. 

 

De aandacht voor werkveldervaring wordt uiteraard vooral gevoed door de stages: in het tweede opleidingsjaar 

observeren de studenten tweemaal gedurende vier weken de beroepstoepassing in twee verschillende bedrijven. 

In het derde jaar laten de studenten zich gedurende 18 weken (vier dagen per week) als begeleide kracht 

inschakelen in het bedrijfsproces van een (schoen)orthopedisch bedrijf. Het eindwerk van de derdejaars wordt, 

als apart opleidingsonderdeel, bij voorkeur gekoppeld aan deze prille werkervaring. De contacten tussen 

begeleidende docenten en stagementoren uit het bedrijf leveren inspirerende ideeën op.  

 

De algemene afspraken in verband met stage en eindwerk zijn beschikbaar op Toledo, de concrete uitwerking is 

gebundeld in een stagemap. Richtlijnen voor inhoud en vormgeving van het eindwerk zijn vervat in het 

hogeschooldocument ‘Stijlwijzer’. Na een informatiesessie geven tweedejaars hun voorkeur door voor een 

stageplaats (op een aangeboden keuzelijst). Op het einde van het tweede jaar krijgen ze een toelichting bij een 

uitgebreide stagebundel met betrekking tot stage en eindwerk in het derde jaar. Ook internationale stages zijn 

mogelijk; hier verloopt de procedure getrapt via de hogeschoolverantwoordelijke internationalisering over het 

departement naar de opleiding. 

 

De stages nemen respectievelijk 15 en 24 studiepunten in beslag, het eindwerk 8 studiepunten. 

 

Stageplaatsen worden via prospectie en informatie-uitwisseling vastgelegd; daarbij onderzoekt de 

stagecoördinator meteen of een koppeling met een eindwerk mogelijk is. De afspraken worden geformaliseerd 

met een stagecontract volgens een hogeschoolstandaard. De toekenning van de stageplaats door de 

stagecoördinator gebeurt in overleg met de studenten. De praktische opvolging is in handen van de 

stagebegeleider. De student wordt bij z’n stageopdracht begeleid door een mentor uit het bedrijf, er zijn 

anderzijds ook bezoeken en mail- of telefonische contacten met de stagebegeleider uit de opleiding.  

 

Er is een departementale procedure om de stageplek op kwaliteitsparameters te beoordelen. Hierop wordt ook de 

evaluerende feedback door studenten betrokken. Door de studentenaangroei neemt de druk toe, zowel op het 

aantal stageplaatsen als op de stagebezoeken door docenten. De opleiding wil het eerste gegeven bespreekbaar 

maken in een geformaliseerd overleg (opleidingscommissie) en het tweede probleem oplossen door de 

begeleiding evenwichtiger te spreiden over meer docenten. 

 

De werkveldvertegenwoordigers zijn tevreden over de informatieverschaffing met betrekking tot hun rol bij de 

stages. Ook staan ze volledig achter het huidige stageconcept. Ze zijn geen voorstander van een stage-

uitbreiding ten koste van de theoretische basiskennis; een eventuele aanvullende stage na het afstuderen in 

aansluiting op de opleiding, met het oog op de RIZIV-erkenning vinden ze wel zinvol. Ook zijn ze voorstander van 

een uitbreiding en verlenging van bedrijfsbezoeken in het eerste jaar, en van meer aandacht voor typische 

bedrijfsvaardigheden, zoals de maat nemen. Ze suggereren voorts dat ook docenten hun technische 

vaardigheden (bijvoorbeeld lastechnieken) up to date houden en dat de opleiding behandelkamers zou inrichten 

om echte patiënten doeltreffend op te vangen. Tijdens de gesprekken maken de departementale leidinggevenden 

duidelijk dat ze aandacht schenken aan de talrijke vragen uit het werkveld, maar dat het niet eenvoudig is om 

deze altijd snel op te volgen. 

 

De afgestudeerden blikken op de stages vooral terug als ‘eyeopeners’; omdat er zo’n brede waaier in het aanbod 

is, kan de opleiding niet breed genoeg oriënteren. Zij vinden de praktijkopleiding nog wat te beperkt als 

voorbereiding op de stages; met name specifieke vaardigheden, zoals anamnese en de behandeling van de 

bovenste ledematen, worden volgens hen nog te weinig aangeleerd. Reflecteren over het stageleren is volgens 
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hen best een moeizaam proces, maar als stagiair word je wel snel geconfronteerd met de praktijkkloof die je te 

overbruggen hebt. 

 

Aansluitend op de opleiding lopen de afgestudeerden doorgaans nog gedurende twee jaar een aanvullende stage 

na het afstuderen om een RIZIV-erkenning te verwerven. Als ze daarna met gunstig gevolg een (technisch) 

mondeling orthopedisch-technisch bevoegdheidsexamen afleggen, krijgen ze een certificaat met een 

erkenningsnummer. Dan hebben de verzekerde patiënten recht op terugbetaling van de verstrekkingen, zoals 

bepaald in de wet op de ziekteverzekering. 

 

Afrondend waardeert de commissie de stageorganisatie en de bekommernissen hieromtrent van de opleiding. De 

commissie vindt met name de koppeling van de opleiding aan de beroepspraktijk via stages, al van in het tweede 

opleidingsjaar, een sterk punt. 

 

Voor het bepalen van het eindwerk, bij voorkeur gekoppeld aan een orthopedische/technische probleemstelling, 

vinden drie partijen elkaar in een gemeenschappelijke benadering: de mentor, de stagiair en de begeleidende 

docent. De koppeling van stage en eindwerk biedt de student de kans om competenties gericht te ontwikkelen en 

onderzoeksvaardigheden te laten renderen op een functionele onderzoeksvraag, dat is althans het opzet.  

 

De opleiding onderscheidt nochtans drie soorten eindwerken: beschrijvend, vergelijkend, onderzoekend. De 

commissie heeft vragen bij het eerste type, dat door de opleiding ondertussen zelf in vraag wordt gesteld, een 

bijsturing van het opzet wordt aangekondigd. 

 

Volgens de werkveldvertegenwoordigers zou het eindwerk sterker mogen samenhangen met de reële behoeftes 

van het stagebedrijf. Ook de alumni bevestigen dit: de richtlijnen volstaan wel op zich, maar het is niet evident als 

student zelf een onderwerp aan te brengen; consequent opdrachtgestuurd en geïntegreerd onderzoek in de 

bedrijfscontext zou een stap voorwaarts zijn. Wel is het zo dat kleinere bedrijven zelf geen onderzoeksmentaliteit 

of –capaciteit hebben. In zo’n geval zou de opleiding volgens de afgestudeerden best zelf suggesties doen. 

Volgens de eindwerkbegeleiders wordt een functionele koppeling van het eindwerk aan de stageplek belemmerd 

door een aantal factoren: studenten kiezen eerst een eindwerkonderwerp en laten dan praktische voordelen 

(zoals ligging van de stageplaats) doorwegen bij de bedrijfskeuze in plaats van de functionaliteit van hun 

themakeuze, maar ook bedrijven zijn niet altijd even toeschietelijk bij het toevertrouwen van machines aan 

stagiairs en het prijsgeven van bedrijfseigen productiemethodes. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert de mogelijke leerwinst via MOBILAB sterker te laten renderen door de 

onderzoekprocessen en -resultaten structureel in te passen in het opleidingsprogramma. 

 

De commissie adviseert in het eindwerkproces de relevantie en innovatie bewaken door als opleiding zelf 

onderwerpen voor te stellen. 

 

De commissie adviseert de taak van de zorgkundige binnen de medische component sterker in het programma 

onder te brengen. 
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Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Als opbouwprincipe voor het opleidingsprogramma gold de samenhang van de competenties uit het 

structuurdecreet en van de specifieke beroepscompetenties. Zowel voor de theoretische onderbouwing als voor 

de praktijkvaardigheden wordt vertrokken van een brede basis. Specialisatie en gerichtheid op 

beroepstoepassing nemen geleidelijk aan toe, om uit te monden in een ruime en directe inbedding in de 

bedrijfsrealiteit: de derdejaarsstage. Tot vandaag werd die 18-weken stage in het eerste semester voorzien. In de 

toekomst zal zij naar de eindfase verplaatst worden en zo het echte sluitstuk van de opleiding vormen. Door die 

verschuiving zullen de stagiairs hun stageopdrachten ook beter voorbereid opnemen en zo vormt de stage een 

mogelijke aanloopsteiger naar een bedrijfscontract. 

 

De Fontysstudenten zijn niet zo tevreden over de samenhang tussen hun propedeuse en het eerste jaar aan de 

Katholieke Hogeschool Kempen, wegens de overlapping van een aantal algemene technische vaardigheden, 

vooral voor anatomie en mechanica. Uit de gesprekken blijkt ook dat er nog geen sprake is van een geïntegreerd 

teamoverleg tussen beide hogescholen, aangezien de fysieke band beperkt is tot één contactdocent. Volgens de 

departementale leidinggevenden wegen ook de cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland op het 

gemeenschappelijke overleg. Echte docentenmobiliteit zou hier afgeremd worden door wettelijke problemen en 

praktische bezwaren. De verantwoordelijken beseffen dat een structureel sterker onderbouwde samenwerking 

ook effecten zou moeten krijgen op de programmaopbouw en dat het uitpuren van de kwaliteiten uit beide 

opleidingen een win-winsituatie zou moeten opleveren. Daarom is een hechtere en meer concrete samenwerking 

gepland. De docenten grijpen tijdens de gesprekken het gegeven van de bilaterale samenwerking aan om hun 

trots te verwoorden over hun rol bij de culturele integratie van de Vlaamse en de Nederlandse studenten, volgens 

hen een duidelijke meerwaarde voor de opleiding. 

 

Ondanks de kinderziektes van het prille samenwerkingsverband, heeft de commissie waardering voor de intenties 

van de opleiding om de samenwerking te optimaliseren. De commissie erkent overigens de logische competentie-

opbouw in het programma.  

 

De opleidingsonderdelen zijn vaak onderverdeeld in onderwijsactiviteiten, dit op advies van opleidingsteams 

tijdens de programma-aanpassingen naar aanleiding van het flexibiliseringsdecreet. Deze onderverdeling maakt 

het mogelijk op een verantwoorde manier credits toe te kennen. 

 

De opleiding biedt geen keuzevakken aan. Er is enkel een opsplitsing in twee afstudeerrichtingen vanaf het 

tweede opleidingsjaar. De studenten worden op die varianten voorbereid met infosessies in het eerste jaar. Al 

blijft het aantal studenten voor de nieuwe afstudeerrichting Schoentechnologie voor Sport en Revalidatie beperkt 

tot een vijftal, toch zijn er geen kritische drempels voor het organiseren ervan, omdat de richting een antwoord 

biedt op een sterke vraag uit het werkveld. 

 

Zoals overal in Vlaanderen heeft de hogeschool de verstrekkende maatregelen tot flexibilisering 

geïmplementeerd in aangepaste, geïndividualiseerde trajecten, de zogenaamde GIT’s. Er zijn nu 

diplomacontracten en creditcontracten. De studenten die ervoor in aanmerking komen, stellen onder begeleiding 

van een trajectbegeleider een individueel programma op en leggen dit voor aan de opleidingscoördinator. Zij 

moeten zich voor de invulling wel richten naar de roostering van het modeltraject. Er is een soepele regeling voor 

het volgen van de praktijksessies in het eerste jaar, omdat er voldoende groepen zijn die een leswisseling 

mogelijk maken. Het principe van inhoudelijke volgtijdelijkheid wordt bij de trajectkeuze voldoende bewaakt. De 
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trajectbegeleiders betrekken dit principe steeds bij hun adviezen, zonder daarom een veto te hanteren. Door de 

sterke praktijkgerichtheid van de opleiding is het niet evident om studenten met een examencontract op te 

vangen.  

 

De flexibilisering bemoeilijkt de organisatie van vakoverschrijdende projecten, omdat GIT-studenten niet zonder 

meer de dagindeling van de normstudenten kunnen overnemen. Ook is het niet vanzelfsprekend hen in dezelfde 

mate te informeren en op te volgen. Gelukkig biedt Toledo een steeds beter alternatief op vlak van 

informatieverstrekking. De studenten waarderen tijdens de gesprekken overigens de flexibiliteit en de 

duidelijkheid vanuit de organisatie 

 

De commissie is van oordeel dat de opleiding prijzenswaardige inspanningen heeft geleverd om flexibele 

leertrajecten te organiseren, zonder dat de samenhang van het programma in het gedrang komt. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aan de Katholieke Hogeschool Kempen om samen met Fontys een oplossing te vinden voor 

de overlappingen tussen de propedeuse van Fontys en het eerstejaarsprogramma van de opleiding orthopedie in 

Geel. 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: tenminste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal wordt dus een opleidingsprogramma 

georganiseerd van 180 studiepunten en voldoet de opleiding hiermee aan de formele eisen met betrekking tot de 

minimale studieomvang van een professionele bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Ter opvolging van de associatiewerkgroep studietijdmeting worden de studietijdmetingen, volgens de methodiek 

van het tijdschrijven, ingepland in een rotatieschema van studentenbevragingen. De Katholieke Hogeschool 

Kempen is sedert vijftien jaar een pionier in de systematisering van de studietijdmeting en het departement 

Gezondheidszorg en Chemie heeft een vertegenwoordiger in de hogeschoolwerkgroep, die tevens 

verantwoordelijk is voor de organisatie en de verwerking van de metingen. 

 

De bestede studietijd werd voor de drie opleidingsjaren gemeten in 2005-2006. Ook de spreiding van de studietijd 

over het academiejaar en de verdeling van de bestede tijd per opleidingsonderdeel en onderwijsactiviteit over de 

contacturen en de uren zelfstandig werk werden onderzocht. De resultaten werden gepresenteerd en besproken 

in enkele opleidingsvergaderingen. 

 

De globale resultaten geven weer dat de bestede studietijd door de eerstejaars tegen de bovengrens aanleunt, in 

het tweede jaar zijn er wel substantiële afwijkingen en wordt de studie eerder als zwaar ervaren; dat blijkt ook uit 

de visitatiegegevens van Fontys. In het derde jaar blijkt de begrote studielast voor het eindwerk een 

onderschatting ten overstaan van de realiteit. De andere afwijkingen geven een onderbesteding van het begrote 

volume weer. Recenter onderzoek (2007-2008), met name een studieperceptiemeting via een online bevraging 

van eerstejaars, is inmiddels afgerond maar de resultaten werden nog niet besproken.  

 

De opleiding plant een bespreking ten gronde van de gegevens die grote afwijkingen tonen. Een herschikking van 

het curriculum is dan een mogelijke bijsturing. Trajectbegeleiders zullen korter op de bal spelen, zodat studenten 

de studie ook sneller oppakken. Het is de commissie opgevallen dat er verschillen van mening zijn over de 

relevantie van de metingen; die moeten natuurlijk betrouwbare informatie opleveren. 

 

Uit gesprekken met de studenten blijkt dat de Nederlanders door een aanpassingsperiode heen moeten, omdat 

de hoeveelheid leerstof en het aantal contacturen hun ervaringen in het thuisland overtreffen. Vormen van 

begeleid zelfstandig leren en de daaraan gekoppelde opdrachten hebben hun piekmomenten, vooral in het 

tweede semester. Een aandachtspunt is ook dat de opdrachten pas na een aantal weken op Toledo geplaatst 

worden. Die signalen hebben overigens de docenten bereikt. Deze hebben meer aandacht voor overzichtelijkheid 

en transparantie toegezegd. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie stelt voor de verschillen tussen begrote en gemeten studietijd op te heffen door concrete 

initiatieven. 
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Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiders bieden een ruime waaier van werkvormen aan, die overigens opgenomen zijn in de ECTS-fiches. 

Behalve de gevarieerde werkvormen in de contacturen, wordt de opleidingspraktijk oordeelkundig aangevuld met 

studiebezoeken en externe seminaries. In het eerste opleidingsjaar wordt vaker gekozen voor de eerder klassieke 

benadering, met hoorcolleges voor grote groepen en meer individuele begeleiding in praktijkgerichte onderdelen. 

Dit alles wordt aangevuld met ondersteunende trajectbegeleiding, vooral voor studenten met geïndividualiseerde 

trajecten. In de volgende fases wordt, gezien de beoogde hogere beheersingsniveaus van de competenties, meer 

aandacht geschonken aan complexere leeractiviteiten zoals (begeleid) zelfstandig leren en groepsdynamische 

processen. Voor de zelfstandige opdrachten krijgen de studenten feedback tijdens de lessen, zodat ze van elkaar 

kunnen leren. Zoals reeds aangegeven in 2.5 signaleren studenten in verband met die individuele en 

groepsopdrachten overbelasting op piekmomenten (zie ook 2.5). 

 

De keuze van de werkvormen houdt verband met de te bereiken competenties. De docent beslist hier vrij 

autonoom over, rekeninghoudend met de inhoud, de doelgroep, eerdere ervaringen en de groepsgrootte. 

Ook al is het aanbod aan werkvormen inderdaad gevarieerd en grotendeels aangepast aan de 

noodwendigheden, toch stelt de commissie dat de diverse werkvormen nog consequenter vanuit de oogmerken 

van competentiegestuurd leren aangewend moeten worden. Tijdens gesprekken met studenten werd namelijk 

duidelijk dat de vermelde variaties ook te maken hebben met de wisselende didactische competenties van de 

docenten. 

 

Bovendien moeten de didactische concepten van de Katholieke Hogeschool Kempen en Fontys naast elkaar 

gelegd worden, met het oog op een sterkere afstemming. De opleiding is zich overigens bewust van deze 

noodzaak. Positief is dat de discussie over werkvormen (zoals de projectmatige aanpak) op de studentenraad 

gevoerd kan worden. De studenten zijn overigens in het algemeen tevreden over de geboden interactiekansen, 

die vooral de Nederlanders grijpen. 

 

Door de aanzwellende groepsgrootte is de druk op de organisatie van oefensessies toegenomen; dit heeft ook te 

maken met overbezetting van lokalen en beschikbaarheid van docenten. Daardoor worden ’s avonds ook 

praktijklessen aangeboden. De studenten die aangewezen zijn op openbaar vervoer, ervaren dit als een 

probleem. Anderzijds appreciëren de studenten de spreiding van de praktijklessen over de week. 

 

Er is een stevige logistieke ondersteuning om het leren van de student te laten renderen. Behalve de logische 

evolutie (in het kader van CGO) naar meer activerende werkvormen, zelfstandig leren en vakkenoverschrijding, 

wordt ook het elektronische leerplatform Toledo steeds meer ingepast in de didactische praktijk, zij het dan vooral 

als communicatiemedium voor wie op afstand geïnformeerd wil blijven. De studenten tonen zich tijdens de 

gesprekken opgetogen over het gebruiksnut van het medium. De tool biedt nochtans meer mogelijkheden en zou 

volgens de commissie sterker aangewend mogen worden voor het (leren) leren op zich, individueel en via 

communities. 

 

Volgens het zelfevaluatierapport sluiten de onderwijsmiddelen aan bij het didactisch concept, de competenties en 

de karakteristieken van de studenteninstroom. Er zijn eigen cursussen en handboeken, die in overleg met andere 

collega’s geselecteerd worden met het oog op hun functionele kwaliteit in relatie tot de vakdoelen. Docenten 

kunnen zich op eigen houtje bijscholen op het vlak van cursusontwikkeling en –redactie; de ‘KHKempen-
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Stijlwijzer’ standaardiseert de lay-out en er wordt een gemeenschappelijk aanmaaksjabloon in het vooruitzicht 

gesteld.  

 

De commissie stuitte bij haar analyse van het leermateriaal op opmerkelijke verschillen, zowel qua vormgeving 

als qua niveau. Een aantal cursussen zijn beperkt tot powerpoint presentaties en lang niet voor alle vakken 

worden ondersteunende handboeken of cursussen aangeboden. Tijdens de gesprekken blijkt anderzijds dat die 

presentaties wel vaak ondersteuning bieden aan handboeken, die op zich dan wel up to date zijn. De praktijk 

wordt verantwoord als een drukmiddel om absenteïsme tegen te gaan. De studenten ervaren zo een extra 

voordeel bij het bijwonen van de lessen, maar ze vinden het ook vervelend dat ze de draad verliezen bij lesuitval 

buiten hun wil om. 

 

Een aantal cursussen is in de aangeboden vorm moeilijk instudeerbaar en vaak niet gekaderd binnen een 

samenhangend geheel. Vaak ontbreken inhoudstafel en referenties. Over het algemeen bieden de 

cursusconcepten weinig sporen van een activerende aanpak die de student kan stimuleren tot kennisconstructie. 

De ‘overkoepelende’ cursussen (RZL, deontologie, psychologie,…), die ook voor andere doelgroepen (zoals 

ergotherapie) bestemd zijn, worden te weinig toegesneden naar de eigen context van orthopedie. Voor de 

vakspecialismen is er anderzijds een goede balans tussen de medische en de technische component. 

 

De studenten zijn tevreden over de wijze en de snelheid waarmee cursussen verstrekt worden. Ze appreciëren 

ook dat de meeste handboeken wel aangeraden, maar niet opgelegd worden, wat een niet te versmaden 

besparingsfactor oplevert. 

De afgestudeerden grijpen niet terug naar de leermiddelen voor ondersteuning bij de uitoefening van het beroep; 

dit wijst erop dat de basiskennis stevig verankerd is en voor nieuwe technieken vinden ze het handiger 

ondersteuning te vragen bij een collega op de werkvloer. 

 

Uit de documenten valt af te leiden dat collega’s of werkveldvertegenwoordigers door kritische feedback op de 

gebruikte leermiddelen borg staan voor de kwaliteit. Maar uit de gesprekken blijkt dat het voorlopig eerder een 

impliciete verwachting is dat er samengewerkt wordt en dat men veel verwacht van de opleidingscommissie als 

toezichthouder van de kwaliteit en de actualiteit. De commissie stelt vast dat gaandeweg het verwachtingspatroon 

ten aanzien van de opleidingscommissie behoorlijk opgeschroefd wordt. Belangrijker is wellicht dat de 

onderwijsraad van het departement deze processen bewaakt. Bovendien valt op dit vlak ook meer 

disseminatierendement te halen uit de tweejaarlijkse onderwijsdag en uit functioneel gestuurde navorming. 

 

Een goed punt is de behoorlijke transparantie: docenten kunnen cursussen inkijken op de gemeenschappelijke 

schijf. Ook geven de docenten tijdens de gesprekken aan dat het optimaliseren van de cursussen via de 

ondersteuning van het toetsbeleid een prioriteit is waarvan ze absoluut werk zullen maken. 

 

De commissie adviseert de cursussen, na een analyse van de bestaande praktijk, sterker op elkaar af te 

stemmen - zowel vormelijk als inhoudelijk - en meer aandacht te schenken aan het integratieprincipe.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opmerkelijke niveauverschillen tussen de cursussen weg te werken. 

 

De commissie vraagt een cursusbeleid op te zetten, waarbij vooral aandacht geschonken word aan 

studeerbaarheid en actieve verwerking. 

 

De commissie vraagt als team de didactische aanpak meer te richten naar een interactieve toepassingen. 
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Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Er worden drie examenperiodes voorzien (januari/februari, juni en augustus/september). Zowel docententeams 

als individuele docenten maken de evaluatievormen bij aanvang van het academiejaar bekend. Enkel na 

goedkeuring door de studenten kunnen deze nog gewijzigd worden. Voor het vastleggen van het examenrooster 

wordt een vastgelegde procedure gevolgd, waarbij de studenten en de docenten betrokken zijn. Bij overlappingen 

kunnen voor studenten met geïndividualiseerde trajecten afwijkingen toegestaan worden. Ook bij uitval wegens 

ziekte kan de student met ondersteuning van de ombudsdienst de verloren examendag recupereren. Voor 

studenten met functiebeperkingen zijn de faciliteiten vastgelegd. 

 

Een breed spectrum van evaluatievormen, neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling en in de ECTS-

fiches, zou aansluiting bieden bij de beoogde competenties en de toegepaste werkvormen. Voor een aantal 

opleidingsonderdelen, onder andere de praktijk, is permanente evaluatie voorzien, dit impliceert de verplichte 

aanwezigheid van de studenten, wat gezien de flexibilisering voor GIT-studenten niet evident is. De vorm, de 

inhoud en de evaluatiecriteria worden voorafgaand aan de examens bekend gemaakt, vooralsnog eerder op 

informele wijze. Volgens de opleiding groeit anderzijds de cultuur om de toetsing collegiaal te benaderen. 

 

De voorwaarden om te slagen zijn uitgeschreven in het examenreglement; ze zijn sedert 2005-2006 voor de hele 

hogeschool van kracht. Predeliberaties gaan aan de feitelijke deliberatie vooraf. De examencommissie delibereert 

telkens wanneer de student een volledig programmajaar afgewerkt heeft. Gedeeltelijke uitslagen worden na een 

examenperiode voorlopig gearchiveerd en bekend gemaakt. 

 

Alle relevante informatie in verband met de examens en deliberaties worden voor de docenten transparant via 

expliciete richtlijnen. De puntenverdeling wordt op de examenkopijen uitgezet, op vraag van de studentenraad. 

Na de puntenbespreking (voor de eerste examenperiode) en na de deliberaties krijgen de studenten een rapport 

met de scores per opleidingsonderdeel en –activiteit, alsook een vermelding van de behaalde credits. Follow-up 

is mogelijk via een georganiseerde nabespreking van de examens, met het oog op een meer efficiënte 

studieaanpak of heroriëntering. 

 

Het examenreglement is een permanent besprekingspunt in een daartoe bevoegde werkgroep met 

vertegenwoordigers uit alle departementen. Eventuele wijzigingen worden, na goedkeuring door de Raad van 

Beheer, bekendgemaakt en toegelicht in de docentenraad, de studentenraad, de departementale raad en op 

personeelsvergaderingen. 

 

De hogeschool heeft in 2004-2005 een intern navormingsaanbod georganiseerd met het oog op 

competentiegericht opleiden en evalueren. 

 

Een pluspunt is dat de evaluaties geregeld op hun kwaliteit door studenten beoordeeld worden en dat de 

docenten de examens van hun collegae kunnen vinden op een gemeenschappelijke schijf. En er dient gezegd dat 

het aantal betwistingen quasi nihil is. 

 

Tijdens de visitatie verwijst de opleiding naar de implementatie van het toetsbeleid, in die zin dat het 

hogeschoolbeleid terzake nog vertaald dient te worden naar de opleidingen. De commissie heeft inderdaad 

vastgesteld dat de evaluaties nog niet sporen met het competentiegerichte opleidingsconcept. Op dat vlak is er 
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behoefte aan docentenvorming. Ook het gegeven van de eerder wisselvallige kwaliteit van de examens illustreert 

dat het geactualiseerde toetsbeleid nog niet geoperationaliseerd is op opleidingsniveau. Tijdens de gesprekken 

erkent de opleiding dat het opvoeren en bewaken van de toetskwaliteit een prioriteit dient te zijn. Ook de 

docenten zijn er zich van bewust dat het huidige toetsbeleid nog niet adequaat rendeert. Studenten zien soms 

verschillen tussen het gewicht van cursusonderdelen tijdens het jaar en het aandeel ervan in de toetsing. Zij 

geven ook mee dat er heel wat verschillen zijn op het vlak van transparantie en aanpak: sommige docenten 

plaatsen voorbeeldvragen op Toledo, anderen niet. Kennisvragen zijn dominant, ook multiple choice, 

inzichtsvragen en toepassingen komen voor. Maar de studenten ervaren het ontbreken van een casusgerichte 

aanpak als een gemis. En de Nederlanders moeten wennen aan de meer gesloten benadering van de toetsing 

(geen formuleondersteuning, slechts zelden een openboek benadering). 

 

De commissie heeft kunnen vaststellen dat het niveau, zeker van de kennistoetsen, aan de eisen voldoet. 

Bij de stage- en eindwerkevaluatie zijn ook externen betrokken. Tot voor kort was de beoordeling door de 

stagementor bepalend voor de stagescore; door het gebrek aan beoordelingsconsistentie over de stageplekken 

heen is zijn rol nu teruggeschroefd. Over het algemeen blijkt de stage-invulling, ondanks formele afspraken, sterk 

te verschillen. De stage biedt nog te vaak een vorm van occasioneel leren aan en mikt te weinig op gestuurd 

leren , waarbij zowel de werk- als leerbegeleiding ondersteuning bieden. Ook qua transparantie en 

studentenparticipatie vertonen de stagebeoordelingen grote verschillen. De stagebeoordeling zou nochtans een 

goede toetssteen zijn voor de kwaliteit van het stagebedrijf, de mentor en de student. De commissie meent dat 

het stageconcept aan een heroriëntering toe is, een verruiming naar het multidisciplinaire dringt zich op. Bij de 

beoordeling zou de driehoek mentor-student-stagebegeleider ten volle moeten renderen. De opleiding laat zich 

voor de leerbegeleiding en de procestoetsing best inspireren door andere departementen, zoals de 

lerarenopleiding, die met een reflectieve portfolio de student sterker richten naar de ‘learning outcomes’, waarbij 

reflectie op handelingsbekwaamheid essentieel is. Het ‘stagedagboek’ is nog te zeer opgevat als een controle-

instrument en staat nog ver af van een competentie gerelateerd portfolio. 

 

De studenten vinden de eisen voor stage en eindwerk eerder laag, volgens de begeleiders heeft dit eerder te 

maken met de tegemoetkomende houding van de mentoren, die vaak al tevreden zijn als de stagiair onopvallend 

meeloopt in het werkproces.  

 

De opleiding buigt zich ook over de eindwerkbeoordeling, ondanks de globaal genomen goede scores. De 

opleiding is alvast niet geneigd om het 50/50 model (verhouding proces- en productscore) voor de scriptie over te 

nemen, vanuit de overtuiging dat dit een onderwaardering van het product zou meebrengen. 

 

De commissie stelt vast dat de organisatie van de toetsing leidt tot een globale tevredenheid van studenten, 

docenten en stage- en eindwerkbegeleiders. Ook waardeert ze de intenties van de opleiding om, in samenhang 

met de hogeschoolprioriteit, via het geschetste toetsbeleid, de kritische signalen te ondervangen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie dringt erop aan werk te maken van een toetsbeleid dat een aantal tekorten opheft: de tijdige 

transparantie, de relevantie van de vragen, en vooral het accent op het competentiegerichte. 

 

De commissie dringt erop aan de stagebeoordeling te stroomlijnen, zodat alle studenten bij de beoordeling 

aanwezig zijn, met duidelijke richtlijnen voor de mentoren, gekoppeld aan gedragsindicatoren. 
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Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bachelor. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een 

wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding respecteert de decretale regels met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden. Ze zijn ook 

opgenomen in het onderwijs- en examenreglement. Er worden geen specifieke verwachtingen ten aanzien van 

vooropleidingen geformuleerd. De geïnteresseerden krijgen wel te horen dat een minimum aan handigheid 

meegenomen is. Ook wordt op info- en opendeurdagen expliciet aandacht geschonken aan bepalende 

beroepsfacetten en attitudes van de orthopedist, zodat de abituriënt zich een realistisch beeld kan vormen van 

het beroep waartoe de professionele bachelor orthopedie wordt opgeleid. De commissie vraagt zich af in hoever 

de abituriënt zich vooraf voldoende geïnformeerd heeft over de werkelijke inhoud van het beroep. De suggestie 

van het werkveld om voor de infoverstrekking op opendeurdagen ook bedrijven, afgestudeerden en patiënten in 

te schakelen verdient dan ook aanbeveling. Dit zou ook een positief effect kunnen hebben op de studie-uitval.  

 

De studenten zijn vooral tevreden over de infoverschaffing op de SID-in. De Nederlandse instromers waren wel 

verrast over het cognitieve gehalte en de meer klassieke lesbenadering van de opleiding in Geel en ze betreuren 

de overlappingen met een aantal vakken in de propedeuse, zoals anatomie en mechanica. Een opmerkelijk 

gegeven is dat ongeveer 30 % van de instromers al een diploma hoger onderwijs gehaald heeft. 

Via een assessment op hogeschoolniveau kunnen studenten zonder diploma secundair onderwijs toegang krijgen 

tot een bacheloropleiding, volgens afspraken binnen de associatie Katholieke Universiteit Leuven. Voor 

buitenlandse studenten (de Nederlandse instromers uitgezonderd) is een intakegesprek voorzien, waarbij 

aansluitend een taalexamen tot de mogelijkheden behoort, tenzij externe attestering de taalbeheersing op niveau 

4 staaft. In feite is het aantal buitenlandse studenten (behalve de Fontysgroep) zeer beperkt. Soms vormen, 

volgens de trajectbegeleiders, familiale factoren een rem op de studievoortgang. 

 

Aangezien een behoorlijk percentage instromers al kan terugvallen op een basisdiploma hoger onderwijs, stelt de 

opleiding zich flexibel op voor het volgen van bij voorbeeld de praktijksessies. Studenten met een master in de 

revalidatiewetenschappen genieten van een jaar studieverkorting. 

 

 

Studenten die al een diploma hoger onderwijs of credits kunnen voorleggen, kunnen die credits laten renderen via 

een goed uitgebouwde EVK-procedure. Studenten met een geïndividualiseerd traject vinden voor de 

samenstelling van hun studiepakket bovendien goede ondersteuning bij de opleidingscoördinator en de 

trajectbegeleiders. Ook beschikt de hogeschool over een procedure die op associatiebasis vastgelegd is voor 

eerder verworven competenties. De opleiding orthopedie heeft evenwel nog geen EVC-aanvragen moeten 

verwerken. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie verzoekt de abituriënteninstroom sterker te richten naar de jobrealiteit, door het werkveld én de 

patiënten een rol te geven op de opendeurdagen. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 2.1, relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma:  voldoende  

facet 2.2, eisen professionele gerichtheid van het programma:  voldoende  

facet 2.3, samenhang van het programma:   goed  

facet 2.4, studieomvang:    OK  

facet 2.5, studielast:    voldoende  

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:   voldoende  

facet 2.7, beoordeling en toetsing:    voldoende  

facet 2.8, masterproef:    niet van toepassing  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:    goed  

 

is de visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het hogeschoolbestuur stelt jaarlijks de personeelsformatie samen. Om het personeelscontingent te bepalen 

werkt de algemeen directeur een voorstel uit, dat besproken wordt door het directiecomité en het 

hogeschoolonderhandelingscomité. Ten laatste in de maand mei kennen de departementen hun omkadering voor 

het volgende academiejaar. Overschrijding van deze verdeelsleutel is enkel mogelijk als gevolg van eigen 

inkomsten uit onderzoek of dienstverlening. 

 

Er is een regeling om medewerkers met een verlofstelsel te vervangen; zieke collegae kunnen op vraag van het 

departementshoofd enkel vervangen worden bij een afwezigheid van minimum veertien dagen. 

Voor hernieuwde aanstellingen, aanstellingen ad interim en contractuele aanstellingen is het directiecomité 

bevoegd. Eerste aanstellingen in een vacant ambt worden door het hogeschoolbestuur bekrachtigd. De werving 

van statutaire personeelsleden is bij decreet geregeld, de contractwerving wordt verantwoord op basis van de 

concrete noden van het project of de dienst in kwestie. 

 

De leidinggevenden van het departement dragen zorg voor een werving die gericht is op de vereiste 

personeelscompetenties. De leidinggevenden van het departement , na overleg in de DORA leveren in mei een 

behoefteplan voor het volgende academiejaar aan; de begrote studentenaantallen en de prioriteiten op het vlak 

van onderwijs, begeleiding, organisatie, innovatieprojecten, onderzoek en dienstverlening vormen de bouwstenen 

van het plan. Zo wordt duidelijk waarop het inzetten van het bestaande personeel en eventuele bijkomende 

aanwerving gebaseerd dient te worden. De departementen stellen de vacatures op (met functieomschrijving en –

profiel), de personeelsdienst maakt de vacatures publiek. Een departementale wervingscommissie selecteert de 

meest geschikte kandidaten en adviseert het directiecomité met betrekking tot de aanwerving. Het 

hogeschoolbestuur bekrachtigt de aanstelling. 

 

Tijdens de gesprekken erkennen de algemeen directeur en het departementshoofd het spanningsveld dat achter 

de contingentering schuilgaat, de behoeften overtreffen immers steeds de beschikbare middelen. Daarom 

proberen de departementen zoveel mogelijk extra middelen te genereren, omdat die return extra ruimte aan de 

omkadering geeft. Nu worden bij voorbeeld reeds 30 % van de departementale middelen op externe basis 

vergaard, waardoor de capaciteit behoorlijk toegenomen is. Ook het nieuwe taakbelastingsysteem 

(geïmplementeerd in 2008-2009) heeft bijgedragen aan een meer evenwichtige verdeling van het personeel over 

de opleidingen. Was de personeelsratio in de opleiding orthopedie in 2007-2008 16,61, dan is die voor 2008-2009 

versoepeld naar 13,87. 

 

Wat de taakstelling betreft, beschikt de hogeschool over functiebeschrijvingen. Het departementshoofd en de 

adjunct worden aangesteld via een (hernieuwbaar) mandaat voor vier jaren. De taakstelling van de docenten is 

procedureel geregeld met een jaarlijks bijstelbare prestatieregeling. De berekening van de taakbelasting is 

vastgelegd in een HOC-protocol, met ruimte voor een eigen departementale invulling voor forfaits en eigen 

coëfficiënten. Deze invulling wordt voor de docenten transparant via een gedetailleerd taakbelastingformulier: een 
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raming in juni en een definitieve toepassing in september worden weergegeven in een document dat volgende 

opdrachten bevat:  

 

- onderwijsopdrachten;  

- onderwijsbegeleiding; 

- onderwijsevaluatie;  

- stagebegeleiding;  

- nascholing;  

- organisatorische taken;  

- een forfait voor overkoepelende taken zoals personeelsvergaderingen, infodagen en opendeurdag;  

- opdrachten voor onderzoek en dienstverlening.  

 

Voor de meeste lectoren bestaat de opdracht hoofdzakelijk uit onderwijsverstrekking, onderwijs- en 

stagebegeleiding.  

 

Tijdens de gesprekken verschafte de delegatie van het administratief-technisch personeel toelichting bij het 

eerder beperkte administratieve kader, in vergelijking met andere hogescholen. Dit heeft te maken met het 

toebedelen van bepaalde administratieve taken aan het onderwijzend personeel. Zo worden de lessen- en 

examenroosters op departementaal niveau opgesteld door docenten en leidinggevenden. Toch is wegens de 

toegenomen werkdruk de halftijdse opdracht van de departementale secretaris omgezet in een voltijdse taak. 

 

De commissie heeft kunnen constateren dat er goed gekwalificeerd personeel is om de opleidingsdoelen waar te 

maken en stelt dat de brede waaier aan docentcompetenties te waarderen valt. Bij de aanwerving wordt de lat 

immers hoog gelegd: een masterdiploma, bij voorkeur aangevuld met een pedagogisch diploma en/of relevante 

beroepservaring, is de norm. Vandaar een zeer ruim overwicht van lectoren, onder wie enkelen een 

doctoraatsdiploma en/of een bijkomende specialisatie kunnen voorleggen. Daar waar relevante werkvloerervaring 

prioritair is, zoals in practica, worden werkveldspecialisten als praktijklectoren ingeschakeld. In feite beschikt de 

opleiding over 1 docent, 2 hoofdlectoren, 15 lectoren en 5 praktijklectoren.  

 

Volgende opsomming illustreert de brede waaier aan functionele expertise en professionele competenties binnen 

het corps: een arts, een doctor in de diergeneeskunde, twee licentiaten motorische revalidatie en kinesitherapie, 

en voor één van hen ook een specialisatie in de psychomotorische therapie, twee afgestudeerden biomedische 

en klinische ingenieurs technieken, en voor één van hen ook een specialisatie in medische fysica, een burgerlijk 

werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, een licentiaat psychologie, een licentiaat wijsbegeerte, drie 

kinesitherapeuten, een apotheker, een doctor in de wetenschappen met als specialisatie chemie, een 

afgestudeerde psychomotorische therapie, een doctor motorische revalidatie, drie industrieel ingenieurs (chemie, 

elektronica, elektro-mechanica), een afgestudeerde orthopedische schoentechniek, een licentiaat Germaanse 

filologie, drie gegradueerden orthopedie. 

 

Tijdens de gesprekken halen de docenten deze competentiemix en de complementariteit van de interne 

expertise, met een bevruchtende kruisbestuiving als resultaat, terecht als een pluspunt aan. 

 

De nieuwe personeelsleden worden opgevangen en bij hun ingroeien begeleid door collega’s met behulp van een 

begeleidingsplan. Het onthaalprogramma (tweemaal per jaar) van de hogeschool is aangepast aan de 

semesteriële organisatie. Ook zijn er begeleidende functioneringsgesprekken, georganiseerd door de 

leidinggevenden van het departement : tijdens de eerste drie jaren jaarlijks, daarna om de twee jaar. Daarnaast is 

er de formele evaluatie, georganiseerd door de hiërachisch overste (departementshoofd) tijdens de eerste drie 

jaren, jaarlijks nadien om de vijf jaar. De terugkoppeling van de enquêteresultaten is een andere vorm van 

feedback. 

 

De benoeming van statutaire personeelsleden is procedureel geregeld volgens de decretale voorschriften; de 

bevorderingen (op voorstel van het directiecomité en te bekrachtigen door het hogeschoolbestuur) zijn afhankelijk 

van de budgettaire ruimte. 
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Multidisciplinaire inzetbaarheid van het personeel is een grote troef in het departement Gezondheidszorg en 

Chemie, met zijn vijf opleidingen en wisselende studentenbestanden. Het is bovendien een beleidsoptie om 

uitdrukkelijk te kiezen voor gecombineerde opdrachten, waarbij het aandeel aan onderzoek en dienstverlening in 

het departement met ongeveer 25 % opmerkelijk hoog is. 

 

Om zicht te krijgen op bestaande en wenselijke competenties werd recent een databank ontwikkeld. 

Professionalisering in de vorm van competentieontwikkeling is niet enkel een persoonlijke opdracht voor het 

personeelslid, maar wordt ook aangestuurd via een nascholingsbeleid. De hogeschool organiseert in eigen 

beheer opleidingen en studiedagen, waarvan de thema’s aangereikt worden door de onderwijsraad. Een 

bijzonder gegeven is de tweejaarlijkse organisatie van een onderwijsdag, die vooral in het teken staat van 

expertise-uitwisseling. Los daarvan kan het personeelslid in overleg met het departementshoofd specifieke 

nascholing volgen. Alle initiatieven worden door het departement opgevolgd en geïnventariseerd. Een overzicht is 

terug te vinden in het jaarverslag van de hogeschool. De commissie meent dat de lovenswaardige ondersteuning 

nog breder benut kan worden en dat nog meer aandacht besteed kan worden in het laten renderen van de 

inspanningen in de onderwijstoepassingen en in het delen van de meerwaarde. 

 

Er is een hoge graad van betrokkenheid bij medezeggenschapsorganen en werkgroepen. Een coördinator gelijke 

kansenbeleid ziet toe op de toepassing ervan in de departementen. 

 

De commissie heeft met genoegen geconstateerd dat de opleiding geschraagd wordt door een zeer homogeen 

team van bevlogen en betrokken medewerkers van wie de inzet veel waardering verdient.  

 

Het beleid stimuleert overigens zelf tot een aangenaam werkklimaat, wat meteen een verklaring biedt voor die 

sterke loyaliteit, ondanks de hoge werkdruk. De medewerkers verhalen niet enkel met gepaste trots over wat 

bereikt is, maar geven ook blijk van een gezonde kritische zelfreflectie met het oog op continue verbetering.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert het professionaliseringsbeleid verder uit te bouwen, waardoor de return van de 

bijscholingsinitiatieven ook in het onderwijs geborgd wordt. 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een professioneel gerichte 

opleiding: het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt 

tussen de opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: excellent  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Bij de aanwerving van docenten is, behalve een aangepaste vooropleiding en behalve bij voorkeur ook een 

didactisch diploma, relevante praktijkervaring een belangrijk criterium. Het resultaat is een uitstekend 

geëquipeerd multidisciplinair team, dat ingezet kan worden op diverse domeinen zoals onderwijs, praktijk, 

begeleiding, onderzoeksprojecten. Docenten zijn ook actief op het vlak van publicaties, redactioneel werk, 

domeinwerkgroepen en brancheorganisaties, Een aantal onder hen combineert de onderwijsopdracht met een 

beroepsopdracht in het orthopedische werkveld. Het gaat dan om specifieke expertise, die vrij vlot binnengehaald 

kan worden wegens een laagdrempelige procedure. Bij evenwaardige sollicitatieprofielen kan bij de aanwerving 
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een pedagogisch certificaat de doorslag geven, al mag de vakexpertise, ook gezien de verwachtingen van het 

werkveld, niet onderschat worden.  

 

De commissie meent dat de inbreng van de gastdocenten borg staat voor een kleurrijk, verdiepend en 

ervaringsverrijkend niveau en vertrouwt erop dat de evenwichtsoefening tussen voltijdsen en deeltijdsen, tussen 

statutair personeel en gastdocenten blijvende aandacht krijgt. 

 

De commissie waardeert dat de meeste docenten voeling hebben met het werkveld; de productieve koppeling 

van werkveldervaring met de onderwijsexpertise verleent de opleiding zelfs een voorbeeldfunctie. De gerichtheid 

op de beroepspraktijk blijkt ook uit de talrijke initiatieven, die de opleiding ver boven het gemiddelde laten 

uitstijgen (beurzen, congressen, bedrijfsbezoeken, conferenties, internationale dagen…). 

 

De aandacht voor en de participatie aan onderzoek en dienstverlening wordt door de leidinggevenden 

gestimuleerd en niet zonder succes, gezien het toenemend aantal onderzoeksinitiatieven in het departement. 

Ongeveer de helft van de docenten combineert de onderwijsopdracht met onderzoek. Zo zijn medewerkers van 

de opleiding orthopedie betrokken bij niet minder dan 7 projecten binnen de biomedische technologie. De 

commissie stelt met genoegen vast dat de opleiding op dit vlak het voortouw neemt. 

 

Bij het opnemen van professionaliseringsadviezen pikt de opleiding goed de signalen op van alle 

belanghebbenden. Zo hebben de studenten volgens de gesprekken mee gestuwd tot een grote interesse voor 

coaching competenties. Ruime participatie aan kenniscentra, maatschappelijke dienstverlening en studiereizen 

houden de expertiseontwikkeling actueel. Hierbij worden ook de budgetten voor internationale initiatieven 

oordeelkundig aangesproken. De docenten houden ook over de grenzen de vinger aan de pols en de 

onderzoekscapaciteit wordt ook via internationale contacten opgevoerd. De commissie heeft kunnen vaststellen 

dat, internationaal bekeken, de expertise van de docenten een niveau van excellentie bereikt. Zij vervullen een 

toonaangevende rol in het beroepsveld en verlenen de opleiding uitstraling als kenniscentrum. De 

werkveldvertegenwoordigers verwijzen tijdens de visitatie met veel respect naar het hoge professionele niveau 

van de medewerkers.  

 

De ATP-delegatie liet verstaan dat ze zich zeker niet onderbedeeld voelt op dit vlak: ook hun noden worden 

bevraagd; er is een gericht aanbod voor ICT-opleidingen en elk jaar wordt voor de diensten een specifieke 

studiedag georganiseerd. 

 

Afrondend stelt de commissie vast dat de in aantal beperkte groep van professioneel ingestelde medewerkers 

voortreffelijk werk aflevert. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Van de 15.00 VTE personeelsleden in de ‘algemene diensten Katholieke Hogeschool Kempen’ is 1.52 VTE 

beschikbaar voor het departement Gezondheidszorg en Chemie. Op 1 oktober 2007 kon hiervan via de 

studentensleutel 0.30 VTE ingezet worden voor de opleiding orthopedie.  

Van de 34.20 VTE, tewerkgesteld in de ‘algemene diensten Geel’ was op 1 oktober 2007 5.91 VTE toebedeeld 

aan G&C, voor de opleiding orthopedie werd dit versleuteld naar 1,17 VTE. Op departementaal niveau was op 

dezelfde datum 3.95 VTE statutair OP en 1.00 VTE ATP beschikbaar voor G&C. Op opleidingsniveau gaf dit voor 

orthopedie 6.58 VTE statutair OP en 0.20 VTE ATP.  

 

Alles samengeteld betekende dit op de vermelde ijkdatum 8.25 VTE personeelsinzet voor de opleiding 

orthopedie, verdeeld over 23 hoofden, onder wie 8 vrouwen en 15 mannen. 15 lectoren, 5 praktijklectoren, 2 

hoofdlectoren en 1 docent vullen de personeelsomkadering in. De personeelsratio in de opleiding orthopedie was 

in 2007-2008 16,61, voor 2008-2009 is deze versoepeld naar 13,87. Daarvan hebben 20 medewerkers een 

onderwijsopdracht. Aan twee derden van hen zijn de beroepsspecifieke onderwijsactiviteiten toebedeeld. Meer 

dan de helft van de personeelsleden kan overigens terugvallen op een ruime ervaring in het aanbelangend 

werkveld. Zoals eerder aangegeven vervolledigen gastdocenten (op grond van hun specifieke expertise) het 

personeelsbestand. Het gegeven dat het hier om deeltijdse opdrachten gaat, verklaart ten dele de druk op de 

draagkracht voor de courante opleidingsactiviteiten. Anderzijds is de meerwaarde van de praktijkinput niet te 

onderschatten. Om dat spanningsveld enigszins op te heffen wordt gestreefd naar een groter procentaandeel van 

de opdracht bij deeltijdse medewerkers.  

 

Een goede mix van bekwame docenten aanwerven is niet evident, hieruit een homogeen team smeden is extra 

moeilijk, maar het bij elkaar houden, stimuleren en beter maken van het team is de grootste uitdaging.  

 

De gemiddelde leeftijd van het personeel in de opleiding bedraagt 40 jaar. Vooral de aanhoudende recente 

vernieuwingsgolf in de hogescholen, de pieken tijdens het academiejaar en de combinatie van onderwijs met 

onderzoek en dienstverlening doen de werklast toenemen. De piekbelasting is opgenomen als een 

aandachtspunt in het jaaractieplan 2008-09 en de expertise van docenten wordt recent sterker benut door een 

organisatieaanpassing die opdrachten op grond van de aanwezige expertise clustert over opleidingen heen. 

Doordat het om een unieke opleiding gaat, kan men ook minder terugvallen op elders gewonnen knowhow; 

anderzijds bieden de inspanningen om zelf meer ondernemend te zijn, ook een meerwaarde. Hoe dan ook, de 

toegezegde extra VTE voor orthopedie werd voor het academiejaar 2008-2009 ook ingevuld. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt het draagvlak te verbreden voor de vele initiatieven. 

 

De commissie vraagt de opportuniteit van het inschakelen van gastprofessoren ten gronde te overwegen. 

 

De commissie vraagt de werkdruk van het personeel binnen haalbare grenzen te houden. 
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Oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 3.1, kwaliteit personeel:   goed  

facet 3.2, eisen professionele gerichtheid:  excellent  

facet 3.3, kwantiteit personeel:   voldoende  

 

is de visitatiecommissie is van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het hoofd infrastructuur is in samenspraak met het directiecomité verantwoordelijk voor de 

hogeschoolvoorzieningen. De raad van bestuur heeft het laatste woord bij de beslissingen over 

infrastructuuraanpassingen. Een campuscomité beheert de voorzieningen van de Geelse campus met behulp van 

een informatiesysteem. Deze campus is onderverdeeld in algemene leslokalen en auditoria (26,4 %), facilitaire 

ruimtes, zoals restaurant en ‘agora’ (16 %), algemene ruimtes (28,7 %) en gastruimtes (5,6 %). De overige 

ruimtes zijn specifiek ingericht voor de departementen en opleidingen. Alle lokalen hebben een overheadprojector 

en zijn voorzien van netwerkaansluitingen. Ook het aantal dataprojectoren neemt van jaar tot jaar toe.  

 

Tijdens het bezoek trof de commissie een verzorgde campus aan, met oog voor milieu en hygiëne; de auditoria 

oogden ruim, zijn goed uitgerust en behoorlijk onderhouden; de zogenaamde O-blok is vlot toegankelijk voor 

rolstoelstudenten, de oudere units zijn dit niet. Gelukkig is het personeel alert om dit probleem van andersvaliden 

op te vangen. De coach functiebeperkingen is op de hoogte van de problemen en heeft de signalen hieromtrent 

doorgespeeld met het oog op wenselijke infrastructuuraanpassingen. 

 

Een masterplan, inclusief afspraken met het lokale bedrijvencentrum, wekt als ambitieus investeringsproject grote 

verwachtingen. Omdat de lokaleninfrastructuur nog grotendeels op de klassieke kennisoverdracht afgestemd is, 

wordt in dat plan ook een ‘onderwijswerkplaats’ voorzien, in casu een geïntegreerd studielandschap, ter 

verruiming en vervanging van de huidige mediatheek. Deze andere oriëntatie zal in de toekomst belangrijk zijn 

met het oog op de competentiegerichte scoop. De realisatie zal echter nog ten minste vijf jaren op zich laten 

wachten, de huidige studentengeneratie zal niet kunnen zien dat haar eigen signalen opgevolgd worden. De 

verantwoordelijken geven toe dat het campusgedeelte met de nogal grauw ogende ‘laboblokken’ aan restyling toe 

is. Dat gebouw dateert uit de jaren zeventig, toen functionaliteit de norm was, eerder dan het welzijn van de 

gebruikers. 

 

De commissie stelt vast dat de hogeschool stevig geïnvesteerd heeft in het gefaseerd uitbouwen van een 

functionele campus die het uitvoeren van de programma’s mogelijk maakt. Ook heeft de commissie er begrip voor 

dat de uitvoering van de campusvernieuwing tijd vergt en ze apprecieert de intenties van de 

hogeschoolverantwoordelijken om, rekening houdend met de geëvolueerde noden, in het masterplan, ruime 

aandacht te schenken aan de geëvolueerde leeromgevingen en aan functionele werkplaatsen en laboratoria voor 

de opleiding orthopedie. 

 

Al kijken alle belanghebbenden met gegronde nieuwsgierigheid uit naar de realisatie van de campusrenovatie, 

tijdens de visitatie bleek dat het stappenplan niet erg transparant is. Doordat docenten en studenten worden 

geconfronteerd met ontoereikende middelen, is de inschakeling van een afvaardiging van beide geledingen in 

een vroeg stadium van het stappenplan aangewezen. Bovenop de langetermijnplanning beveelt de commissie 

bovendien sterk aan om zo snel mogelijk initiatieven te nemen die zowel de toegang als het comfort voor 

mindervaliden en patiënten optimaliseren en die tegemoetkomen aan de vereiste normen voor de 

werkomstandigheden van alle studenten.  
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De mediatheek wordt beheerd door een diensthoofd, geassisteerd door enkele medewerkers. 

Vertegenwoordigers van elk departement en van de directie zetelen samen met het diensthoofd in de 

mediatheekraad. Het beleidsplan, de visie en de realisaties zijn terug te vinden in het kwaliteitshandboek. Er zijn 

jaarlijkse bevragingen bij wisselende gebruikersgroepen, waaruit blijkt dat studenten en medewerkers van het 

departement Gezondheidszorg en Chemie in vergelijking met andere departementen frequente gebruikers zijn. 

De docenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de samenstelling en de actualisering van de collectie. 

Studenten en nieuwe docenten krijgen een introductie in de informatieverwerking.  

 

Tijdens de rondgang heeft de commissie kunnen vaststellen dat de mediatheek grotendeels voldoet aan de 

opleidingseisen, maar dat ze vooralsnog geen aantrekkelijk werklandschap aanbiedt. Maar, zoals eerder gemeld, 

wordt daarin in de toekomst voorzien. De meest relevante tijdschriften voor orthopedie zijn voorhanden en veel 

bestanden zijn via internetcodes beschikbaar. Het boekenaanbod is eerder beperkt. Er zijn 22 computers 

beschikbaar, niet bijzonder veel, aangezien de catalogus enkel op PC toegankelijk is. Anderzijds zijn er ruime 

wireless faciliteiten op de campus en zijn de digitale toepassingen ook thuis bereikbaar. 

Van bijzonder opleidingsbelang zijn de orthopedische werkplaatsen (de werkplaats zelf, de machineruimte, de 

bandageruimte, de gipskamer, de kunststofruimte en de ruimte voor lederbewerking) en als belendende lokalen 

de maatnamekamer, het magazijn en de kleedruimte. Sinds 2006 is er specifieke apparatuur voor de nieuwe 

afstudeerrichting schoentechnologie toegevoegd. Andere labo’s worden gedeeld met andere departementale 

opleidingen (informatica, elektriciteit, elektronica, metaalbewerking, orthesen bovenste ledematen, ergotherapie 

en anatomie).  

 

De commissie heeft tijdens de rondgang vastgesteld dat deze infrastructuur in voldoende mate inspeelt op de 

specifieke opleidingsbehoeften en de hedendaagse standaarden ter zake. Ook de studenten stellen tijdens de 

gesprekken dat de infrastructuur voldoende ondersteuning biedt om de opleidingseisen te realiseren.  

 

De werkplaats beschikt, naast de 16 werkbanken met bankschroef, over aangepaste materialen. De 

gebruiksinstructies en de veiligheidsregels zijn opgenomen in de cursus uitvoeringstechnieken. Het beheer, de 

controle van de inventaris en het aankoopbeleid zijn in handen van de laboverantwoordelijke die lid is van de 

departementale laboraad. De laboverantwoordelijke wordt ook door docenten aangesproken, mochten er 

problemen opduiken in verband met de werking en de veiligheid van de apparatuur. Het werkplaatsbeheer 

beroert bovendien de agenda van het veertiendaagse overleg van het orthoteam.  

 

Uit de gesprekken valt af te leiden dat er – zeker sedert de oprichting van de afstudeerrichting schoentechnologie 

– een vorm van ‘onderbudgettering’ met betrekking tot de aanschaf van duurzame materialen is. Dat de opleiding 

en het departement zorgzaam moeten omspringen met beperkte middelen, blijkt ook uit het beperkte aantal PC’s, 

waarvan een groot aantal gedateerd zijn. Doordat het budget voor labobeheer naar verluidt al vier jaren bevroren 

is op het niveau van destijds, zorgt dit voor een onvermijdelijke stagnatie. Ook de werkveldvertegenwoordigers 

drukken tijdens de visitatie de wens uit dat de opleiding werk maakt van meer gesofistikeerde apparatuur. De 

commissie adviseert te overwegen om de return van de onderzoeksinkomsten ook voor een substantieel gedeelte 

in te zetten op de uitrusting van de laboratoria. Met het oog daarop wordt het budgetbeheer voor de labo’s best 

opnieuw onder de loep genomen om, in overleg met alle betrokkenen, tot sluitende, gewettigde afspraken te 

komen. 

 

De commissie heeft tijdens de rondgang vastgesteld dat de campus interessante kansen tot praktijktoepassingen 

biedt op de werkplek zelf en ook dat er in de werkplaatsen voldoende basismateriaal beschikbaar is maar dat er 

anderzijds een tekort is aan opslagruimtes. Ook dienen de labo's aangepast te worden aan de actuele ARAB-

eisen. Volgens de gesprekspartners zijn er specifieke richtlijnen met aparte evacuatiefiches voor dit soort ruimtes. 

Voor elk campusblok worden ook periodieke oefeningen georganiseerd, met opvolging door het campuscomité. 

De commissie heeft niet met zekerheid kunnen vaststellen dat de veiligheidsvoorschriften in het lasatelier en de 

metaalwerkplaats voldoende gekend zijn en gerespecteerd worden. De cultuur is volgens de docentengroep 

ondertussen zodanig geëvolueerd dat er een breed draagvlak gekomen is voor een alerte benadering van de 

veiligheidsproblematiek, ergonomie incluis. De commissie weet dit te appreciëren. 
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De werkplaats en de labo’s zijn doorgaans vlot toegankelijk voor personen met functiebeperkingen, behalve daar 

waar een deur met zware stangen een heus obstakel vormt. In de kleine douchecel voor patiënten is geen 

alarmkoordje voorzien; ook is er geen aparte wachtruimte. In de werkplaats zijn alle werkbanken op dezelfde 

hoogte gemonteerd, wat niet handig is voor studenten met een van het gemiddelde afwijkende lichaamsgrootte. 

De temperatuur, met name in de machineruimte, is te hoog. Protocollen ontbreken in de lokalen zelf. Het 

MOBILAB tenslotte kan wel door studenten benut worden voor het eindwerk, maar wordt nog te weinig 

ingeschakeld in de gewone praktijklessen, wellicht omdat de configuratie vrij complex en moeilijk te bedienen is. 

De MOBILAB wordt terecht aangeprezen als een pronkstuk, als resultaat én als gangmaker van de 

onderzoeksgerichte component, maar voor de opleiding is de uitdaging om deze apparatuur, mits aanpassingen, 

breder te integreren in het courante lespatroon. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt aan in het aangekondigde masterplan optimale onderwijstoepassingen voor orthopedie te 

waarborgen en het daaruit voortvloeiende stappenplan helder te communiceren aan alle actoren. 

 

De commissie raadt aan de locatie toegankelijker te maken voor mindervalide studenten en patiënten. 

 

De commissie raadt aan de labo’s aan te passen aan ARAB-eisen. 

 

De commissie raadt aan de budgettering van de labo’s te herzien in het kader van de opleidingsklemtonen en 

recente evoluties. 

 

De commissie raadt aan de configuratie van het MOBILAB eenvoudiger te maken voor studententoepassingen. 

 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding presenteert zich op de inmiddels algemeen gebruikelijke wijze aan de geïnteresseerde abituriënten: 

een stevig gestoffeerde opleidingsbrochure, deelname aan de SID-in’s in heel Vlaanderen, de organisatie van 

informatiedagen in eigen beheer, het verzorgen van infosessies in secundaire scholen (zie ‘Sleutel aan je 

toekomst’). Voorts is er een departementale onthaaldag, nog voor het academiejaar, waarop de nieuwkomers al 

concreter geïnformeerd worden over de organisatiekenmerken en indelingsprincipes. Specifiek voor studenten 

met geïndividualiseerde trajecten is er een introductiesessie over de flexibele leerwegen en de consequenties van 

een afwijkend contract. 

 

De studiebegeleiding kadert in een brede hogeschoolbenadering. Het ultieme opzet is de student via deze 

ondersteuning bekwaam te maken in zelfsturing. Sedert 1998 heeft de hogeschool hiervoor een kader ontworpen 

met vijf pijlers: studiebegeleiding, groepsvorming, psychosociale begeleiding, keuzebegeleiding en 

‘wegwijsbegeleiding’ (een vorm van ‘thuis komen’ in de specifieke opleiding). De aanpak impliceert ook dat de 
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studiebegeleiding open getrokken wordt naar een totale benadering, inclusief doorverwijzing naar specialisten 

buiten de opleiding. 

 

De studiebegeleiding is tengevolge van de flexibilisering gaandeweg gekoppeld aan trajectbegeleiding. 

Trajectbegeleiders vangen groepen eerstejaars op; twee coördinatoren spitsen hun opvang toe op 

studievaardigheden. De studenten worden hierover geïnformeerd op de onthaaldag, de info is ook permanent 

toegankelijk via Toledo. In de praktijk gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen trajectbegeleiders 

en vakdocenten, waarbij in de benadering van de studenten de groei naar zelfsturing centraal staat. Op 

vastgelegde contacten met de trajectbegeleider leert de student zich zelf via sterkte-zwakte analyses in kaart te 

brengen, en zet hij (zonder dat het zo benoemd wordt) een persoonlijk ontwikkelingsplan uit: welke acties 

onderneem ik, hoe kijk ik tegen mijn ontwikkelingsproces aan, welke ondersteuning heb ik nodig, welke keuzes 

rond de voortgang van mijn studietraject dringen zich op? Een zelfreflectiedocument en een 

studievaardigheidsvragenlijst functioneren als handvatten. De trajectbegeleider is ook een baken, wanneer de 

student in de zone van de waarheid vastloopt bij z’n studieplaning en –methode. Voor de concrete coaching wordt 

de student doorverwezen naar de studievaardigheidsbegeleider of specialisten bij problemen van bijzondere 

aard. De vakdocenten staan in voor de eerstelijnsbegeleiding, waar het gaat om het verwerven en verwerken van 

de vakcompetenties. De vakdocent licht tijdens de eerste les de doelen, de aanpak en de evaluatievormen van 

het opleidingsonderdeel toe. De student kan zo nodig een beroep doen op de vakdocent voor extra begeleiding. 

 

De commissie heeft vastgesteld dat studenten inderdaad vlot de weg vinden naar een adequate ondersteuning in 

een goed uitgebouwd studiebegeleidingssysteem en dat de docenten met veel engagement hun rol in de eerste 

lijn opnemen. Zowel de departementale leidinggevenden, de docenten zelf als de studenten zetten tijdens de 

gesprekken de ruime beschikbaarheid en bereikbaarheid, evenals het flexibel ingaan op studentenvragen, in de 

verf. De docenten voelen zich ook uitgedaagd om positief in te spelen op de verschillende studentenculturen, met 

hun implicaties op leerstijl en studierendement. 

 

De trajectbegeleiding wordt periodiek geëvalueerd en, al zijn de studenten tevreden over de organisatie ervan, 

toch moet deze begeleidingsvorm blijkens de laatste resultaten nog groeien in het primaire opzet: de vlotte ingroei 

en het kritisch naar zichzelf kijken tijdens het studieproces. Het signaal wordt opgevolgd en de trajectbegeleiding 

zal in de toekomst worden bijgestuurd, rekening houdend met de cruciale studentennoden. In de toekomst wordt 

ook een instrument aangeboden dat de studenten sterker ondersteunt bij het zelfsturingproces. De begeleiding 

wordt nu, op vraag van de studenten, ook doorgetrokken tot in het derde opleidingsjaar, met de nadruk op de 

beroepsgerichte competenties, zowel algemeen als specifiek. Zoals eerder gesuggereerd adviseert de commissie 

voor de stage naast werkbegeleiding ook leerbegeleiding aan te bieden, in het kader van de competentiegerichte 

omslag. 

 

Bij de start van het academiejaar worden de studenten ook geïnformeerd over de werking van de sociale dienst. 

De psychosociale begeleiding is vooral gericht op groepsvorming: er is een aanzet op de onthaaldag, gevolgd 

door een tweedaagse outdoor teambuilding activiteit eind oktober. De trajectbegeleider komt daardoor ook in 

beeld als vertrouwenspersoon, die bij een specifieke of complexe problematiek de doorverwijst naar de sociale 

dienst. Deze centrale dienst vangt studenten (en ouders) op met sociale, psychische, relationele en financiële 

problemen tijdens het studietraject. In extreme gevallen worden studenten doorverwezen naar externe 

begeleiders. De dienst is gesubsidieerd via StuVo. Een onderdeel van de sociale dienst is de jobdienst.  

 

De studenten beklemtonen tijdens de gesprekken de soepele opvang en de doeltreffende begeleiding door de 

respectievelijke diensten. Ze staan positief tegenover de groeiende aandacht voor de diverse noden van de 

student. De studie- en studentenbegeleiders geloven heel sterk in hun opdracht en zoeken nu vooral naar een 

strategie om de terechte aandacht voor studenten met functiebeperkingen ook om te zetten in een efficiënte 

opvolging. 

 

Ook tijdens de evaluatiemomenten zijn de vakdocenten vlot te bereiken om eventuele problemen door te spreken. 

Voorts is er de mogelijke opvang door de ombudsdienst, die zo nodig bemiddelt en de rechten van de student 

bewaakt. Na elke examenperiode rapporteert de ombuds over zijn tussenkomsten aan het departementshoofd. 
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Tijdens de visitatie werd duidelijk dat klachtenmelding eerder een uitzonderlijk fenomeen is. Behalve de vraag tot 

roosteraanpassing bij ziekte en het signaleren van een informaticaprobleem, hoeft de ombuds nauwelijks te 

interveniëren. De lage frequentie meldingen aan de ombuds bewijst dat de de laagdrempelige aanpak op 

docentenniveau effect heeft. 

 

Er is voldoende transparantie in de evaluatieproducten en er zijn ruime kansen tot feedback bij de prestaties. Ook 

daarbij speelt de trajectbegeleider een rol: hij of zij communiceert de eventuele verantwoording van het resultaat 

en het daaraan gekoppelde advies voor de toekomst. 

 

Als oorzaken voor studieproblemen vermeldden de studiebegeleiders tijdens de visitatie vooral een 

onaangepaste leerstijl, door foute gewoontevorming in het middelbaar onderwijs, in de vorm van passief 

opslorpen van de leerstof. Zonder daarom systematisch de leerstijlen af te toetsen trachten ze de studenten via 

maatwerk de switch te laten maken. Ook uitstelgedrag neemt toe, dit typische generatieverschijnsel doorbreken is 

volgens hen een harde dobber. Hieraan wordt terloops ook het onderscheid tussen de begrote en de reële 

studietijd toegeschreven. Meer inzetten op activerende werkvormen zou wel eens de sleutel kunnen zijn, om 

studenten tijdig aan zet te krijgen. In dat verband wordt navorming in het vooruitzicht gesteld. In verband met de 

competentiegerichte omslag stellen de opleiders dat ze erover waken de slinger niet te ver te laten doorslaan 

naar stuurloosheid, zoals de Fontysadepten in Nederland wel eens ervaren. De Nederlandse studenten hebben 

met betrekking tot de stage wel wat voorsprong op het vlak van reflectievaardigheden en 

zelfsturingmechanismen, maar ze zijn maar wat blij met de inkadering die de trajectbegeleiders hen in Geel 

bieden, zonder dat ze in betutteling vervallen. 

 

Het begeleiden van studenten in het buitenland is niet altijd evident, want budgetafhankelijk. De inzet en de 

expertise van de contactpersoon ter plekke is volgens de verantwoordelijke internationalisering dan ook cruciaal. 

Diverse vormen van elektronisch contact (mailing, facebook, skype, videoconferencing) bewaren de band met het 

thuisfront. De buitenlandse stageplaats wordt ook op haar begeleidingskwaliteit geëvalueerd en men tracht te 

anticiperen op onverwachte toestanden via contacten met de koepelorganisatie van NGO’s, zoals ‘matchmaking 

day’ in de maand mei. 

 

Laatstejaars kunnen een beroep doen op de plaatsingsdienst om zich aan te melden en vacatures op het spoor te 

komen. De procedures van de dienst staan beschreven in het kwaliteitshandboek. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie dringt erop aan voor de stage naast werkbegeleiding door de mentoren op de werkvloer ook 

procesgerichte leerbegeleiding door de stagebegeleiders, via leerbegeleidinsgesprekken aan te bieden, dit in het 

kader van de competentiegerichte omslag. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen: voldoende  

facet 4.2, studiebegeleiding: goed  

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het departement Gezondheidszorg en Chemie neemt zijn rol op in het kwaliteitszorgbeleid dat door de 

hogeschool is uitgezet. De departementale kwaliteitsverantwoordelijke zit de departementale kwaliteitsraad voor. 

Hij is ook de spilfiguur wat de doorstroming betreft van info van en naar de hogeschoolcoördinator kwaliteitszorg. 

Leden van de kwaliteitsraad zijn ook lid van een thematische kwaliteitswerkgroep op hogeschoolniveau. 

Hogeschoolbreed wordt gewerkt met de EFQM-TRIS-methodiek. De strategische doelstellingen worden 

gerealiseerd via actieplannen, die de PDCA-cirkel doorlopen. De kwaliteitsraad werkt zowel adviserend als 

ondersteunend ten aanzien van het beleid en communiceert over de voortgang van de kwaliteitsprocessen. Een 

intense samenwerking tussen de kwaliteitsraad en de onderwijsraad zorgt voor een sterke stroomlijning van de 

acties. Tien prioriteiten vormen om de beurt een agendapunt op de opleidingsraad en in mei volgt telkens de 

‘check’ en ‘act’. Aanvankelijk werd alles geoperationaliseerd via PDCA-blaadjes, nu is er een nieuw 

instrumentarium voor de opvolging van de kwaliteitscyclus. 

 

De laatste jaren werden tal van metingen en bevragingen uitgevoerd bij de diverse actoren, vooral bij studenten. 

Deze laatsten beoordeelden onder meer het opleidingsprogramma met de onderwijsactiviteiten en de kwaliteit 

van docenten en begeleiders. De scores reveleerden een behoorlijke tot grote tevredenheid bij deze 

gebruikersgroep, het eindwerk (met betrekking tot de onderwerpentoewijzing en de eisentransparantie) niet te na 

gesproken. 

 

De bevragingen/metingen betroffen: 

 

- voor de studenten:  

 instroommotivatie: 1998-2005; 

 studie-, studenten- en trajectbegeleiding: sinds 1999-2001 om de twee jaren bij de eerstejaars; 

 afhakersregistratie: jaarlijks sinds 2005-2006; 

 studentenaantallen & onderwijs, inclusief stage en docenten: 2005-2006 voor eerstejaars, 2007-

2008 voor tweedejaars; 

 studietijd: 2005-2006 bij alle opleidingsjaren; 

 slaagcijfers: 2002-2007; 

- voor het werkveld: tewerkstelling en kwaliteit van de afgestudeerden: 2007-2008; 

- voor de afgestudeerden: kwaliteit van de opleiding: 2007-2008; 

- voor de docenten: TRIS-score: verspreid over de jaren 1998 – 2006; 

- voor de departementale raad: TRIS-score: verspreid over de jaren 2002 - 2006. 

 

Tussen juni 1998 en januari 2006 werd dus op getrapte wijze gepoogd het departement (en de opleiding) te 

positioneren binnen het EFQM-TRIS zelfanalysesysteem. In juni 2000 ging men met de medewerking van alle 

docenten van het departement over tot een grondige fasepositionering binnen EFQM-TRIS over de items 

‘medewerkers’, ‘partners en middelen’ en ‘onderwijsprocessen’. In oktober 2000 maakte de docentenraad 

aanvullende analyses over ‘leiderschap’, ‘beleid en strategie’. In mei 2002 verrichte de departementale raad 

aanvullende scores. In 2004 werden opnieuw de items van juni 2000 geanalyseerd en gekoppeld aan het 
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inmiddels bekende accreditatiekader. In november 2005 nam de opleiding orthopedie ook de ontbrekende 

aandachtsgebieden voor haar rekening (vooral de resultaatdomeinen). Uit elke analyse werden een aantal 

prioriteiten voor de toekomstige acties gelicht, die in het zelfevaluatierapport geïnventariseerd zijn. Bij deze 

initiatieven is een duidelijke evolutie merkbaar van gerichtheid op duidelijke communicatie en het ontwikkelen van 

overlegstructuren naar een grotere systematiek in de aanpak van de kwaliteitszorg: perceptiemetingen en 

prestatie-indicatoren uitzetten, alle belanghebbenden als partners in opleiden betrekken bij de processen tot 

kwaliteitverbetering, meetprocedures en –resultaten en andere relevante gegevens inventariseren en 

formaliseren in werkbare databanken, meer aandacht schenken aan gerichte professionalisering, competenties 

uitwisselen en de onderzoekscapaciteit opdrijven. Met andere woorden, de kwaliteitsaanpak evolueert naar een 

meer professionele aanpak. 

 

De commissie erkent dat de hogeschool blijk geeft van een stevig onderbouwd en omkaderd kwaliteitsbeleid, dat 

ook verankerd wordt in de departementale werking. Eerdere ervaringen met betrekking tot gebruiksonvriendelijke 

meetsystemen en arbeidsintensieve scoremechanismen werden ten goede opgevolgd. Het proces met betrekking 

tot verdere formalisering en systematisering van de kwaliteitsaanpak dient verder doorgetrokken te worden, 

zonder dat de kwaliteitsaanpak blijft haperen in formaliteiten: de cultuuromslag moet doorstralen in de dagelijkse 

professionele praktijk.  

 

De commissie heeft bovendien gemerkt dat de organisatie permanent op zoek is naar een aangepast 

meetinstrumentarium; zij adviseert daarom knopen door te hakken en de meetinstrumenten te kiezen op basis 

van beleidsanalyses. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie verzoekt de operationalisering van de kwaliteitsprocessen sterker te integreren op 

opleidingsniveau. 

 

De commissie verzoekt de kwaliteitsaanpak ook sterker te formaliseren en systematisch uit te bouwen. 

 

De commissie verzoekt de meetinstrumenten vast te leggen op basis van een oordeelkundig beleid. 

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De streefdoelen worden deels aangedragen vanuit decreeteisen, aanbevelingen uit vorige visitaties en 

teambesprekingen en deels vanuit de prioriteiten die uitgezet zijn via analyses van metingen. De scoreprioriteiten 

die vanuit de metingen in 2000-2002 voor. beleid en strategie werden uitgezet, vormden de basis van het 

kwaliteitsbeleidsplan voor de periode 2003-2007. Hieruit vloeiden jaarlijks strategische doelen en acties voort, 

Andere prioriteiten, bij voorbeeld met betrekking tot partners en middelen, werden geagendeerd op de 

departementale raad. De prioriteiten omtrent medewerkers waren een persoonlijke zorg van de 

opleidingscoördinatoren, geconcretiseerd in een aanpak van professionalisering en van de onderwijsraad. De 
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scoreprioriteiten van 2005 en 2006 hebben geleid tot ‘SMART-acties’ die uitgezet en opgevolgd werden in de 

docentenraad en de departementale raad. 

 

De visitatiecommissie stelt vast dat permanent op een georganiseerde wijze verbeteracties opgestart worden, 

met een sterke verankering en borging in de respectievelijke departementale organen. 

 

Om verbeteracties breder in te bedden in de organisatie werden de docenten vertrouwd gemaakt met EFQM-

TRIS en het accreditatiekader. Zoals aangehaald gebeurt de feitelijke operationalisering grotendeels in de 

organen zoals de docentenraad, de departementale raad, de kwaliteitsraad, de onderwijsraad of werkgroepen ad 

hoc. De aanpak wordt gestroomlijnd door een uniform PDCA-sjabloon. Vanaf 2003 is de systematiek opgedreven 

door de scoreprioriteiten op te nemen als basis van een beleidsplan, dat afdaalt tot op opleidingsniveau. Sinds 

2008 zijn de acties geformaliseerd in een ‘operationeel jaaractieplan’. Het nieuwe instrument ‘Kwaliteitscyclus’ 

verhoogt de ondersteuning bij en de transparantie van de actieplannen. De opleiding erkent dat door het grote 

aantal verbeteracties, en de daarmee gepaard gaande werkdruk, initiatieven niet altijd afgerond kunnen worden; 

met name het invullen van de check- en de actfase komt nogal eens onder druk te staan. 

 

Het departement Gezondheidszorg en Chemie viel reeds een vijftal visitaties te beurt. Voor de opleiding 

orthopedie vond de laatste plaats in november 2002. De sterktes betroffen vooral de stroomlijning via EFQM-

TRIS, de talrijke metingen en de functionaliteit van het kwaliteitshandboek. Een aantal algemene aanbevelingen 

in verband met het kwaliteitssysteem werden door de kwaliteitsraad omgezet in actiepunten die door het 

orthoteam werden gerecupereerd en die opgevolgd werden in de departementale raad. 

 

De belangrijkste aanpassingen met betrekking tot de kwaliteitswerking op een rijtje: 

- er kwam een beleidsplan met strategische doelstellingen voor het hele departement, annex een PDCA-

aanpak, ter inzage in het kwaliteitshandboek; 

- medewerkers geven agendapunten door aan vertegenwoordigers in de docentenraad en krijgen meer ruimte 

voor hun inbreng in de personeelsvergaderingen; 

- de titel ‘kwaliteitsverantwoordelijke’ werd vervangen door ‘kwaliteitscoördinator’ om het beeld te voorkomen 

dat de zorg voor kwaliteit bij één gedelegeerde komt te liggen; 

- de docenten worden geïnformeerd over de metingen en geven die informatie, ook met behulp van een folder, 

door aan de studentenraad; 

- om de medewerkers meer ontvankelijk te maken voor de zachte kant van kwaliteitszorg, werden in de 

kwaliteitsraad in de hierop volgende jaren jaaractiepunten opgesteld, gekoppeld aan concrete thema’s zoals 

in 2003-2004: ‘Kwaliteit tussen de oren van alle medewerkers’; in 2004-2005: ‘Gedragenheid van kwaliteit 

door alle medewerkers’; in 2005-2006: ‘Efficiënte communicatie’; 

- een opleidingsteam van tien medewerkers wordt geïnformeerd over de resultaten van metingen en betrokken 

bij het uitzetten van verbeteracties; 

- de studietijdmetingen werden toegelicht en opgevolgd. Op zeer regelmatige tijdstippen werden controles 

uitgevoerd om de respons te controleren. Toch blijven volgens het opvolgingsverslag studenten inventief om 

met minimale inspanning te voldoen aan de verwachtingen. 

 

De opvolging van aanbevelingen die met specifieke opleidingsitems te maken hebben, zijn verwerkt in de 

daarmee verband houdende facetten. 

 

In maart 2005 visiteerde de NQA de Hogere Beroepsopleiding Orthopedische Technologie (HBOT) van Fontys te 

Eindhoven. Gezien de samenwerking met de opleiding orthopedie aan de Katholieke Hogeschool Kempen 

werden ook bevindingen bij een bezoek aan de opleiding in Geel aan de NVAO gerapporteerd. Over de invulling 

van het accreditatiekader is er ook geregeld overleg tussen beide instituten. 

 

De commissie heeft geconstateerd dat de opleiding in ruime mate rekening heeft gehouden met de 

aanbevelingen van het visitatierapport in 2003 en het NQA-rapport naar aanleiding van de Fontysvisitatie (2006). 
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De commissie adviseert bij het bepalen van de verbeteracties de streefdoelen sterker te concretiseren, zodat 

deze acties vanuit een stevig en transparant fundament ook beter afgerond kunnen worden. Hierbij moet de 

toepassing van de check- en de actfase bewaakt worden. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert gefundeerde verbeteracties te laten aansluiten bij doordachte, concrete streefdoelen. 

 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Behalve de periodieke bevragingen bij vooral medewerkers en studenten, worden de belanghebbenden ook op 

andere manieren betrokken bij de kwaliteitszorg. 

 

Ten eerste zijn er de decretale medezeggenschapsorganen, zoals de departementale raad (DERA), 

samengesteld uit leidinggevenden, docenten- en studentenvertegenwoordigers en een beperkte afvaardiging van 

het werkveld, die driemaal per jaar samenkomt en vooral haar adviesbevoegdheid benut en het departementaal 

onderhandelingscomité (DOC), met de departementale leidinggevenden en een docentenvertegenwoordiging, die 

krachtens het decreet en volgens het huishoudelijk reglement eveneens driemaal per jaar samenkomt om te 

overleggen en te onderhandelen over hoofdzakelijk personeelgebonden materies. De diverse werkgroepen 

rapporteren over hun werkzaamheden aan beide hoger vermelde geledingen. 

 

In de departementale beleidsvoering heeft vooral de docentenraad, (DORA) een overlegorgaan met 

leidinggevenden en afgevaardigden van docenten, een spilfunctie: tweemaal per maand adviseert de raad in 

verband met de drieledige opdracht van het departement, maar ze heeft ook beslissingsmacht met betrekking tot 

een omschreven scala aan bevoegdheden. De werkzaamheden worden gecommuniceerd via mailing en de 

rapporten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. Ook is er jaarlijks een ontmoetingsinitiatief tussen 

docentenraad, onderwijsraad en kwaliteitsraad: daar worden de beleidsdoelen en de priacs voor de komende 

periode vastgelegd. Op een jaarlijkse beleidsdag wordt bovendien een jaaractieplan opgesteld. 

 

De samenstelling, de doelstellingen en de werking van de kwaliteitsraad (KWARA) werd beschreven onder 5.1. 

Dit orgaan volgt vooral de PDCA’s op en formuleert voorstellen met betrekking tot de ‘act’ initiatieven. 

 

De thematische werkgroepen zijn op hogeschoolniveau via afgevaardigden vertegenwoordigd in de 

onderwijsraad (ORA). Inhoudelijk tekent deze raad voor de kwaliteitsopvolging en verbetering van alle 

onderwijsprocessen, ter advisering van de docentenraad en de departementale raad. De onderwijsraad staat ook 

garant voor de invulling van het onderwijsontwikkelingsplan (OOP) en het beleidsplan op hogeschoolniveau. Ook 

hiervan zijn de verslagen terug te vinden in het kwaliteitshandboek. 

 

Bij aanvang van het academiejaar informeren de leidinggevenden het personeel op een departementale 

vergadering. Meestal staan deze ontmoetingen in het teken van de organisatieaanpassingen en vernieuwingen 

die van belang zijn voor de jobuitvoering. Voorts kunnen tijdens het academiejaar ook personeelsvergaderingen 
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ad hoc geagendeerd worden. Sporadisch zijn er ook opleidingsvergaderingen of kleinere teamvergaderingen. 

Van al deze ontmoetingen zijn de verslagen terug te vinden in het kwaliteitshandboek en op de 

gemeenschappelijke departementale schijf. Bijzondere mededelingen ter attentie van het personeel worden 

geregeld via mail bezorgd. Zo zorgen de leidinggevenden ervoor dat het personeel de vinger aan de pols houdt. 

De studenteninspraak is verzekerd door participatie aan een aantal reeds eerder vermelde raden, maar ook door 

specifieke overlegorganen, zoals de departementale studentenraad (STURA). Daar krijgen de gedelegeerde 

studenten ook via de kwaliteitscoördinator info over de kwaliteitswerking binnen het departement en over de 

bijzonderheden omtrent de externe evaluatie. Een lid van de departementale studentenraad is ook afgevaardigd 

naar de algemene studentenraad. Via een vormingsactiviteit worden ze geïnstrueerd in de inspraakmechanismen 

en voorts worden ze betrokken bij het beleidsplan, pijlers in de kwaliteitszorg en belangrijke activiteiten in het 

academiejaar. En er zijn uiteraard de in facet 5.1 opgesomde studentenbevragingen. 

 

In de vzw studentenvoorzieningen (StuVo) ten slotte bepalen vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en 

studentenvertegenwoordigers op paritaire basis hoe de financiële voorzieningen benut worden. 

De afgestudeerden kunnen zich via bevragingen uitspreken over een aantal aspecten van de genoten opleiding. 

Ook is er een jaarlijkse alumni-activiteit. 

 

Het werkveld is beperkt vertegenwoordigd in de departementale raad en er zijn de eerder vermelde informele 

contacten naar aanleiding van de stage-activiteiten en diverse netwerkinitiatieven. De stage-evaluaties worden 

ook aangegrepen om feedback te vragen over de kwaliteit van de stagiairs en dus onrechtstreeks ook van de 

opleiding. De werkveldgroep geeft mee dat er geen systematische formele bevragingen aangeboden worden en 

dat hun feedback beperkt is tot het invullen van een rubriek op het stagebeoordelingsformulier, in verband met 

hun bevindingen omtrent het niveau van de voorkennis van de stagiair.  

 

Omdat de invloed van het werkveld via de departementale raad niet overschat mag worden, is het initiatief van 

een performant opererende opleidingscommissie, die een grotere synergie zou moeten opleveren tussen de 

opleiding en de stakeholders, zeker een belangrijke stap in de goede richting. 

 

De commissie heeft kunnen ervaren dat de participatiegraad op hogeschool- en op departementaal niveau breed 

vertakt is. Toch rijst de vraag in hoeverre de modale docent en student de facto participeert aan onderwijs- en 

kwaliteitsontwikkeling en dit geldt a fortiori voor het werkveld en de afgestudeerden, zolang de 

opleidingscommissie nog niet met alle belanghebbenden operationeel is. Het werkveld is namelijk tot op heden 

nog niet actief in deze raad, de alumni hebben er recent wel een vertegenwoordiging in gekregen; dit overigens 

tot hun grote tevredenheid, want ze mochten in het verleden wel een opvolgingsenquête over de opleiding en hun 

tewerkstelling invullen, maar ze kregen daar geen terugkoppeling op. 

 

Tijdens de gesprekken blijkt dat de vertrouwdheid van de studenten met de kwaliteitszorg minimaal is. De 

commissie betreurt dat de studenten niet meer vertegenwoordigd zijn in de kwaliteitsraad. Het is immers ten 

zeerste wenselijk een gestructureerd en interactief beleid op touw te zetten, zodat de studenten, maar ook alle 

andere actoren, zo sterk mogelijk kunnen bijdragen aan een optimalisering van de kwaliteit. De leidinggevenden 

stellen wel dat er, wat de docenteninbreng betreft, net zozeer stuwing komt ‘van onderuit’ als vanuit bijvoorbeeld 

de kwaliteitsraad, en dat gemeenschappelijk aangedragen signalen en adviezen automatisch een hogere 

prioriteitswaarde krijgen, maar de actieve betrokkenheid van de meeste docenten in de operationele 

kwaliteitszorg is toch nog beperkt. Wellicht kunnen de kwaliteitsinspanningen een impuls krijgen, als de 

medewerkers hun inspanningen ook sterker vertaald zien in de invulling van de functiekaart. 

 

Er zijn al lovenswaardige inspanningen verricht om de belanghebbenden te informeren over de ontwikkelingen, al 

kan deze informatie structureel beter gekanaliseerd worden naar àlle actoren. Uit de gesprekken blijkt namelijk 

dat de modale medewerkers en zeker de studenten weinig voeling hebben met de kwaliteitsprocessen. Er zijn 

nog hiaten in de feedbackstroom naar de belanghebbenden en het risico bestaat dat goede bedoelingen weinig 

performant verpakt worden in formuleringen als ‘aandacht schenken aan’. Vooral het werkveld voelt zich nog te 

weinig aangesproken als resonansgroep voor onderwijsvernieuwing in enge en voor kwaliteitsverbetering in 
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brede zin. De alumni stellen dat enkel zij die in de opleidingsraad zijn opgenomen, weet hebben van de 

ontwikkelingen in de opleiding.  

 

Een sterkere sensibilisering en operationalisering op opleidingsniveau is bijgevolg aangewezen. Het volstaat 

immers niet de belanghebbenden te informeren, ze moeten nog meer systematisch betrokken worden bij de 

kwaliteitswerking op zich. Dat betekent ook dat de communicatie in beide richtingen moet verlopen. De tijd is er 

rijp voor, aangezien de werkveldcommissie zich tijdens de visitatie heeft laten kennen als een sterk betrokken 

groep, met een klare kijk op de behoeften op de markt en met een groot engagement om de opleiding hierbij te 

adviseren. Tijdens de gesprekken toonde deze afvaardiging zich ook opgezet met de groeiende ontvankelijkheid 

van de opleiding voor hun adviezen. Hopelijk kan de opleidingscommissie op dat vlak de hooggespannen interne 

verwachtingen waar maken. Het is dan ook van belang de opleidingscommissie voldoende breed te bemannen 

en te laten wegen op de beleidsvoering. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie dringt erop aan de informatie naar en feedback van alle actoren structureel in te bedden. 

 

De commissie dringt erop aan studenten, afgestudeerden en het brede werkveldniet enkel te informeren maar 

ook te betrekken bij het optimaliseren van de kwaliteitsprocessen. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    voldoende  

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   goed 

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Hoewel de gesprekspartners uit het werkveld aangaven dat tevredenheidspeilingen beperkt blijven tot een extra 

rubriek bij de stage-evaluatie, maakt het zelfevaluatierapport gewag van een werkveldbevraging bij plus minus 25 

instellingen in 2008. Op deze bevraging, die peilde naar de tevredenheid over competenties van afgestudeerden, 

reageerden 11 (orthopedische) bedrijven. Daaruit bleek dat de afgestudeerden vooral ingezet worden op de 

domeinen orthesen, prothesen en bandages, gaande van het aanmeten bij patiënten, het vervaardigen van 

apparaten en het afleveren en opmeten daarvan bij de patiënten. Als sterktes kwamen hierbij naar voor dat de 

afgestudeerden kunnen terugvallen op een analytisch vermogen en dat zij, eventueel via hulpvragen, ook 

creatieve oplossingen kunnen aanbrengen; zij kunnen de aanpak verantwoorden en de toegepaste 

principes/methodes toelichten; ook kunnen ze adequaat omgaan met informatiegaring en die in teamverband 

laten renderen en doeltreffend communiceren. Voorts is er een voldoende theoretische basis, mits die permanent 

geactualiseerd wordt en via training tot meer diepgang leidt. Leergierigheid, motivatie en kritische zin zijn 

geapprecieerde attitudes. De bedrijven zouden zich bij die gelegenheid ook positief uitgesproken hebben over de 

omslag naar het competentiegerichte onderwijs, al pleiten sommigen ervoor om competenties toe te voegen, 

zoals meer praktijktraining en administratieve knowhow. 

 

Een werkplanning opstellen, vergaderingen leiden en doelgericht werken bevorderen evenals bedrijfsbeleid 

kwamen tot uiting als werkpunten. Bij de aanwerving valt het tekort aan praktische vaardigheden op, al slagen de 

nieuwkomers erin deze onder begeleiding te optimaliseren.  

Verspreid over het rapport komen de bevindingen van de werkveldvertegenwoordigers tijdens de gespreksronde 

ruim aan bod. Daarbij blijkt ook hun appreciatie over het toegenomen niveau, zowel van de docenten als van de 

studenten.  

 

Een kleine 70 % van de bevraagde afgestudeerden (2008) laten weten dat de tewerkstelling optimaal is. 75 % 

van hen komt terecht in een bediendenstatuut. Een kleine meerderheid vindt werk in orthopedische bedrijven, de 

overigen in toeleveringsbedrijven, paramedische bedrijven, onderwijs, De tewerkstelling laat niet lang op zich 

wachten en de meeste respondenten zijn wegens hun jobsatisfactie ook trouw aan de werkgever. De 

taakinvulling komt grotendeels overeen met wat de werkgevers bij de intake aangaven.  

 

Drie kwart van de respondenten blijkt behoorlijk tot zeer tevreden te zijn over de opleiding. Als aanmerking komt 

naar voor dat de praktische opleidingsonderdelen meer invulling mogen krijgen. Bij de open vraagstelling scoren 

als best (minimaal 5 vermeldingen): de sfeer in de opleiding en de persoonlijke begeleiding, de theoretische 

bagage en de ruime basis, het gevarieerde curriculum, de stagemogelijkheden, de koppeling van docentervaring 

aan praktijkervaring, de organisatie en voorbereiding en de medische bagage.  

 

Minder tevreden zijn de studenten over het praktijkaandeel en het gebrek aan live omgang met patiënten (37 

vermeldingen!), het toch nog beperkte aandeel van praktijk- en gastdocenten, de samenhang tussen de vakken 

en het uurrooster. Opvallend is ook dat bijna 80 % een bijkomende opleiding volgt. 
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De commentaren van stagebegeleiders op de stage-evaluatieformulieren en de scores van de 

eindwerkcommissies reveleren een grote tevredenheid van de betrokkenen over het gehaalde niveau, zo 

suggereert het zelfevaluatierapport. 

 

De commissie heeft kunnen constateren dat de tewerkstelling optimaal is, ook al omdat afgestudeerden 

gemotiveerd zijn om zich verder met bijkomende opleidingen te wapenen voor de markt. De afgestudeerden 

hebben aangegeven dat ze de werking van de plaatsingsdienst waarderen en dat ze snel werk vinden. De 

gegevens die verzameld zijn door de plaatsingsdienst van de opleiding en die de tewerkstellingsgraad 

beschrijven van de afgestudeerden uit de periode 1999-2004, bevestigen dit ook.  

 

De commissie heeft ook gemerkt dat de afgestudeerden globaal tevreden zijn over de opleiding en dat het 

werkveld waardering heeft over het niveau van de stagiairs en de afgestudeerden; dat deze laatste nog een ruime 

groeiperiode moeten doorworstelen in het kader van de noodzakelijke jobspecialisatie, is de logica zelf. De 

werkgevers schatten die groeiperiode op twee jaren. Zoals eerder aangegeven kan een proactieve participatie 

door het werkveld de kwaliteit, de accuratesse en de inzetbaarheid van de studenten als toekomstige paramedici 

enkel verbeteren.  

 

De opleiding situeert haar waarde tijdens de gesprekken mooi in het midden tussen bachelor- en masterniveau: 

vergelijkbaar met ergotherapie (weliswaar meer mensgericht), met Electromechanica (meer technisch gericht) en 

met chemie (meer theoretisch onderbouwd). Wat de doorstroomkansen betreft, zien ze geen specifiek 

aansluitende ‘bovenbouw’. Op Fontys is er wel een opleiding bewegingswetenschappen, maar misschien is er 

meer directe aansluiting mogelijk met de nieuwe afstudeerrichting biomedische wetenschappen op IBW. 

 

Er is momenteel nog geen vervolgprogramma voorzien op masterniveau, al groeit de interesse van studenten 

voor een dergelijk initiatief. Afgestudeerden die hun kans wagen op voortgezette opleidingen, doen dit immers 

doorgaans met succes. Tijdens de visitatie maakte de hogeschool gewag van een dossier dat een master 

biomedische technologie (binnen het departement Industriële en Biowetenschappen) voorbereidt. 

Rekeninghoudend met de decretaal geregelde planning wordt 2011-2012 het mikpunt voor de invoering. Vanaf 

volgend academiejaar worden binnen het departement Industriële Wetenschappen al een aantal keuzevakken 

opgenomen die anticiperen op dit masteraanbod. Ook de opleiding orthopedie zou dan via een 

schakelprogramma geïntegreerd kunnen worden. 

 

Met betrekking tot het eindwerk wil de commissie toch enkele reserves formuleren. De eindwerken zijn over het 

algemeen te weinig wetenschappelijk onderbouwd. Er worden eerder constateringen gegeven van acties en 

bevindingen, een integratie van onderzoek naar een eigen handelingsconcept met een verantwoording daarvan 

ontbreekt doorgaans. Een en ander heeft ook te maken met de mogelijkheid om voor beschrijvende eindwerken 

te kiezen (zie hoger) 

 

Wat de internationalisering betreft, is er een goed onderbouwd hogeschoolbeleid, met vertakkingen in 

departement en opleiding, wat de gedelegeerde verantwoordelijkheid betreft. 

 

Om groen licht te krijgen voor een buitenlandse stage, moeten de studenten geslaagd zijn in het tweede 

opleidingsjaar; ze moeten dan een motivatiebrief met CV opstellen. Tot voor kort was er een behoorlijke 

deelname, recent is er een terugval. Met een drietal deelnemers in het derde jaar haalt de opleiding de 10 %, die 

illustratief is voor de hogeschool. 

 

Het blijkt ook niet makkelijk om bilaterale contracten af te sluiten voor orthopedie: voor Erasmusuitwisseling is er, 

op wellicht Bergen in Noorwegen na, te weinig match met buitenlandse opleidingen. Daardoor is de 

internationalisering in de praktijk beperkt tot buitenlandse bedrijfsstages. De opleiders willen ook nadenken over 

uitwisseling met buitenlandse docenten; de commissie suggereert om interessante contacten op buitenlandse 

congressen te spotten, ze hierop aan te spreken en eventueel MOBILAB als ‘lokker’ te gebruiken voor een 

internationale conferentie in eigen huis. Ook het domein van de ontwikkelingshulp wordt afgetast op 

mogelijkheden.  
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De studenten menen, zo blijkt uit de gesprekken, dat ze in tegenstelling tot de Nederlanders niet gesubsidieerd 

kunnen worden voor een buitenlandse bedrijfsstage. Ze stellen ook niet bijzonder geïnformeerd of 

gesensibiliseerd te zijn om internationale stages op te nemen. Het moge voor de opleiding een uitdaging zijn om 

op deze behoefte sterker in te spelen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie suggereert de kwaliteit van het eindwerk op te drijven en met name sterker te richten op de 

integratie tussen theorie en praktijk, met een oplossinggerichte opdracht. 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebeid en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen de 45% en 

de 50% liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De studiebegeleiders werken niet met expliciete streefdoelen voor het optrekken van het slaagpercentage van 

zogenaamde zwakke instromers, ook niet met ‘knipperlichten’. De slaagpercentages worden wel doorgenomen in 

de docentenraad en vergeleken met andere opleidingen. 

 

Er worden ook geen specifieke acties op touw gezet voor studenten uit ‘zwakke’ vooropleidingen: de schaarse 

studenten uit het BSO krijgen wel ondersteuning van een trajectbegeleider. Ook schermt de opleiding met het 

idee om in de toekomst eerstejaars te laten tutoren door tweedejaars. 

 

De docenten menen anderzijds te weten dat het thema van de streefcijfers en andere indicatoren een hot item is 

in het hogeschooloverleg. Zij wijzen erop dat zij als onderwijsverstrekkers niet de enigen zijn die het halen van 

streefcijfers beïnvloeden: oriëntering, begeleiding, studiementaliteit spelen ook een rol. Maar ze beseffen dat een 

grotere transparantie van de toetsmethodiek en het optimaliseren van het toetsbeleid in het algemeen hierbij een 

positieve rol kunnen vervullen. Zij geven ook aan dat de rationaliseringsdruk en de eerder beperkte instroom 

bijkomende stressfactoren zijn. 

 

Uit de slaagcijfers en de doorstroomanalyse blijkt dat de slaagkansen behoorlijk liggen, al is dat in de 

geflexibiliseerde organisatie niet meer zo eenduidig af te lijnen, ook al omdat de gegevens op departementaal 

niveau verzameld zijn. Ongeveer 75 % van de studenten behaalt het diploma zonder vertraging en de gemiddelde 

studieduur bedraagt minder dan 3,3 jaren. Benchmarking van dit soort gegevens is niet mogelijk wegens de 

uniciteit van de opleiding, de zogenaamde equivalent in Wallonië is toch van een andere orde. Een belangrijke 

waarneming is ook dat veel studenten al een diploma behaald hebben, dit betekent toch een voorsprong op het 

vlak van studie-ervaring en maturiteit. Ook het aantal afhakers is verwaarloosbaar, enerzijds wegens de 
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gemotiveerde instroom en anderzijds door het gegeven van de voorgeselecteerde Nederlandse studenten uit de 

propedeuse. Wel dient opgemerkt dat lang niet alle eerstejaars aan alle examens deelnemen.  

 

In de toekomst zullen de slaaggegevens geregistreerd worden per aantal opgenomen studiepunten, wat een 

meer nauwkeurige statistische vergelijkingsbasis oplevert, met een productieve impact op de trajectbegeleiding. 

De commissie stelt vast dat de slaagcijfers en de doorstroomgegevens gunstiger liggen dan het gemiddelde en 

dat de hogeschool deze gegevens ook met zorg opvolgt. De commissie merkt ook op dat, ondanks het ontbreken 

van een aansluitende masteropleiding, een aantal studenten verder studeert. De geplande master in de 

biotechnologie kan in dat opzicht nieuwe perspectieven bieden. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie verzoekt de aangekondigde zoektocht naar realistische streefcijfers om te zetten in concrete 

productieve resultaten, op basis van de ingewonnen informatie, om de trends te volgen en de evolutie daarvan in 

kaart te brengen.  

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau:   goed 

facet 6.2, onderwijsrendement:   voldoende 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.  
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, de gevoerde gesprekken met de 

betrokkenen; 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek; 

- de opgevraagde documenten; 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

 

Het ZER is het resultaat van permanent overleg door een stafteam. Het is een goed gestructureerd en 

consequent opgebouwd document, dat zich grotendeels baseerde op de gegevens van het academiejaar 2007-

2008 en dat in zijn genese op georganiseerde wijze feedback en aanvullende suggesties kreeg van het 

docententeam. De periode van 1 juli 2008 tot 1 april 2009 werd overbrugd met een actualisatierapport, dat de 

commissie nog voor de visitatie bezorgd werd. 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

onderwerp 1, niveau en oriëntatie:  voldoende  

onderwerp 2, programma:  voldoende  

onderwerp 3, personeel:  voldoende  

onderwerp 4, voorzieningen:  voldoende  

onderwerp 5, interne kwaliteitszorg:  voldoende  

onderwerp 6, resultaten:  voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 

 

 

 

In haar reactie op het opleidingsrapport eerste terugmelding geeft de opleiding aan de volgende acties of 

verbeteringen gepland of uitgevoerd te hebben na het visitatiebezoek: 

 

- Het stagebeoordelingsformulier werd volledig herwerkt en wordt vanaf academiejaar 2009-2010 gebruikt. 

- De beroepsspecifieke competenties werden aangepast. Deze werden helderder omschreven naar studenten 

toe en er wordt meer aandacht geschonken aan anamnese, functioneel onderzoek, maatname en 

communicatie met de cliënt. 

 

De commissie heeft op basis hiervan geen aanpassingen van de oordelen doorgevoerd. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed  

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed 

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele en academische gerichtheid voldoende  

Facet 2.3: Samenhang goed  

Facet 2.4: Studieomvang OK   

Facet 2.5 Studietijd voldoende   

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud voldoende  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing voldoende  

Facet 2.8: Masterproef niet van toepassing  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid excellent  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen voldoende   

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten voldoende   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni 

en beroepenveld 

voldoende  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau goed   

Facet 6.2: Onderwijsrendement voldoende 

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

Professionele bachelor Orthopedie aan de Katholieke Hogeschool Kempen: 

 

- afstudeerrichting Orthopedische technologie; 

- afstudeerrichting Schoentechnologie voor sport en revalidatie. 
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bijlage 1 curriculum vitae van de commissieleden 

 

 

Bockaert Walter 

Volgde de opleiding “orthesen”, Orthopedische Werkplaats onder leiding van J. Vansteenwegen en was 

assistent orthesist-prothesist dienst orthopedie, onder leiding van professor Mulier beide aan het St Rafaël 

ziekenhuis Leuven. Daarnaast volgde hij meerdere opleidingen/bijscholingen in onder andere Duitsland, 

Nederland, Zwitserland en Engeland. 35 jaar was hij zaakvoerder van een orthopedisch bedrijf. Momenteel is 

hij zaakvoerder van ‘Consual’ consultancy aangaande orthopedie. Tevens is hij werkzaam bij het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor een verzekeringsorganisaties. 

 

 

Dubbele de boer 

Volgde de beroepsopleiding Bandagist – orthop. Instrumentmaker en de beroepsopleiding Orthopedisch 

Schoenmaker aan het Wilhelmina Gasthuis Amsterdam. Daarnaast volgde bij diverse bijscholingen in binnen- 

en buitenland. Hij is jaren manager orthopedische werkplaats geweest bij het Revalidatie Centrum Het 

Roessingh Enschede. Tot 2005 was hij directeur van Boermans orthopedie Orthopedisch schoen en 

instrumentmakerij Almelo. Sinds 2005 is hij gepensioneerd en  betrokken bij ontwikkelingswerk en  het 

lilianenfonds als adviseur. 

 

 

Rita Duchêne 

Is licentiate in de Lichamelijke opvoeding, motorische revalidatie en kinesitherapie met aggregatie onderwjis. 

Zij heeft geruime tijd les gegeven in het hoger onderwijs en was enkele jaren verbonden aan de Katholieke 

Universiteit Leuven. Vanaf 1988 was zij verbonden aan het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen, 

als pedagogisch adviseur, daarna als directeur onderwijsverzorging. Naast de algemene opvolging en 

ondersteuning van onderwijsdossiers heeft ze specifiek de ontwikkelingen binnen het studiegebied 

gezondheidszorg en landbouw en biotechnologie van dichtbij opgevolgd. Zij heeft in het verleden 

meegewerkt aan visitaties binnen de hogescholen. Momenteel is zij gepensioneerd. Sinds 2000 is ze actief in 

ontwikkelingswerk (Azië en Kongo) in projecten voor de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelings-

samenwerking en technische Bijstand en de Vlaamse Interuniversitaire Raad met betrekking tot 

schoolmanagement en teacher education. 

 

 

Ed van Laar 

Volgde de beroepsopleiding orthopedisch instrumentmaker bij het Revalidatie Instituut Muiderpoort. Daarna 

werkte hij in het Academisch medisch centrum te Amsterdam. In 1985 ging  hij als docent consulent werken 

voor de beroepsopleiding orthopedisch instrumentmaker bij de Stichting Vakopleiding Gezondheids-

technische beroepen en bij Fontys. In 1995 begon hij zijn eigen orthopedisch bedrijf Eemland orthopedie 

techniek te Amersfoort, waar hij nu nog werkt. Hij heeft  aanvullende opleidingen gedaan in Strathclyde en bij 

de Bundesfachschule. In 2004 behaalde hij zijn diploma Orthopedisch Technoloog bij Fontys. Momenteel 

werkt hij dagelijks voornamelijk voor en met kinderen met orthopedische aandoeningen in het AMC en het VU 

medisch centrum te Amsterdam. 
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bijlage 2 onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden 

 



 

 

 

6 8  |  b e z o e k s c h e m a  
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bijlage 3 bezoekschema 

 

Dag 1 

9.00-12.00 voorbereidende vergadering 

12.00-13.00 lunch 

13.00-15.00  intern werkoverleg, inzage bijlagen 

15.00-15.45 kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd 

16.00-17.00 opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig 

overleg (onder meer bespreking referentiekader) van de opleiding  

17.15-18.15 kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de 

opleidingen, het departement en/of de hogeschool)  

18.30-19.30 informeel ontmoetingsmoment 

19.30 intern overleg en avondmaal voor de commissie 

 

Dag 2 

09.00-09.45 studenten eerste en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende 

studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) 

09.45-10.30  studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en 

afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) 

10.30-10.45 intern overleg 

10.45-12.15 docenten (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en de 

opleidingsonderdelen) 

12.15-14.00 lunch en intern overleg voor de commissie 

14.00-15.30 rondgang 

15.30-17.00 intern overleg en inzage documenten 

17.00-17.45 vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld - personen die 

afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in 

het opleidingsprogramma) 

18.00-18.45 afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de 

afstudeerrichtingen– zelfstandige, in dienstverband, in meer administratieve of commerciële 

functies…) 

19.00 intern overleg en avondmaal voor de commissie 

 

Dag 3 

08.30-09.00 administratief-technisch personeel 

09.00-09.45  ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding 

10.00-10.45 verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) 

11.00-11.45 begeleiders stage- en eindwerken (max. 12, representatief samengesteld uit de 

afstudeerrichtingen 

12.00-12.30 intern overleg 

12.30-13.30 lunch voor de commissie 

13.30-14.00 opleidingsverantwoordelijke(n)  

14.00-15.00 vrij spreekuur 

15.00-17.30 voorbereiding mondelinge rapportering 

17.30 mondelinge rapportering 
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bijlage 4 erkenningscommissie 
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bijlage 5 lijst van afkortingen en letterwoorden 

 

 

ADH Adjunct-departementshoofd 

ATP Administratief en technisch personeel 

BBOB Beroepsvereniging voor Bandagisten en Orthopedisten in België 

BNB Bachelor- na bacheloropleiding 

BSO Beroepssecundair onderwijs 

CGO Competentiegericht onderwijs 

DERA 

 

DH 

Departementale raad 

 

Departementshoofd 

DOC Departementaal onderhandelingscomité 

DORA Docentenraad 

ECTS European Credit Transfer System 

EFQM European Foundation for Quality Management 

EVC Elders verworven competenties 

EVK Eerder verworven kwalificaties 

G&C Gezondheidszorg en Chemie 

GIT Geïndividualiseerd traject 

HBOT Hogere Beroepsopleiding Orthopedische Technologie 

HOC Hogeschool onderhandelingscomité 

IBW 

 

IKZ 

Industriële & Biowetenschappen 

 

Interne kwaliteitszorg 

ISPO International Society for Prosthetics and Orthotics 

IWT Industriële Wetenschappen & Technologie 

KHK Katholieke Hogeschool Kempen 

K.H.Kempen Katholieke Hogeschool Kempen 

K.U.Leuven Katholieke Universiteit Leuven 

KWARA Kwaliteitsraad 
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KZ (integrale) Kwaliteitszorg 

MOBILAB Multidisciplinair onderzoekslaboratorium voor Biomedische en 

Revalidatietechnologie 

NGO niet-gouvernementele organisatie 

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie 

NQA Netherlands Quality Agency 

OC Opleidingscoördinator 

OO Onderwijsontwikkeling 

OOF Onderwijsontwikkelingsfonds 

OOP Onderwijsontwikkelingsplan 

OP Onderwijzend personeel 

ORA Opleidingsraade 

PBA Pprofessionele bacheloropleiding 

PDCA Letterwoord voor: ‘Plan Do Check Act’ 

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

RZL Religie, zingeving en levensbeschouwing 

SID-in Studie- informatiedagen 

SMART Letterwoord voor ‘specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden’ 

(formuleren) 

STURA Studentenraad 

StuVo 

 

TRIS 

Studentenvoorzieningen 

 

Transnationale Institutionele Samenwerking (een Instrument van kwaliteitszorg) 

VLHORA Vlaamse Hogescholenraad 

VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad 

VLOR Vlaamse Onderwijsraad 

VTE Voltijdse equivalenten 

ZER Zelfevaluatierapport 

 


