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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 bachelor Mechanische ontwerp- en productietechnologie in 

Vlaanderen. 

 

 

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

september 2008 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 Mechanische ontwerp- en productietechnologie  

1.1 inleiding 

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

professioneel gerichte bachelor Mechanische ontwerp- en productietechnologie, die zij van februari tot mei 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 Mechanische ontwerp- en productietechnologie wordt door 3 hogescholen aangeboden. De 

visitatiecommissie bezocht op: 

 

 

- 16, 17 en 18 maart 2009   Hogeschool voor Wetenschap en Kunst  

- 4, 5 en 6 mei 2009   Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  

- 16, 17 en 18 februari 2009   Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

 

 

 

1.3 de visitatiecommissie 

1.3.1 samenstelling 

De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, september 2008. 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 4 juli 2008. 

 

 

De visitatiecommissie: 

 

Voorzitter en onderwijsdeskundige:  Eric Van den Bulck 

Onderwijsdeskundige:  Rita Duchêne 

Domeindeskundige:  Michel Espeel 

Domeindeskundige:  Abraham van der Vlugt 

 

 

Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. 
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Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de 

opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie waren dit: 

 

Projectbegeleider:    Klara De Wilde  

 

Secretarissen: 

 

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst    Wim De Cleyn  

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven    Wim De Cleyn 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen    Chris Peeters  

 

 

 

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 Mechanische ontwerp- en productietechnologie aan de hogescholen gebeurde 

conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, september 

2008. 

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 12 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, september 2008 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. 
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Fase 2 De voorbereiding 

 

 

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

opleidingen 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.  

 

 

 

Fase 3 Het visitatiebezoek 

 

 

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

van de opleiding. De bezoekschema’s werden 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 hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding 

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

visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. Tevens werden de oordelen per onderwerp, per 

facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel weergegeven. 

 

Het vergelijkende deel en de vergelijkende tabel werden samen met het antwoord van de visitatiecommissie op 

de reactie(s) van de opleidingen en het definitieve opleidingsrapport aan de hogescholen. 
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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. 

 

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, september 2008 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 hoofdstuk 

3 worden de belangrijkste conclusies en bevindingen van de commissie per facet vergelijkenderwijs weergegeven 

en tot slot worden in hoofdstuk 4 de toegekende scores in tabelvorm samengevat. 

 

In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleidingen. Voor elke 

afzonderlijke hogeschool en dus voor elke afzonderlijk gevisiteerde opleiding kan u een deelrapport terugvinden. 

De deelrapporten bevatten de aanbevelingen die de commissie doet ten aanzien van elke afzonderlijke 

hogeschool en zijn gemakshalve geordend naar alfabetische volgorde van de benaming van de hogescholen. 
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Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Mechanische ontwerp-en     
productietechnologie  

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 

 

- Referentiekaders van de opleidingen: 

 

Associatie KULeuven 

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

 

- Wettelijke bronnen 

 

Geen 

 

- Brondocumenten onderschreven door werkveld 

 

Geselecteerde beroepsprofielen zoals voorgeschreven door de SERV2 (Sociaal Economische Raad Van 

Vlaanderen): 

Operator en productieoperator verspanende bewerkingen 

Productiemanager 

 

- Internationale referentiekaders 

 

Profiel van de Bachelor of Engineering3: 

Werktuigbouwkunde: productievoorbereider, mechanische ontwerper, …. 

 

Beroepsspecifieke competentie 

                                                           
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. 
2 http://www.serv.be  beroepsprofielen 
3 http://macavity.nl/macavity.nl/engineering.pdf 
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- Gemeenschappelijke beroepsspecifieke competenties 

 

De drie departementen hebben gemeenschappelijke beroepsspecifieke competenties opgesteld binnen hun 

associatie.  Competenties 2-7 werden overgenomen van de website1 die ondersteund wordt door de drie 

hogescholen en in dit document lichtjes aangepast. De andere competenties in deze lijst werd onttrokken aan de 

beschrijving van de beroepsprofielen waarin ze uitdrukkelijker aan bod kwamen. 

 

De bachelor (m/v) in de mechanische ontwerp- en productietechnologie kan volwaardig en zelfstandig 

functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het domein van de opleiding of de 

afstudeerrichting: 

- Beroepsspecifieke aspecten van werkplanning en –organisatie 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie kan voor een concrete situatie de 

productieplanning, werkvoorbereiding en werkorganisatie opstellen. 

- Ontwerp 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie is in staat om specificaties van een 

voorontwerp uit te werken in een concrete realisatie, o.a. werktekeningen, instructies en valideren van 

mechanische systemen. 

- Engineering 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie is in staat technische dossiers samen te 

stellen. 

- Productie 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie kan technische aspecten van een 

productieproces beheren, zoals programmering, controles, afregelingen, bedrijfsinrichting en opvolging van 

de kwaliteitseisen van een productiesysteem.  

- Installatie en onderhoud 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie kan mechanische systemen installeren en 

in bedrijf stellen. Hij kan ze operationeel houden en de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen.  

- Technisch commerciële diensten 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie is in staat om te onderhandelen over de 

aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.  

- Training 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie kan communiceren over mechanische 

systemen en dit zowel met mensen met opleiding Master en TSO. 

- Beroepsspecifieke werkrandvoorwaarden 

De bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie heeft oog voor de specifieke 

beroepsaspecten van de werkvloer: gezondheid, veiligheid en milieu.  

 

 

- Opleidingsgebonden beroepsspecifieke competenties 

 

De door de opleidingen aangeleverde domeinspecifieke competenties zijn ofwel direct overgenomen uit de 

gemeenschappelijke lijst op het web of zijn hier en daar iets meer concreter uitgeschreven. Ze zijn volledig vervat 

in bovenstaande lijst. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.vzw-bachelor.be/competenties/  mechanische ontwerp- en productietechnologie 
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2.3 besluit 

De opleidingen hebben de juiste keuze gemaakt door gezamenlijk het profiel van de bacheloropleiding in te 

vullen.  De continue technologische evoluties in productietechnieken, productiemachines en materialen vergt een 

toenemende verbreding van de competenties rond ontwerp en productie. De levenscycli van producten en 

machines worden korter terwijl de complexiteit van de producten nog steeds toeneemt. De kwaliteitseisen die aan 

de producten worden gesteld, worden alsmaar strenger.  Aankweken van leergierigheid en innovatiegerichtheid 

moeten dus in deze bacheloropleiding prominent aanwezig zijn. Deze attitudes vragen om stappen in 

kennisgericht zowel als competentiegericht onderwijs. 
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Hoofdstuk 3 De opleidingen in vergelijkend perspectief 

Woord vooraf 

 

De drie hogescholen die deze opleiding aanbieden in Vlaanderen behoren alle drie tot de Associatie K.U. Leuven. 

De commissie heeft vastgesteld dat het bestaan van deze Associatie voor de opleidingen een groot nut heeft.  

Vooral in de moeilijkere kwaliteitszorginstrumenten zoals tijdsduurmetingen en het opstellen van referentiekaders 

biedt de samenwerking via de Associatie voordelen. 

 

De commissie wil twee elementen benadrukken die zij belangrijk vindt in de beoordeling van de opleidingen. In de 

eerste plaats is er de uitstraling van de opleiding naar de gemeenschap en de scholieren van het secundair 

onderwijs in het bijzonder. De visitaties hebben bevestigd dat zowel de grootte als het scholingsniveau van de 

studenteninstroom aan vele facetten een positieve bijdrage hebben. Hieraan moet continu door de vele actoren 

die belang hebben bij deze opleiding, waaronder de ganse maakindustrie, gewerkt worden. Als tweede 

belangrijke punt bleek voor de commissie de pedagogische en IKZ ondersteuning van de opleiding door het 

departement. Vooral in de onderwerpen 2 en 5 en facet 4.2 kan een gedegen ondersteuning een substantieel 

verschil in beoordeling maken. Tenslotte wenst de commissie haar appreciatie uit te drukken voor het 

enthousiasme van de opleidingverantwoordelijken en het opleidingsteam die zij heeft leren kennen tijdens de 

visitaties. 

 

 

 

Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie 

 

Dit facet betreft de doelstellingen die de hogescholen hebben vooropgesteld met betrekking tot het beheersen 

van de algemene competenties, de algemene beroepsgerichte competenties en de beroepsspecifieke 

competenties. De drie hogescholen hebben dit facet in hun algemene beleidsvisie opgenomen. Zij bieden aan de 

opleiding een kader en een filosofie aan waarmee die hun onderwijs vorm kunnen geven. De opleidingen voldoen 

ruimschoots aan de decretale vereisten betreffende het bestrijken van de verschillende competenties en de 

concrete invulling van deze competenties naar de opleidingen toe. Hiertoe kunnen zij steunen op het minimale 

implementatiekader dat wordt aangereikt door de Werkgroep Bamaprofielen van de Associatie K.U.Leuven. 

Anderzijds kunnen de opleidingen steunen op hun jarenlange ervaring die ze hebben met het opleiden van 

studenten in de mechanische productietechnologie, dat van nature uit competentiegericht onderwijs inhoudt en 

dat een continue aandacht vraagt voor een eigentijdse en moderne invulling. Maatschappelijke dienstverlening 

was dan ook al lang aanwezig in de basismissie van de opleidingen en internationalisering is daar recent aan 

toegevoegd. 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

De drie hogescholen hebben gezamenlijk het domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld.  Dit 

referentiekader definieert de eindkwalificaties die de afgestudeerde moet hebben op het vlak van het ontwerp, de 

engineering, de productie, de installatie en onderhoud, de technisch commerciële diensten en de training. De 

omschrijving in het domeinspecifiek referentiekader is eerder algemeen en moet door de opleiding zelf worden 

geconcretiseerd. Een algemene beroepsreglementering bestaat niet en een vergelijking met buitenlandse 

opleidingen gaat niet direct op. Verschillende beroepsprofielen van de SERV kunnen wel richting geven aan de 

formulering en invulling van de domeinspecifieke eisen. De opleidingen laten zich verder leiden door hun 

veelvuldige contacten met het werkveld. De commissie heeft een grote verantwoordelijkheidszin bij de 

opleidingsverantwoordelijken van de drie opleidingen voor dit facet vastgesteld.  
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De commissie erkent dat de kwalificatie aangaande aandacht voor veiligheid, milieu en gezondheid impliciet in de 

verschillende onderwijsvormen aanwezig is maar wenst aan te bevelen om deze kwalificatie expliciet aan de 

domeinspecifieke eisen  toe te voegen.  

 

 

Onderwerp 2 Programma 

 

 

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud 

 

Het realiseren van dit facet op een eigentijdse manier binnen de contouren van kennisgericht en 

competentiegericht onderwijs bleek voor de gevisiteerde opleidingen een eerder moeilijke opgave. Tussen de 

opleidingen werden grote verschillen vastgesteld wat het competentiegericht leren betrof. Vooral het meten van 

de bereikte graad van eindkwalificatie bleek niet zo eenvoudig als het lijkt. Toch verdelen de opleidingen de brede 

waaier aan competenties tussen de verschillende onderwijsvormen op een doordachte manier, zoals terug te 

vinden is bij de vele practica en stages. Ook de organisatie van de opleiding via vakgroepen draagt positief bij tot 

de onderbouw van deze relatie. De omvang van het programma, de beperkte duur van de opleiding en de aard 

van de instroom aan studenten zijn factoren die het bereiken van de eindkwalificaties bemoeilijken. De invoering 

van competentiefiches per opleidingsonderdeel is positief terwijl het meetsysteem op basis van 

competentiematrices beter kan. De opleidingsverantwoordelijkheden zijn zich hiervan bewust. In de academische 

wereld zijn nieuwe afstemmingsinstrumenten in ontwikkeling. Als voorbeeld hiervan vermelden we Criteria voor 

Academische Bachelor en Master Curricula van de Technische Universiteit Eindhoven die ook van toepassing 

kunnen zijn op de professionele Bachelor. Gezien de weerslag van dit facet op de volgende facetten, en ook op 

de verantwoording van het ganse onderwijsgebeuren naar buiten toe kan het belang van een goed relatiekader 

niet voldoende onderstreept worden. 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid 

 

De professionele gerichtheid van de opleiding wordt op meerdere vlakken goed ingevuld. Onder andere via het 

eindwerk en de stage in de industrie en de vele practica die bij de cursussen horen. Belangrijk hierbij is ook de 

verantwoordelijkheidzin bij de opleidingsverantwoordelijken met betrekking tot het up-to-date houden van de 

materiële uitrusting. Van de studenten worden concrete realisaties tijdens hun studies verwacht. Ook de 

bezoeken aan bedrijven en internationale beurzen dragen bij tot de professionele gerichtheid, zowel van de 

opleiding als van de lectoren. Tenslotte dient als positief te worden vermeld het betrekken van studenten bij de 

maatschappelijke dienstverlening en onderzoeksprojecten, en het nauw en veelvuldig contact met het werkveld. 

 

 

Facet 2.3 Samenhang 

 

De drie opleidingsprogramma’s implementeren een geleidelijke opbouw van competenties doorheen het driejarig 

programma, zowel langsheen de kennislijn als langsheen de competentielijn. Over deze verticale integratie wordt 

gewaakt door de opleidingsverantwoordelijken in samenspraak met de lectoren.  

De coherentie tussen de opleidingsonderdelen wordt ietwat bemoeilijkt door de traditionele opsplitsing tussen 

algemene vakken en technische vakken. Verschillende lectoren van algemene vakken, zoals inleidende 

wetenschapsvakken, religie en zingeving, en talen, proberen hieraan te verhelpen door algemene en algemene 

beroepsgerichte competenties in te bouwen in hun vak. De commissie beveelt aan om dit doorheen de ganse 

opleiding systematisch te implementeren.  

Het verzorgen van de samenhang wordt eveneens bemoeilijkt door de diversiteit in vooropleiding van de 

startende studenten. De commissie stelde vast dat het verbeteren van de toelatingsvoorwaarden en de 

studiebegeleiding ook kan helpen in het verbeteren van de samenhang, door het wegnemen van belemmeringen 

die veel inspanning vragen. 
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Facet 2.4 Studieomvang 

 

De drie opleidingen omvatten elk drie studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal worden dus 

opleidingsprogramma’s georganiseerd van 180 studiepunten en voldoen de opleidingen hiermee aan de formele 

eisen m.b.t. de minimale studieomvang van een professionele bachelor. 

 

 

Facet 2.5 Studietijd 

 

Net zoals het meten van de bereikte graad van de eindkwalificaties stelt het meten van de effectieve studietijd en 

de reële studiebelasting van de opleiding ook een probleem. Aan een goed meetinstrument wordt momenteel in 

het kader van de associatie nog gewerkt. Toch heeft de commissie goede voorbeelden gezien hoe beperkte 

meetresultaten kunnen worden gebruikt om de studeerbaarheid van het programma te verbeteren en de 

toelatingsvoorwaarden bij te stellen. De commissie stelde vast dat de opleidingsverantwoordelijken het belang 

van deze meting zeer ter harte nemen. 

 

 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving - inhoud 

 

De drie opleidingen hanteren elk een uitgebreide waaier van onderwijsvormen die variëren van de klassieke 

werkvormen zoals hoorcolleges, practica en stage/eindwerk tot groepswerk, presentaties e.d. Vele competenties 

worden hierbij direct of indirect aangebracht en de keuze van onderwijsvorm per opleidingsonderdeel is 

doordacht. De precieze relatie tussen de verdeling van de onderwijsvormen over het programma en het finaal 

realiseren van de eindkwalificaties is echter nog niet volledig uitgewerkt, gezien dit samengaat met het ontbreken 

van een adequaat meetinstrument, zoals vermeld bij facet 2.1. Toch heeft de commissie goede voorbeelden 

gezien hoe lectoren op innovatieve wijze nieuwe werkvormen in het curriculum hebben ingebracht en hiermee de 

aanwezigheid van een zekere dynamiek binnen de groep van lectoren bevestigen. De ondersteuning van het 

departement en de hogeschool door het aanbieden van gepaste onderwijskundige vormingscursussen is hier ook 

zeer aanbevelingswaardig. 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

De uitwerking van dit facet sluit aan bij facet 2.6. Voor de verschillende opleidingsonderdelen zijn gepaste en 

doordachte evaluatievormen uitgewerkt. Hierbij worden de doelstellingen per opleidingsonderdeel gehaald, zij het 

op een kwaliteitsvolle traditionele manier. In de drie opleidingen wordt intens gewerkt zowel aan de begeleiding 

als aan de evaluatie van de stage. De verhouding tussen werk- en leerbegeleiding kan overal nog verbeterd 

worden in het voordeel van de leerbegeleiding. De uitwerking van een integraal toetsbeleid over de ganse 

driejarige opleiding is  voor verbetering vatbaar. Ook hier zal het beter uitwerken van de relatie tussen de 

doelstellingen en de inhoud helpen om de invulling van dit facet nog te verbeteren. 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

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

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

De uitwerking van dit facet heeft vooral betrekking op hoe de opleidingen omgaan met de heterogeniteit van de 

vooropleiding van de startende studenten. De aanzienlijke inspanningen die de opleidingen leveren om studenten 

met minder geschikte vooropleidingen doorheen het eerste jaar te loodsen, overstijgen ruim deze die zijn 

opgelegd door decreten en reglementen en zijn exemplarisch voor de aanwezige verantwoordelijkheidszin bij de 
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opleidingsverantwoordelijken. Ook aan de mogelijkheid om door te stromen naar een masteropleiding wordt door 

de opleidingen voldoende aandacht besteed.  

Hoewel in het verleden reeds vele initiatieven werden genomen voor de promotie van deze studierichting in het 

middelbaar onderwijs, beveelt de commissie aan dat de opleidingsverantwoordelijken de promotie van deze 

opleiding nog aanscherpen. Op informatiedagen blijkt er nog frequent verwarring te zijn tussen deze en 

aanverwante opleidingen. De mogelijkheid moet worden onderzocht of andere actoren zouden kunnen worden 

ingezet om het soms negatieve imago waarmee deze studierichting kampt, te verbeteren. Ook het feit dat een 

opleiding in mechanische productietechnieken op masterniveau niet bestaat, zou mogelijkheden kunnen bieden. 

 
 

Onderwerp 3 Inzet van personeel 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit personeel 

 

De commissie heeft vastgesteld dat het personeel gekwalificeerd is voor de inhoudelijke, onderwijskundige en 

organische realisatie van het programma. Vele lectoren komen uit de bedrijfswereld en hebben een 

masterdiploma. Er is een gedegen personeelsbeleid met speciale aandacht voor beginnende lectoren. De 

werkbelasting tussen de lectoren wordt verdeeld op een wijze waarbij rekening wordt gehouden met 

inspanningen voor onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en bestuursverantwoordelijkheden.  

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Aan de lectoren worden vele mogelijkheden geboden voor navorming op technisch zowel als op onderwijskundig 

gebied. Ook de eindwerken die veelal verlopen in samenwerking met bedrijven dragen bij tot het up-to-date 

houden van de technische kennis van de lectoren. Aan lectoren wordt de mogelijkheid gegeven om aan 

onderzoek en maatschappelijke dienstverlening te doen.  De commissie heeft voorbeelden gezien van hoe deze 

activiteiten een positieve terugkoppeling geven naar het onderwijs. Internationale uitwisseling van lectoren was 

hier en daar aanwezig en de commissie zou aanraden dit te promoten daar waar mogelijk is. 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

De commissie heeft moeten vaststellen dat de behoorlijke organisatie van de opleidingen tot een chronische 

overbelasting leidt van de lectoren. Velen onder hen spenderen hun vrije tijd om hun onderwijstaken naar 

behoren in te vullen. De problematiek van de werkdruk hangt nauw samen met de problematiek van de grootte 

van de instroom (zie facet 2.9). Eens te meer wordt hier het belang onderstreept van een voldoend groot aantal 

studenten in de respectieve opleidingen. 

 

 

Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de huisvesting en de materiële voorzieningen, zoals laboratoria, bibliotheek, 

ICT, … toereikend zijn om het programma te realiseren. Door de specifieke laboratoria van de opleiding in te 

schakelen in het curriculum van gelijkaardige opleidingen bereiken de hogescholen een grotere schaal die toelaat 

om machines op regelmatige basis te vernieuwen. Onderzoeksprojecten laten toe om nieuwe soorten 

productiemachines aan te kopen.  
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Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

De opleidingen trekken leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan met een diverse scholingsgraad. Vele 

studenten uit het beroepsonderwijs komen in deze opleiding terecht en het eerste jaar succesvol afleggen is voor 

deze studenten niet zo evident. De commissie heeft tijdens de visitaties vastgesteld dat de hogescholen aan de 

studenten niet enkel een specifieke opleiding in mechanische productietechnieken meegeven. Zij verzorgen ook 

de persoonsvorming van scholieren tot jonge mensen die aan de werking van de moderne maatschappij positief 

kunnen bijdragen. Dit vergt een bijzondere inspanning van de opleidingsactoren. De commissie was soms onder 

de indruk van de originele instrumenten voor studiebegeleiding die de hogescholen hebben ontwikkeld om 

studenten met moeilijkheden doorheen de opleiding te loodsen. De commissie vindt dat de hogescholen in 

Vlaanderen zich internationaal kunnen onderscheiden in de ontwikkeling van efficiënte begeleidingsinstrumenten, 

vooral omdat deze en andere gelijkwaardige opleidingen weinig worden aangeboden in het buitenland. Een beoordeling 

‘Excellent’ moet als streefdoel voor dit facet door de drie hogescholen worden vooropgesteld.  

 

 

Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

De drie hogescholen hebben nagenoeg dezelfde basisstructuur voor hun kwaliteitszorgsysteem. Enerzijds is er 

het zorgsysteem op hogeschoolniveau dat doorsijpelt tot op departementaal niveau en anderzijds is er het 

zorgsysteem aan de basis, op opleidingsniveau. Het eerste genoemde zorgsysteem implementeert de algemene 

doelstellingen en definieert de werking van de kwaliteitszorg waarbij zij ervoor zorgt dat onder andere de 

opleidingen periodiek geëvalueerd worden, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. Studietijdmetingen 

behoren ook tot haar bevoegdheid. De dagdagelijkse kwaliteitszorg wordt gedragen door de lectoren en de 

directe opleidingsverantwoordelijken. Zij verzorgen de evaluatie van het concrete onderwijsgebeuren. Het is in de 

graad van verticale integratie tussen deze twee zorgsystemen dat de hogescholen zich onderling onderscheiden. 

De commissie heeft een grote verantwoordelijkheidzin vastgesteld bij alle actoren die betrokken zijn bij de 

kwaliteitszorg maar de sluiting van de kwaliteitscirkel tot op het laagste niveau verdient algemeen een sterkere 

inspanning. De efficiëntie van het kwaliteitszorgsysteem op hogeschoolniveau en de intensiteit van de 

ondersteuning is een bepalende factor voor de kwaliteitszorg van de opleiding. 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

De commissie heeft vastgesteld dat verschillende verbeterplannen die resulteerden uit voorgaande evaluaties en 

vorige visitatierapporten in de verschillende hogescholen effectief werden uitgevoerd. Het pad voor integrale 

kwaliteitszorg lijkt daardoor in de verschillende opleidingen geëffend. Echter, de automatische borging van de 

verbeterplannen in aanpassingen van organisatiestructuren en werkwijzen is niet in alle gevisiteerde hogescholen 

even ver gevorderd. De commissie had meerdere keren de indruk dat sterk gemotiveerde medewerkers met hun 

individuele actieplannen de onderbouwing van de integrale kwaliteitszorg moesten complementeren. Een 

continue en automatische bewaking van het IKZ gebeuren verdient meer aandacht, in het bijzonder op het niveau 

van de opleidingen. 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

De commissie heeft een sterk verband tussen de graad van invulling van dit facet en het aantal studenten dat 

gemiddeld de opleiding doorloopt, vastgesteld. Het betrekken van getalenteerde studenten in de organisatie van 

het onderwijs;  een dieper contact met het werkveld dan door stages en eindwerkjury’s;  het betrekken van jonge 

alumni in de promotie van de studierichting; de uitbouw van een sterke alumniwerking zijn allen elementen die 

door een laag studentenaantal worden gecompromitteerd.  
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Alhoewel de invulling van de voorgaande facetten niet unaniem als goed werd beoordeelt, heeft de commissie 

voor dit facet aan de drie gevisiteerde opleidingen het oordeel ‘goed’ toegekend.  Het geheel van de 

onderwijsinstelling en het enthousiasme van de medewerkers in deze eerder traditionele richting heeft de 

commissie getroffen. De waardering van de jonge alumni over de genoten opleiding en het niveau tot waar de 

afgestudeerden waren opgeklommen in de maatschappij droegen bij tot een algemene goedkeuring van de drie 

gevisiteerde opleidingen. 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

De commissie heeft ook hier het verband tussen een grote aantrekkingskracht van de instelling en het kunnen 

realiseren van een aanvaardbaar slaagcijfer vastgesteld. Het belang van een goede instroom aan studenten dient 

ook hier nog eens onderlijnd te worden. 
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Hoofdstuk 4 Vergelijkende tabel kwaliteitsaspecten 

De oordelen van de commissie op de zes onderwerpen en de daarbij horende facetten wordt in een vergelijkende 

tabel weergegeven. De commissieleden hebben per facet een score op een vierpuntenschaal (onvoldoende, 

voldoende, goed, excellent) en per onderwerp een score op een tweepuntenschaal (onvoldoende, voldoende) 

weergegeven. 

 

De toekenning van het oordeel slaat op het geheel van het facet en het onderwerp en is onderbouwd met 

argumenten. De oordelen moeten gelezen worden in samenhang met de tekst in de deelrapporten per instelling. 

Deze tabellen dienen dan ook met de nodige omzichtigheid te worden benaderd. 

 

 

 

Verklaring van de scores op facetniveau 

 

E Excellent: de opleiding realiseert voor het facet een niveau waardoor de ze zowel in 

Vlaanderen als internationaal als een voorbeeld van goede praktijk kan functioneren. 

 

G Goed: het niveau van de opleiding stijgt voor het facet boven de basiskwaliteit uit. 

 

V Voldoende: de opleiding beantwoordt voor dit facet aan de basisstandaard of basisnorm voor 

respectievelijk een professionele bachelor, academische bachelor of master. 

 

O Onvoldoende: de opleiding presteert voor het facet beneden de gestelde verwachting en er is 

voor dit punt beleidsaandacht is. 

 

NVT Het facet is voor beoordeling van de opleiding niet van toepassing. 

 

OK Wordt vermeld bij het facet studieomvang indien de opleiding voldoet aan de decretale eisen 

omtrent de studieomvang. 

 

 

 

Verklaring van de scores op onderwerpniveau 

 

V Voldoende: de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 

voldoet aan de basiskwaliteit. 

 

O Onvoldoende: de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 

niet voldoet aan de basiskwaliteit. 

 

 

Verklaring van de gebruikte afkortingen in de tabel en opsomming van de gevisiteerde 

afstudeerrichtingen, locaties en eventuele varianten zoals brugopleiding, anderstalige opleiding, … 

 

 KaHoSL   Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  

- MOPT Mechanische ontwerp- en productietechnologie 

 Afstudeerrichting Mechanische ontwerptechnologie 

 Afstudeerrichting Kunststofverwerking 

 

Katho Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

- MOPT Mechanische ontwerp- en productietechnologie 
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 WenK   Hogeschool voor Wetenschap en Kunst  

- MOPT Mechanische ontwerp- en productietechnologie 
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Mechanisch ontwerp- en productietechnologie       

KAHOSL KATHO WENK 
ONDERWERP 1 V V V 
Facet 1.1: Niveau en oriëntatie G G G 
Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen G G G 
ONDERWERP 2 V V V 
Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud G V V 

Facet 2.2: Eisen professionele en academische gerichtheid G G V 
Facet 2.3: Samenhang G V V 
Facet 2.4: Studieomvang OK OK OK 
Facet 2.5 Studietijd G G V 
Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud G G G 
Facet 2.7: Beoordeling en toetsing G V V 

Facet 2.8: Masterproef NVT NVT NVT 
Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden G G V 
ONDERWERP 3 V V V 
Facet 3.1: Kwaliteit personeel G G G 
Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid G G G 
Facet 3.3: Kwantiteit personeel V V O 
ONDERWERP 4 V V V 
Facet 4.1: Materiële voorzieningen G G G 
Facet 4.2: Studiebegeleiding E V V 
ONDERWERP 5 V V V 
Facet 5.1: Evaluatie resultaten G V V 
Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering G V V 
Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 
beroepenveld G G V 
ONDERWERP 6 V V V 
Facet 6.1: Gerealiseerd niveau G G G 
Facet 6.2: Onderwijsrendement G G V 
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Hoofdstuk 1  Hogeschool voor Wetenschap en Kunst  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de mechanische ontwerp- en 

productietechnologie aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst  

 

Het huidige campus De Nayer is ontstaan in 1922 als de toenmalige Bijzondere School voor Technisch 

Ingenieurs. De school was aanvankelijk gehuisvest in Mechelen, maar verhuisde in 1981 naar een nieuwe 

campus in Sint-Katelijne-Waver. Sinds 1 september 1995 maakt het De Nayer Instituut deel uit van de 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst en dit met de departementen Industriële Wetenschappen en Technologie. 

De Hogeschool voor Wetenschap & Kunst maakt deel uit van de Associatie K.U. Leuven die op 10 juli 2002 werd 

opgericht.  

 

Het departement Technologie groepeerde alle één cyclus opleidingen binnen het studiegebied Industriële 

Wetenschappen en Technologie en was aanvankelijk verspreid over drie campussen: campus De Nayer (St-

Katelijne-Waver) voor het graduaat elektromechanica (optie klimatisatie, meet- en regeltechniek en 

onderhoudstechnologie), de campus Kardinaal Mercier (Schaarbeek) voor het graduaat mechanica (optie 

automechanica en mechanica) en de campus NARAFI (Vorst) voor het graduaat beeldvorming (optie 

cinematografie en fotografie) en het graduaat elektriciteit optie elektronica. 

 

Wegens rationalisatieredenen en om de synergie tussen de opleidingen te verstevigen werden belangrijke 

reorganisaties doorgevoerd. Vanaf het academiejaar 1999-2000 werd de opleiding elektriciteit – optie elektronica 

jaar na jaar overgebracht naar de campus De Nayer. In het academiejaar 2004-2005 werd de campus Kardinaal 

Mercier in Schaarbeek gesloten en werd de opleiding mechanica integraal overgebracht naar de campus De 

Nayer. Hiertoe werd voor de optie automechanica een uiterst modern autotechnologisch opleidingscentrum 

gebouwd: het ATC.  

 

Naar aanleiding van het structuurdecreet werden de vroegere graduaatopleidingen omgevormd tot professioneel 

gerichte bacheloropleidingen. Hiertoe werd een grondige hervorming van de studieprogramma’s doorgevoerd, die 

stapsgewijs vanaf het academiejaar 2004-2005 werd ingevoerd. Vanaf academiejaar 2006-2007 wordt het 

volledig nieuwe bachelorprogramma gedoceerd. 

De invoering van het structuurdecreet en de reorganisatie binnen de hogeschool hebben er uiteindelijk toe geleid 

dat binnen het departement Technologie in de campus De Nayer de opleiding professioneel gerichte bachelor 

wordt georganiseerd in de elektromechanica (met afstudeerrichtingen automatisering, klimatisering en 

onderhoudstechnologie), elektronica-ICT (met afstudeerrichtingen elektronica, ICT, autotechnologie) en 

mechanische ontwerp- en productietechnologie. Op de campus NARAFI worden de professioneel gerichte 

bachelor in de audiovisuele technieken: film, televisie, video en de audiovisuele technieken: fotografie 

aangeboden. 

 

Vanaf het academiejaar 2006-2007 is de hogeschool opnieuw betrokken bij een herschikking binnen het 

hogescholenlandschap. Verschillende opleidingen van WenK zoeken toenadering tot - en sluiten 

intentieverklaringen af met andere hogescholen om grotere entiteiten te vormen. De campus De Nayer zal 

uiteindelijk fusioneren met de Lessius Hogeschool. Deze fusie verloopt binnen het beschikbare wettelijke kader.  

Deze fusie heeft vooral directe gevolgen op het vlak van organisatie, structuur en werking van 

onderwijsondersteunende diensten en personeel. 

 

Op het moment van de visitatie is de campus in volle transitie. Functioneel behoort ze tot de Hogeschool vor 

Wetenschap & Kunst) maar ze is sinds kort “empowered” door Lessius. Waar de bestuursorganen de integratie 

bewerkstelligen zijn de concrete voordelen van de samenwerking nog niet zichtbaar op niveau van de opleiding. 

Er zal aandacht nodig zijn om de nieuwe bestuurlijke activiteiten en de operationele leiding en werking van de 

opleiding soepel, doelmatig en efficiënt op elkaar te laten aansluiten. De commissie vindt het belangrijk dat er op 

een goede manier gekeken wordt naar het afstemmen van operationele beleidslijnen van de hogeschool met de 

noden van de concrete realisatie van de opleiding. 
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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 commissie is tot het besluit gekomen dat wat niveau en oriëntatie betreft de door de opleiding geformuleerde 

doelstellingen goed beantwoorden aan de verschillende competenties die worden aangegeven, enerzijds 

decretaal wat de algemene competenties en de beroepsgerichte competenties betreft, en anderzijds in het 

domeinspecifiek referentiekader van de commissie wat het beheersen van de beroepsspecifieke competenties op 

het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar betreft. Ze zijn uitgebreid geformuleerd en bieden voldoende 

garanties tot het verwerven van zowel de algemene als de beroepsgerichte competenties. 

 

Functioneel behoort de opleiding tot de Hogeschool voor Wetenschappen & Kunst maar ze hoort sinds kort 

bestuurlijk tot de Lessius Hogeschool. Bestuurlijk zijn er verschillende activiteiten werkzaam die de integratie 

moeten realiseren maar de concrete voordelen van de samenwerking om de doelstellingen van de opleiding beter 

te realiseren zijn nog niet zichtbaar. Hoewel de opleiding haar doelstellingen goed in kaart heeft gebracht zal er 

nog heel wat aandacht nodig zijn om de nieuwe bestuurlijke activiteiten enerzijds en de operationele leiding en 

werking van de opleiding anderzijds soepel, doelmatig en efficiënt op elkaar te laten aansluiten. 

 

De opleiding maakt in haar doelstellingen als vormingsinstelling werk van het optimaal afstemmen van vakken 

van het eerste jaar op studenten uit het secundair onderwijs, van het aanbrengen van de generieke competenties 

en een polyvalente technische vorming voor de opleiding professioneel gerichte bachelor mechanische ontwerp- 

en productietechnologie, van het verzorgen van een vakdomein geboden technische vorming, van een 

maatschappelijk relevant studieprogramma met onmiddellijke inzetbaarheid en een economische en 

maatschappelijke vorming. De opleiding omschrijft de te realiseren doelstellingen als het bieden van een 

leeromgeving om jongeren te laten groeien in kennis, kritische zin en engagement voor een duurzame 

samenleving en dit door middel van een gedifferentieerd keuzeaanbod, hedendaagse werkvormen en 

professionele begeleiding. Het departement technologie ontwikkelt ook samenwerking op het vlak van 

maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.  

 

De te verwerven competenties zijn vastgelegd in het ‘Eindverslag werkgroep bama-profielen van de associatie 

K.U. Leuven. Samenvattend stelt de opleiding dat de professioneel gerichte bachelor MOP beschikt over denk- 

en redeneervaardigheid, het vermogen tot het verwerven en verwerken van informatie, tot kritische reflectie en tot 
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projectmatig werken, creativiteit heeft, eenvoudige leidinggevende taken kan uitvoeren, het vermogen tot 

communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen met zowel specialisten als leken heeft, een 

ingesteldheid tot levenslang leren heeft, teamgericht en oplossingsgericht kan werken in de zin van het 

zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en de daar 

aan gekoppelde oplossingsstrategieën kan uitvoeren, het besef heeft van maatschappelijke verantwoordelijkheid 

samenhangend met de beroepspraktijk, kan assisteren in het ontwikkelen, testen en beproeven van mechanische 

systemen, technische dossiers kan samenstellen, technische aspecten zoals controles, afregelingen, 

configuraties en opvolging van de kwaliteitseisen van een productiesysteem kan beheren, mechanische 

systemen kan installeren en in bedrijf kan stellen, mechanische systemen operationeel kan houden en de 

onderhoudsproblemen kan opvolgen en oplossen, advies bij de aankoop en verkoop van technologische 

systemen en producten kan verlenen, training over mechanische systemen kan geven, en creatief en 

verantwoord mechanisch moet kunnen ontwerpen. 

 

De generieke en specifieke eindtermen van de opleiding worden geconcretiseerd op niveau van ontwerp, studie- 

en tekenbureau, productie, kwaliteit, technisch-commerciële elementen, training/onderwijs en aspecten omtrent 

onderhoud en service. Ze moeten leiden tot het volwaardig en zelfstandig kunnen functioneren van een bachelor 

in de mechanische ontwerp- en productietechnologie op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. 

Op gebied van ontwerp, studie- en tekenbureau moet er voldoende basiskennis zijn van informatica en CAD-

CAM-technieken om met de in de werkomgeving gebruikelijke programma’s te kunnen werken met daarbij een zo 

hoog mogelijke know-how met betrekking tot productietechnologie.  

Op gebied van productie moet er een goede basiskennis zijn van productietechnieken en automatisering en een 

inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare productiemiddelen.  

Op het terrein van de kwaliteitsdienst betekent dit een onderlegdheid in de algemene dimensionele metrologie en 

onderzoekingsmethoden, voldoende basiskennis van statistiek en SPC-technieken en inzicht in de mogelijkheden 

van een 3D-meetbank.  

Technisch-commercieel moet hij beschikken over een goede talenkennis en een goede know-how met betrekking 

tot productkennis. Er moet een goede wetenschappelijke basiskennis zijn en een degelijke kennis van actuele 

technologieën.  

En op gebied van onderhoud en service houdt dit een goede basiskennis in omtrent technische systemen 

werkend op basis van mechanica, pneumatica, hydraulica en elektriciteit, van verspanende en niet-verspanende 

verwerkingstechnieken en van montage- en demontagetechnieken. 

 

In de beroepsspecifieke kennis wordt aandacht geschonken aan parate inzetbaarheid en redeneervaardigheden. 

CAD, uitvoeringstechnieken en mechanische meettechnieken zijn de basis van het mechanisch georiënteerde 

deel van de opleiding. 

 

Attitudes zijn ingeschreven in de generieke competenties (levenslang leren, kritische reflectie en zin voor 

nauwkeurigheid) en komen in theorielessen voor alsook in de laboratoria. Zij zijn goed gedocumenteerd en 

worden sterk geactiveerd in stage en eindwerken. Levenslang leren, kritische reflectie en de zin voor 

nauwkeurigheid komen zowel in theorielessen als in laboratoria aan bod. Andere attitude’s zoals orde, netheid en 

zin voor veiligheid, zijn ingeschreven in het “Algemeen Laboreglement” van campus. Elke docent kan een 

aanvullend reglement opstellen dat bepaalde specifieke eisen oplegt vanuit zijn vakdomein. Dit wordt opgenomen 

in het cursusmateriaal. De handleiding voor eindwerk en stage specificeert attitudes die door de juryleden uit het 

beroepenveld als belangrijk worden ervaren zoals inzet en doorzettingsvermogen, discipline en stiptheid, initiatief, 

zorg voor middelen mensen en milieu; persoonlijke planning en werkorganisatie, kwaliteit en resultaatgerichtheid, 

en kritische ingesteldheid. 

 

Ook de specifieke technische eindtermen zijn goed gedefinieerd. De opleidingsonderdelen zijn in functie van de 

beoogde doelstellingen gekozen en hebben een goede theoretische en praktische vorming in 

productietechnieken, ontwerptechnieken, zowel mechanisch als elektrisch, meettechnieken, zowel mechanisch 

als elektrisch, berekenen en ontwerpen van mechanische installaties, fluïdomechanica, pneumatica, hydraulica 

en pompinstallaties, automatiseringstechnieken, mechatronica, werktuigonderdelen, materiaalkunde, 
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programmeertechnieken en het gebruik van ICT, thermische systemen, regeltechniek, industriële technieken, 

mechanismen en aandrijftechnieken, en communicatie, humane vorming en management. 

 

De opleiding voorziet de mogelijkheid om door te stromen naar academische opleidingen. Hiervoor zijn schakel- 

en voorbereidingsprogramma’s voorzien. Deze doorstroming is vooralsnog beperkt vanwege het beperkt aantal 

studenten dat voor deze optie kiest. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt substantiële aandacht voor de bestendige toetsing en desgevallende correctie van de 

afstemming tussen de vernieuwende beleidslijnen van de nieuwe structuur onder de Lessius Hogeschool en de 

daadwerkelijke realisering van dit beleid in de opleiding. 

 

 

 

 

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 opleiding vormt professionele bachelors met een praktische bagage en een brede theoretische basis zodat de 

afgestudeerden kunnen ingezet worden voor het ontwerpen, installeren, produceren, in dienst stellen en 

onderhouden van de meest voorkomende installaties. 

 

De opleiding stemt af op het beroepenveld op verschillende manieren: 

- Informeel: veelvuldige contacten tussen docenten, afgestudeerden en het beroepenveld; maatschappelijke 

dienstverlening; jobfolders; diploma-uitreiking; bedrijfsbezoeken; lessen van gastprofessoren; stages en 

eindwerkverdedigingen. 

- Formeel: de begeleiding van stages en eindwerken; enquêtes bij afgestudeerden naar de aansluiting van de 

gevolgde opleiding op het werkveld; bijscholing van lesgevers in nieuwe technologieën en technieken: 

vierjaarlijkse doorlichting van de opleiding door externen. 

 

Bij de opstelling van de beroeps- en opleidingsprofielen is er een intense samenwerking geweest met de 

departementshoofden van de verschillende professioneel gerichte bacheloropleidingen binnen de associatie. Dit 

komt terug in de beschrijving van de gewenste attitudes en competenties. 

 

De opleiding heeft een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd volgens EFQM/TRIS door de lectoren van de opleiding. 

Hieruit blijkt dat de opleiding externe belanghebbenden betrekt uit het werkveld bij de ontwikkeling, evaluatie en 

actualisering van de onderwijsvisie en onderwijsdoelstellingen.  
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Een van de voordelen is dat de opleiding op dezelfde campus nauw kan samenwerken met de academisch 

gerichte opleidingen van het departement industriële wetenschappen om de afstemming van de doelstellingen op 

vakgenoten optimaal te houden. 

 

De opleiding heeft zich via de ervaring van enkele studenten en bedrijfsbezoeken vergeleken met de Franse 

opleiding van Sabatier van Toulouse, die een referentie is op dit terrein. Blijkbaar stemmen de programma’s sterk 

overeen maar weegt bij Sabatier het aspect management iets zwaarder door. 

De opleiding moet echter nog verder werken aan de gedragenheid en de uitbouw van de internationale context 

van de onderwijsdoelstellingen. De opleiding en de hele campus De Nayer is bij de start van 2008-2009 

opgenomen in een groter geheel van de werkgroep internationalisering van de Lessius Hogeschool. Deze 

opname geeft nieuwe mogelijkheden voor de internationale context. Er is momenteel echter nog geen 

vergelijkende studie uitgevoerd van de opleidingsdoelen in de omringende landen. Er zijn wel intentieverklaringen 

voor verdere samenwerking met hogescholen uit andere landen. 

 

De meeste docenten zijn mensen uit het beroepenveld, die deeltijds les geven. De opleiding zou meer teams van 

deze lectoren kunnen inzetten bij de ontwikkeling, evaluatie en actualisering van de onderwijsvisie en 

onderwijsdoelstellingen. Bij aanvang van het academiejaar 2007-2008 werden hiervoor vakgroepen gedefinieerd. 

Het is de bedoeling vanuit een doorgedreven teamwerking van docenten een verbetering te bekomen inzake 

doelstellingen, onderwijskundigheid, samenhang van opleidingsprogramma, professionele gerichtheid in het 

curriculum en te werken aan een duidelijkere beleidsstructuur. 

 

Het werkveld wordt betrokken bij de doelstellingen via hun betrokkenheid in de stages en eindwerken. De 

vierjaarlijkse externe evaluatie door het beroepenveld, hoewel nog daterend van voor de vorige fusie, is positief 

en informeert over verbetering van de programma’s. Deze evaluatie dient nog wel geactualiseerd en zichtbaar 

gemaakt te worden om hierop een beter zicht te krijgen voor de nieuwe situatie. 

 

De doelstellingen zijn vervat in de algemene documentatie die bij de aanvang van de cursussen ter beschikking 

wordt gesteld aan de studenten. Opleidingspersoneel beschikt over opleidingsfiches, die tevens voor de 

studenten beschikbaar zijn en geraadpleegd kunnen worden. Toch stelde de commissie tijdens de gesprekken 

vast dat studenten niet steeds op de hoogte zijn van de te verwerven competenties die in de doelstellingen 

vermeld worden 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie stelt voor een nieuwe peiling te houden in het beroepenveld om een geactualiseerde visie te 

verkrijgen van hun perceptie over de opleiding. 

 

Een vergelijkende studie met andere omringende landen (bovenop de specifieke interacties met Sabatier in 

Toulouse) zou de opleiding nog betere informatie geven omtrent het niveau en inhoud van de programma’s. 

 

Hoewel verwerkt in het nieuwe programmaboek vraagt de commissie om beter en doelbewuster aan de 

studenten te communiceren wat competenties juist zijn en hoe daaraan beantwoord wordt vanuit wat geleerd 

wordt, in het bijzonder voor de eerstejaarsstudenten. 
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Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en orientatië:  goed  

facet 1.2, domeinspecifieke eisen:  goed  

 

is de commissie 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 commissie vindt dat het programma van de opleiding een degelijke indruk maakt. Verschillende factoren 

geven aan dat de opbouw en uitwerking van het programma de doelstellingen adequaat ondersteunen. 

Het studieprogramma, dat van start ging in het academiejaar 2006-2007, was volledig vernieuwd in het kader van 

de professioneel gerichte bacheloropleiding mechanische onwerp- en productietechnologie. Dit gebeurde in 

overleg tussen de verschillende actoren in het onderwijs (docenten, externen, studenten, departementsbestuur). 

Die laatste curriculumhervorming gaf aanleiding tot het introduceren van het opleidingsdeel ‘Projectwerk’. 

De commissie heeft vragen bij de realisatiewaarde van de vernieuwende ideeën die in de gesprekken aan bod 

kwamen. Zij moeten gedragen en gefinancierd worden door een beleid. Het zou goed zijn ideeën en beleid op 

elkaar af te stemmen zodat de wil en de ruimte om ze te realiseren elkaar kunnen vinden en de opleiding 

succesvol kan verlopen in de toekomst. 

 

De aanpassingen van de programma’s om af te stemmen op de doelstellingen is gebeurd in overleg met alle 

personeelsleden. De weerslag hiervan is te vinden in de verslagen van de permanente onderwijscommissie.  

Hoewel het onderwijsprogramma een gedegen indruk maakte, was het niet geheel duidelijk voor de commissie 

hoe het competentiegericht onderwijs was ingericht. De commissie zou graag op een meer duidelijk aantoonbare 

wijze zien hoe de de competentiegerichtheid in het prorgamma geïntegreerd is, bijvoorbeeld via de invoering van 

leermodules. Voor een aantal onderdelen van het programma zou een betere actualisering aangewezen zijn. 

Om de opleiding te laten voldoen aan de domeinspecifieke eisen heeft men opleidingsfiches, competentiefiches, 

competentiematrix en vakgroepfiches, die regelmatig geactualiseerd worden. De invoering van deze werkwijze is 

nog nieuw. 

 

Competentiefiches per opleidingsonderdeel geven aan hoe competenties gerealiseerd kunnen worden. Daardoor 

is controle op de haalbaarheid mogelijk. Toch stelt de commissie zich vragen bij de evaluatie van het geheel van 

de competenties en de wijze waarop de samenhang door de permanente onderwijscommissie wordt bewaakt. 

De generieke competenties impliceren het autonoom functioneren van studenten al of niet in teamverband. Deze 

worden goed gesitueerd in de opleiding. Er is echter onduidelijkheid in verband met het aangeven van de 

concrete aanpak rond ‘opvoedkundige aspecten’. 

De commissie vindt het ook niet zo duidelijk op welke manier de bedrijfsmatige en maatschappelijke 

componenten verwerkt zitten in de vakken die gemeenschappelijk zijn voor alle opleidingen van het departement. 

In verband met de maatschappelijke relevantie wordt de internationale dimensie benadrukt, wat zich uitdrukt in 

het  gebruikt cursusmateriaal en de te raadplegen bronnen. 

 

Het programma richt zich volgens de commissie goed op de kennis van mechanismen en aandrijftechnieken, 

ontwerptechnieken, productietechnieken en mechatronica, en de vaardigheden om hier in de praktijk mee te 
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kunnen omgaan. Door zijn kennis van apparatuur kan de afgestudeerde bachelor van deze opleiding ingezet 

worden bij studiebureaus voor industriële uitrustingen of als veiligheidsspecialist bij keuring- en 

controleorganismen. Ontwerpopdrachten kunnen tot zijn takenpakket behoren. 

De specialisatievakken worden aangevuld met ondersteunende opleidingsonderdelen op het vlak van informatica, 

communicatieve en humane vorming, management en talen.  

Afgestudeerden krijgen voldoende wetenschappelijke vorming om zelfstandig en praktisch te kunnen werken. 

Anderzijds voorziet de opleiding tevens in communicatie- en contactvaardigheidsontwikkeling om in team te 

kunnen presteren.  

Wat betreft het opnemen van eenvoudige leidinggevende taken voor de specifieke technische eindtermen is de 

concretisering echter niet duidelijk. Het herevalueren van het aspect management in de opleiding kan studenten 

beter voorbereiden op het zelfstandig werken zoals voorzien is in de competentieprofielen onder het punt 

economische en maatschappelijke vorming. 

 

Het programma is opgebouwd rond zes pijlers:  

- algemene vorming (wiskunde, statistiek, informatica, talen, wijsbegeerte,  zorgsystemen, boekhouden, en 

handelsrecht);  

- mechanisch ondersteunend (fundamentele mechanica, sterkteleer, fluïdomechanica, thermodynamica, 

pompinstallaties, aandrijftechnieken, predictief onderhoud);  

- ontwerptechniek (planlezen, schetsen, CAD, CAE, berekeningen voor machineonderhoud, materiaalkunde); 

- productietechniek; 

- automatisering (digitale technieken, pneumatica, hydraulica, PLC, regeltechniek, mechatronica);  

- elektrisch ondersteunend (elektrotechniek); 

- de zes pijlers komen in elk opleidingstraject aan bod. In het derde jaar is het tweede semester 

voorberhouden voor project-, stage- en eindwerk.  

 

Voor elke pijler werd een vakgroep opgericht. De vakgroepen implementeren het opleidingsprogramma op een 

gestructureerde manier. Een vakgroep omvat opleidingsonderdelen die inhoudelijk in relatie staan tot elkaar. 

Daarbij definieert het docententeam van een vakgroep de onderwijskundige facetten zoals globale doelstellingen, 

samenhang tussen verschillende opleidingsonderdelen, opbouw van competenties, het onderwijsconcept 

(fasering, leermethodiek, attitudes, competenties en kennis), en bespreking van benodigde en gebruikte 

infrastructuur. Ook ondersteunende opleidingsonderdelen worden meegenomen: taal en communicatie, 

communicatie en humane vorming, management.  

Voor het project-, stage- en eindwerk werd een coördinator per opleidingsonderdeel aangesteld. 

 

De opleiding hecht veel belang aan de vertaalslag naar de praktijk. Ongeveer 60% van het oefenprogramma 

wordt gewijd aan oefenzittingen en laboratoria waar studenten in kleine groepjes (tussen de 2 en 4 personen) 

werken. 

 

In de module voor wiskunde en algemene vorming is er een vakoverschrijdende competentieontwikkeling. De 

wiskundige vakken en talen maken het mogelijk over te schakelen naar een academische vorming. De vorming 

voor sociale competenties omvat het efficiënt omgaan met collega’s, een sollicitatiedossier samenstellen, 

overtuigend een presentatie brengen, creativiteit en zelfstandigheid ontwikkelen. Het element management zit 

hierin vervat. Hoe goed echter de volledige integratie van het competentiegericht onderwijs gerealiseerd wordt, is 

hierin niet zo duidelijk. 

 

De opleiding verzorgt de internationale dimensies door het ter beschikking stellen van internationale lectuur in de 

bibliotheek en de samenwerking in de vorm van bezoeken en stages bij de Université Paul Sabatier Génie 

Mécanique et Productique. Tevens is er een internationaal intermediair netwerk met drie andere Europese 

hogescholen. Er is, zo vond de commissie, een sterke visie en gedrevenheid vanuit de 

internationaliseringscoördinator met de opstart van een aantal valabele initiatieven. 
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De opleiding ziet de computer als een essentieel onderdeel van de recente ontwikkelingen die in dit soort 

onderwijs een belangrijke plaats inneemt. Het beleid heeft uitvoerig computertechnologie ingevoerd in de 

laboratoria. Tevens hebben alle docenten laptops, campuslicenties voor software en internet. Elke docent heeft 

de verantwoordelijkheid om de werkvorm voor de inhoud van zijn vakgebied te bepalen en in te voeren. Het 

elektronisch leerplatform TOLEDO kent bij studenten en docenten voorlopig echter weinig succes. 

 

Er is binnen de opleiding bewust gekozen om geen keuzetrajecten in het programma op te nemen. Studenten 

noch het werkveld zijn hiervoor blijkbaar vragende partij. Zij vinden het belangrijker dat er een algemene bagage 

gegeven wordt die nadien in specifieke werksituaties doelgericht kan vervolledigd worden met sectoriële kennis 

en vaardigheden. 

 

Het programmaboek wordt jaarlijks aangepast en is beschikbaar via web voor personeel, studenten en kandidaat-

studenten. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt om het programma op te frissen. Zij denkt hier bijvoorbeeld aan Frans in het eerste jaar, 

communicatievaardigheden, wijsbegeerte. Hierbij werken met modules die een inhoudelijke eenheid vormen is 

aan te bevelen. 

 

De commissie adviseert om ideeën en beleid op elkaar af te stemmen zodat vernieuwende ideeën, en het beleid 

op elkaar afgestemd zijn.  

 

De commissie zou graag op een meer aantoonbare wijze zien hoe de competentiegerichtheid in het prorgamma 

geïntegreerd is, bijvoorbeeld via de invoering van de leermodules. 

 

De commissie stelt voor een om grotere concretisering op punt te zetten voor het opnemen van eenvoudige 

leidinggevende taken en managementtaken voor de studenten. 

 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele/academische 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 commissie vindt dat de opleiding veel belang hecht aan concrete toepassingsgerichte opleidingsvormen. Men 

bundelt competentiefiches per opleidingsonderdeel in een competentiematrix. De kennisoverdracht staat hierbij in 

functie van de bruikbaarheid in de beroepspraktijk. Dit gebeurt door middel van hoorcolleges, oefeningen, 

demonstraties, beschrijving van het toepassingsgebied. 
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De opleiding beschikt over een goed toegeruste en georganiseerde bibliotheek waar up-to-date vakliteratuur 

beschikbaar is. 

 

De opleiding deelt de vaardigheden in algemene en beroepsspecifieke vaardigheden in. De algemene 

vaardigheden omvatten het in staat zijn om in internationale context te communiceren met andere technici, 

presentatietechnieken, kunnen rapporteren, een sollicitatiedossier samenstellen. De beroepstechnische 

vaardigheden verdeelt men volgens de technologische oriëntaties van de vakgroepen. 

Volgens de commissie hecht de opleiding ook veel belang aan de actuele ontwikkeling van belangrijke 

ondernemingsvaardigheden als zelfstandigheid, beheersen van complexiteit en van abstractie. Deze 

vaardigheden zitten gefaseerd ingebed in de pedagogische processen en worden ontwikkeld over de drie jaren. 

De commissie ziet deze gerealiseerd in het projectwerk. Bij projectwerk worden bewust dimensies aangereikt en 

ontwikkeld rond maatschappelijke, beroepstechnische en vakinhoudelijke elementen. Ze zijn een bron van 

nieuwe ideeën. De commissie noteerde hierbij de multidisciplinaire ontwerpen in samenwerking met andere 

opleidingen zoals automotive en elektromechanica.  

 

De maatschappelijke dienstverlening wordt voornamelijk ingevuld door de eindwerken. De administratie, de 

voorbereiding en organisatie van de stages zitten goed in elkaar. Studenten hebben veel inbreng om hun 

eindwerken zelf te kiezen en worden hierbij gestimuleerd om daadwerkelijk contact op te nemen met het 

beroepenveld om concrete noden te detecteren.  

De richtlijnen over stage en eindwerk zijn terug te vinden op Toledo. De praktische uitwerking gebeurt door een 

werkgroep “Eindwerkorganisatie”, samengesteld uit alle opleidings- en eindwerkcoördinatoren van het 

departement. Via een permanente onderwijscommissie worden alle docenten (hogeschoolpromotoren) van alle 

modaliteiten aangaande het eindwerkverloop op de hoogte gebracht.  

De commissie stelde echter vast dat de begeleiding van de studenten tijdens de stages enkel gebeurt op 

werkgebied en wordt overgelaten aan de stagementor met uitzondering van schriftelijke tussentijdse 

rapporteringen. De opleiding geeft een deel van het onderwijs uit handen en begeleidt het leren uit ervaringen niet 

vanuit een procesmatige leerbegeleiding.  

 

Er zijn nieuwe onderzoeksinitiatieven vooral in de technologische - en testactiviteiten, die de toekomstgerichtheid 

in technologie op peil houdt. Hiervoor houdt men contact met industriële partners die regelmatig machines en 

projectmatige ontwikkelingen met de hogeschool delen. 

Deze nieuwe speerpunten worden geactiveerd met de aanstelling van een onderzoeksingenieur die 

gespecialiseerd is in rapid tooling, rapid manufacturing, large scale metrology en duurzame energie. Hij is 

verbonden aan verschillende onderzoekscentra en brengt een nieuw elan in de opleiding. De speerpunten van 

het departement zouden meer gebruikt kunnen worden om internationale ontwikkelingen tijdens de opleiding aan 

te bieden.  
 

De opleiding schept nieuwe mogelijkheden binnen de financieringsmogelijkheden dank zij derdegeldstromen. Zo 

werd bijvoorbeeld een Europees lascentrum opgericht via de samenwerking met VOKA Mechelen, dat door 

derden zal kunnen aangewend worden. 

 

Tijdens de gesprekken noteerde de commissie verzuchtingen van studenten die meer bedrijfsbezoeken, 

stageactiviteiten in het tweede jaar, en sneller contact met de beroepsrealiteit wensen. Dit sluit ook aan bij de 

eigenheid van het competentiegericht leren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie wenst een grotere onderwijskundige en procesmatige leerbegeleiding te zien van de studenten 

tijdens de stages. 
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De speerpunten van het departement zouden meer gebruikt kunnen worden als middel voor het verbeteren van 

de internationalisering at home.  

 

De commissie adviseert om aandacht te besteden aan de wensen van de studenten omtrent  het vermeerderen 

van bedrijfsbezoeken, omtrent de stageactiviteiten in het tweede jaar en het sneller in contact komen met de 

beroepsrealiteit.  

 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

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

 

Het programma is opgebouwd door docenten, het departementsbestuur, het beroepenveld en studenten. 

In het verleden waren er overlegmomenten tussen collega’s voor de opvolging van volgtijdelijkheid, vakinhouden 

en didactische werkvormen. 

 

De samenhang van het programma wordt deels belemmerd door een gemeenschappelijk eerste jaar voor alle 

opleidingen van het departement. Het gezamenlijke eerste jaar en de grootte van de groepen voor theorie zijn 

gemotiveerd door budgettaire redenen.  

Dit heeft mogelijk een invloed op de slaagkansen en de instroom van nieuwe studenten. Het belemmert de 

aangepaste studiebegeleiding van de specifieke instroom van het secundair onderwijs (mechanische 

vormgeving). 

 

Tussen het moment van instroom en de inzetbaarheid in het beroepenveld is er een graduele opbouw van kennis, 

vaardigheden en attitudes. Vakgroepen ontfermen zich over de praktische invulling van de opleidingsonderdelen. 

Competentiefiches, opleidingsfiches, vakgroepfiches en competentiematrix weerspiegelen de invulling van de 

algemene en beroepsspecifieke vaardigheden. De vakgroepfiches zijn hierbij een doelbewuste actie ter 

verbetering van de teamwerking. 

 

Het programmaboek geeft de logische sequentiële opbouw van het programma weer. 

De eerste 60 studiepunten bevat opleidingsonderdelen die er naar streven de instroom qua kennis en 

vaardigheden op een algemeen en gelijk hoger niveau te laten komen. Hierdoor kunnen studenten ook meer 

autonoom functioneren in de laboratoria. 

 

De opleidingsonderdelen benaderen kennis, attitudes en vaardigheden vanuit een verschillende invalshoek. 

Wiskunde, informatica en taal & communicatie hebben een “algemeen vormend” en ondersteunend karakter. 

Elektrotechniek levert een beperkte basiskennis. Ontwerptechnologie, productietechnologie en 

werktuigonderdelen brengen de studenten in directe aanraking met de mechanische aspecten van het 

beroepenveld. Hierin krijgen ze een fysische voeling met de realiteit van productie, ontwerp en onderhoud, en hun 

onderliggende relatie en verwerven nadien een verder doorgedreven specialisatie.  

Fundamentele mechanica, sterkteleer en fluïdomechanica verdiepen en bevestigen de noodzakelijke basiskennis 

die de grondslag vormt voor de polyvalente vorming van de professioneel gerichte bachelor in de mechanische 

ontwerp- en productietechnologie. 
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Digitale technieken is in de opleiding niet langer componentgericht (elektronische invalshoek) maar vormt de 

aanloop naar automatisering met standaard industriële componenten. In dit opleidingsonderdeel worden LOGO-

componenten van Siemens gebruikt als basisplatform. 

 

De volgende 60 studiepunten ronden de polyvalente technologische opleiding af. Nieuwe technologieën zoals 

regeltechniek, automatisering en thermodynamica vertonen ook de lage instapdrempel. Wel moet opgemerkt 

worden dat, dankzij de gemeenschappelijke basiskennis en al verworven maturiteit van de student, sneller een 

grotere diepgang kan worden bereikt. 

 

De laatste 60 studiepunten van de opleiding bevatten 4 grote groepen van opleidingsonderdelen, te weten de 

algemene vorming, met vooral een ondersteuning naar het functioneren in een brede maatschappelijke context 

(communicatie en humane vorming en management - 10 studiepunten); specialisatievakken met betrekking tot de 

afstudeerrichting (22 studiepunten); projectweken (met oriëntatie naar de afstudeerrichting - 10 studiepunten); en 

de stage & het eindwerk (met oriëntatie naar de afstudeerrichting - 18 studiepunten). 

 

Zoals de commissie al eerder vaststelde maakt het programma een gedegen indruk. Een competentiegerichte 

aanpak veronderstelt een geleidelijke opbouw van van eenvoudig naar complex. Deze opbouw is minder duidelijk 

aanwezig in het programma.  

 

In de opleiding zijn er geen keuzevakken. Hier is bewust voor gekozen. 

 

Een bezoek aan het departement VHTI van de Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen gaf de opleiding 

vergelijkende informatie in verband met de programma’s en structuur. Daardoor voerde men projectwerking, 

stage- en eindwerking in. Ook haalde men er inspiratie voor het opstellen van competentiefiches en –matrix. In 

een OOF projectaanvraag ‘labobaden’ werd een proefproject industriële informatica opgenomen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie wenst een grotere aandacht voor een adequate aanpak van het eerstejaarsprogramma wat betreft 

inhoud en groepsgrootte van studenten om de samenhang van het programma te versterken en om de 

slaagkansen van studenten te verhogen. 

 

De commissie adviseert om duidelijke leerlijnen te ontwikkelen van eenvoudig naar complex.  

 

 

 

 

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 omvat drie studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal wordt dus een opleidingsprogramma 

georganiseerd van 180 studiepunten en voldoet de opleiding hiermee aan de formele eisen m.b.t. de minimale 

studieomvang van een professionele bachelor. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Facet 2.5 Studietijd 

 

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: 

 

De praktische uitvoering van de studietijdmeting wordt door de departementale commissie Onderwijskwaliteit 

georganiseerd. De gebruikte meetmethodes werden ontwikkeld binnen de werkgroep “Studietijdmeting” van de 

Associatie K.U.Leuven. Deze werkgroep focust zich op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van 

studeerbaarheid. Om redenen van efficiëntie en betrouwbaarheid opteert de Departementale Commissie 

Onderwijskwaliteit voor de implementatie van “paarsgewijze vergelijking” en “schatten achteraf” met behulp van 

het METIS-systeem. Uit vergelijking van verschillende methoden is gebleken dat met deze methode de gemeten 

studietijd zelfs per onderwijsactiviteit waardevolle informatie oplevert, zowel voor de docenten, de opleiding als 

het departement. Tegelijk is de hoeveelheid bijkomend werk voor de studenten en de studietijdmeter beperkt. 

 
De metingen werden voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het academiejaar 2007-2008. Enkel de resultaten van 

de eerste semester werden voor dit ZER in rekening gebracht. De resultaten van het tweede semester zullen 

volgend academiejaar besproken worden in de permanente onderwijscommissie. Gelet op het partiële karakter 

van de metingen en het ontbreken van redundantie zijn er geen ingrijpende aanpassingen doorgevoerd op basis 

van deze studietijdmeting, wel was het een aanzet tot kritische reflectie. 

 

Bij de bespreking van de meetresultaten in de permanente onderwijscommissie is gebleken dat de lesgevers het 

meetsysteem als betrouwbaar ervaren, mits de resultaten in een bredere context gezien worden. Toekomstige 

metingen zullen mogelijks aanleiding geven tot structurele maatregelen. 

 

De resultaten voor het eerste semester van de drie opleidingsjaren geven aan dat de studietijd niet homogeen 

verdeeld is over de drie studiejaren. 

De gemiddelde studietijd van de studenten van het eerste bachelorjaar voor het eerste semester ligt ruim onder 

de begrote studietijd. Er zijn namelijk 847 uren begroot en gemiddeld slechts 603 uren gerealiseerd.  

De commissie stelt vast dat de slaagpercentages van het eerste jaar laag zijn, ook de uitstroom na het eerste jaar 

ligt hoog. Ze drukt haar bezorgdheid uit dat studenten niet goed voorbereid zouden zijn, noch voldoende 

ondersteund worden door het programma om hun slaagkansen maximaal te maken. 

 

Ook bij de studenten van het 2e bachelorjaar ligt de gerealiseerde studietijd echter ruimschoots onder de begrote 

studietijd. Zij hebben in het eerste semester gemiddeld 431 uren gerealiseerd en er zijn 751 uren begroot. 

Ook in het tweede studiejaar kan dit verklaard worden, als de studenten met een geïndividualiseerd 

studieprogramma in rekening worden gebracht. Een belangrijke verklaring is het ontbreken van een sociaal kader 

voor dit type student, en de moeilijk combineerbare opleidingsonderdelen die thuis horen in verschillende 

studiejaren. Verder onderzoek op basis van metingen, examenresultaten en studentenbevragingen zullen meer 

verduidelijking moeten brengen.  
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De gerealiseerde studietijd van het derde bachelorjaar ligt dichter bij de begrote studietijd. Er zijn 799 uren 

begroot en 855 uren gerealiseerd. Verondersteld wordt dat de inspanningen van de studenten tijdens de 

projectweken en de stage & eindwerk merkelijk boven de verwachtingen uitstijgen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie wenst een gedegen opvolging en verdere metingen om de studeerbaarheid van het programma te 

verduidelijken. 

 

Indien de bestaande trend wordt bevestigd moeten er dringende structurele maatregelen genomen worden die de 

inzet van de studenten sterker activeren om zodoende de slaagkansen van de studenten te verhogen. 
 

 

 

 

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: goed  

 

 

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

 

De commissie vindt dat de opleiding op een gefundeerde en impliciete manier aandacht heeft voor een adequate 

onderbouwing van het programma met het efficiënt en kwalitatief inzetten van diverse werkvormen al naargelang 

de doelstelling. 

De toekomstplannen inzake het herzien van het programma met onder meer modularisering en projectmatige 

werkvormen zijn positief. 

 

Alle docenten werken samen binnen de structuur van vakgroepen om een zo goed mogelijke en didactisch 

verantwoorde aansluiting van de gehanteerde werkvormen bij de individuele opleidingsonderdelen en 

deelopleidingsonderdelen te realiseren. 

 

De meeste opleidingsonderdelen maken gebruik van de klassieke werkvormen: hoorcolleges, oefen- en 

laboratoriumzittingen. Deze vult men aan met werkvormen zoals demonstraties, opdrachten, groepswerk, etc.  

Dankzij de recente hervorming van het derde jaar is projectwerk geïntegreerd als standaardwerkvorm in alle 

opleidingen van het departement. 

 

Hoorcolleges komen meestal als introductie waarna het thema uitgediept wordt in oefenzittingen en 

laboratoriumzittingen; sommige worden gemeenschappelijk gegeven met de andere bacheloropleidingen van het 

departement voor pedagogische doeleinden. In het derde jaar geven externe docenten hoorcolleges. 

In oefenzittingen krijgen studenten de kans onder begeleiding zelfstandig nieuwe problemen/oefeningen op te 

lossen (in kleine groepen, in functie van aard van het onderwerp). 

Ongeveer 60% van de contacturen zijn gewijd aan laboratoriumzittingen wat de praktische doelstellingen van de 

opleiding benadrukt. Hier maakt men vaak gebruik van permanente evaluatie. Men investeert ook veel in deze 

laboratoria. Er is een uitgebreide infrastructuur en apparatuur. ICT is ruimschoots vertegenwoordigd. 



 

 

 

O p l e i d i n g s r a p p o r t  H o g e s c h o o l  v o o r  W e t e n s c h a p  &  K u n s t  |  4 3  

Het projectwerk concentreert zich in het zesde semester op taal, sociale en communicatieve vaardigheden. 

Studenten werken in groep aan grensoverschrijdende opdrachten, waarin technische aspecten aan bod komen, 

evenals vergadertechnieken, presentatie en economische aspecten. 

Alle aspecten van het projectwerk worden volgens de commissie goed georganiseerd en opgevolgd.  

 

Vanaf het eerste jaar confronteert men  studenten met ICT en e-learning, die zich ook richt naar het schrijven van 

programma’s, probleemoplossing, en elektronische toepassingen in laboratoria. 

 

Docenten werken samen binnen de structuur van vakgroepen om een zo goed mogelijke en didactisch 

verantwoorde aansluiting van de werkvormen bij de opleidingsonderdelen te realiseren. Vakgroepfiches zorgen 

voor een samenhang tussen de verschillende werkvormen. 

 

De verschillende opleidingsonderdelen en hun werkvormen zijn terug te vinden in de programmabrochure. De 

synergie tussen de verschillende werkvormen wordt versterkt doordat ze, waar mogelijk, binnen hetzelfde 

opleidingsonderdeel verzorgd worden door dezelfde docent. 

 

Het onderwijs is gebaseerd op een graduele verhoging van de professionaliteit en het beheersen van de te 

verwerven competenties. De hoorcolleges verhogen de kennis. Het labowerk verhoogt de vaardigheden om deze 

kennis in praktijk te brengen. De projectweken tonen hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat en leert de 

student hoe de verkregen vaardigheden in de reële praktijk gebracht worden. Tenslotte geven stage en eindwerk 

de mogelijkheid aan de student om eigen ervaring op te doen door zelf te gaan implementeren. 

 

Structurele redenen verplichten het departement te werken in groepen die te groot zijn voor bepaalde 

werkvormen, hierdoor vermindert het pedagogisch comfort. De verschillende werkvormen zijn extern geëvalueerd 

en door studentenenquêtes beoordeeld. 

 

Voor nagenoeg elk deelopleidingsonderdeel bestaan er syllabi en handboeken die de leerstof duidelijk 

afbakenen. Maar de verschillende opleidingsonderdelen en deelopleidingsonderdelen kunnen beter op elkaar 

afgestemd worden en de syllabus zou nauwer kunnen aansluiten bij de geformuleerde doelstellingen en de 

eindtermen van het opleidingsonderdeel. De syllabi zijn uitgewerkt met voorbeelden en illustraties zodat ze 

meestal geschikt zijn voor zelfstudie.  

 

De communicatie tussen de studenten, projectcoaches en de coördinator van de projectweken gebeurt bijna 

uitsluitend via de elektronische leeromgeving TOLEDO. De projecten worden kenbaar gemaakt via TOLEDO. De 

definitieve lijst van studenten per groep met de begeleidende projectcoach wordt kenbaar gemaakt. Al de 

afspraken worden als mededeling gepost. Op deze manier heeft de student steeds een overzicht over alle 

afspraken. Er is per project een discussie-forum zodat gemakkelijk afspraken kunnen gemaakt worden. De 

tussentijdse verslagen, lastenboek, planning en taakverdeling worden op TOLEDO geplaatst met de mogelijkheid 

om commentaar te geven door de projectcoach en de andere teamleden. Elektronische documenten (zoals de 

posters) worden ingestuurd via TOLEDO. 

De commissie kon echter vaststellen dat er hier en daar nog moeilijkheden waren omtrent het didactisch en 

interactief gebruik ervan bij studenten en lectoren. Studenten waarderen eerder het persoonlijk contact met de 

lectoren. Zij waarderen ook de aanwezigheid van het hard copy cursusmateriaal.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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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: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding positief inspeelt op de vernieuwing van het decretale 

examenreglement. De examenregeling is terug te vinden op TOLEDO.  

 

Elke docent ontwikkelt in samenspraak met de opleiding, conform de bovenstaande regeling, een 

evaluatiesysteem dat hem/haar in staat stelt om na te gaan in welke mate studenten de doelstellingen hebben 

gerealiseerd.  

Deze doelstellingen zijn per (deel-)opleidingsonderdeel meegedeeld via de opleidingsfiches in het 

programmaboek. Programmaboeken zijn beschikbaar in elektronische vorm via de website van de campus of in 

afgedrukte vorm via het secretariaat en op informatiedagen. 

Het studiecontract vermeldt deze evaluatievormen en geeft weer welk percentage van het eindcijfer bekomen kan 

worden per examenperiode en per evaluatievorm. De examenkalenders worden opgesteld in samenspraak met 

alle belanghebbenden.  

 

De docenten hebben bij het opstellen van de competentiefiches rekening gehouden met de evalueerbaarheid van 

de beoogde competenties en toetsen hiernaar op drie criteria: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. 

 

Verschillende evaluatievormen peilen naar zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden. Volgende 

evaluatievormen worden gebruikt: mondeling zonder voorbereiding, mondeling met schriftelijke voorbereiding ter 

plaatse, mondeling met voorafgaande voorbereiding van een werkstuk, schriftelijk zonder studiemateriaal, 

schriftelijk met studiemateriaal, uitvoering laboratoriumproef, permanente evaluatie en juryexamen. 

De commissie stelde vast dat er geen coherent toetsbeleid opgenomen is om in het geheel van de beoordelingen 

na te gaan of alle competenties verworven worden en dit in het licht van de ontwikkeling van eenvoudige 

competenties naar complexe doorheen het programma. 

Na elke examenperiode hebben de studenten de mogelijkheid om tijdens een georganiseerde nabespreking hun 

behaalde resultaten te bespreken met de lectoren. Indien nodig kan het examen ingekeken worden. Dit geeft de 

studenten de kans om hun evaluatiecijfer te koppelen aan de geleverde prestatie. Het laat ook toe om op advies 

van de docent gericht te remediëren. 

 

Een differentiatie van de evaluatie naar de individuele groepsleden bij groepsopdrachten gebeurt door het 

beoordelen van individueel in te leveren werkstukken of verslagen, opstellen van een taakverdeling en controle 

op het uitvoeren hiervan, peer-assessment door medestudenten of een individuele bevraging tijdens de jury-

examens. 

 

Na de examens van het eerste semester van het eerste studiejaar gaat een beperkte examencommissie na of er 

geen anomalieën zijn in de evaluatiecijfers. Deze commissie bestaat uit de opleidingscoördinator, een 

afgevaardigde van de dienst studenten- en studiebegeleiding, de ombudsman en het departementshoofd. Via de 

groepsverantwoordelijken bespreekt men deze resultaten met de studenten.  

De vigerende deliberatieregels, opgelegd door de Associatie K.U.Leuven worden meegedeeld en toegepast. De 

dienst studie- en studentenbegeleiding reikt bijkomende elementen aan en bespreekt op basis hiervan individueel 

de resultaten van elke student. 
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De opleiding beschikt over een onderlegde aanpak omtrent de voorbereiding en het verloop van de stage met 

begeleidingsmodaliteiten. In het eindwerk verwacht men verschillende delen (situering, leerfase, uitvoeringsfase 

en rapporteringsfase) die de educatieve fasen bij het verwerven van competenties documenteren. 

Bij de evaluatie kijkt men naar onderzoeksaspecten, attitudes en relevantie voor bekwaamheid op de 

beroepssituatie. De jury bestaat uit een gevarieerd team en evalueert op de eindwerkverdediging, de scriptie en 

de presentatie. 

 

De kwaliteitsborging van de evaluatie omvat een perceptiemeting bij studenten en het aanleggen van een 

databank met examenvragen. Validiteit en betrouwbaarheid van het toetsingsgebeuren worden onder meer 

impliciet ondersteund door de vakgroepen.  

De beoordeling voor stage & eindwerk door externe juryleden uit het beroepenveld, geeft een externe controle op 

het resultaat van de totale opleiding.  

De commissie is van oordeel dat de examens van voldoende niveau zijn en breed peilen naar zowel theoretische 

kennis als praktische vaardigheden. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt om een coherent toetsbeleid op te stellen zodat in het geheel van de beoordelingen 

nagegaan wordt of alle competenties verworven worden en dit in het licht van de ontwikkeling van eenvoudige 

competenties naar complexe doorheen het programma.  

 

 

 

 

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: voldoende 

 

 

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

 

De commissie neemt een dalende trend aan inschrijvingen waar voor de opleiding. Vrouwelijke studenten zijn een 

grote minderheid. Het merendeel van de studenten is afkomstig uit het TSO, een geringer aantal uit het ASO.  

In principe kunnen beide groepen aansluiting vinden door de opbouw van het programma. 
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De commissie is bezorgd over het kleine aantal instromende generatiestudenten. Aan de hand van de 

gesprekken heeft de commissie moeten vaststellen dat deze opleiding slecht gekend is in het secundair 

onderwijs. In het secundair onderwijs wordt de richting mechanische vormgeving als een finaliteitsrichting 

bekeken. Studenten worden niet aangespoord om verder te studeren. Er blijkt weinig aandacht te zijn om deze 

richting te promoten. In sommige gevallen blijkt er zelfs geen kennis te zijn van het bestaan van deze richting. 

Hier is nog veel ruimte voor verbetering. Daarom raadt de commissie aan om op zoek te gaan naar creatieve en 

gepaste acties om de identiteit van de opleiding nog beter kenbaar te maken. 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleidingsverantwoordelijken hun aandacht richten op het hoog houden 

van de kwaliteit van de opleiding, eerder dan kwantitatief de instroom te verhogen. Om de opleiding stevig te 

verankeren en economisch haalbaar te houden zouden beiden goed moeten zijn en zou er dus meer aandacht 

moeten gaan naar het verhogen van de instroom. De bekendheid van de opleiding in het secundair onderwijs zou 

substantieel kunnen verbeteren. 

 

Men streeft naar een drempelloze instroom vanuit het secundair onderwijs, ongeacht de vooropleiding. Hiervoor 

worden een aantal acties ondernomen maar gezien de uitval tijdens en na het eerste jaar blijkt dit niet altijd 

afdoende te werken. 

De opleiding heeft ook diverse initiatieven ontwikkeld om de aansluiting te ondersteunen: zelftest en instapcursus 

voor wiskunde, introductiedag, onthaaldag, toetsen, herhalingsdag.  

Een gemeenschappelijk eerste jaar lijkt voor de commissie niet aangepast aan de eigentijdse invulling van een 

professioneel gerichte bachelor. De commissie ziet graag een eerstejaarsprogramma dat meer specifiek gericht is 

op de opleiding van de professioneel gerichte bachelor mechanische ontwerp- en productieterchnologie, dat de 

samenhang versterkt en vertikaal geïntegreerd is over de drie jaar. Zo zou het leerproces van de 

eerstejaarsstudenten verbeteren in de voortzetting van hun studies in het algemeen en hun overgang naar het 

tweede jaar in het bijzonder. De commissie vraagt hierbij ook aandacht voor de moeilijkheidsgraad in de 

opleiding, het verschil met de opleiding elektromechanica en de grootte van de studentengroepen. 

 

Er is een uitgewerkte eerste- en tweedelijnsbegeleiding op het vlak van studiebegeleiding. Voor vakinhoudelijke 

begeleiding kunnen de studenten terecht bij de lectoren. Voor de individuele studentgerichte begeleiding kan de 

student een beroep doen op zijn groepsverantwoordelijke of op de dienst studie- en studenten begeleiding. 

Hoewel deze structuur voorziet in enkele formele opvolgingsmomenten (b.v. een kennismakingsgesprek bij de 

aanvang van het academiejaar en een gesprek tijdens de nabespreking van de examens), is het vooral een 

aanbod waarbij de student zelf beslist of hij hiervan gebruik wenst te maken of niet. De commissie vindt dat hier 

een meer proactieve werking en aangepaste structuur aan zou mogen gegeven worden. 

 

Opleidingstrajecten worden gefaseerd in de tijd aangeboden. Voor afwijkingen van het normale traject heeft de 

opleiding geïndividualiseerde opleidingsprogramma’s. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vindt dat er meer inspanningen moeten geleverd worden om de naamsbekendheid van de 

opleiding te vergroten ten voordele van de instroom en het beantwoorden van de sociaal-maatschappelijke 

noden. 

 

Het onderscheid tussen MOPT en EM moet duidelijk gedefinieerd worden.  

 

De commissie vraagt om na te gaan of de groepsgrootte niet kan gewijzigd worden om de overgang tussen 

secundair en hoger onderwijs te vergemakkelijken. 

 

De commissie adviseert om te onderzoeken hoe het gemeenschappelijk eerste jaar toch een meer  eigentijdse 

invulling van een professioneel gerichte bachelor MOPT kan krijgen.  
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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:   voldoende 

facet 2.4, studieomvang:    OK  

facet 2.5, studielast:    voldoende 

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:   goed 

facet 2.7, beoordeling en toetsing:    voldoende  

facet 2.8, masterproef:    niet van toepassing  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:    voldoende 

 

 

is de commissie 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: 

 

De bevoegdheden aangaande het personeel liggen bij de beleidsraad op hogeschoolniveau. Zij heeft 

beslissingsbevoegdheid aangaande werving, bevordering en benoeming van personeel.  

De departementale staf, bestaande uit de opleidingscoördinatoren, de kwaliteitscoördinator en het 

departementshoofd, heeft een adviserende rol. Het administratieve en technisch personeel (ATP) is 

georganiseerd in diensten met aan het hoofd telkens een diensthoofd. De diensthoofden bespreken het beleid in 

de coördinatie commissie Administratief en Technisch Personeel. De diensten ondersteunen alle opleidingen op 

de campus. 

 

De grondslagen van het personeelsbeleid zijn vastgelegd in een beleidsverklaring en missie van het departement 

Technologie. Daarin gaat veel aandacht naar deskundigheid, inzet, kwaliteit van zorg van en voor de 

medewerkers en stimulering van hun kennis, vaardigheden en ontplooiing. 

 

Medewerkers worden aangeworven met het oog deze beleidslijnen te realiseren. Dit is vervat in een protocol met 

evaluatiecriteria, dat onder andere evaluatiecriteria bevat omtrent competenties, gedragskenmerken en attitudes. 

Gevraagde competenties staan in verhouding tot de uit te voeren taken.  

 

De procedure voor aanwervingen is opgesteld conform decretale verplichtingen. Aan het onthaal van nieuwe 

medewerkers besteedt men veel aandacht. Men vraagt nieuwkomers met aandrang navormingsprogramma’s te 

volgen. 

Er is een beleid omtrent het bevorderen van lectoren en benoemingen met de overeenkomstige protocollen. 

 

Taakomschrijvingen van het onderwijzend personeel en het administratief en technisch personeel zijn 

uitgeschreven in functiekaarten en –omschrijvingen. Buiten de kernopdrachten leggen zij nadruk op opleiding-

ondersteunende en praktisch-coördinerende opdrachten. 

 

Er zijn uitgewerkte functionerings- en evaluatieprocedures. De functiekaar vormt de basis van de functionerings- 

en evaluatiegesprekken.  

 

Het personeelsbeleid werd in 2008 geactualiseerd en is uitgewerkt als een integraal personeelsbeleid gebaseerd 

op competentiemanagement. Dit impliceert de systematische afstemming van competenties van het personeel op 

inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de organisatie. Jaarlijks wordt het takenpakket van het 

lectorenkorps geactualiseerd, rekening houdende met de desiderata van de betrokken lesgever.  

 

Er zijn budgetten voor professionalisering. Het onderwerp van die bijscholingen kan zowel vaktechnisch, 

onderwijskundig als organisatorisch zijn. De budgetten worden echter niet volledig opgebruikt omwille van de te 

grote kostprijs van gespecialiseerde technische opleidingen, tijdsgebrek en problemen bij lesverplaatsingen.  
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Het internet vormt hoe langer hoe meer een bron van on-line bijscholing.  

Er worden jaarlijks opleidingen georganiseerd op campusniveau rond onderwijskundige thema’s. 

Conform het protocol inzake prestatieregeling behoort professionalisering tot de reguliere opdracht van ieder 

personeelslid, het onderwijzend personeelslid in het bijzonder. De navormingsactiviteiten van het personeel 

worden bewaard en komen aan bod tijdens functionerings- en evaluatiegesprekken.  

Veel personeelsleden onderhouden goede contacten met het werkveld en krijgen toegang tot erg 

gespecialiseerde vaktechnische opleidingen binnen het bedrijfsleven.  

 

De commissie waardeert de grote inzet, betrokkenheid en teamgerichtheid van het docententeam. Er is een 

goede communicatie tussen de docenten onderling, die recent een discussieforum hebben opgezet met het 

departementshoofd. 

 

Naast de decretale inspraakorganen zijn er een beperkt aantal inspraak- en overlegorganen voor de 

informatiedoorstroming en actualisering van afspraken en procedures. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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: goed  

 

 

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

 

De commissie stelt vast dat de opleiding kan genieten van de onderzoekscultuur en de onderzoeksstructuur van 

de campus. De dienst onderzoek en wetenschapscommunicatie ondersteunt de praktische uitvoering van 

onderzoeksprojecten en de interne en externe communicatie betreffende onderzoek. 

Het departement Technologie wil zich in de toekomst verder profileren in toegepast wetenschappelijk onderzoek 

met vooral het accent op technologieverkenning, technologievertaling en technologietoepassing. 

Verschillende docenten van diverse opleidingen werden nauw betrokken bij de projectdefinitie, -planning, 

uitvoering van een opleidingsoverschrijdend PWO-project en de implementatie ervan in het onderwijs. 

 

Er is een budget voor vakinhoudelijke bijscholing en uit de beschikbare documenten blijkt dat de lectoren van de 

mogelijkheid gebruik maken. Door de grote taakbelasting blijft er echter weinig tijd om bijscholing te volgen. De 

commissie betreurt dit omdat het een hypotheek legt op de actualisatie en vernieuwing van het programma. De 

commissie is van mening dat de opleiding zich moet bezinnen over hoe ze het onderwijzend personeel meer 

kunnen vrijstellen voor navorming op technisch zowel als onderwijskundig gebied. 

 

De opleiding geeft aan dat vakinhoudelijke professionalisering gebeurt door projectmatig wetenschappelijk 

onderzoek. De voornaamste doelstellingen zijn het ontwikkelen en implementeren van technologisch relevante 

leerhulpmiddelen voor de opleidingen in het departement en het initiëren en uitvoeren van projecten voor en in 

samenwerking met het bedrijfsleven. In dit kader werd een halftime contractueel medewerker met een 
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ingenieursprofiel aangeworven. De wisselwerking tussen industrie en onderwijs wordt wel belemmerd door een te 

beperkte personeelsomkadering.  

 

Verder behoren de projectweken, de stage en het eindwerk tot het opdrachtenpakket van het onderwijzend 

personeel en dat waarborgt een continue wisselwerking met het beroepenveld.  

 

De commissie nam kennis van twee opdrachten voor de industrie die met succes werden uitgevoerd. De 

bekomen resultaten en de verworven expertise werden in het onderwijs geïntegreerd. 

 

De aanwezige kennis en expertise van lopende IWT-projecten worden via een adviesdienst aan derden ter 

beschikking gesteld. Dit laat toe om gemakkelijker contacten te leggen met industriële partners en op de hoogte 

te blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Dit geeft de opleidingen van het departement dan weer 

de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van de werkelijke noden en technologische evoluties van de 

industrie. 

 

Vooral door een toename in gefinancierd onderzoek zoals IWT, TETRA, TAD, kon extra contractueel personeel 

worden aangeworven voor onderzoek. Het onderzoek van deze contractuele personeelsleden bedraagt de 

afgelopen drie jaar gemiddeld 3,7 VTE’s voor de campus waarvan 1 VTE voor de opleiding. In totaal 

vertegenwoordigen ze 20% van het onderzoek aan campus De Nayer.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aandacht voor de werkdruk van de lectoren die de vakinhoudelijke professionalisering in de 

weg staat.  

 

De opleiding moet zich bezinnen over hoe ze het onderwijzend personeel meer kunnen vrijstellen voor navorming 

op technisch zowel als onderwijskundig gebied. Deze reflectie kan doorgetrokken worden voor de thema’s rond 

onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 

 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

 

 

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

 

De commissie waardeert de inzet, betrokkenheid en teamgerichtheid van het docententeam maar stelt anderzijds 

vast dat de werkbelasting bijzonder hoog is. Dit heeft gevolgen voor een aantal eigentijdse ontwikkelingen, zoals 

een aangepaste begeleiding van de specifieke studentenpopulatie, de practicabegeleiding, de stagebegeleiding 

en de maatschappelijke dienstverlening. 

 

Het departement Technologie beschikt over 34 OP-leden (27,55 FTE) en deelt 24 ATP-leden (20,40 FTE) met het 

departement Industriële wetenschappen. Het corps wordt aangevuld met 2 gastprofessoren (0,2 FTE). 21 leden 

van het OP hebben een voltijdse opdracht, 13 hebben een deeltijdse opdracht. Eén lid van het OP is niet belast 

met onderwijstaken. 
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24 van de 34 OP-leden van het departement hebben een onderwijsopdracht in de opleiding, waarvan 8 met een 

opdracht van meer dan 10 studiepunten (of ongeveer 1/3 van hun opdracht); 5 van deze personeelsleden hebben 

hun hoofdopdracht in de opleiding MOPT. Het merendeel van de personeelsleden vervult ook een opdracht in de 

andere opleiding van het departement. Ook met de academisch gerichte opleidingen AT en EI worden 

personeelsleden gedeeld. 

Er zijn te weinig docenten bij de practica. 

 

Het departement Technologie telt 27,55 VTE OP voor ongeveer 610 studenten, wat neerkomt op 22,1 studenten 

per OP. Tot het academiejaar 2002-2003 bedroeg dit slechts 14,8. Deze stijging is het gevolg van de 

enveloppenfinanciering. Hierdoor zijn er slechts beperkte mogelijkheden om te anticiperen op de opportuniteit 

geboden door PWO en maatschappelijke dienstverlening. De hoge opleidingsgraad van het personeel waarborgt 

de aanwezigheid van een kennisplatform en een bewaking van het niveau van de opleiding. De opleiding doet 

beroep op gastsprekers uit het beroepenveld voor het overbrengen van specifieke vakkennis. 

 

Wat de leeftijdsverdeling betreft, bevinden 22 personeelsleden zich in de leeftijdscategorieën boven de 40 jaar, 

en de 11 daarvan zijn ouder dan 50. Er zijn geen personeelsleden in de categorie onder de 30 jaar. 

Bijna alle personeelsleden van de opleiding hebben het statuut van vast aangesteld lector.  

De opleiding gebruikt in geringe mate gastprofessoren (0,2 FTE). 

 

De commissie is van mening dat de kwantiteit van het docentenpersoneel onvoldoende is. Het tekort aan 

personeel wordt voorlopig opgevangen door de persoonlijke en overmatige inzet van het personeel en door 

maatregelen die de eigenheid van de opleiding niet steeds ten goede komen. Dit biedt geen garantie op de 

duurzame voortzetting van de opleiding. De schaarse omkadering heeft invloed op de keuze van de werkvormen, 

de maatschappelijke dienstverlening en de studiebegeleiding. Er is een dringende behoefte aan 

werkdrukverlaging, via rekrutering, zodat er ruimte vrijkomt om de basisprocessen goed in te vullen en die ruimte 

biedt aan professionalisering, projectmatig wetenschappelijk onderzoek en  maatschappelijke dienstverlening. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat het tekort aan personeel voorlopig wordt opgevangen door de persoonlijke en 

overmatige inzet van het personeel en door maatregelen die de eigenheid van de opleiding niet steeds ten goede 

komen. Deze toestand is houdbaar maar niet op lange termijn. Er is dringend nood aan een duurzame 

remediëring voor het tekort aan personeel. 

 

 

 

 

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: goed 

facet 3.3, kwantiteit personeel:  onvoldoende  

 

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

aanwezig zijn.  

De commissie waardeert de deskundigheid van het personeel maar is van mening dat het personeelsbestand te 

beperkt is. Zij heeft vastgesteld dat het tekort aan personeel voorlopig wordt opgevangen door enerzijds de sterke 

betrokkenheid en de (overmatige) inzet van het personeel, dat daardoor wel onder sterke druk komt te staan.en 

anderzijds maatregelen die de eigenheid van de opleiding niet steeds ten goede komen. Deze toestand is 

houdbaar maar niet op lange termijn. Er is dringend nood aan een duurzame remediëring voor het tekort aan 

personeel.  
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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: goed 

 

 

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

 

Campus De Nayer ligt op circa 800 m van het treinstation St.-Katelijne-Waver. Op de campus is er een ruime 

parking en er zijn voldoende fietsstallingen voorzien. 

 

De lokalen en laboratoria zijn adequaat toegerust en goed onderhouden. De commissie heeft bij de 

verantwoordelijken voor de opleiding een aandacht en bezorgdheid voor de continue vernieuwing van de 

laboratoria vastgesteld. De toekomstplannen lijken veelbelovend mits het ter beschikking komen van de nodige 

middelen.  

In het auditoriumgebouw bevinden zich 2 auditoria met 400 en 250 zitplaatsen, en 6 lokalen met ±25 zitplaatsen. 

Alle leslokalen beschikken over een dataprojector en Internetaansluiting. 

De opleiding gebruikt een groot aantal goed uitgeruste laboratoria: basiselektriciteit, CAD, PC-lokalen, 

mechanische metingen, werktuigmachines, mechanische testen, regeltechniek, automatisering, 

pneumatica&hydraulica, elektrische machines, PLC, lastechnieken, meettechniek en werktuigbouw.  

De eigenheid van de opleiding tot professionele bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie 

wordt benadrukt door opleidingsspecifieke laboratoria. Uitvoeringstechnieken, lasatelier, mechanische 

meettechnieken, werktuigbouw en materialenleer zijn eerder typisch “mechanische” laboratoria.  Thermotechniek 

is geoptimaliseerd naar HVAC toepassingen, maar er is ook ruime ondersteuning naar alternatieve energieën. De 

laboratoria rond regeltechniek, meettechniek en PLC bieden alle infrastructuur die industrieel gebruikt wordt in 

geautomatiseerde bedrijfsprocessen. 

De andere laboratoria bieden een vergelijkbare domeinspecifieke infrastructuur. Er wordt door de opleiding 

geopteerd om zo weinig mogelijk simulaties of laboratoriummodellen te gebruiken.  

Voor de opdrachten van de opleidingsonderdelen ontwerptechnologie 1 en Ontwerpen & CAD  zijn er eveneens 

twee PC-klassen met telkens een 24-tal PC's (met WinXP) met extra groot scherm en specifieke CAD-software. 

 

Het lokaal netwerk en de website van het De Nayer instituut worden op campusniveau beheerd. De e-mail, de 

studentenadministratie en de uurroosteradministratie maken gebruik van servers van de centrale administratie 

van de hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Het e-learning platform BlackBoard (Toledo) wordt verzorgd door 

de associatie K.U.Leuven. 

 

Sinds 2006-2007 is op niveau van de campus het studielandschap in gebruik genomen. Het omvat een 

mediatheek, een audiovisuele ruimte en een ontmoetingsruimte. In de mediatheek is er een gespecialiseerd 

gedeelte in het vakgebied van elke opleiding. Studenten kunnen er met de studentenkaart gratis materiaal 

ontlenen. Er staan enkele desktops ter beschikking om databanken te raadplegen. Via het Elektron-project heeft 

de campus toegang tot verschillende technische en andere databanken.  

 

Alle tijdschriften en boeken zijn opgenomen in de Bidoc-databank van de campus. Deze catalogus kan 

elektronisch worden geraadpleegd op de campus en via het Internet. De catalogi van de departementen 
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Technologie en Industriële wetenschappen van de andere hogescholen kunnen eveneens worden geraadpleegd 

en boeken kunnen ook hier worden ontleend via interbibliothecair leenverkeer. 

Daarnaast zijn er nog de bibliotheken van de K.U.Leuven waar personeelsleden en studenten van deze 

associatie terecht kunnen voor het ontlenen van boeken en tijdschriften.  

De scripties van de masterproeven IW en bachelorproeven Technologie van de voorbije 10 jaar worden 

bijgehouden in de mediatheek. 

 

Voor elk labo, PC-klas en Workstation-lokaal wordt een OP-lid als laboverantwoordelijke aangeduid. Die is onder 

meer verantwoordelijk voor de installatie en update van computersoftware en –hardware, het onderhoud en de 

instandhouding van de laboratoriumopstellingen zoals machines, meettoestellen en proefopstellingen en de 

aankoop van nieuw laboratoriummateriaal en nieuwe uitrusting in functie van de pedagogische noden.  

 

Het personeel beschikt over ruime faciliteiten: een parking, een koffie-, lunch- en correspondentieruimte, een 

bureau, uitgerust met PC (of laptop) (intranet-, internet- en e-mailfaciliteiten). De ondersteuning van het 

welzijnsbeleid wordt verder uitgevoerd door de interne dienst PBW (in samenwerking met de externe dienst 

IDEWE). 

 

Studenten kunnen genieten van faciliteiten voor briefwisseling, telefonie, EHBO-meldingen, kopies en elke 

student kan een vestiairekastje huren. Op vlak van elektronische communicatie is er de cyberput, de e-mailserver 

voor studenten, het digitaal leerplatform en de diverse toegangspunten voor draadloos internet. 

Op het studentensecretariaat kunnen de studenten terecht voor alle administratieve formaliteiten. Uurroosters 

kunnen via het internet  geraadpleegd worden. Er is een cursusdienst. 

Er is een studentenrestaurant, en twee grote cafetaria’s. met voorziening van maaltijden aan studentvriendelijke 

prijzen, allerhande dranken, snacks en snoepautomaten. 

De studenten beschikken over een studentenruimte. Dit zaaltje voor studentikoze activiteiten wordt uitgebaat door 

het studentenverbond.  

 

Op het terrein van de campus bevindt zich een studentenhome met 80 studentenkamers. Deze voorziening wordt 

beheerd door vzw KIH De Nayer. In de nabije omgeving van de campus worden door particulieren nog eens 130 

studentenkamers aangeboden. Vzw SoVoW&K – De Nayer instituut verzorgt de communicatie met de eigenaars 

van deze kamers, beheert een databank die de studenten het aanbod van vrije studentenkamers kenbaar maakt 

(online consulteerbaar [kotWeb]), verstrekt aan de studenten de nodige informatie over het huren van een 

studentenkamer, biedt modelhuurcontracten aan en bemiddelt bij eventuele geschillen tussen studenten en 

verhuurders. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat het instrument Toledo niet adequaat gebruikt wordt en dringt er op aan dat 

ICT afgestemd wordt op de gebruiker zodat er een optimaal gebruik kan gemaakt worden van de geïnvesteerde 

infrastructuur. 

 

De commissie wenst de opleiding aan te moedigen om blijvend aandacht te schenken aan nieuwe 

productietechnieken. 
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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: voldoende 

 

 

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

 

Wat betreft de instroom werkt men op indirecte wijze om mogelijke studenten te bereiken en te informeren, onder 

andere door het verspreiden van publicaties, door een elektronisch informatieaanbod en door het deelnemen aan 

informatiemomenten. In het tweede semester organiseert de dienst Studie- en studentenbegeleiding een viertal 

informatiemomenten.  

De dienst staat het hele jaar door ter beschikking van potentiële studenten en hun ouders voor informatie en 

advies (persoonlijk, telefonisch of via e-mail). In de mediatheek staan alle cursussen van het eerste jaar ter 

beschikking. Een aanvullend gesprek met een opleidingscoördinator is eveneens steeds mogelijk.  

 

De programmabrochure van de opleiding kan online geraadpleegd worden. Zij bevat een beschrijving van de 

doelstellingen en een lessentabel met de beschrijving van alle opleidingsonderdelen. 

De commissie stelde echter vast dat het effect van deze aanpak niet afdoende is om meer studenten aan te 

trekken. Positief is wel dat er een groot bewustzijn is rond de problematiek van de instroom die echter mee 

beïnvloed wordt door de beperkingen van middelen zoals ze ervaren wordt door de verantwoordelijken van de 

opleiding. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studiebegeleiding en studentenbegeleiding. Studiebegeleiding wordt 

gezien als vakinhoudelijke begeleiding, studentenbegeleiding wordt gezien als het begeleiden van de student als 

persoon waarbij vooral het persoonlijk welzijn van de student centraal staat.  

Zowel bij studie- als studentenbegeleiding worden de meeste inspanningen geleverd in het eerste jaar omwille 

van de aansluitingsproblematiek.  

Zowel bij de studie- als bij de studentenbegeleiding verzorgt de dienst Studie- en studentenbegeleiding de tweede 

lijn (twee ATP-leden kregen deze taak specifiek toegewezen). De eerstelijnsbegeleiding wordt steeds opgenomen 

door de leden van het OP. De begeleiding is gericht op het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de student.  

 

De dienst Studie- en studentenbegeleiding verzorgt individuele begeleiding op het vlak van studievaardigheden, 

relaxatietraining, studieadvies, (her)oriëntering, socio-emotionele moeilijkheden, enz. Studenten met 

functiebeperking worden door deze dienst onthaald, begeleid en opgevolgd, eventueel in samenwerking met 

GON-begeleiders of met diensten extra muros. 

Op de introductiedag bij de aanvang van het eerste jaar organiseert de dienst een workshop over studieplanning 

en time management. Na de examens overhandigt de groepsverantwoordelijke-lector, in de hogere jaren de 

opleidingscoördinator, persoonlijk de rapporten aan de studenten om dadelijk advies te geven. Examen-

ombudsen, en in de eerste jaren van de opleiding ook de dienst Studie- en studentenbegeleiding, zijn aanwezig 

voor een persoonlijk gesprek. 

 

De plaatsingsdienst van de campus zendt vacatures gratis toe aan de afgestudeerden die één jaar afgestudeerd 

zijn. Elk jaar wordt er een avondvoordracht georganiseerd over solliciteren. Jaarlijks organiseert men een 

jobinfobeurs waaraan (80 á 120 bedrijven) deelnemen.  

 

De opleiding heeft een coördinator voor internationalisering. Deze is het eerste aanspreekpunt in de opleiding 

voor de studenten. Hij stelt in overleg met de student en de partnerinstelling het studieprogramma voor uitgaande 
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en inkomende studenten op. Tevens bewaakt hij de voortgang van de studies van betrokken studenten in de 

partnerinstelling door een regelmatig contact. De student zal aan hem dan ook schriftelijk rapporteren .  

De departementaal coördinator internationalisering staat in voor de administratieve opvolging van 

studentenmobiliteit en docentenmobiliteit.  

 

Over het algemeen waardeert de commissie de initiatieven en de werkvormen, die de opleiding neemt om de 

afstand tussen het onderwijzend personeel en de student zeer kort te maken. De grote meerderheid van de 

afgestudeerden beoordeelt de individuele studentenbegeleiding als goed maar de student neemt zelf het initiatief 

om er achteraan te gaan. Toch bleek tijdens de gesprekken dat de studenten de weg niet altijd vinden naar deze 

begeleiding. Ze hadden opmerkingen over het gebrek aan een gestructureerde studiebegeleiding en aan 

monitoraat. Voornamelijk de instromende studenten vragen meer aandacht voor hun begeleiding. De commissie 

meent dat hier nog aan gewerkt kan worden om de situatie te verbeteren. 

 

De informatiedoorstroming blijkt eerder gebrekkig te verlopen. Op campusniveau zijn er maar een beperkt aantal 

kandidaten studentenvertegenwoordigers zodat de afstand naar de studentgroepen soms groot is. Door de 

organisatiestructuur met haar verschillende overlegorganen is het juiste kanaal niet altijd duidelijk. 

Het initiatief van vorig academiejaar om per opleidingsjaar een student voor te stellen voor de 

studentenraadverkiezingen, lijkt de informatiedoorstroming te verbeteren. Deze groep kandidaten voor de 

studentenparticipatie vormt op zich een vergadergroep en informatiekanaal tussen de studenten en het beleid. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie stelt een gebrek vast aan expliciete en/of gestructureerde studentenbegeleiding en aan een 

monitoraat. Er is hieromtrent frustratie onder de studenten. Hieraan zou op adequate wijze tegemoet moeten 

gekomen worden. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen:  goed  

facet 4.2, studiebegeleiding:  voldoende  

 

 

is de commissie 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: 

 

De commissie waardeert de kwaliteit van het ZER. Het ZER vormt een een sterk begin van de interne 

kwaliteitszorg maar dit vergt een verdere uitbouw en ondersteuning. 

 

De geactualiseerde visie op onderwijskwaliteit  van de hogeschool voor Wetenschap & Kunst voor 2006 vertrekt 

van het kader voorgesteld door de stuurgroep Kwaliteitszorg van de Associatie K.U.Leuven zoals goedgekeurd 

door de Raad van bestuur van 20 mei 2005.  

De partners van de Associatie K.U.Leuven engageren zich om een onderwijskwaliteitssysteem uit te bouwen, 

steunend op volgende vijf pijlers: 

- explicitering van visie en beleid, m.i.v. de consequente doorwerking van het beleid in alle segmenten van de 

organisatie; 

- aandacht voor randvoorwaardelijke basisvoorzieningen: toewijzing van aangepaste middelen en ontwikkeling 

van geschikte organisatiestructuren; 

- afbakening van cruciale activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs in hoge mate beïnvloeden, verheldering 

van verantwoordelijkheden terzake en explicitering van basisafspraken met betrekking tot het gewenste 

procesverloop; 

- uitbouw van een systematische evaluatie van werkwijze en resultaat, doelmatigheid en doeltreffendheid 

(zowel intern als extern); 

- vertaling van evaluatieresultaten naar optimaliserings- en innovatietrajecten, met ingang van opvolging. 

 

Het departement Technologie wil op basis van het EFQM/TRIS-model de vijf pijlers van het interne 

kwaliteitssysteem van de Associatie K.U.Leuven gestalte geven. Sinds november 2007 werd gestart met het 

implementeren van het EFQM/TRIS-model gebaseerd op de ervaringen bij het departement Industriële 

wetenschappen van campus De Nayer dat hiermee van start ging in juni 1999.  

In de ontwikkeling tot excellentie wil het departement de TRIS-fase vier (ketengeorïenteerd zijn) bereiken.  

Het proces van de interne kwaliteitszorg wordt door de kwaliteitscoördinator in projectfiches beschreven. 

 

De verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteitszorg ligt bij het departement. Er is een 

campuskwaliteitscoördinator en voor 70% een campus kwaliteitsmedewerker beschikbaar voor het ondersteunen 

van het kwaliteitsmodel. Het overleg gebeurt onder leiding van de kwaliteitscoördinator in de departementale 

commissie Onderwijskwaliteitszorg. De permanente onderwijscommissie fungeert als overlegorgaan en hier wordt 

ook gerapporteerd over de verschillende bevragingen zoals studentenenquêtes, studietijdmetingen en externe 

evaluatie door vertegenwoordigers van werkveld en academische wereld. Om de uniformiteit van de 

kwaliteitszorg te bevorderen wordt er sinds 1 maart 2008 gewerkt met een kwaliteitscoördinator op het niveau van 

de volledige campus. 
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Binnen de Lessius Hogeschool functioneert de werkgroep kwaliteitszorg, bestaande uit de departementale 

kwaliteitscoördinatoren, de stafmedewerker onderwijs van de Lessius Hogeschool en de kwaliteitscoördinator van 

campus De Nayer.  

Het aansturen van de interne kwaliteitszorg gebeurt door de departementale commissie Onderwijskwaliteit door 

middel van volgende instrumenten: 

- vroegtijdige uitstroombevraging; 

- evaluatie campus aangelegenheden (voorlopig nog niet uitgevoerd, gepland voor academiejaar 2008-2009); 

- onderwijsevaluatie door studenten (gebeurt door middel van evaluatievragenlijsten, systematisch ingevoerd 

sinds 2007-2008); 

- studietijdmeting (gestart in het academiejaar 2007-2008); 

- evaluatie door personeel; 

- externe evaluatie door vertegenwoordigers van werkveld en academische wereld (een vierjaarlijks externe 

evaluatiedag); 

- zelfevaluatierapport en visitatierapport. 

 

Sinds het academiejaar 2007-2008 worden onderwijsevaluaties door studenten (studentenenquêtes) gehouden 

volgens een planning die iedere onderwijsactiviteit om de drie à vier jaar aan bod laat komen. Vooraf legt men de 

opvolgingsmodaliteiten vast op het niveau van de individuele lector. De permanente onderwijscommissie 

behandelt de globale resultaten.  

Bij de vierjaarlijkse externe evaluatiedagen zet men vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en de academische 

wereld in om vanuit hun verschillende expertisedomeinen het curriculum van de professionele bachelor te 

evalueren.  

 

Aan het visitatierapport van 2004 werd gevolg gegeven vanuit permanente opleidingscommissie. Er werd gestart 

met opleidingsfiches, met het oog op een competentiegerichte aanpak, de voorbereiding van een externe 

doorlichting en het invoeren van projectwerk als opleidingsonderdeel. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Er is een serieuze aanpak voor de kwaliteitszorg maar de commissie vraagt om dit consequent verder uit te 

bouwen binnen de opleiding. 

 

Het TRIS-model blijkt slechts recentelijk ingevoerd te zijn. De commissie beveelt aan om deze werking verder uit 

te werken en te integreren in de dagelijkse opvolging en verbetering van de werking. 

 

 

 

 

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:  voldoende  

 

 

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

 

De commissie komt tot de bevinding dat de kwaliteitsaanpak gedegen onderbouwd is. Het is een pad dat de 

opleiding enthousiast ingeslagen is maar dat nog wat nodig heeft om goed gedragen te worden. 
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Zoals het er nu uitziet meent de commissie dat de succesvolle voortgang van de kwaliteitszorg in en van de 

opleiding zal afhangen van de eigen individuele motivering van mensen, wat niet altijd gemakkelijk is wegens de 

grote werkdruk. Om een stevige verankering voor een goede kwaliteitszorg neer te zetten, meent de commissie 

dat er een meer gestructureerde beleidsmatige aansturing moet komen voor de daadwerkelijke en 

kwaliteitsgerichte actie van mensen. 

 

De kwaliteitscoördinator stelt het onderwijzend personeel van een door studenten geëvalueerde 

onderwijsactiviteit in kennis van de evaluatieresultaten met inbegrip van de opmerkingen (motivatie) van de 

studenten. De opleidingscoördinator verzamelt alle vakdocentcombinaties en volgt de vakdocentcombinaties met 

ondermaatse resultaten op.  

 

Onderwijsevaluaties hebben geleid tot onderwijsontwikkelingsplannen en extra middelen die onder meer de 

realisatie hebben toegelaten van het studielandschap, een digitale leeromgeving met de nodige pedagogische en 

technische ondersteuning en een jaarlijks budget voor interne onderwijsprojecten.  

Op het vlak van onderwijsprofessionalisering volgden alle OP-leden een opleidingssessie over het gebruik van de 

digitale leeromgeving Toledo en hebben verschillende lectoren de afgelopen jaren middagsessies bijgewoond in 

het kader van competentiegericht onderwijs. 

Verder werden initiatieven over instroomanalyse (onder meer leerstijltesten, onderzoek naar studiebelemmerende 

factoren) genomen.  

 

Dankzij de goedkeuring van het Onderwijsontwikkelingsplan (OOP) beschikt de opleiding sinds vijf jaren over 

middelen voor geïnitieerde onderwijsprocessen. 

 
 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Naast de overkoepelde noodzakelijke kwaliteitsgerelateerde beleidsacties (bevragingen, investeringen, …) vraagt 

de commissie aandacht voor een meer gestructureerd beleid inzake de  aansturing van kwaliteitsacties voor en 

door  medewerkers en studenten. 

 

Er moet aandacht gegeven worden aan het uitschrijven van het kwaliteitshandboek en aan de goede verwerking 

van de PDCA-cirkel. 

 

Er zou een bewustwording en gedragenheid moeten komen doorheen het gehele docentenkorps.  

 

 

 

 

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: 

 

De commissie stelde vast dat de opleidingsverantwoordelijken sterk geëngageerd zijn om de opleiding continu te 

verbeteren. 
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Door de samenstelling van alle raden en commissies betrokken bij de kwaliteitszorg van het onderwijs, is het 

onderwijzend personeel, op alle niveaus goed vertegenwoordigd. Hetzelfde kan worden gezegd over de 

betrokkenheid van de studenten. De globale resultaten van de onderwijsevaluaties worden besproken tijdens 

verschillende vergaderingen waaronder de Permanente Onderwijs Commissie, waarop studenten uitgenodigd 

worden, en de Departementale Commissie Onderwijskwaliteit. 

 

De afgestudeerden en het beroepenveld worden niet betrokken bij onderwijsevaluaties maar wel bij de 

curriculumevaluaties. Op een vertegenwoordiging uit het beroepenveld wordt beroep gedaan voor het 

samenstellen van een externe evaluatiecommissie.  
 

De commissie stelt vast dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het betrekken van medewerkers, studenten, 

alumni en het beroepenveld in het beleid. De contacten met het werkveld en met de alumni blijven echter 

grotendeels informeel. Een degelijke werking zou de kwaliteit van de opleiding verhogen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie wenst dat er voldoende aandacht gaat naar een meer gestructureerde betrokkenheid van de 

alumni’s en het werkveld die de kwaliteit van de opleiding ten goede zal komen.  

 

 

 

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:   voldoende  

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende  

 

 

is de commissie 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: 

 

Aan de hand van de gesprekken en de beschikbare documenten stelt de commissie vast dat de opleiding 

kwaliteitsvolle afgestudeerden aflevert. Het gerealiseerde niveau is goed. Dat blijkt ook uit een 

bevragingsresultaat. Er is een 100% tewerkstelling en de afgestudeerden hebben een functie die overeenstemt 

met het niveau van een professionele bachelor. Afgestudeerden hebben een goede bagage bij en kunnen 

onmiddellijk starten. 

Een bevraging van afgestudeerden wijst uit dat ze tevreden zijn over de genoten opleiding. De studenten werden 

op het vlak van hogeschool en opleiding bevraagd over volgende onderwerpen: reputatie, ligging, buurt, 

bereikbaarheid, gebouweninfrastructuur, uitrusting, laboratoria, relatie studenten/docenten, uitrusting bibliotheek, 

studentenvriendelijk klimaat, sociale voorzieningen, maaltijden, studentenbegeleiding, kwaliteit docenten. Het 

percentage van de score ‘goed’ heeft bij alle aspecten de bovenhand. Uit de gesprekken leerde de commissise 

dat het verhogen van het aantal bedrijfsbezoeken de tevredenheid nog zou verhogen.  

 

Er is een goede doorstroming naar de masteropleiding industriële wetenschappen. Deze stap blijkt vlot te 

verlopen.  

 

De projectweken, stage & eindwerk zijn werkvormen die een grote zelfstandigheid vragen. De beoordeling 

gebeurt door een jury die peilt naar een grote verscheidenheid in competenties en kennis en oog heeft voor de 

verworven attitudes. Stage & eindwerk (18SP) wordt volledig door externen uit het beroepenveld beoordeeld. Dit 

staat garant voor een kwaliteitsbewaking van de opleiding door beroepsbeoefenaars.  

De studenten worden bevraagd over volgende aspecten: opgedane werkervaring, motivatie voor het 

opleidingsonderdeel, de geschiktheid van de opdracht in functie van de beoogde doelstellingen van het 

opleidingsonderdeel, de praktische organisatie, kwaliteit van de begeleiding, appreciatie van de evaluatie door de 

jury. De algemene beoordeling door studenten is goed.  

 

De opleiding bereidt de studenten voor op de instap in het werkveld door onder meer het inrichten van een 

jobinfobeurs, sollicitatietraining, het ter beschikking stellen van een CV-boek, de werking van een 

plaatsingsdienst. 

 

Realisaties voor internationalisering zijn onder meer de deelname aan een buitenlandse school: er studeerden 

drie studenten in het IUT Paul Sabatier in Toulouse (F) gedurende de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. 

Verder zijn er samenwerkingsakkoorden met het IUT Paul Sabatier, Haagse Hogeschool, IUT van Blagnac en 

Tallaght Institute (jaarlijks congres – bespreking van opleidingen, evoluties, programma’s). 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt om rekening te houden met de suggesties van de studenten. 

 

 

 

 

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. De evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied worden opgevolgd. 

Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

 

De gemiddelde slaagpercentages van het eerste bachelorjaar over de laatste 3 jaar bedraagt 34% en ligt hiermee 

gemiddeld ver beneden het globale gemiddelde slaagpercentage van het eerste bachelorjaar aan de 

hogescholen dat 48% bedraagt. Het gemiddelde slaagpercentage van het tweede bachelorjaar bedraagt 96% en 

ligt beduidend boven het gemiddelde van de hogescholen (81%). Het gemiddelde slaagcijfer van het derde jaar 

bedraagt 96% en ligt eveneens boven het gemiddelde van de hogescholen (91%), telkens rekening houdend met 

de statistische populatie. 

 

De gemiddelde studieduur voor de studies van professioneel gerichte bachelor in de mechanische ontwerp- en 

productietechnologie is 3 jaar en 2,34 maand. Van de gediplomeerden behaalt 81,8% het diploma in de nominaal 

voorgeschreven studieduur van 3 jaar. 13,6% behaalt het diploma na 4 jaar en 4,5% behaalt het diploma na een 

studieduur van 5 jaar. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert de opleiding om streefcijfers te formuleren en nodige acties om die te realiseren. De 

commissie vraagt om de oorzaken van de lage slaagcijfers in het eerste jaar te analyseren en op basis daarvan 

corrigerende maatregelen te nemen om de slaagcijfers te verhogen. 
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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 commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 

 

 

 



 

 

 

O p l e i d i n g s r a p p o r t  H o g e s c h o o l  v o o r  W e t e n s c h a p  &  K u n s t  |  6 3  

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. 

 

 

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. 
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Overzichtstabel van de oordelen5 

 

  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 voldoende  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5 Studielast voldoende  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing voldoende  

Facet 2.8: Masterproef niet van toepassing  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden voldoende  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed  

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel onvoldoende 

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen goed  

Facet 4.2: Studiebegeleiding voldoende 

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten voldoende  

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering voldoende 

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 

 

 

 

WENK Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

MOPT professioneel gerichte bacheloropleiding mechanische ontwerp- en productietechnologie 
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Hoofdstuk 2   Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de mechanische ontwerp- en 

productietechnologie aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent 

 

De professionele gerichte bacheloropleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie van de Katholieke 

Hogeschool Sint-Lieven vindt haar ontstaan in de opleiding graduaat Mechanica. Deze opleiding werd binnen 

HTB Sint-Lieven voor het eerst ingericht in 1989. 

Als een gevolg van de Bologna-verklaring werd deze opleiding hervormd tot de huidige professionele gerichte 

bacheloropleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie. 

Tot maart 2008 was de campus waar de opleiding is gehuisvest gekend onder “Campus Rabot”, deze werd 

herdoopt tot “Technologiecampus Gent”. 

De Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ontstond in 1995 uit een fusie van acht Oost-Vlaamse hogescholen. KaHo 

Sint-Lieven biedt 18 professionele en 4 academische bacheloropleidingen aan alsook 7 academische 

masteropleidingen in de volgende studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en 

bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie en onderwijs. De hogeschool telt drie campussen: Aalst, 

Gent en Sint-Niklaas.  

KaHo Sint-Lieven maakt sinds 11 juli 2002 deel uit van de Associatie K.U. Leuven. De associatie telt 13 

instellingen voor hoger onderwijs: Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, 

Lessius Hogeschool, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Katholieke Hogeschool Mechelen, Katholieke 

Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke Hogeschool 

Brugge-Oostende, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Hogeschool-Universiteit Brussel, Hogeschool Sint-

Lukas Brussel en GROEP T - University College Leuven. 

 

De opleiding telde in academiejaar 2009-2010 178 studenten. 
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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: 

 

Wat niveau en oriëntatie betreft komt de opleiding ruimschoots tegemoet, enerzijds aan de decretaal oplegde 

normen wat betreft algemene en beroepscompetenties en anderzijds aan het door de commissie vooropgestelde 

domeinspecifieke referentiekader. 

De opleidingsdoelstellingen, centraal bepaald in de missie van de hogeschool, zijn gericht op het verwerven van 

algemene en beroepsgerichte competenties, de ontplooiing van de eigen talenten en het stimuleren van 

persoonsvorming. 

 

De opleiding heeft hiervoor een zekere vrijheid om deze te concretiseren.  

De algemene competenties in de opleiding zijn denk- en redeneervaardigheid, het vermogen tot verwerven en 

verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie op het beroepsspecifieke functioneren, het 

vermogen tot projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling, het vermogen tot 

leiding geven, een ingesteldheid tot levenslang leren hebben en het vermogen tot communiceren van informatie, 

ideeën, problemen en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken. Hiervoor sluit de opleiding zich aan bij 

de BAMA-profielen die zijn uitgeschreven in een gespecialiseerde werkgroep BAMA-profielen in de schoot van de 

associatie K. U. Leuven (2003). Zij dekken volledig de decretale vereisten af.  

De beroepsgerichte competenties zijn 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 oplossingsstrategieën, en het besef hebben van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. 

 

Eén van de terreinen waar er in dit verband specifieke aandacht naartoe gaat is religie, zingeving en  

levensbeschouwing. De commissie vindt dat de opleiding een extra dimensie geeft aan haar doelstellingen door 

haar maatschappelijk engagement ten aanzien van specifieke abituriënten en van de bedrijfswereld. Een van de 

te verwerven doelstellingen besteedt daar onder meer uitvoerig aandacht aan en verwoordt het als volgt: besef 

hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. De professionele 

bachelor MOPT moet in staat zijn een standpunt in te nemen in het licht van een ethische, normatieve of 

maatschappelijke vraag. Hij is gevoelig voor ethische, normatieve of maatschappelijke problemen in de 

werkomgeving. 



 

 

 

O p l e i d i n g s r a p p o r t  K a t h o l i e k e  H o g e s c h o o l  S i n t - L i e v e n  |  6 7  

Bij het uitwerken van verschillende opdrachten (bvb. ontwerpen, stage) vraagt men de student om de 

maatschappelijke invloed van zijn werk (veiligheid, milieu, sociaal, financieel, ethisch) in te schatten en de nodige 

stappen te ondernemen om waar nodig deze invloeden bij te sturen. Binnen de stage krijgt de student ook een 

opdracht in het kader van het opleidingsonderdeel religie, zingeving en levensbeschouwing. De student zal zijn 

stageplaats aanwenden om zijn eigen functioneren binnen een bedrijf vanuit een ethisch oogpunt kritisch te 

analyseren. Tevens gaat hij vanuit zijn stageopdracht op zoek naar de sterktes en de kansen van het bedrijf op 

het vlak van duurzaam ondernemen. 

In de opleiding doet men regelmatig onderzoek en andere activiteiten ten bate van maatschappelijke noden. Door 

de inspanningen op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en onderzoek is de opleiding zeer goed 

uitgerust in de labo’s, in het bijzonder voor geometrische meettechniek, vormgeving en materiaalonderzoek. 

Dit geeft de opleiding een versterkte uitstraling. 

 

De opleiding creëert haar uitstraling ook door de uitgesproken aandacht en realisatie van de internationale 

ingesteldheid en werking. Binnen de opleiding zijn een aantal aspecten verbonden die de internationale dimensie 

van de opleiding tot uiting brengen. De ECTS-fiches zijn eveneens opgesteld in het Engels. Er is mogelijkheid tot 

het volgen van een stage of van opleidingsonderdelen in het buitenland en men onderhoudt contact met 

gastsprekers uit het buitenland die een lezing komen geven over een onderwerp gerelateerd aan de inhoud van 

een opleidingsonderdeel. 

 

Zowel abituriënten, studenten, personeelsleden betrokken bij de opleiding, extern betrokkenen (bvb. 

stagementoren) kunnen steeds de doelstellingen raadplegen op de website van de school. 

De lector geeft bijkomende toelichting tijdens de contacturen. In de cursussen worden de doelstellingen verder 

verfijnd op het niveau van de verschillende hoofdstukken. 

 

De goede samenwerking met de industrie zorgt ervoor dat de doelstellingen goed aangepast zijn aan de noden 

van het werkveld. Door de samenwerking inzake projectmatig toegepast wetenschappelijk onderzoek en 

realisaties slaagt de opleiding er vanuit de vakgroep in om bijkomende financiële middelen te verwerven voor een 

betere uitrusting van de labo’s. Dit, aangevuld met schenkingen vanuit de industrie, stelt hen in staat om de 

doelstellingen te realiseren gekoppeld aan de stand van de technologie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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

 

De commissie stelde vast dat de opleiding voldoet aan de domeinspecifieke opleidingskader van de commissie.  

De domeinspecifieke eisen werden opgesteld in overleg met de opleidingen binnen de associatie K.U.Leuven  die 

de opleiding MOPT aanbieden. De opleiding heeft deze afgetoetst door het gebruik van de beroepsprofielen zoals 

die werden opgesteld vanuit de VLOR (12-11-1996) met medewerking van de vakgenoten en het beroepenveld. 

De opleiding onderscheidt zich van andere MOPT-opleidingen vooral op het vlak van vormgeving, meettechniek, 

informatica en ethiek. Alhoewel het opleidingsonderdeel ontwerpen expliciet minder aan bod komt in deze 

opleiding, zit dit aspect van opleiding voldoende verweven in de aandacht voor vormgeving, meettechniek en 

materialenleer.  

 

De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan volwaardig, zelfstandig en conform het 

beroepsprofiel functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het domein van de opleiding: 

- De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan mechanische toestellen en systemen 

ontwerpen, proefopstellingen bouwen, metingen verrichten, rapporteren en mee helpen beslissen hoe het 

product eruit zal zien in zijn definitieve versie. De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie 

is in staat technische dossiers samen te stellen (materialen, productietekeningen, afregelprocedures, 

eindcontroles, kwaliteitseisen, planning, …).  

- De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan mechanische systemen op elkaar 

afstemmen. Hij/zij kan een (deel van een) systeem ontwikkelen, de realisatie plannen, bouwen en testen voor 

een bepaald eindproduct. 

- De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan het technisch aspect van een 

productieproces beheren. Hieronder vallen planning, technische herstellingen, controles, afregelingen, 

opvolgen van de kwaliteitseisen van een productiesysteem. 

- De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan in een internationale context 

mechanische systemen installeren en in bedrijf stellen. Hij kan ze in goede staat van werking houden en de 

onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen. Hij is tevens in staat om van een bestaande of nog te bouwen 

installatie een volledige onderhoudsplanning op te stellen. 

- De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan binnen een commercieel team 

meewerken aan de promotie, presentatie, prospectie, documentatie, verkoop en lancering van 

technologische producten, diensten en apparaten en verstrekt er advies over. Hij/zij kan instaan voor de 

uitvoering en opvolging van een lastenkohier, offertes, bestellingen, leveringen, technische dienstverlening en 

ondersteuning van klanten. 

- De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan personeel in andere typefuncties 

technisch opleiden (bijvoorbeeld in company training). De bachelor in mechanische ontwerp- en 

productietechnologie kan training geven over mechanische systemen aan derden.  

 

Bedrijven en andere klanten gebruiken de domeinspecifieke faciliteiten met de up-to-date uitrusting om werken en 

testen te laten uitvoeren tegen betaling. Daardoor heeft de opleiding een zeer sterke voeling met het werkveld en 

de terreinen waar de studenten in terecht zullen komen. Bedrijven stellen steeds meer uitrusting ter beschikking 

van de school wat de banden nauwer maakt en waardoor het mogelijk is om de opleiding beter af te stemmen op 

de reële werksituaties die de studerenden later zullen tegenkomen. De borging van het beroepsprofiel wordt op 

verschillende manieren bewaakt. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt gepeild naar de inzetbaarheid van de 

gediplomeerden. 

 

Door sterke internationale werking van de school zijn er niet enkel uitwisselingen met buitenlandse studenten, 

maar tevens wederzijdse uitwisselingen van docenten, die in andere landen cursus geven (Duitsland, Spanje, 

Centraal Europa, …). 

 

Door de inspanningen op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en onderzoek zijn ze zeer goed uitgerust 

in de labo’s, in het bijzonder voor geometrische meettechniek, vormgeving en materiaalonderzoek. 
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De commissie vindt dat er een goede afstemming is met het werkveld, wat aangetoond wordt door de hoge 

tewerkstellingsgraad van de afgestudeerden, maar ook doordat de opleiding er alles aan doet om de vorming van 

de student te maximaliseren.  

Door de commissie werden een aantal amenderingen gemaakt bij het door de opleidingen gezamenlijk ontworpen 

domeinspecifieke referentiekader, namelijk op het vlak van:  

- De beroepsspecifieke werkrandvoorwaarden: de bachelor in de mechanische ontwerp- en 

productietechnologie heeft oog voor de specifieke beroepsaspecten van de werkvloer: gezondheid, veiligheid 

en milieu.  

 

De commissie heeft wel vastgesteld dat de opleiding impliciet aandacht heeft voor die aspecten maar adviseert 

om ze expliciet in de doelstellingen op te nemen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en oriëntatie:  goed 

facet 1.2, domeinspecifieke eisen:  goed 

 

 

is de commissie 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: goed 

 

 

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

 

De commissie stelt vast dat de opleiding op een impliciete manier aandacht heeft voor een adequate 

onderbouwing van het programma. De relatie tussen doelstellingen en inhoud wordt versterkt door een sterke 

toekomstvisie met centraal geformuleerde krachtlijnen en een degelijk uitgewerkte maatschappelijke 

dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek; een geïntegreerde aanpak van internationalisering met zowel 

studenten- als docentenmobiliteit. 

 

Voor de ontwikkeling van het opleidingsprogramma werd uitgegaan van het beroepsprofiel en de decretale eisen.. 

Daar waar de basis van het competentiegericht leren reeds grotendeels impliciet aanwezig was in de opleiding 

werd ze op formele manier ingevoerd in het onderwijsmodel door de fasegewijze opbouw. Onderwijsbetrokkenen 

kregen informatie over de decretaal vastgelegde en de binnen de associatie overeengekomen beroepsspecifieke 

competenties; bestaande onderwijs- en evaluatievormen werden geëvalueerd en bijgestuurd; nagestreefde 

competenties werden ingeschreven in de ECTS-fiches die als contract met de student fungeren en men 

ontwikkelde nieuwe initiatieven in de vorm van vakoverschrijdende samenwerking, projectonderwijs en begeleid 

zelfstandig leren. 

Vanaf het academiejaar 2008-2009 is het curriculum volledig semesterieel opgebouwd. De semesteriële 

organisatie van de opleiding zorgt voor een afsluitbaar geheel van elk opleidingsonderdeel na ieder semester. Er 

wordt voorzien in een innovatief begeleidingstraject. 

. 

Het opleidingsprogramma is inhoudelijk uitgebouwd op 7 pijlers:  

- algemene en ondersteunende vorming (wiskunde, kwaliteitskunde en statistiek, communicatieve vorming, 

bedrijfsbeheer, religie, zingeving en levensbeschouwelijke vorming); 

- vormgeving (verspaning, lastechnologie, spaanloze vormgeving, thermische productietechnologie, labo 

vormgeving); 

- ontwerpen (basisontwerpen, CAD 2D, CAD 3D, ontwerpen, CAM, Industrieel project);  

- de mechanica en toepassingen (statica, kinetica; sterkteleer, berekenen machineonderdelen, 

onderhoudstechnieken, fluïdomechanica, toegepaste mechanica, thermodynamica, labo toegepaste 

mechanica);  

- meten en testen (geometrische meettechniek, labo geometrische meettechniek, materialenleer, toegepaste 

chemie, labo materialenleer);  

- automatisering (gelijkstroomtheorie, wisselstroom-magnetisme, elektrische machines, labo elektriciteit, 

automatiseringstechnologie, pneumatica, labo pneumatica, labo automatisering, regeltechniek, labo 

regeltechniek, toegepaste elektriciteit-elektronica, hydraulica);  

- stage (stage, geïntegreerde opdracht ethiek). 
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Het aanbrengen van de algemene competenties wordt gerealiseerd door: 

- de student te laten zoeken naar oplossingen door gebruik te maken van wetenschappelijke en technische 

kennis; 

- de student allerhande informatie zelfstandig te laten opzoeken en verwerken om resultaten te bekomen; 

- de student zorgvuldige afwegingen van verschillende concepten te laten maken voor het oplossen van 

opdrachten. Metingen worden in vraag gesteld ten opzichte van de verwachte en/of aanvaardbare waarden; 

- in verschillende projectmatige opdrachten de student te laten zoeken naar reeds bestaande systemen of 

deelsystemen en ze aan te vullen met eigen ontwerpen; 

- in kleinere groepen de student regelmatig de leiding laten nemen en de groep aansturen;  

- de student in verschillende vakgebieden aan te zetten tot het communiceren van de eigen ideeën in een 

groep, tot luisteren naar ideeën van anderen, de aangeboden vergadertechnieken te laten hanteren en een 

specifieke rol te vervullen in een vergadering; 

- de student regelmatig informatie te laten doorgeven: mondeling, schriftelijk of via presentaties; 

- de student te laten ervaren dat tijdens zijn studie informatie evolueert en methodes regelmatig veranderen, 

waardoor hij tot de conclusie komt dat het belangrijk is om levenslang te leren en dat dit een noodzaak is om 

verder het niveau van de professionele bachelor te kunnen behouden. 

 

Voor de algemene beroepsgerichte competenties gebeurt dit door: 

- het werken in groep voor verschillende opdrachten (presentaties, labowerk, projecten, …); 

- het gebruik maken van oplossingsstrategieën, systematieken en methoden in praktijksituaties. In eerste 

instantie wordt de student geleerd om deze systematieken toe te passen in vakspeciefieke en afgebakende 

opdrachten. In een verder stadium leert de student om deze oplossingsmethoden verder uit te breiden in 

multidisciplinaire opdrachten (industrieel project, stage); 

- bij het uitwerken van verschillende opdrachten (bijvoorbeeld: ontwerpen, stage) de student ertoe aan te 

zetten om de maatschappelijke invloed van zijn werk (veiligheid, milieu, sociaal, financieel, ethisch) in te 

schatten en de nodige stappen te ondernemen om waar nodig deze invloeden bij te sturen. 

 

Over de drie jaren evolueert de opleiding van eerder algemeen naar specifiek, van sterk begeleid naar 

zelfwerkzaamheid en van theorie naar praktijk waardoor de studenten de vooropgestelde competenties kunnen 

verwerven. 

In het eerste en tweede semester krijgen de studenten een voldoende basis aan wiskunde, materialenleer, 

mechanica, elektriciteit, vormgeving, ontwerpen, meettechniek, toegepaste mechanica en berekenen 

machineonderdelen. De belangrijkste pijlers in dit eerste jaar van de opleiding worden via labo’s ook reeds 

praktisch-vormend ondersteund. Vanaf het eerste semester gebeurt dit met de labo’s vormgeving en CAD en in 

het tweede semester ook met labo’s meettechniek, pneumatica en elektriciteit. Deze brede vorming met 

technische en wetenschappelijke basisvakken en aansluitende practica bereiden de student voor om de meer 

specifieke vakdomeinen verder uit te diepen.  

 

Vanaf het derde semester wordt op de vergaarde kennis verder ingegaan in hetzelfde vakgebied of worden 

nieuwe vakken aangeboden. De eigenheid van de opleiding komt verder tot uiting binnen de 

opleidingsonderdelen ontwerpen, vormgeving, materialenleer, meettechniek en automatisering. 

 

Tijdens de stage krijgt de student de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in een vakgebied naar keuze. 

Vanaf het eerste jaar van de opleiding laat men de studenten over de grenzen van de opleidingsonderdelen heen 

kijken. Via integratie van andere vakgebieden in verschillende opleidingsonderdelen wordt de studenten het 

belang duidelijk gemaakt van het geheel van de opleidingsonderdelen en de onderlinge integratie ervan. Dit kan 

vastgesteld worden aan het sequentieel doortrekken van fasen van ontwikkeling, vormgeving en meettechnieken 

over de verschillende jaren heen, wat in deze fasen gekoppeld wordt aan praktische toepassingen die reëel uit 

het leven gegrepen zijn. 

Bij de einddiplomabespreking worden competentiebekwaamheden mede besproken, waardoor de verworven 

competenties voor de studenten meer expliciet worden. 
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De commissie vindt de originele aanpak van de opleidingsonderdelen rond communicatieve vaardigheden en van 

religie, zingeving en levensbeschouwing vermeldenswaardig; dit bevordert de samenhang van het programma. 

 

De commissie waardeert de sterke toekomstgerichte onderwijsvisie met het zalmmodel, en ziet de drie 

krachtlijnen die de opleiding in het vaandel draagt: 

1. Voortrekkersrol opnemen in het onderzoek, brengen van aantrekkelijk onderwijs en talentenontwikkeling 

2. Dynamiseren van internationalisering 

3. Engagement activeren voor innovatie en ondernemerschap. 

 

De commissie zag het succes van de maatschappelijke dienstverlening met het resultaat van het genereren van 

een derde geldstroom die het mogelijk maakt van de uitrustingen op een hedendaags niveau te brengen en te 

houden. De commissie vindt dat de opleiding zich met recht een specialist noemt in materiaalonderzoek, 

meettechniek en vormgeving wat zich weerspiegelt in het beschikbare machinepark en de laboratoria. 

 

De commissie ziet duidelijk een zeer dynamische internationale ingesteldheid en werking, die de opleiding veel 

inspiratie bezorgt waar het niveau van de opleiding en de studenten de vruchten van plukken. Buitenlandse 

docenten en studenten worden betrokken in specialisaties en practica. Een voorbeeld daarvan is de studiereis in 

Duitsland. 

De hogeschool heeft een actieve werkgroep internationalisering die alle opleidingen groepeert en dynamiseert. Zij 

heeft een elektronische nieuwsbrief en een Engelstalige brochure gemaakt voor alle studenten en lectoren. De 

werkgroep internationalisering heeft in 2006 via een Balanced score card een strategieplan voor 5 jaar ontwikkeld 

met jaarlijkse actieplannen die worden geëvalueerd. 

Er is een sterke werking voor uitgaande studenten (brochures, uitwisselingsvergaderingen, infosessies, afspraken 

met buitenlandse opleidingen, een draaiboek, application forms, learning agreements, transcript of records, gratis 

taalcursussen, infopakketten voor vertrek en evaluatiewerking). 

Voor de inkomende studenten werd een document ontwikkeld met een beschrijving van een aantal 

dienstverleningen en een aantal praktische tips. Zij worden mee actief ingezet in het lesgebeuren en in 

onderzoeksprojecten. 

Er bestaat een draaiboek en een stevig budget voor lectorenuitwisselingen. 

Er zijn verschillende projecten en netwerken 

- algemeen voor de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven : lid van EAIE , van EUROPACE, van 6 thematische 

netwerken; 

- voor IWT : Euclides network; 

- voor MOPT: deelname aan verschillende internationale projecten bijv. Lablink (Minerva project rond virtuele 

labo’s), project met Roemenië. 

 

De opleiding waakt ook over de adequaatheid van de opleidingscurricula door regelmatige aanpassingen die 

volgens een procesmatig verloop besproken en doorgevoerd wordt. 

Hiervoor worden verschillende bronnen ingeschakeld: lectoren voor inhoudsaanpassing, de opleidingsadviesraad, 

studenten, overkoepelende organisatie van de verschillende opleidingen (ethiek, kwaliteitskunde en statistiek, 

wiskunde), departementale raad, beheerraad, academische raad en de Vlaamse overheid. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Het betrekken van een externe adviseur op het gebied van pedagogie zou kunnen helpen om het latent 

aanwezige materiaal van competentiegericht leren naar inhoud en vorm beter naar buiten te brengen. 

 

De commissie vindt dat de bekendmaking van de initiatieven en activiteiten rond internationalisering bij die 

studenten die nog niet de mogelijkheid hebben om naar het buitenland te gaan, sterker zou kunnen.  Dit zou 

kunnen passen binnen een kader van "internationalisering @ home", waabij de uitstraling van internationalisering 

binnen de hogeschool zou kunnen worden versterkt.  
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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: goed 

 

 

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

 

De commissie stelde vast dat er een geëngageerd opleidingsgeoriënteerd denken is in de algemene vakken 

waarbij de theorie in verbinding gebracht wordt met de eigenheden van de praktische, professionele 

doelstellingen. Verder zag de commissie dat er een zeer grote energie geïnvesteerd wordt in verschillende 

onderzoeksprojecten die een stevige basis vormen voor de voortgezette ontwikkeling en het up-to-date blijven 

van curricula, waardoor de studenten steeds een zeer aantrekkelijke bagage meekrijgen om aan de slag te 

kunnen in het beroepenveld. 

 

De technologisch gerichte opleidingsonderdelen bestaan steeds uit een theoretisch en een labogedeelte. De 

manier waarop theorie en labo worden gecombineerd is afhankelijk van het opleidingsonderdeel. Zowel het 

gelijktijdig als het sequentieel organiseren van theorie en labo worden gehanteerd. Een labo is steeds gekoppeld 

aan een evaluatiemoment. Binnen de organisatie van de vakgroep wordt er naar gestreefd om de theorie en het 

bijhorende labo door dezelfde persoon te laten verzorgen. 

De commissie waardeert ook de maatschappelijke dienstverlening en het wetenschappelijk onderzoek die 

prominent aanwezig zijn en actief ingebracht worden in het onderwijs. 

Naast de technologische vakken biedt de opleiding een aantal maatschappelijke en beroepsmatig 

ondersteunende vakken: communicatieve vorming, religie zingeving en levensbeschouwelijke vorming, 

bedrijfsbeheer, kwaliteitskunde en statistiek, wiskunde. 

Verder vond de commissie een specifieke voorziening voor plaatbewerking in de practica voor vormgeving wat de 

volledigheid en hedendaagsheid van de infrastructuur voor practica aantoont. Dit opleidingsonderdeel is zeer 

relevant voor het desbetreffende beroepenveld en toont aan dat de opleiding voeling heeft met het werkveld en 

maatregelen neemt om de studenten de juiste voorbereiding te geven op hun toekomst. 

 

In de verschillende (vooral technisch gerichte) opleidingsonderdelen wordt het contact met de industrie gebruikt 

om nieuwe input aan de inhoud te geven. Dit gebeurt in eerste instantie via de opleidingsadviesraad waar jaarlijks 

een opleidingsonderdeel of een deel ervan wordt voorgesteld en besproken. Ook de stage of bedrijfsbezoeken 

geven regelmatig vernieuwende input aan de opleidingsonderdelen.  

 

Via lesopdrachten voor bedrijven, lesopdrachten in het buitenland en voordrachten op congressen diepen 

lectoren hun professionele kennis in bepaalde vakgebieden verder uit, die ze overbrengen naar de studenten. 

 

De projecten die in het kader van maatschappelijke dienstverlening of toegepast wetenschappelijk onderzoek 

worden gerealiseerd zorgen tevens voor nieuwe input naar verschillende opleidingsonderdelen. Dit gaat vooral 

over het gebruik van nieuwe machines en nieuwe technologieën die dankzij deze projecten gefinancierd worden. 

 

Bij maatschappelijke dienstverlening worden studenten waar mogelijk ingeschakeld. Hierdoor worden de 

studenten extra gemotiveerd en wordt hun klantenbewustzijn ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de testen in 

het labo materiaalonderzoek; de ondersteuning bij de uitwerking van prototypes in het labo vormgeving en de 

tekenopdrachten in labo CAD. De financiële middelen uit de maatschappelijke dienstverlening, worden gebruikt 
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voor onder meer een betere uitrusting inzake didactische middelen (labo-uitrusting) en de organisatie van beurs- 

en bedrijfsbezoeken. 

 

Studenten komen via beurs- en bedrijfsbezoeken (georganiseerd vanuit de opleiding of op eigen initiatief) in 

contact met de actuele technologie en de gangbare manier van werken in binnen- en buitenland.  

 

Tijdens de drie maand durende stage, die voor de meeste studenten doorgaat in het laatste semester van de 

opleiding, komen de studenten in een reële arbeidssituatie waarbij zij werken aan één of meerdere opdrachten 

vanuit het bedrijf of de instelling. Deze opdrachten geven de student de mogelijkheid om zich verder te 

specialiseren in specifieke vakgebieden. De stage vertegenwoordigt 22 studiepunten (2 studiepunten voor de 

geïntegreerde opdracht voor ethiek en 20 studiepunten voor de stage).  

 

Gezien het grote aantal contacten met het werkveld wordt bij de toewijzing van stageplaatsen eerst gepeild naar 

de voorkeuren van de student op vlak van vakgebied, bedrijf, functie, omgeving en land (binnen- of buitenland). 

De student kan ook zelf een stageplaats aanbrengen. Indien het voor de opleiding om een nieuwe stageplaats 

gaat, gaat de stagecoördinator eerst op bezoek vooraleer de toewijzing kan gebeuren. Tijdens dit bezoek wordt 

het doel van de stage besproken met de stagegever. De toewijzing van de stages gebeurt steeds via de 

aanvraagformulieren voor de stage.  

 

Eens de toewijzing van de stages is gebeurd, krijgt iedere student een stagebegeleider (in het bedrijf, 

hogeschool, …) en een stagementor (vanuit de hogeschool) toegewezen. De stagementor kiest men meestal in 

functie van het vakgebied waarin de stageopdracht zich situeert. Tijdens de stage verlopen nagenoeg alle 

contacten via de stagementor en het studentensecretariaat. Indien de student binnen zijn stage nood heeft aan 

bijkomende vakspecifieke ondersteuning kan hij hiervoor nog steeds beroep doen op andere vaklectoren. 

De stage wordt afgesloten met een stageverslag dat de student presenteert en verdedigt voor een externe jury. 

De beoordeling wordt verdeeld over een evaluatie van de realisaties op de stage door de stagebegeleider (40%) 

en de stagementor (10%), een evaluatie van het stageverslag door de externe jury (25%) en een evaluatie van de 

presentatie en de verdediging, eveneens door de externe jury (25%). Tal van externen uit zowel de industrie als 

de hoger- en secundair onderwijs wereld maken deel uit van de jury’s. 

 

Studenten die hun stage doen in het buitenland krijgen eveneens een mentor vanuit de hogeschool toegewezen 

maar zijn veel sterker gebonden aan de begeleiding die ter plaatse wordt voorzien. Waar de stagementor van de 

studenten die in het binnenland hun stage doen, een rol speelt in de evaluatie van de student (naast de 

begeleider en de jury) verloopt dit voor de stage in het buitenland volledig conform de ECTS afspraken op 

Europees vlak. De student verwerft dan in het buitenland credits die via ECTS worden omgezet naar een score 

binnen de opleiding. 

 

De stageverslagen blijven gedurende 10 jaar in de mediatheek. De opleiding draait mee in een proefproject om 

de stageverslagen digitaal op te slaan om ze op termijn via internet ter beschikking te stellen (DoKs). Uit de 

reacties die reeds voorhanden zijn, blijkt echter dat heel wat bedrijven zich verzetten tegen een volledige 

publicatie van het stagerapport. Hieraan wordt tegemoet gekomen door het stagerapport slechts gedeeltelijk of 

helemaal niet te publiceren. 

 

De commissie vond een goed georganiseerde set documenten die het verloop en de regelingen van de stages 

verduidelijken naar de student toe (stagegids, richtlijnen voor het maken, presenteren en verdedigen van een 

stageverslag en richtlijnen voor het maken van de geïntegreerde opdracht voor ethiek). Voor de aanvang van de 

stage wordt het verloop van de stage toegelicht aan de studenten.  

 

Uitgaande van een bevraging bij de stageleiders werd binnen de semesterialisering van de opleiding gekozen 

voor een continu doorlopende stage van 12 weken. De looptijd van de stage wordt door de bedrijven als positief 

ervaren omdat de student goed ingewerkt geraakt in het bedrijf en in staat is om duidelijke resultaten te boeken. 

Op die manier wordt de stage door de bedrijven als een win-win situatie ervaren. 
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In het kader van de professionele gerichtheid is ook het industrieel project vermeldenswaardig. In dit 

opleidingsonderdeel (gepland in het vijfde semester) krijgt de student de opdracht om een concrete opdracht te 

zoeken in samenwerking met een bedrijf. Binnen een dergelijke opdracht combineert men verschillende 

vakgebieden uit de opleiding (ontwerpen, mechanica, automatisering, …) met elkaar om tot een bruikbare 

oplossing van een gesteld probleem te komen. In een aantal gevallen is het al gelukt om het industrieel project te 

laten volgen door een praktische uitwerking tijdens de stageperiode, wat zowel voor het bedrijf als voor de 

student een belangrijke meerwaarde betekent. 

 

Met de realisaties, zowel vanuit de stage als het industrieel project wordt regelmatig deelgenomen aan 

wedstrijden die door vakorganisaties en bedrijven worden georganiseerd. Dit vormt een bijkomende motivatie 

voor de studenten. Af en toe slagen de studenten erin om ook in de prijzen te vallen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie suggereert om een kader uit te werken om de verworven technische kennis internationaal kenbaar 

te maken. 

 

De commissie adviseert om bepaalde competentieaspecten van de stage te benoemen en zichtbaar te maken 

zoals het zelf solliciteren voor de stageplaats, onderhandelen over de inhoud van de opdracht en het goedkeuren 

van de opdracht met de leerkrachten. Zo kunnen de studenten deze ook benoemen wanneer ze gaan solliciteren. 

 

 

 

 

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: 

 

De commissie waardeert de kwaliteit van het modeltraject waarvoor er inhoudelijk een sterk samenhangend 

traject is uitgewerkt. Uit de bevraging van de studenten bleek dat zij goed vertrouwd waren met de doelstellingen 

en de relatie tot de samenhang van de opleiding.  

 

Alle opleidingsonderdelen behoren tot een verplicht pakket; er zijn momenteel geen keuzepakketten voorzien.  

De opleiding voorziet wel de mogelijkheid van credits voor studenten die een buitenlandse stage lopen. Dit geldt 

ook voor studenten die kiezen voor een small business project op voorwaarde dat ze een goed business plan 

kunnen voorleggen.  

 

Internationale studenten worden in principe gewoon mee ingeschakeld in het programma, tenzij ze voor 

specifieke stages deelnemen aan de opleiding. Cursussen worden zoveel mogelijk gedocumenteerd in een taal 

die de studenten machtig zijn. Voor studenten die naar het buitenland gaan wordt de stage gekozen in het licht 

van de te verwerven competenties.  

 

Vanuit het flexibiliseringdecreet heeft de student de mogelijkheid om zelf een opleidingstraject samen te stellen 

om niet alle opgenomen credits te verwerven. Verder worden aangepaste opleidingstrajecten samengesteld voor 

studenten met een diploma van andere opleidingen om hen op het niveau van het normale opleidingstraject te 

laten komen. Wanneer van toepassing en dit binnen het flexibiliseringdecreet zal de student in samenspraak met 
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trajectbegeleider (opleidingshoofd) een geïndividualiseerd opleidingstraject uitstippelen dat jaarlijks wordt 

geconcretiseerd in het studiecontract. De voornaamste beperkende factor in dit persoonlijke traject is de 

volgtijdelijkheid die voor deze verschillende opleidingsonderdelen is opgesteld. Het studiecontract is nog 

semesterieel aanpasbaar tijdens de eerste maand van het semester. Afhankelijk van de wens van de student kan 

hier gebruik gemaakt worden van een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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 m.b.t. de minimale 

studieomvang van een professionele bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Facet 2.5 Studietijd 

 

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: goed 

 

 

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

 

Het modeltraject is sinds academiejaar 2008-2009 gespreid over 6 semesters van elk 29 tot 31 studiepunten per 

semester (voorheen 60 studiepunten per academiejaar).  

Studenten hebben de mogelijkheid hiervan af te wijken via een geïndividualiseerd opleidingsprogramma en dit 

binnen een vork van 27 (minimum) en 66 (maximum) studiepunten per academiejaar. Voor een 
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geïndividualiseerd traject van meer dan 66 studiepunten is de toestemming van het departementshoofd nodig. 

Studenten die willen kiezen voor een studiepakket van meer dan 60 studiepunten, wordt sterk aangeraden 

hiervan af te zien. 

 

De commissie stelt vast dat de opleiding actief de studielastmeting evalueert om voeling te houden met de reële 

tijdsbesteding van de studenten en daaraan curriculumaanpassingen koppelt waar nodig. In het verleden voerde 

de opleiding een studielastmeting uit, afwisselend in één van de opleidingstrajecten. Als methode werd de 

schatting achteraf gebruikt. Niettegenstaande de vaststelling dat die studielastmeting te onnauwkeurig was, gaf 

die toch wel een indicatie voor de grootte van de studielast. Op basis van de resultaten werden corrigerende 

acties genomen:  

- een verschuiving van studiepunten over opleidingsonderdelen; 

- het hervormen van lesvormen en inhoud binnen opleidingsonderdelen; 

- activerende werkvormen maken waarbij de student projectmatig en actief aan het werk wordt gezet en die 

moeten leiden tot een beter resultaat bij de studielastmeting. 

 

De opleiding geeft aan dat het systeem van studielastmeting moet herdacht worden vanuit de semesteriële 

organisatie en het flexibiliseringdecreet. Vanaf het academiejaar 2008-2009 gebeurt de studielastmeting 

semestrieel.  

 

De opleiding geeft aan dat de heterogene instroom een belangrijke studiebelemmerende factor is. Studenten 

hebben vaak naast hun studie ook een studentenjob. De juiste prioriteit in keuze en tijdsverdeling tussen deze 

studentenjob en de studie is voor veel studenten een probleem.  

 

De commissie kon ervaren dat de opleiding aandacht besteedt aan studiebevorderende factoren, onder meer de 

eerstejaarsbegeleiding, de lage drempel tussen lectoren en studenten, de band tussen theorie en labs, 

projectmatig onderwijs. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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

 

De opleiding gebruikt verschillende onderwijsvormen: doceren, labo-opdrachten, verslagen voor de labo’s, 

projecten,  zelfstandig informatie inwinnen en verwerken, presentaties, groepswerk, portfolio, rollenspel, simulatie 

(lean production game). 

 

De commissie vindt dat de opleiding een veelheid van gepaste werkvormen gebruikt in functie van de te bereiken 

competenties. De commissie waardeert de combinatie van theorie en oefeningen die voor een goede integratie 

zorgen van de te leren materie bij de studenten, ook in de taalvakken. Er is een originele aanpak voor RZL 
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(religie, zingeving, levensbeschouwing). Ze zag een sterk geïntegreerde aanpak van het competentiegericht 

onderwijs in de specialisatievakken.  

De commissie is van mening dat de opleiding nog duidelijker de relatie tussen de aan te leren competenties en de 

gebruikte werkvormen kan aangeven en dan vooral deze rond het teamwerk. Vermits dit niet zo duidelijk is, is het 

onzeker of de studenten voldoende alle aspecten van de genoten opleiding naar de juiste waarde kunnen 

schatten.  

De commissie stelde vast dat verschillende activiteiten in groepjes van twee studenten worden uitgevoerd. De 

commissie vraagt zich af of de groepen niet beter van 2 naar 4 gebracht worden om de competenties in verband 

met teamwerk verder uit te bouwen. Studenten blijken ook vaak de keuze te hebben om zelf de groepsgrootte te 

bepalen en kiezen meestal tot werken in een kleine groep. De vraag rijst of dit voldoende is om deze 

competenties onder de knie te krijgen. Opleidingsgebonden ontwerpprojecten in groepen van 3 tot  5 studenten 

zou de kwaliteit van het competentieleren kunnen verhogen. Grotere groepen zijn er momenteel wel bij de 

taalvakken en RZL. 

 

De beschrijving van de inhoud en de vormgeving van de verschillende opleidingsonderdelen is volledig vervat in 

de ECTS-fiches. 

 

De commissie vond de leermiddelen van een behoorlijk niveau en actueel. Volgens de studenten is het 

cursusmateriaal degelijk en tijdig ter beschikking. Ze maken veel gebruik van Toledo, dat veel documentatie 

elektronisch ter beschikking stelt. De commissie waardeert de reeds gedane inspanningen en moedigt de 

opleiding aan om de didactische consequenties van competentiegericht onderwijs verder uit te bouwen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt om de relatie tussen de te verwerven competenties en alle onderwijsvormen duidelijker te 

maken voor de studenten, vooral deze rond teamgericht werken. 

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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

 

De organisatie van de toetsen en examens is terug te vinden in het departementale onderwijs- en 

examenreglement en is raadpleegbaar is via de algemene website van de hogeschool. 

De opleiding voorziet in een uitgebreide bundel met het onderwijs- en examenreglement waarin het 

toetsingsbeleid en de verschillende toetsingsvormen worden besproken. De commissie nam kennis van deze 

werkwijze die men tevens beschrijft in het kwaliteitshandboek. De beschrijving van de evaluatievormen en 

concretisering ervan in de verschillende opleidingsonderdelen is tevens opgenomen in de ECTS-fiches. De 

commissie waardeert in het bijzonder de intentie om de competenties te evalueren volgens de ECTS-schaal. 

 

De opleiding hanteert een waaier van evaluatievormen: schriftelijke en mondelinge examens, permanente 

evaluaties, portfolio, peer-evaluaties, presentaties, zelfevaluatie.  
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De opleiding heeft de verschillende evaluatievormen opgenomen in het kwaliteitsraamwerk. Dat is een website 

met alle belangrijke informatie voor de medewerkers om hun betrokkenheid met het kwaliteitssysteem te 

verhogen. Deze website is enkel toegankelijk voor de medewerkers van de opleiding. Naast de pijlers van de 

opleiding en de procedures worden voor de drie basisprocessen opleiding, diensten en organisatie alle nodige 

documenten op deze website geplaatst en bijgewerkt. 

 

Bijna alle lectoren voorzien voorbeeldexamens via het elektronische leerplatform, wat de verwachtingen van de 

lector inzake de evaluatie meer concretiseert. De studenten kunnen op vraag de puntenverdeling op het examen 

bekomen. De opleiding streeft ernaar om dit op ieder examenformulier te vermelden. 

 

De beoordeling van de stage is verdeeld over een evaluatie van de realisaties op de stage door de 

stagebegeleider (40%) en de stagementor (10%), een evaluatie van het stageverslag door de externe jury (25%) 

en een evaluatie van de presentatie en de verdediging, eveneens door de externe jury (25%). 

Voor de externe jury’s rekent men op externen uit zowel de industrie als de hoger- en secundair onderwijs wereld. 

De commissie vindt de stageprocedure helder voor het werkveld en leerde dat deze mensen zich sterk betrokken 

voelen. 

 

De studenten evalueren de evaluaties als adequaat en vinden de informatie en voorbereiding hierop duidelijk. De 

examenvragen zijn volgens de commissie degelijk en reflecteren de te verwerven competenties en kennis.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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 commissie nam kennis van een gestructureerd beleid in verband met de toelatingsvoorwaarden tot de 

opleiding. Deze zijn voor de meeste kandidaat studenten vervuld door het behalen van het diploma secundair 
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onderwijs en het feit dat zij Nederlandstalig zijn. Voor anderstaligen kan er een test opgelegd worden om de 

kennis van de Nederlandse taal na te gaan. Abituriënten die niet beschikken over het diploma secundair volgen 

de procedure “Toelatingsonderzoek voor een bacheloropleiding”. 

 

De commissie waardeert de inspanningen die gebeuren om abituriënten te werven, degelijk te informeren en 

tijdens het eerste jaar gedifferentieerd te begeleiden. De opleiding organiseert bezoeken en de dienstverlening 

aan secundaire scholen, alsook workshops voor die secundaire scholen, SIDIN’s, open deur en infodagen  en 

verzorgt verschillende publicaties. 

Binnen het Vlaamse onderwijslandschap zijn er drie hogescholen die de opleiding mechanische ontwerp- en 

productietechnologie organiseren. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat deze opleiding met 138 studenten het 

grootste aantal studenten telt. Het aantal studenten binnen deze opleiding heeft zich vrij goed gehandhaafd. 

Niettemin is de commissie van oordeel dat een meer algemene promotie voor deze opleiding welkom zou zijn. 

 

Qua instroom richt de opleiding zich vooral op leerlingen uit het ASO en de wetenschappelijke TSO-richtingen. 

Voor de abituriënten met minder wiskundige wordt een instapcursus wiskunde ingericht. Deze is vooral van 

toepassing voor de studenten die instromen vanuit een finaliteitrichting in het secundair onderwijs (voornamelijk 

Mechanische vormgevingstechnieken) die ongeveer 50% van de instroom uitmaken. 

Aangezien de instroom vrij heterogeen is, (ASO – TSO – BSO) wordt in de technische vakgebieden vanaf de 

basis vertrokken. Voor de meer algemene vakken wordt uitgegaan van een zekere voorkennis. De opleiding 

levert tal van inspanningen om de opleiding meer af te stemmen op de wijzigende instroom zoals oefensessies 

wiskunde in labogroepen, extra begeleiding wiskunde, oefensessies fluïdomechanica, labo chemie, workshop 

leren-leren en activiteiten eerstejaarscoördinator. 

Labo’s worden ter beschikking gesteld voor het secundair onderwijs zodanig dat leerlingen vertrouwd worden met 

de nieuwe omgeving van het professioneel hoger onderwijs. 

 

Voor studenten die al een bachelordiploma hebben worden geïndividualiseerde trajecten samengesteld waarbij 

rekening gehouden wordt met de eerder verworven kwalificaties.  

Door werkervaring kan de kandidaat student gebruik maken van EVC’s. In dit geval zal de kandidaat dit moeten 

staven aan de hand van een portfolio en het afleggen van een bijkomende test om zijn competenties in het 

bedoelde opleidingsonderdeel aan te tonen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

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

facet 2.2, eisen professionele gerichtheid van het programma:  goed  

facet 2.3, samenhang van het programma:   goed 

facet 2.4, studieomvang:    OK  

facet 2.5, studielast:    goed 

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:   goed  

facet 2.7, beoordeling en toetsing:    goed 

facet 2.8, masterproef:    niet van toepassing  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:    goed 

 

is de commissie 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: 

 

De commissie heeft in het algemeen een zeer betrokken directie, vakgroepvoorzitter en opleidingscoördinator 

ervaren, een stevig omkaderd beleid en een sterke open sfeer bij alle betrokkenen in de gehele opleiding. De 

docenten vertonen een groot enthousiasme voor hun opdracht en een hechte samenwerking. De commissie 

waardeert sterk hun inzet, betrokkenheid en teamgerichtheid. Hun enthousiasme en persoonlijke touch beïnvloedt 

de kwaliteit van de opleiding op een positieve manier. Ze worden hierin gestimuleerd door de leidinggevenden. 

 

Voor aanwervingen van statutaire personeelsleden stelt men een functieprofiel op met takenbeschrijvingen. 

De aanwerving van een contractueel personeelslid gebeurt in het kader van een specifiek project of een reeks 

projecten in een bepaald expertisedomein. Projectleider en vakgroepvoorzitter stellen een profiel en een 

taakbeschrijving op. 

Bij aanwerving van onderwijzend personeel (OP) wordt er twee maal een contract van één jaar aangeboden. 

Daarna gaat dit automatisch over in een contract van onbepaalde duur. 

Het OP kan vast benoemd worden, mits de decretale norm van 72% vastbenoemden bij het statutaire OP in de 

hogeschool niet overschreden wordt en bepaalde regels gevolgd worden. In de praktijk kan men na acht jaar 

anciënniteit benoemd worden.  

Er zijn jaarlijks introductiedagen voor nieuwe medewerkers. De organisatie hiervan ligt in handen van de dienst 

PR en communicatie. Een peter staat de nieuwe medewerker bij gedurende de eerste maanden. De nieuwe 

medewerker wordt direct betrokken in de vakgroep/opleidingsvergadering en de gehele organisatie van de 

opleiding. Ter voorbereiding van de opleidingsactiviteiten krijgt de nieuwe medewerker meer tijd toegewezen dan 

normaal voorzien wordt in de taakbelasting. 

 

Er is een degelijk personeelsbeleid in de vakgroep. Een personeelslid wordt begeleid via planningsgesprekken, 

functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.  

Tijdens het planningsgesprek kunnen afspraken gemaakt worden over het volgen van vervolmakingscursussen, 

lezingen, seminaries,… . De vakgroepvoorzitter stimuleert tijdens deze gesprekken alle nieuwe collega’s om een 

buitenlandse opdracht op te nemen. 

Jaarlijks wordt door een vakgroepvoorzitter een functioneringsgesprek georganiseerd waarbij sterke punten, 

aandachtspunten en wensen besproken worden. Ook evaluaties door studenten worden bij een 

functioneringsgesprek besproken. Na minstens 1 functioneringsgesprek kan een evaluatiegesprek worden 

gehouden. 

De opleiding stimuleert collegiale samenwerking door middel van het vlot doorgeven van cursussen, kennis en 

oefeningen en het onderling ondersteunen van labo’s bij de aanmaak van didactisch materiaal. 

 

De opleiding respecteert de decretaal vastgelegde perioden en ratio’s in haar bevorderingsbeleid en brengt 

hiervoor activiteiten voor toegepast onderzoek mee in rekening.  
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Alle personeelsleden van de vakgroep mechanica beschikken over het diploma Industrieel Ingenieur 

Elektromechanica omwille van de combinatie theorie-labo in hun opdracht. Dit profiel biedt een grote flexibiliteit 

naar inzetbaarheid. Alle OP-leden binnen de vakgroep beschikt over een getuigschrift van pedagogische 

bekwaamheid. 

In de vakgroep mechanica streeft men ernaar om elk personeelslid zoveel mogelijk te koppelen aan één bepaald 

labo, die eveneens de theorie verzorgt, nodig voor dit labo. Men streeft ook naar het uitwisselen van 

personeelsleden tussen de academische bachelor- en de masteropleiding. De samenwerking binnen associaties 

biedt de mogelijkheid aan het personeel tot verdere specialisatie. De student komt in contact met technisch 

competenter personeel en de hogeschool kan de lesgevers efficiënter inzetten.  

 

Elk personeelslid wordt ingeschakeld voor de opvolging van de stages. Gedurende de stageverdeling wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met het vakdomein waarin de lesgever tewerkgesteld is. Elk personeelslid 

van de vakgroep mechanica behoudt hiermee het contact met de industrie. 

 

De vakgroep mechanica beschikt over een eigen product dat door een bedrijf gecommercialiseerd wordt. De 

productie loopt volledig binnen de school in samenwerking met de studenten.  

Industriële projecten geven aan de medewerker een mogelijkheid om zijn creativiteit en innovatief vermogen aan 

te scherpen of om een specifiek deel van zijn vak verder uit te diepen.  

 

De vakgroep stimuleert internationalisering bij de lesgevers door de opvolging van een student in het buitenland, 

door de begeleiding van een buitenlandse student of door lezingen in het buitenland.  

Er is departementaal een budget en een vastgelegde procedure ter beschikking voor het volgen van opleidingen. 

De vakgroepvoorzitter spoort de personeelsleden aan tot het volgen van didactische cursussen en 

vakgerelateerde cursussen (eventueel in het buitenland). Uit de gesprekken leidt de commissie af dat de 

werkdruk bij de lectoren hoog ligt, waardoor er minder ruimte is voor bijscholing. 

Om de twee jaar organiseert men een studiereis voor de studenten naar vijf bedrijven in Baden-Wurttemberg, 

waar het personeel gratis aan kan deelnemen. Indien mogelijk bezoekt men binnenlandse en buitenlandse 

beurzen. 

 

Lectoren staan zelf in voor het onderhoud en reparaties van de apparatuur van hun labo. Enkel bij 

gespecialiseerde reparaties wordt externe hulp ingeroepen. De labverantwoordelijke doet ook de organisatie van 

werken voor prototypen (intern of extern), metingen en testen allerhande voor externe firma’s en projecten van en 

voor studenten. 

 

Het personeelsbestand binnen de vakgroep mechanica is sociaal sterk geëngageerd. Hieruit vloeien tal van 

activiteiten voor die met de studenten worden ondernomen (wedstrijden, zangavond, studiebegeleiding, …) 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om voor de lectoren meer ruimte en mogelijkheden te creëren voor eigen 

competentiebevordering en bijscholing. 
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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: goed 

 

 

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

 

De commissie waardeert sterk de multifunctionele aanpak van de opleiding door het zoveel mogelijk inzetten van 

docenten in zowel praktische als theoretische cursussen. Binnen deze opleiding zijn vakgebieden sterk 

gekoppeld aan personen. Dit wil zeggen dat zowel de theorie, het labo, het onderzoek als de maatschappelijke 

dienstverlening binnen een bepaald vakgebied, ook effectief door dezelfde medewerker wordt uitgevoerd. 

Hierdoor kan de medewerker zich verder specialiseren binnen één vakdomein, verkrijgt hij een meer diepgaand 

begrip van de theorie en een beter zicht op de vereiste competenties binnen dit vakgebied. 

 

Van de lectoren in de vakgroep mechanica stelde de commissie vast dat ze zeer complementair aanvullend zijn 

ten opzichte van elkaar, zowel wat betreft competenties als specialisaties. Dit verzekert een grote coherentie 

binnen de opleiding. 

Binnen de labo’s materiaalonderzoek en meettechniek doet men naast lesactiviteiten ook frequent metingen en/of 

testen voor de industrie.  

 

Een vakgroep kan werken aan de commercialisering van een product. Als voorbeeld werd verwezen naar een 

toestel waar een tweehonderdtal exemplaren gemaakt zijn. Bij de ontwikkeling en de productie van dit toestel 

werden bijna alle personeelsleden betrokken. De engineering en de verbeteringen zijn uitgevoerd door de CAD-

groep. Deze houden de tekeningen bij en verwerken alle verbeteringsvoorstellen. De groep vormgeving 

realiseerde de prototypes en de eigenlijke productie.  

Dergelijke projecten in een school realiseren (samen met studenten) vraagt naast ervaring en een goede 

organisatie ook een zeer goede collegialiteit en betrokkenheid van de medewerkers die hier ook veel vrije tijd in 

investeren. 

 

De vakgroep organiseert semesterieel voor de industrie een driedaagse cursus over het testen van materialen. In 

het verleden zijn ook opleidingen hydraulica en procesinstrumentatie georganiseerd voor de industrie maar die 

zijn gestopt door een tekort aan eigen personeel.  

 

Alle personeelsleden worden ingeschakeld voor de begeleiding van de studenten gedurende hun stage. Hierdoor 

ontstaan verschillende contacten tussen lectoren en bedrijven. Op die manier houden ze voeling met het 

bedrijfsleven en hun noden. De stage wordt afgesloten door een verdediging voor een jury met verschillende 

mensen uit de industrie. In de marge hiervan wordt heel wat gediscussieerd over de opleiding. Deze input helpt 

lectoren om de inhoud van hun cursussen verder te bepalen. 

 

In de opleiding zijn er verhoudingsgewijs een grote groep studenten die hun stage in het buitenland volgen. Daar 

de verdediging meestal in het buitenland plaatsvindt en wordt bijgewoond door iemand van de vakgroep, zijn er 

een aantal contacten gegroeid met buitenlandse hogescholen.  

Een tweetal lectoren geven lezingen in buitenlandse hogescholen. Omgekeerd komen er ook jaarlijks een aantal 

buitenlandse studenten hun opleiding bij KAHOSL afwerken. Daardoor krijgt de opleiding ook regelmatig het 

bezoek van buitenlandse collega’s. Van dit bezoek maakt men gebruik om de buitenlandse collega’s een lezing te 

laten geven voor de studenten. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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: 

 

Binnen het departement gebeurt de organisatie van de opleidingen via een matrixstructuur bestaande uit de 

opleidingen en de vakgroepen. De opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie wordt verzorgd door 

vier vakgroepen en ondersteund door het secretariaat. 

Hierbij werkt de vakgroep mechanica bijna uitsluitend voor de opleiding; de andere vakgroepen werken slechts 

voor een klein percentage voor deze opleiding. Daarnaast wordt het labo toegepaste mechanica door een 

werkleider en een assistent van de masteropleiding Elektromechanica verzorgd. 

De omkadering van de vakgroep berekent men in functie van het aantal te verzorgen studiepunten en het aantal 

studenten. Over deze berekeringsmethode is tussen de vakgroepvoorzitters nog geen consensus. Voor de 

vakgroep mechanica is deze berekening nadelig: de risicofactor voor labo’s met gevaarlijke machines die een 

intensievere begeleiding noodzakelijk maken, wordt niet mee opgenomen.  

Om de huidige kwaliteit te kunnen waarborgen, verdient de kwantiteit van het personeel de nodige zorg. 

 

De taakbelasting wordt voor wat de onderwijsopdrachten betreft, berekend met een welbepaalde formule; de 

andere taken worden geraamd. 

 

Er zijn 16 voltijdse medewerkers voor de opleiding waarvan 1 hoofdlector, 13 lectoren, 1 werkleider en 1 

assistent. Verder zijn er 2 deeltijdse lectoren. Twaalf van de zestien medewerkers zijn benoemd. 

Eén lector is ouder dan vijftig jaar, twaalf zijn tussen de veertig en de vijftig en de anderen jonger dan veertig jaar. 

Er is één voltijds personeelslid met als opdracht onderwijsmedewerker en één met opdracht onderzoek. 

Er zijn in totaal 19 medewerkers waarvan er 6 rechtstreeks ervaring hebben in het beroepenveld van de industrie. 

11 medewerkers hebben ervaring in het toegepast onderzoek van de hogeschool. 11 medewerkers zijn 

benoemde onderwijzende personeelsleden, 5 zijn tijdelijk onderwijzende personeelsleden, er is een tijdelijk en 

een benoemd administratief en technisch personeelslid en 1 contractueel onderzoeker. 

 

Op 30 april 2008 werden in de opleiding 7730 studiepunten opgenomen door 128,8 voltijds 

studentenequivalenten. Hiervoor zorgden 0,168 contractuele medewerkers, 6,60 statutair onderwijzende 

personeelsleden, 0,5 administratief technische personeelslid, of in het totaal 7,27 personen. Dit betekent 17,72 

voltijds studentenequivalenten per medewerker. 

In de berekening zijn de uren voor onderzoek en maatschappelijke dienstverlening niet opgenomen. Anderzijds 

werden de uren voor algemene taken (PR, toezichten, …) wel verrekend a rato van de uurbesteding voor de 

opleiding. 

Administratieve taken uitgevoerd door de secretaresse werden voor 50 % VTE meegerekend aangezien deze 

instaat voor de ondersteuning van twee opleidingen. 

. 

Het resultaat wordt in sterke mate beïnvloed door de risicovolle labo’s (vormgeving, elektrische machines, 

toegepaste mechanica en materiaalonderzoek) waar steeds twee lectoren per labogroep werkzaam zijn. 
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Binnen de vakgroep mechanica doen de meeste lectoren naast hun lesopdracht ook aan toegepast 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Uit de gesprekken leidt de commissie af dat het personeel serk gemotiveerd is en veel persoonlijke tijd investeren 

in de opleiding. Zij bevestigen dat de werkdruk hoog ligt. Er lijkt daardoor een personeelstekort om de kwaliteit 

van de opleiding duurzaam te garanderen. De commissie raadt aan dit item aan een onderzoek te onderwerpen 

en te remediëren waar nodig. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt om de werkdruk te onderzoeken en te remediëren waar nodig. 

 

 

 

 

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:  goed 

facet 3.3, kwantiteit personeel:   voldoende 

 

 

is de commissie 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: goed 

 

 

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

 

Algemeen staat de commissie volledig achter het feit dat de opleiding zich een specialist noemt in 

materiaalonderzoek, meettechniek en vormgeving wat zich duidelijk weerspiegelt in de beschikbare ruimtes voor 

practica, het machinepark en de laboratoria. 

De opleiding maakt sterk gebruik van de associatie en profiteert van de schaalvergroting. Tevens ziet de 

commissie een aanwending van specifieke toepassingsmogelijkheden die de associatie biedt zoals Toledo. 

 

De commissie vindt de infrastructuur en de uitrusting van de gebouwen uitstekend. De professionele gerichtheid 

van het personeel resulteert in een up-to-date uitgebouwd machinepark. De lokalen en laboratoria zijn adequaat 

uitgerust en goed onderhouden. Dit wordt nog versterkt door het kortelings in gebruik nemen van het nieuwe 

gebouw. Tijdens het bezoek was de constructie aan de gang van een nieuw gebouw dat meer ruimte zal bieden 

om de activiteiten te huisvesten. Deze gebouwen zorgen dagelijks voor onderdak aan ongeveer 2.500 studenten 

en 250 medewerkers. 

 

De materiële voorzieningen voor leslokalen worden aangepast aan de doelstellingen van de opleiding. Leslokalen 

worden systematisch uitgerust met een dataprojector en een netwerkverbinding zodat lectoren tijdens hun 

hoorcolleges computerpresentaties kunnen geven. 

Voor de georganiseerde contactactiviteiten (theorielessen, labo’s) worden periodiek lokaalbezettingslijsten 

verspreid onder alle secretariaten, het onthaal en de facilitaire diensten, waar zij te allen tijde kunnen 

geconsulteerd worden. Deze lijsten hangen eveneens uit in de ad-valvaskasten.  

 

De opleiding maakt gebruik van de labo’s vormgeving, geometrische meettechniek, CADCAM, toegepaste 

mechanica, materiaal- en productbeproeving, aandrijftechniek en automatisatie, CAD E, elektronica, 

elektrotechniek en automatisering. 

Ieder labo wordt beheerd door de laboverantwoordelijke in overleg met de andere gebruikers van het labo.  

In het kader van zelfstudie kunnen de studenten op eigen initiatief terecht in het oefenlokaal voor CNC-

programmatie. Het CAD-lokaal staat overdag maar ook verschillende avonden in de week ter beschikking van de 

studenten voor het uitwerken van tekeningen en projecten. 

De vakgroep is genoodzaakt externe gelden te genereren voor de verdere uitbouw van haar labo’s. Deze 

geldstromen ontstaan door het activeren van maatschappelijke dienstverlening en onderzoeksprogramma’s. Zo is 

de laatste jaren kwaliteitsvolle uitrusting gekocht met gelden afkomstig uit maatschappelijke dienstverlening. Deze 

apparatuur wordt ingezet in het onderwijsgebeuren en tevens voor interne en externe diensten. 

Voor degelijk onderzoek wordt gesofisticeerde apparatuur aangeschaft met onderzoeksgeld. 

Deze apparatuur wordt in functie van de complexiteit volledig of deels door de studenten gebruikt. Concreet 

betekent dit dat complexe toestellen met een lange opleidingstijd gedemonstreerd worden of via de stage (3 

maand) kunnen aangeleerd worden. Het gebruik van gesofisticeerde apparatuur binnen de projecten zorgt voor 

een permanente bijscholing en nieuwe ervaring voor de lectoren, die deze kennis verder gebruiken in de 

theorielessen en de labo’s.  
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De studenten worden ingeschakeld voor de realisatie van prototypes. Dit kan op verschillende niveaus via 

uitvoerend werk of via de engineering van nieuwe prototypes.  

 

Er is één centrale bibliotheek voor de studenten en het personeel van verschillende opleidingen van het 

departement. Deze dienst is gehuisvest in een ruimte van ongeveer 500m. Er zijn vrije zitplaatsen voor 

studiewerk aanwezig en daarnaast zijn er 19 pc-stations die in verbinding staan met het netwerk. In de 

bibliotheekruimte is een kopieertoestel beschikbaar dat tevens dienst doet als printer voor de computers. Naast 

de centrale collecties bestaan er ook nog een aantal decentrale laboratoriumcollecties, die verspreid liggen over 

de campus. 

Er is een centrale boekencollectie aanwezig van ongeveer 2450 exemplaren. Literatuur van zeer technische en/of 

specifieke aard wordt doorgaans aangeboden in de laboratoria. In de bibliotheekcollectie worden ook 

verschillende abonnementen van tijdschriften aangeboden op basis van de bestaande opleidingen. De 

eindwerken/stageverslagen vormen een belangrijk onderdeel van de collectie, dat vrij intens geraadpleegd en 

ontleend wordt. Tenslotte is er nog een virtuele collectie beschikbaar voor lectoren en studenten die volledig 

aangereikt wordt via de website waar een overzicht te vinden is van de aangekochte databanken. Het betreft hier 

de databanken die via de overheid met Elektrongelden zijn bekostigd (Science Direct, Web of Science, IEEE 

Explore, EBSCO, Swetswise en Invert) maar ook extra aankopen die rechtstreeks vanuit KaHo Sint-Lieven 

gebeurd zijn.  

 

In de mediatheek werken 2,3 FTE. De website en de catalogus zijn voortdurend beschikbaar. Beide links zijn 

geïntegreerd in de digitale leeromgeving van Toledo. 

Er is een vrij persoonlijke dienstverlening aan de gebruikers. Daarnaast wordt er op de bibliotheekwebsite enige 

ondersteuning gegeven in het gebruik van zoekstrategieën en keuze van informatiekanalen. 

Daar waar mogelijk wordt op de bibliotheekwebsite extra ondersteuning geboden met online tools of tutorials over 

de producten. Extra dienstverlening wordt ook door de bibliothecaris geleverd, bijvoorbeeld het verdelen van 

remote login-accounts met de bijhorende  handleiding voor de databank Science Direct. 

 

Er zijn twee overlegorganen die inhoudelijke en praktische zaken rond de mediatheek bespreken en het 

desbetreffende beleid adviseren, ook naar afstemming met het algemene hogeschoolbeleid. Tevens is er het 

bibliotheekoverleg op associatieniveau dat het kwaliteitsniveau bewaakt alsook de vlotte communicatie tussen 

partijen. 

De opleiding heeft een sterkte-zwakteanalyse gemaakt waaruit zij opportuniteiten voor verbetering heeft 

gekristalliseerd.  

 

Gedreven door steeds verdere informatisering van allerlei toepassingen, zijn er in ieder labo computerfaciliteiten 

met internetverbinding aanwezig. Buiten de geplande contacturen kunnen de studenten de computerfaciliteiten 

gebruiken.  

 

De studenten hebben de mogelijkheid om op de school op zelfstandige basis aan hun studie te werken. Hiervoor 

kunnen zij terecht in de mediatheek of de instuif.  

 

Binnen het departement wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke lectorenzaal. Een aantal lectoren 

beschikken over een eigen kantoor om buiten de contacturen te kunnen werken. Er wordt in de mate van het 

mogelijke gestreefd naar uitbreiding van deze faciliteiten. 

 

Verbeterpunten die de opleiding reeds zelf identificeerde zijn onder meer rustige werkplekken voor studenten en 

en lectoren, betere toegang tot het campusnetwerk met integratie van verschillende softwaretoepassingen en 

selectieve toegang tot bepaalde delen van de campus tijdens verlofperiodes. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie suggereert de vormgeving van de mediatheek op te frissen en te verbeteren. 

 

 

 

 

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: excellent 

 

 

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

 

De commissie heeft in dit aspect van de opleiding een voorbeeldrol gevonden voor andere hogescholen. De 

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven levert op dit terrein uitstekend werk wat ook zichtbaar is in de opleiding.  

De commissie waardeert de diverse vormen van werk- en leerbegeleiding. De studentenbegeleiding is sterk 

aanwezig op verschillende vlakken: enerzijds structureel door bijkomende lessen, anderzijds eerstelijnshulp door 

informele hulp aan studenten. Er is een sterke en goed uitgewerkte stage- en studentenbegeleiding van hoog 

niveau. De keuze in verband met stages is goed onderbouwd. 

 

De hogeschool neemt jaarlijks deel aan de SID-IN beurzen in de verschillende provincies in Vlaanderen. 

Bijkomende informatie wordt toegelicht door lectoren/docenten uit verschillende opleidingen. Zowel op niveau van 

de hogeschool als op niveau van de opleiding kunnen abituriënten terecht op een website voor bijkomende 

informatie over de opleiding, zowel naar inhoud als naar organisatie en bijhorende faciliteiten.  

 

Tijdens informatiedagen wordt er informatie verstrekt over onder meer het lesgebeuren, het organiseren van de 

examens, de kosten en de faciliteiten. Studenten worden hierbij betrokken. Er is tevens een rondleiding doorheen 

de verschillende labo’s. De dienst sociale voorzieningen (SoVo) is eveneens beschikbaar voor de gewenste 

informatie (huisvesting, jobdienst, sport en cultuur, …). 

De PR-dienst maakt jaarlijks een brochure “technologie” met een voorstelling van de technisch gerichte 

professionele bacheloropleidingen binnen de hogeschool. De opleiding heeft ook een eigen folder met specifieke 

informatie. Er zijn ouderinfodagen in het secundair onderwijs waar een voorstelling wordt gegeven over de 

BAMA-structuur. 

 

Sinds meer dan 10 jaar organiseert de opleiding workshops om de inhoud op een aantrekkelijke manier voor te 

stellen aan leerlingen van het secundair onderwijs. Tijdens deze workshops komen zij op een actieve manier in 

contact met een aantal belangrijke pijlers van de opleiding (meettechniek, ontwerp, materiaalonderzoek, 

automatisering). Sinds een drietal jaar wordt dit initiatief gevolgd door de opleidingen elektrotechniek en 

elektronica-ICT maar de organisatie wordt nog gedragen vanuit de opleiding mechanische ontwerp- en 

productietechnologie. 

 

De instroom van studenten heeft de laatste jaren een ingrijpende wijziging ondergaan. Als gevolg daarvan wordt 

er nu meer bijgestuurd op vlak van wiskunde en wetenschappen in de vorm van het invoeren van oefensessies, 

regelmatige tests, bijkomende ondersteuning, labo chemie en oefensessies voor fluïdomechanica.  

Voor de studenten die afkomstig zijn uit het algemeen secundair onderwijs wordt het labo vormgeving meer 

gedifferentieerd. 
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Er is een begeleidingsplan met studietrajectbegeleiding als onderdeel van de veel ruimere studentenbegeleiding 

die eigenlijk het leren en leven van een student in het hoger onderwijs omvat. 

Het eerstejaarsbegeleidingsplan bestaat uit twee delen: een algemeen begeleidingsplan waarin alle 

gemeenschappelijke activiteiten vermeld staan en een aanvulling met bijlagen per campus en/of departement. 

In chronologische volgorde zijn er in het eerste jaar van de opleiding volgende activiteiten: een kennismaking 

tussen de studiebegeleider-student en lector-student en een interactieve infosessie met een 10-tal tips in verband 

met studeren, volgen van de lessen, opstellen van een tijdschema, verwerking van de cursus, studieattitude, 

problemen, e.d. Verder volgt er in november een kort gesprek tussen de studiebegeleider en de student over zijn 

reeds behaalde resultaten van wiskunde en theoretische mechanica. Voor wiskunde wordt nog een extra 

oefeningensessie georganiseerd. Na de examens van januari wordt door de studiebegeleider de LASSI-test 

afgenomen bij de studenten. Dit is een instrument dat de studievaardigheid meet bij de student. Het verslag levert 

een oordeel over 10 items: attitude, motivatie, tijdsbeheer, angst, concentratie, informatieverwerking, hoofdideeën 

selecteren, studietechnieken, zelftesting en teststrategie. De studiebegeleider bespreekt dit verslag met de 

student en tracht naar oplossingen te zoeken waar nodig. Net voor het paasverlof wordt de eerstejaarsenquête 

afgenomen. Na het paasverlof worden voor een paar onderwijsactiviteiten een deelexamen afgenomen.  

De afhakers vullen op het secretariaat een vragenlijst in die polst naar de reden van de stopzetting van de studie. 

Indien nodig wordt de student gecontacteerd door de studiebegeleider of het opleidingshoofd. Deze vragenlijsten 

worden verwerkt en op een opleidingsvergadering besproken. 

 

Net zoals de studenten van het eerste jaar van de opleiding zijn de studenten van het tweede en derde jaar 

toegewezen aan een mentor. Deze heeft eveneens als taak om het welbevinden en de resultaten van de 

studenten te bewaken.  

 

Uit de algemene enquête eerstejaarsbegeleiding bleek dat de studenten de moeilijkheidsgraad van de opleiding 

onderschatten maar dat de inspanningen naar de studenten toe, in al zijn facetten (SoVo, studiebegeleiding, 

GOP-begeleiding, studentenraad) als zeer positief werd aanzien.  

Verder bleek dat de studenten tevreden zijn over het lessenrooster, de informatie over en de indeling van de 

examenperiode. De grote meerderheid van de studenten vindt tevens dat hij steeds geholpen en begeleid wordt 

als hij een probleem heeft. De helft van de studenten vindt de LASSI studievaardigheidstest interessant en 10% 

vindt het een aanzet om de studieaanpak te wijzigen. De wiskundecursus wint aan belang. 

 

In de enquête voor afhakers blijkt dat de studenten die zich uitschreven tevreden waren over de lectoren en de 

begeleiding, over de medestudenten en de klas. De reden van hun uitschrijven moet gezocht worden in de privé-

sfeer van de student, bij de moeilijkheidsgraad van de opleiding en de mogelijkheden die ze hebben om te gaan 

werken. 

 

Om de decretaal voorziene aspecten van sociale voorzieningen voor studenten binnen de hogeschool te 

organiseren en uit te bouwen is de vzw Sociale Dienst KaHo Sint-Lieven (SoVo) opgericht. Op het vlak van 

collectieve voorzieningen is de SoVo actief in de domeinen voeding en gezondheidszorg, huisvesting en 

mobiliteit, plaatsings- en jobdienst, sport en cultuur. Verder wordt er op het vlak van psychosociale begeleiding, 

sociaal-juridische advies en studiefinanciering aan advies en hulpverlening gedaan.  

Een studiepedagoge verzorgt de eerstelijnshulp en staat in voor de opvang van studenten met leer- en/of 

emotionele problemen. 

De sociale voorzieningen worden georganiseerd, zoals decretaal bepaald, via een afzonderlijke vzw die op alle 

niveaus paritair beheerd wordt door studenten en vertegenwoordigers van de hogeschool. Via deze vzw is er 

samenwerking met de vzw Begeleiding Studenten met een Handicap en de vzw Studentenmobiliteit.  

Zo worden de groepstrainingen psychosociale begeleiding (faalangst, assertiviteit, uitstelgedrag, 

sollicitatietraining en spreken voor een groep) georganiseerd door StudioO, op het niveau van de 

koepelorganisatie. Medewerkers van StudioO en van de verschillende participerende SoVo’s verzorgen de 

trainingen. 

 

De ombudsverantwoordelijke vervult in eerste instantie een belangrijke rol in mogelijke geschillen tijdens de 

examens tussen de student en de hogeschool en/of personeelsleden. 
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Voor inkomende internationale studenten is er een uitstekende begeleiding. Ze genieten van verschillende 

vertaalde cursussen en er is Engelstalige literatuur ter beschikking. Tevens worden zij intensief mee ingeschakeld 

in het labo- en researchwerk dat vaak gedocumenteerd is en waarvoor zij opzoekingswerk kunnen verrichten 

onder meer op websites in de Engelse taal. Er is een soort van peterschap onder de studenten georganiseerd en 

er wordt in integratie voorzien met betrekking tot de verblijfskeuze en bij de medestudenten. 

Twee docenten gaan regelmatig naar het buitenland. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen:  goed 

facet 4.2, studiebegeleiding:  excellent 

 

 

is de commissie 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: goed 

 

 

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

 

De commissie vond een degelijk kwaliteitszorgsysteem dat ingebed is in dat van de hogeschool. 

De aanwezigheid van een impliciete en gedragen kwaliteitszorg door alle betrokkenen geeft de opleiding een 

solide platform voor voortdurende verbetering. De aanwezige en actieve structuren, waaronder de studentenraad 

en de opleidingsadviesraad, verhogen de kwaliteit van de opleiding. 

De hogeschool tracht vanuit haar centrale beleid een éénduidige structuur voor de kwaliteitszorg te 

implementeren. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen ligt bij de opleidingshoofden 

en vakgroepvoorzitters, terwijl de centrale diensten hiervoor de nodige instrumenten, werkmiddelen, 

ondersteuning, opvolging voorzien. 

De onderwijsontwikkeling in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven maakt integraal deel uit van een 

gestructureerd kwaliteitsbeleid dat een synergie tussen top-down en bottom-up benaderingen stimuleert.  

 

Op hogeschoolniveau is een centrale kwaliteitscoördinator aangeduid en een algemene kwaliteitsraad en een 

adviserende kwaliteitsraad opgericht. Deze raden stellen het algemene kwaliteitsplan en het kwaliteitsraamwerk 

op. Hierbij zijn principes, werkterreinen, taken en bevoegdheden vastgelegd en worden de centrale initiatieven 

voorbereid en opgevolgd. 

 

Kwaliteitszorg is de zorg van alle opleidingen, vakgroepen en diensten in de hogeschool. In deze teams wordt het 

kwaliteitsgebeuren opgevolgd aan de hand van hun kwaliteitsraamwerk, wat voor iedere groep een duidelijke 

missie (of opdrachtverklaring) inhoudt, evenals een overzicht van de kernprocessen die onontbeerlijk zijn voor 

deze missie, een visie (of toekomstbeeld) en strategische doelstellingen die dit toekomstbeeld onderbouwen. Alle 

kwaliteitsinspanningen kunnen (en moeten) gerelateerd worden aan het kwaliteitsraamwerk via operationele 

doelstellingen en actieplannen.  

 

De algemene kwaliteitsraad stimuleert het kwaliteitsgebeuren, door onder meer de realisatie van 

kwaliteitsraamwerken en de opstart van kwaliteitsverbeteringteams (KVT).  

De centrale kwaliteitscoördinator staat in samenwerking met de adviserende kwaliteitsraad (bestaande uit 

leidinggevenden van alle departementen en van alle campussen) in voor de voorbereiding van de agendapunten 

voor de algemene kwaliteitsraad, coördineert de genomen beslissingen en/of voert ze uit, en fungeert als 

facilitator van de KVT’s en als coördinator voor de opbouw van het kwaliteitshandboek. De centrale 

kwaliteitscoördinator treedt tevens op als adviseur bij het uitschrijven van de kwaliteitsraamwerken en de 

zelfevaluatierapporten. 

 

De centrale kwaliteitscoördinator werkt samen met de dienst onderwijsondersteuning en -Ontwikkeling (DOO) die 

de onderwijsontwikkeling en -vernieuwing behartigt en de kwaliteitszorg, de bevragingen en evaluaties en de 

projecten rond onderwijsvernieuwing coördineert. 

 

Als instrument voor kwaliteitszorg wordt in de hogeschool PROSE (gebaseerd op het EQA-model van EFQM) 

gehanteerd, waarbij de input-, kernproces- en output-kenmerken van de hogeschool onder de loep worden 
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genomen. PROSE is een kader en hulpmiddel voor zelfdiagnose en voor het formuleren van verbeterdoelen. 

Centraal hierin staan de onderwijsgebonden processen met daarnaast ook aandacht voor personeelsbeleid, 

facilitaire dienstverlening en de relatie met het werkveld. De commissie vindt dat de resultaten van de Proze-

bevragingen (in het ZER) beter zouden kunnen toegelicht worden. 

 

In diverse opleidingen worden projecten rond onderwijsvernieuwing in samenspraak met alle personeelsleden in 

het kwaliteitsraamwerk van deze opleidingen opgenomen. De studiegebiedcoördinatoren en opleidingshoofden 

zorgen voor ondersteuning en coaching.  

De hogeschool werkt rond verschillende punten van het onderwijsontwikkelingsplan samen met de partners 

binnen de associatie. 

 

Het kwaliteitsbeleid van de opleiding is gebaseerd op de missie van de hogeschool, de missie en de 

kernprocessen van de opleiding, de visie van de opleiding en de strategische en de operationele doelstellingen 

van de opleiding. 

De 3 basisprocessen zijn: opleiding, diensten en organisatie. Deze worden gestuurd vanuit de opleiding en de 

vakgroep Mechanica. De kwaliteitscoördinator waakt over het continue verbeteren van de processen en het 

borgen van het kwaliteitsniveau.  

 

De missie en de kernprocessen van de opleiding, de visie van de opleiding en de strategische doelstellingen 

worden 5 jaarlijks kritisch bekeken en bijgestuurd. De operationele doelstellingen worden jaarlijks getoetst en 

bijgestuurd. De jaarlijkse strategie van het kwaliteitsbeleid wordt vastgelegd in drie procedures. Ieder jaar worden 

er actieplannen en opvolgingsmatrices uitgewerkt om de doelstellingen van de procedures op te volgen.  

De maatschappelijke dienstverlening en internationalisering zit ingebed in de strategische en operationele 

doelstellingen. Het toetsen van deze doelstellingen leidt tot het nemen van nieuwe acties. De aanvragen van 

projecten uit het verleden dienen als voorbeeld voor nieuw in te dienen aanvragen. De uitwisseling van studenten 

en docenten wordt jaarlijks gerapporteerd. Vanuit de hogeschoolwerkgroep internationalisering wordt er gewerkt 

aan de organisatie van de internationalisering. 

 

Voor het ondersteunen van het kwaliteitszorgsysteem zijn er verscheidene bevragingen ontwikkeld, afgenomen 

en verwerkt zoals het jaarlijkse tewerkstellingsbevraging voor pas afgestudeerden, het jaarlijkse 

tevredenheidsonderzoek voor pas afgestudeerden, de bevraging van eerstejaarsbegeleiding, de bevraging van 

studenten over de docenten, studielastmetingen, studententevredenheid, personeelstevredenheid en de 

bevraging lang afgestudeerden. 

 

Er zijn resultaten en opvolgingsplannen over de Job-enquête, de bevraging gevolgde opleiding afgestudeerden, 

oud-studenten, studielastmeting, studententevredenheid, eerstejaarsbegeleiding, stages student, stages mentor, 

stages stageleider, workshops en vakgerichte enquêtes. De commissie stelt dat de evaluatie van behaalde 

resultaten rond kwaliteitszorg, waaronder de studietijdmeting in het ZER, beter had kunnen gebeuren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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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: 

 

Voor verschillende aandachtsgebieden ziet de commissie dat de opleiding een lerende organisatie is. Voor 

andere zit er nog verbetermogelijkheid in. 

Men is constant bezig om een verbetering te genereren op het gebied van de slaagpercentages die bijdragen aan 

de doelstellingen van de opleiding. 

Ook voor de veiligheid van de studenten is er verbetering gekomen. Ze zijn nu verplicht bij de aanvang van het 

eerste semester reeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkledij, veiligheidsschoenen, 

veiligheidsbril) aan te schaffen die van toepassing zijn in een aantal labo’s. Het gebruik van deze persoonlijke 

beschermingsmiddelen is voor de lectoren een aandachtspunt. Sinds het bezoek van de vorige visitatiecommissie 

heeft de hogeschool heel wat geïnvesteerd in nieuwe machines (in het bijzonder in het labo vormgeving) die aan 

de nieuwe wetgeving inzake veiligheid voldoen. (vervanging van draaibanken, freesmachines, slijpmachine, …). 

De veiligheid van de gebruikers (studenten en lectoren) is hierdoor gunstig geëvolueerd. 

De commissie stelde vast dat er verbeteracties bestaan rond de studietijdmetingen.  

Bij de invoering van het competentiegericht onderwijs werden alternatieve lesvormen meer in de kijker geplaatst. 

In nagenoeg ieder opleidingsonderdeel wordt hiervan gebruik gemaakt. De cultuur van het doceren is nog steeds 

aanwezig maar in de afgelopen jaren werd mede dankzij de moderne communicatiemiddelen meer gebruik 

gemaakt van innovatieve lesvormen. 

 

De commissie nam kennis van een uitgebreide lijst met verbeteronderwerpen die oplettend opgevolgd worden 

naar realisatie toe.  

Een greep uit de zeer vele verbeteronderwerpen die oplettend opgevolgd worden naar realisatie toe zijn het 

optimaliseren van de organisatie workshops middelbare scholen, verbetering aanpak wiskunde, Engelse versie 

ECTS, verbetering PR, nieuwe onderwijsvormen, machinerichtlijnen, opleidingswebsite, invoeren procedure 

jaarlijks terugkerende taken, verslagen in vorm van actieplannen, workshop “meten met schuif- en schroefmaten”, 

aanpassen laborichtlijnen, aanpassen ECTS-fiches, competenties, enquête studententevredenheid, bijhouden 

opleiding lectoren, aanpassen enquête stage en uitbreiden naar alle betrokkenen, uitwerken overkoepelend 

systeem kwaliteitsraamwerk met vernieuwde structuur en aangepaste inhoud om alle informatie beter te kunnen 

bijhouden. 

Voor al deze onderwerpen bestaat/bestond een concretisering, verbeterplan en realisaties. 

Vele van de gerealiseerde streefdoelen zijn geborgd door opname in één van de procedures of documenten van 

het kwaliteitsraamwerk. 

Strategische doelstellingen (5-jaarlijks te herzien) en de operationele doelstellingen (jaarlijks te herzien) geven 

continu de streefdoelen voor de toekomst weer. 

 

Verbeteronderwerpen die op de to-do-lijst staan gaan onder meer over de tijdschriften, wiskunde: 

oefeningenbundel specifiek voor de mechanica in samenwerking met alle betrokkenen en navraag examen 

wiskunde middelbare scholen, vakantiecursus vormgeving, begeleid zelfstandig leren, cursus materialenleer, oud-

student aan het woord op info- en/of opendag, workshop veiligheid 3M, en afstandsonderwijs. 

 

Er is tevens veel aandacht gegaan naar de opvolging van bevindingen en aanbevelingen van de vorige visitatie. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie suggereert om de externe communicatie via het ZER kwalitatief te verbeteren. 

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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

 

De commissie stelde vast dat er sterke structuren zijn die de betrokkenheid van medewerkers, studenten, alumni 

en het beroepenveld hoog te houden. Er is een opleidingsadviesraad en een studentenadviesraad die actief hun 

werk doen. De opleidingsadviesraad vergadert jaarlijks. Daaraan nemen ook mensen van het beroepenveld deel. 

Tijdens deze vergadering wordt het curriculum besproken. Voorstellen van de deelnemers worden verwerkt 

gedurende opleidingsvergaderingen. De betrokkenheid van het werkveld via de opleidingsraad is groot en de 

representatie van hen is goed. Deze structuur helpt die kwaliteit te verhogen. Ook de alumni zijn goed 

vertegenwoordigd. 

 

De opleidingsstudentenraad met vertegenwoordigers van studenten en één vertegenwoordiger van de 

medewerkers (het opleidingshoofd) komt eenmaal per maand samen om te waken over de kwaliteit van de 

communicatie en het versterken van het groepsgevoel van de studenten. Daarnaast kunnen ook andere 

elementen besproken worden zoals het voorstel examenplanning, vakinhouden en de didactische vormgeving 

hiervan. 

 

Op regelmatige tijdstippen worden de opleidings- en vakgroepvergaderingen georganiseerd. Hier wordt er 

aandacht gegeven aan de actieve rol van het personeel zoals voorstellingen van vakinhouden, van 

opleidingsgerelateerde onderwerpen zoals eerstejaarsbegeleiding, van onderwijs- en evaluatievormen. Ook het 

nemen van belangrijke beslissingen zoals het starten van het afstandonderwijs, het wijzigen van het curriculum of 

het organiseren van activiteiten zoals de opendag en workshops gebeurt niet zonder de inbreng van het 

personeel. Het personeel wordt ook op regelmatige wijze bevraagd.  

 

Er blijkt een goede werking te zijn van de studentenraad. De studenten voelen zich gewaardeerd. Het 

inspraakorgaan werkt soepel. 

Studenten worden op regelmatige wijze gevraagd mee te werken aan een aantal metingen zoals de 

studielastmeting, de enquête studententevredenheid en de enquête eerstejaarsbegeleiding. De resultaten worden 

telkens in afdelingsvergaderingen besproken. Daar waar nodig worden acties ondernomen om bepaalde punten 

te verbeteren. Er is ook een teugkoppeling naar de studenten door het opleidingshoofd. 

Studenten zetelen ook in de opleidingsadviesraad en opleidingsstudentenraad. Studenten worden betrokken bij 

de besluitvorming van de interne kwaliteitszorg. 

 

De alumniwerking, de stages, de opleidingsadviesraad, de maatschappelijke dienstverlening, het toegepast 

wetenschappelijke onderzoek en de open dag zorgen voor een intensief contact tussen de opleiding en de 

afgestudeerden en het beroepenveld. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie stelt voor om te onderzoeken hoe de jonge alumni beter kunnen worden ingezet om de opleiding 

sterker te promoten bij het werkveld. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    goed 

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   goed 

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: goed 

 

 

is de commissie 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: 

 

De commissie stelt vast dat er een grote tevredenheid heerst omtrent het niveau van de opleiding bij de alumni en 

het werkveld. De commissie komt tot de bevinding dat dit een gegeerde opleiding is. Het werkveld zit te wachten 

op afgestudeerden om ze te kunnen inschakelen in hun bedrijf. In de gesprekken wordt steeds verwezen naar de 

professionaliteit en het voortgezet engagement van de docenten.  

 

Het betrekken van een externe adviseur op het gebied van onderwijskunde zou toch kunnen helpen om het latent 

aanwezige materiaal van competentiegericht leren naar inhoud en vorm beter naar voren te brengen. 

 

Jaarlijks kiest +/-20% van de gediplomeerden er voor om verder te studeren. Meestal is dit in de richting van een 

schakelprogramma voor toelating tot de masteropleiding Elektromechanica. De overige studenten gaan aan het 

werk binnen zowel de privé als overheidsdiensten.  

 

De tewerkstellingsgraad bedraagt nagenoeg 100%. De functies waarin de afgestudeerden terecht komen, blijken 

zeer goed overeen te stemmen met de beroepsprofielen. De sectoren zijn zeer divers maar in hoofdzaak 

gesitueerd binnen industriële productiebedrijven en studiebureaus, wat ook in overeenstemming is met het 

beroepsprofiel. 

Andere redenen van succes blijken het chronische tekort te zijn aan technisch geschoolde mensen in de industrie 

enerzijds, en anderzijds blijkt de opleiding en de afgestudeerden steeds meer gekend en gewaardeerd te worden 

door tal van bedrijven. 89% van de tewerkgestelde afgestudeerden wil niet van werk veranderen. Gezien de 

opleiding gericht is naar een knelpuntberoep komt dit de afgestudeerden alleen maar ten goede inzake 

arbeidsvoorwaarden. De afgestudeerden hebben een ruime keuze aan jobaanbiedingen.  

 

Slaagpercentages, tewerkstelling en doorgroeicijfers wijzen erop dat de opleiding haar doelen realiseert. De 

opleiding voorziet echter wel in remediëringstrajecten om studenten te ondersteunen in hun slaagkansen. 

In het algemeen komt de commissie tot de vaststelling dat de studenten een zicht hebben op de gehele 

doelstelling en samenhang van het programma en de opleiding. Ze zijn vertrouwd met een ruim pakket van 

opleidingsactiviteiten. Ze verwerven snel nieuwe inzichten. De transfer lijkt ‘te lukken’ en het begrip levenslang 

leren wordt succesvol in realiteit gebracht. 

Het werkveld is zeer tevreden met het niveau van de afgestudeerden.  

 

Door de vrij polyvalente basis kunnen de afgestudeerden in nagenoeg iedere industriesector terecht. Deze zijn de 

metaalverwerkende industrie (18,4%), machinebouw (13,6%), auto-industrie (10,2%), chemische industrie (8,8%), 

studiebureau (8,2%), staalbouw (6,1%), elektrische industrie (6,1%), kunststofverwerkende industrie (5,4%), 

commerciële sector (4,1%), bouwnijverheid (2,7%), klimatisatie (2,0%), automatisering (2,0%), grafische industrie 

(2,0%) en andere (10,4%). 
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De meerderheid van de afgestudeerden is aan de slag op het niveau van het diploma. Dit zowel naar statuut 

(85% bediendecontract, 4% zelfstandige) als naar overeenkomst tussen aard (79%) en niveau (75%) van de 

functie enerzijds en de opleiding anderzijds. Een belangrijk deel van de afgestudeerden kan direct op niveau aan 

de slag, een beperkt deel start de carrière op de werkvloer. Nagenoeg alle afgestudeerden vinden binnen een 

termijn van enkele maanden werk. 

 

Uit de bevraging bij de afgestudeerden van 2007 blijkt de afgestudeerden tijdens de sollicitatie duidelijk de indruk 

hadden dat de opleiding gekend is in de bedrijfswereld, dat het niveau van de opleiding goed bevonden wordt, dat 

de afgestudeerden hun diploma en hun persoonlijkheid aangaven als belangrijkste redenen voor het verwerven 

van hun functie, dat de afgestudeerden tevreden zijn over het niveau van de opleiding en de wijze waarop de 

verschillende opleidingsonderdelen werden aangeboden, dat het contact met en de begeleiding door de lectoren 

goed scoren waarbij het aangeboden studiemateriaal het minst sterk scoort in deze enquête maar toch nog 

voldoende boven een gemiddelde score. 

De commissie stelde een gedegen beleid rond het verhogen van het slaagpercentage vast in de opleiding. Ook 

het realiseren van de specifieke beroepscompetenties is goed. De competenties die in onderwerp 1 geformuleerd 

werden, zijn relatief nieuw voor deze opleiding. Een gefundeerde meting bij de afgestudeerden over de realisatie 

van deze doelstellingen is dus nog niet mogelijk. De resultaten van de evaluatiedocumenten (opgesteld vanuit de 

competentiedoelstellingen) door de stageleiders, stagementoren en juryleden tonen dat deze competenties in 

behoorlijk hoge mate zijn bereikt bij de studenten.  

 

De stageleiders zijn tevreden over de organisatie van de stage (stagegids, het stagecontract, de praktische 

afspraken, de stageduur en de organisatie van de verdedigingen). In het bijzonder de looptijd van 12 weken stage 

wordt door veel stageleiders als zeer positief beschouwd. De vraag vanuit de bedrijven om student-stagiairs 

neemt ieder jaar toe. Studenten brengen steeds meer zelf een stagebedrijf aan wat hun betrokkenheid en 

motivatie aantoont. 

Stageleiders blijken tevreden te zijn over het niveau en de realisaties van de studenten tijdens de stage. 

Studenten krijgen na afloop vaak een contract aangeboden om binnen het bedrijf een carrière uit te bouwen. 

 

De studenten worden voorbereid op hun instap in het werkveld via de bedrijfsbezoeken, het stagebezoek van de 

studenten van het tweede jaar bij studenten van het derde jaar, de geïntegreerde proef die meestal loopt in 

opdracht van een bedrijf en de stage in het derde jaar.  

De studenten krijgen communicatieve vorming die hen voorbereidt op sollicitaties. In het opleidingsonderdeel 

bedrijfsbeheer worden studenten geïnformeerd over de juridische en financiële aspecten bij tewerkstelling. 

Vacatures worden verspreid naar studenten en afgestudeerden via de opleidingswebsite. 

Studenten worden gestimuleerd om een een vakantiejob binnen de vakgebieden van de opleiding te doen.  

 

Er zijn intensieve contacten met buitenlandse hogescholen en universiteiten waardoor de langlopende traditie van 

internationale uitwisseling van lectoren en studenten in stand wordt gehouden en zelfs uitbreiding neemt. 

Er is een samenwerking rond labo-opdrachten en het werken aan projecten wat voor beide partijen zowel een 

culturele als technische leerkans is. 

Binnen het vakgebied van de betrokken lectoren worden in het buitenland lesopdrachten verzorgd. Buitenlandse  

professoren en lectoren worden systematisch aangespoord om voor de studenten een lezing (technisch, 

wetenschappelijk, cultureel) te geven.  

Binnen dit kader wil men vanuit de vakgroep mechanica gebruik maken van videoconferentie. Er is reeds overleg 

geweest met Kaunas Collegea (Litouwen) om dit initiatief concreet vorm te geven. 

Vanuit de vakgroep mechanica wordt er ook naar gestreefd om deel te nemen aan internationale projecten en 

congressen. Het meest recente internationale project was het Lablink-project.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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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: goed 

 

 

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 studiegebied 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 worden 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De hogeschool legt een slaagpercentage vast van 50% in het eerste jaar, 80% in het tweede jaar en 90% in het 

derde jaar. Deze cijfers hebben in eerste instantie een alarmfunctie. Indien dit niveau niet gehaald wordt, zal met 

de betrokken lectoren gezocht worden naar de mogelijke oorzaken. Indien mogelijk worden er acties ondernomen 

om de kans op slagen positief te beïnvloeden. Uit de beschikbare cijfers stelt de commissie vast dat de opleiding 

goed de beoogde rendementen haalt. 

 

De enige beschikbare cijfers om een relevante vergelijking mee te maken (gezien de vergelijkbare instroom en 

inhoud) zijn die van de opleiding Elektromechanica. De slaagcijfers zijn vergelijkbaar. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau:  goed 

facet 6.2, onderwijsrendement:  goed 

 

is de commissie 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. 

 

 

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 de eerste terugmelding van het ontwerp opleidingsrapport geeft de opleiding aan de volgende 

acties te hebben uitgevoerd: 

- de verhuis naar het nieuwe gebouw is uitgevoerd.  

 

De commissie heeft op basis hiervan geen aanpassing van de oordelen doorgevoerd. 
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Overzichtstabel van de oordelen6 

 

  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 goed  

Facet 2.2: Eisen professionele en academische gerichtheid goed 

Facet 2.3: Samenhang goed 

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5 Studielast goed 

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing goed 

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 goed 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel voldoende 

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen Goed  

Facet 4.2: Studiebegeleiding excellent 

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten goed  

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

goed 

 Onderwerp 6: Resultaten voldoende 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau goed   

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed 

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

KAHOSL Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent 

MOPT Professioneel gerichte bacheloropleiding mechanische ontwerp- en productietechnologie 
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O p l e i d i n g s r a p p o r t  K a t h o l i e k e  H o g e s c h o o l  S i n t - L i e v e n  |  1 0 3  

Hoofdstuk 3  Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Mechanische Ontwerp- en 

Productietechnologie aan de KATHO  

 

De  opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie is onderdeel van de Katholieke Hogeschool Zuid-

West-Vlaanderen (KATHO) en behoort tot het Departement Technologie en Informatica – VHTI. 

 

De Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  maakt deel uit van de Associatie K.U.Leuven. De associatie 

telt dertien instellingen voor hoger onderwijs: Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Hogeschool Zuid-West-

Vlaanderen, Lessius Hogeschool, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Katholieke Hogeschool Mechelen, 

Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke 

Hogeschool Brugge-Oostende, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Hogeschool-Universiteit Brussel, 

Hogeschool Sint-Lukas Brussel en GROEP T - University College Leuven.  

 

Tot 2003 werd de opleiding mechanica aangeboden met twee opties: mechanica en automechanica.  Vanaf het 

academiejaar 2004-05 werd de optie automechanica afgesplitst en werd dit een initiële bacheloropleiding. De 

opleiding mechanica kreeg een nieuwe benaming, namelijk mechanische ontwerp- en productietechnologie met 

twee afstudeerrichtingen: mechanische ontwerp- en productietechnologie en kunststofverwerking.  

 

In academiejaar 2007-2008 telde de opleiding 65 studenten. 
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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 opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie schrijft zich in in de missie van de Katholieke 

Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen die wordt geconcretiseerd in drie grote opdrachten: competenties 

ontwikkelen, ontplooiing van eigen talenten bevorderen en persoonsvorming stimuleren.  

 

Centraal wordt hierdoor een kader aangereikt dat door de opleiding met een zekere vrijheid kan worden ingevuld. 

Uit het zelfevaluatierapport en de gesprekken met directie, personeelsleden, afgestudeerden en werkveld heeft 

de commissie ervaren dat de opleiding die drie doelstellingen centraal stelt. Zij beoogt een specifieke 

bacheloropleiding aan te bieden die in de eerste plaats gericht is op de beroepspraktijk en tot doel heeft de 

studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de 

zelfstandige uitoefening van taken en functies in de industrie. Die visie blijkt ook duidelijk uit het document 

"Toekomstvisie van de opleiding", die weliswaar geen deel uitmaakte van het zelfevaluatierapport maar wel ter 

hand werd gesteld tijdens het visitatiebezoek. De tekst toont de wil aan om de opleiding en haar voorzieningen bij 

de tijd te houden en te doen aansluiten bij evoluties in het werkveld. Aan de visietekst is ook een duidelijk 

stappenplan gekoppeld met voorrang voor de modernisering van de werkplekken en de leeromgeving. De 

commissie merkt op dat de tekst “Toekomstvisie van de opleiding" nu nog te sterk focust op het middel 

("aanbieden van een boeiende, stimulerende en praktijkgerichte leeromgeving"). Zij had in de tekst een 

explicietere verwoording van doelstellingen verwacht. 

 

Voor de algemene en de algemene beroepsgerichte competenties sluit de opleiding zich aan bij de BAMA-

profielen die zijn uitgeschreven in een gespecialiseerde werkgroep BAMA-profielen in de schoot van de 

associatie K. U. Leuven (2003). Zij dekken volledig de decretale vereisten af. Om na te gaan en aan te tonen dat 

de verschillende competenties effectief aan bod komen hebben de titularissen van de verschillende 

opleidingsonderdelen percentages gescoord over de verschillende competenties die in hun opleidingsonderdeel 

aan bod komen en geëvalueerd worden. De commissie heeft tijdens de gesprekken en door het lezen van 

verslagen van de opleidingsraad kunnen vaststellen dat hierover verschillende malen van gedachten is 

gewisseld. De tabellen met percentages in het zelfevaluatierapport werden hierdoor voldoende gestaafd en geven 
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een evenwichtige verdeling van de competenties weer. De algemene competenties bevatten denk- en 

redeneervaardigheid, het vermogen tot verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische 

reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige taken, het vermogen tot 

communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een 

ingesteldheid tot levenslang leren.  

De algemene beroepsgerichte competenties bevatten 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 oplossingsstrategieën, en het besef van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.  

De beroepsspecifieke competenties hebben als doel afgestudeerden te vormen die volwaardig en zelfstandig 

kunnen functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het domein van de opleiding. 

Daarbij is een uitdrukkelijke doelstelling om de afgestudeerden voldoende technisch-technologische 

deskundigheid bij te brengen die hen in staat stelt om zich in hun beroepsleven op niveau en permanent te 

kunnen bijscholen. De gesprekspartners getuigden, in aansluiting op het document "Toekomstvisie", dat de 

persoonlijke kwaliteiten en technische vaardigheden hierbij minstens even belangrijk zijn als de technisch-

wetenschappelijke deskundigheid (kennisbagage) van de afgestudeerde. 

 

De opleiding volgt het beleid van de hogeschool dat alle studenten in contact moeten komen met 

internationalisering onder meer omdat studenten ermee in het werkveld vaak geconfronteerd worden. Uit het 

zelfevaluatierapport en uit de gesprekken tijdens de visitatie kon de commissie vernemen dat internationalisering 

een belangrijke doelstelling is, die geconcretiseerd wordt in de aandacht voor talenvorming in het curriculum, aan 

activiteiten in het kader van ” internationalisation@home” en aan informatie over uitwisselingsprogramma’s.  

 

De opleiding wil bewust een eigen identiteit ontwikkelen waardoor ze zich onderscheidt van andere soortgelijke 

en/of verwante opleidingen. De directie ziet de opleiding als het "klokhuis" waarrond andere professionele 

bacheloropleidingen binnen het departement industriële wetenschappen en technologie van de Katholieke 

Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen draaien. Dat houdt de opleiding, hoewel klein, toch leefbaar en nodig, niet 

alleen omwille van de aangetoonde noodzaak vanuit het werkveld, maar ook vanuit de inbreng die lectoren uit 

deze opleiding hebben in andere opleidingen. De lectoren zelf leggen sterk de nadruk op het ontwerp en de 

productie van werkende systemen, niet zozeer op de designaspecten. De projecten moeten in realiteit nuttig zijn 

en bruikbare resultaten opleveren. De folder waarin de opleiding zichzelf voorstelt, onderscheidt zes pijlers 

waarop de opleiding steunt: algemene vorming (technisch en maatschappelijk), ontwerp en creativiteit, flexibel 

produceren, mechanisch ondersteunend, elektrisch ondersteunend en (digitale) vormgeving.  

 

Naast de bekendmaking van de opleiding via dergelijke publiciteitsfolders en websites worden de doelstellingen 

en het te bereiken niveau en competenties concreet bekend gemaakt aan de studenten via verschillende kanalen 

De commissie had inzage in de SID’s (Studie Informatie Documenten). Voor elke onderwijsactiviteit is zo een 

informatiefiche opgemaakt en raadpleegbaar via internet. In veel gevallen wordt deze infofiche ook besproken bij 

de start van een cursus of onderwijsactiviteit. Ook in publiciteitsfolders en andere publicaties wordt in een meer 

populaire leesbare vorm de meer globale doelstellingen van de opleiding met afstudeerrichtingen gepubliceerd.  

De algemene doelstelling en eindtermen van de opleiding zijn ook gepubliceerd op de website van het 

hogeronderwijsregister.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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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 werden opgesteld in overleg met de opleidingen binnen de associatie K.U.Leuven die 

de opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie aanbieden.. Hierbij is onder andere uitgegaan van 

beroepsprofielen die ontwikkeld werden in de schoot van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en van 

internationale referentiekaders. Volgens het zelfevaluatierapport kan de bachelor (m/v) in de mechanische 

ontwerp- en productietechnologie volwaardig en zelfstandig functioneren op het niveau van een beginnend 

beroepsbeoefenaar in de volgende domeinen:  

- Ontwerp en engineering. 

De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie assisteert in het ontwikkelen, testen en 

beproeven van mechanische systemen. De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie is in 

staat technische dossiers samen te stellen.  

- Productie. 

De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan technische aspecten van een 

productieproces beheren, zoals controles, afregelingen, configuraties en opvolging van de kwaliteitseisen van 

een productiesysteem.  

- Installatie en onderhoud. 

De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan mechanische systemen installeren en in 

bedrijf stellen. Hij kan ze operationeel houden en de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen.  

- Technisch commerciële diensten. 

De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan advies verlenen bij de aankoop en 

verkoop van technologische systemen en producten.  

- Training. 

De bachelor in mechanische ontwerp- en productietechnologie kan training geven over mechanische 

systemen.  

 

Door de commissie werden een aantal amenderingen gemaakt bij het door de opleidingen gezamenlijk ontworpen 

domeinspecifieke referentiekader, namelijk op het vlak van:  

- De beroepsspecifieke aspecten van de werkplanning en de organisatie: de bachelor in de mechanische 

ontwerp- en productietechnologie kan voor een concrete situatie de productieplanning, werkvoorbereiding en 

werkorganisatie opstellen.  

- De beroepsspecifieke werkrandvoorwaarden: de bachelor in de mechanische ontwerp- en 

productietechnologie heeft oog voor de specifieke beroepsaspecten van de werkvloer: gezondheid, veiligheid 

en milieu.  

 

De commissie heeft wel vastgesteld dat de opleiding impliciet aandacht heeft voor die aspecten maar adviseert 

om ze expliciet in de doelstellingen op te nemen.  
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Omdat de verwoording en bewijsvoering met betrekking tot dit facet in het zelfevaluatierapport nogal algemeen en 

vrijblijvend is heeft de commissie gepeild naar de bekendheid van de domeinspecifieke eisen bij lectoren en 

studenten en de relatie met het competentierooster. Aangetoond werd dat de relatie vooral vorm krijgt door 

besprekingen op de opleidingsvergaderingen en in de vakwerkgroepen. Dit blijkt ook uit de verslagen. Er zijn 

duidelijke referenties naar elementen van het referentiekader in het al aangehaalde document "Toekomstvisie" 

(aandacht voor werkplanning, innovatie, op de voet volgen van technologische evoluties zowel in het programma 

als in de voorzieningen/apparatuur). De aandacht voor beroepsspecifieke werkrandvoorwaarden (gezondheid, 

veiligheid, milieu) komt impliciet aan bod, vooral tijdens activiteiten in de labo's en aan de apparatuur en in het 

eindwerk. Ook de studenten zijn op de hoogte van de praktijkgerichte inslag van de opleiding en de daarvoor 

nodige competenties. De commissie heeft dus vastgesteld dat er stappen worden gezet in de vertaling van het 

domeinspecifieke referentiekader naar zowel kennisgericht als competentiegericht onderwijs. Een verdere 

explicitering is echter nog mogelijk, meer specifiek met betrekking tot een formeel mechanisme om op een 

permanente wijze te bewaken dat de beoogde competenties overeenkomen met de domeinspecifieke eisen.  

 

Een algemene beroepsreglementering bestaat niet. Een afgestudeerde die zowel in hoofd- als in bijberoep een 

zaak wil beginnen kan zijn/haar beroepskennis aantonen enkel op basis van een diploma hoger onderwijs. De 

opleiding probeert dit aspect meer inhoud te geven door een concrete initiatie bedrijfsbeheer in het vakkenpakket 

aan te bieden.  

 

Op departementaal vlak wordt het opleidingsaanbod besproken op de departementale raad waar de socio-

economische milieus en de bedrijfswereld aanwezig zijn. De borging van het beroepsprofiel wordt op 

verschillende manieren bewaakt. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt gepeild naar de inzetbaarheid van de 

gediplomeerden. Bij aankoop van labomateriaal en wijzigingen aan het studieprogramma wordt bij de 

bedrijvenwereld getoetst wat de actuele en toekomstgerichte ontwikkelingen zijn.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1. 1, niveau en oriëntatie:   goed  

facet 1. 2, domeinspecifieke eisen:   goed  

 

is de commissie 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: 

 

Het  zelfevaluatierapport somt de zes peilers van het opleidingsprogramma op met vermelding van het relatieve 

aandeel in het programma op basis van studiepunten: 

- algemeen vormende onderwijsactiviteiten (20%); 

- mechanisch ondersteunende onderwijsactiviteiten (17%); 

- elektrisch ondersteunende onderwijsactiviteiten (6%); 

- ontwerp en creativiteit (11%); 

- vormgeving en digitale vormgeving (21%); 

- flexibel produceren (8%); 

- het resterende percentage (17%) wordt besteed aan project en eindwerk.  

 

De opleiding heeft aan de hand van de competentiematrix de overeenstemming tussen programma en 

doelstellingen systematisch, overzichtelijk en met zin voor detail onderzocht. Dit is zeer duidelijk weergegeven in 

tabellen die per competentie het nagestreefde niveau aanduiden volgens het kader dat ontwikkeld werd door 

CEDEFOP, het European Centre for the Development of Vocational Training:  

 

- niveau 1 - de student heeft enige notie van deze (deel)competentie; 

- niveau 2 - de student beheerst in ruime mate de (deel)competentie maar heeft begeleiding nodig om ze toe te 

passen of kan deze zelfstandig toepassen binnen de grenzen van de aangeduide technieken; 

- niveau 3 - de student beheerst volledig de (deel)competentie, kan deze zelfstandig uitoefenen en kan advies 

geven aan anderen en deze opvolgen; 

- niveau 4 - de student beheerst de (deel)competentie zo uitmuntend dat het mogelijk is om op een autonome 

en onafhankelijke manier verantwoordelijkheden te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer; 

- niveau 5 - wetenschappelijk onderzoek.  

Omwille van het professioneel bachelorkarakter van de opleiding wordt niveau 5 niet nagestreefd.  

 

De commissie heeft vastgesteld dat er een stevige basis wordt gegeven in het eerste programmajaar. Naast 

algemeen vormende opleidingsonderdelen (chemie, fysica, wiskunde), komen vooral basisvakken aan bod zoals: 

mechanica, sterkteleer, elektrotechniek, productietechniek, meettechniek en materiaalkennis en ontwerptechniek. 

De diverse labo's zijn bedoeld om de opgedane kennis en technieken praktisch in te oefenen en toe te passen. 

Door de afgestudeerden werd zowel de diversiteit als de kwaliteit van die basisvakken (bijvoorbeeld sterkteleer) 

sterk gewaardeerd. De inhoud van de wetenschappelijke basisvakken (wiskunde, chemie, fysica, …) wordt, waar 

mogelijk, in verband gebracht met de technische vakken (bijvoorbeeld de lector chemie overlegt met de lector 

materiaalkennis).  
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De commissie waardeert ook de inspanningen om via het toepassingsgericht talenonderwijs de ogen van de 

studenten te openen voor de internationale context waarbinnen ze later zullen werken. Voor het bepalen van de 

inhoud is er aan bedrijven gevraagd wat er op het vlak van talenbeheersing gewenst wordt. Het accent ligt meer 

op (communicatieve) vaardigheden zoals vergadertechnieken, presenteren, solliciteren, dan op grammatica. 

Studenten en vooral afgestudeerden zijn zich bewust van het belang hiervan, maar het blijft een moeilijke 

opdracht om werkelijk "internationaal" te gaan. Zowel het aantal uitgaande studenten als het aantal inkomende 

studenten bleef voor de laatste drie academiejaren beperkt tot een twee- à drietal.  

 

In het tweede en derde programmajaar wordt ruim aandacht besteed aan CNC, CAM, CAD-CAM alsook aan 

automatiseringstechnieken (elektro-pneumatica, industriële hydraulica en PLC). In het tweede jaar wordt 

zelfstandig werken voorbereid via onder meer het vak labo-engineering waar de studenten bijvoorbeeld op zoek 

moeten gaan naar soorten kunststoffen, onderdelen en normen opzoeken, bedrijven contacteren. Contact met het 

bedrijfsleven vindt plaats naar aanleiding van bedrijfs- en/of beursbezoeken.  

 

Integratie van opgedane kennis en competenties staat in het laatste programmajaar centraal via projectwerking 

en een bedrijfsstage. In dat derde jaar is een apart blok van drie maanden lesvrij vrijgemaakt voor het 

geïntegreerd project en het eindwerk. In het geïntegreerd project werken drie tot vijf studenten samen aan één 

gezamenlijke opdracht. Dit kan een realisatie zijn van een technologisch project dat ofwel door een bedrijf of door 

het departement zelf opgedragen is. Studenten kunnen ook zelf een onderwerp aanbrengen. Een alternatief is het 

opzetten van een Small Business Project in samenwerking met VLAJO. In dit opleidingsonderdeel komen de 

verschillende aspecten van zowel technologie, communicatie en bedrijfskunde in één project aan bod. Het project 

wordt voor deze onderdelen gecoacht en geëvalueerd door de lectoren. In deze vorm van zelfsturend 

ervaringsgericht onderwijs kan men spreken van competentie gericht leren. Voor de uitvoering en evaluatie zijn 

ongeveer zes weken voorzien na de examenperiode van het eerste semester. De laatste tien weken zijn ten 

slotte volledig voorzien voor het eindwerk en de stage met een studielast van twintig studiepunten. Met het 

eindwerk probeert de opleiding de studenten in contact te brengen met een realistische omgeving in het werkveld. 

Hierbij wordt de aandacht gevestigd op creativiteit, zin voor nauwkeurigheid en voor innovatie. Ook de 

zelfstandigheid en het teamwerk wordt hierbij versterkt zoals wordt bevestigd door de afgestudeerden.  

 

De commissie heeft uitdrukkelijk gepeild naar de aandacht in het programma voor de beroepsspecifieke 

werkrandvoorwaarden (veiligheid, milieu, gezondheid). Zij heeft vastgesteld dat die impliciet aan bod komen in 

vakken zoals ethiek en in de begeleiding van de labo-activiteiten onder meer via de opdrachtfiches. Tijdens de 

introductieweek wordt een veiligheidssessie van een halve dag gegeven aan studenten (een aparte brochure met 

veiligheidsinstructies was voorhanden). De commissie heeft tijdens gesprekken met het werkveld en de studenten 

vastgesteld dat een aantal competenties in het programma te weinig aan bod komen, namelijk technische 

dossiers schrijven, onderhandelen, informatie verwerven en verwerken.  

 

Vakoverschrijdende elementen zijn in het programma aanwezig via de taalvakken (Frans/Engels), het 

opleidingsonderdeel communicatieve en humane vorming met onder meer toegepaste ethiek waarin ook 

ecologische aspecten en het aanscherpen van het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel aan bod komen. In 

het opleidingsonderdeel bedrijfskunde is ook aandacht voor het brede (economische) wereldgebeuren.  

 

De curriculumherziening gebeurt niet op formele of systematische manier maar wordt gestuurd vanuit de basis. 

De lectoren zelf doen inhoudelijke, onderwijskundige, structurele of innoverende voorstellen op de opleidingsraad. 

De opleidingscoördinatoren toetsen die op hun haalbaarheid (onder meer omkadering). De departementale raad 

keurt de wijzigingen in het curriculum of het programma goed en het hogeschoolbestuur bekrachtigt dit jaarlijks. 

Aanpassingen aan het curriculum kunnen ook gebeuren door aanwijzingen vanuit het werkveld. Zo werd het 

voorbeeld van de introducerende veiligheidssessie in het eerste jaar aangehaald dat ontstaan is naar aanleiding 

van opmerkingen bij een eindwerkbegeleiding. Omwille van het beperkt aantal lesgevers dat bij de opleiding 

betrokken is, bestaat er niet direct behoefte aan een formeel kwaliteitsmechanisme voor de bewaking van de 

competenties.  Goede interne communicatie en overleg binnen vakgroepen en opleidingsraad werd aangehaald 

als voldoende kwaliteitsbewakend. Iedereen weet van iedereen wie wat geeft.  
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Hoewel de drie opleidingen Mechanische ontwerp- en productietechnologie in Vlaanderen hebben samengewerkt 

bij de opstelling van het domeinspecifieke referentiekader is er geen gezamenlijk modeltraject uitgewerkt. 

Keuzetrajecten zijn in de opleiding in de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen aanwezig in de vorm van 

het geïntegreerd project (tien studiepunten), het eindwerk/de stage (twintig studiepunten) en een vak van drie 

studiepunten in het derde jaar, te kiezen uit een door op hogeschoolniveau aangeboden pakket van algemeen 

oriënterende vakken (bijvoorbeeld managementtopics, multimedia voor beginners en gevorderden, EHBO, 

inleidende begrippen milieuzorg,” global issues of the 21st century”,…). 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om verder te zoeken naar contacten met analoge opleidingen in het buitenland en zo het 

programma internationaal te toetsen.  

 

Door samenwerking met andere  opleidingen Mechanische ontwerp- en productietechnologie binnen de 

associatie kan het programma verder uitgediept worden op het vlak van curriculum- en cursusontwikkeling.  

 

Het leren zoeken naar betrouwbare informatie kan ondersteund worden door explicietere aandacht voor 

informatievaardigheden, eventueel geïntegreerd in de verschillende opleidingsonderdelen.  

 

De commissie suggereert om disciplineoverschrijdende elementen die impliciet in bepaalde vakken aanwezig zijn 

duidelijker te expliciteren of sterker te benadrukken (bijvoorbeeld de aandacht voor diversiteit).  

 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele/academische 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: goed 

 

 

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

 

De commissie heeft vooreerst kunnen vaststellen dat het programma goed onderbouwd is door 

basiswetenschappen. Om de evoluties van moderne technologieën op te nemen in de technologische vakken 

nemen de lectoren inhouden van bijscholingscursussen op in de opleidingsonderdelen waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn. De commissie heeft via verslagen van de opleidingsraad kunnen lezen dat daarover ook 

onderling overlegd wordt en er initiatieven voor interne vormingscursussen worden voorgesteld. De commissie 

nam kennis van enkele aanpassingen aan het curriculum als gevolg van evoluties in het werkveld en gevolgde 

bijscholingen (digitaal ontwerpen (3D-ontwerpen), digitaal produceren (zoveel mogelijk met CNC-machines), 

“rapid prototyping”, servo & proportionaal techniek in hydraulica).  

 

Op hogeschoolvlak worden stimulansen gegeven op het vlak van kennisvalorisatie met als uitdrukkelijke 

bedoeling enerzijds de band met de industrie te verstevigen en anderzijds een cultuur van levenslang leren bij 

lectoren en studenten te promoten. Er werden aan de commissie een aantal voorbeelden gegeven:  



 

 

 

O p l e i d i n g s r a p p o r t  K a t h o l i e k e  H o g e s c h o o l  Z u i d - W e s t - V l a a n d e r e n  |  1 1 1  

 

- Lectoren van de opleiding hebben een kennisvalorisatieproject “HEXAPOD” opgezet. Dit project heeft als 

doel het ontwerp en de realisatie van een HexaPod te realiseren en de toepassingen ervan te onderzoeken 

en te implementeren. Dit project is ook met samenwerking van een achttal bedrijven en een andere 

hogeschool (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) ingediend om gesubsidieerd te worden via het TETRA-

fonds (fonds voor technologietransfer).. De betrokken lectoren worden hiervoor gedeeltelijk vrijgesteld.  

- In 2008-2009 startte het regionaal expertisecentrum "Ontwerp- en productietechnologie", verbonden aan het 

departement Technologie en Informatica VHTI van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. Het 

centrum specialiseert zich in zowel productontwerp als werktuigbouwkundig ontwerp en wil bijdragen tot een 

gestroomlijnd digitaal ontwerp- en productieproces. Het centrum bestudeert daarenboven innovatieve 

technologieën (“Rapid Prototyping”, Parallele Kinematische Systemen …), zoekt naar toepassingsgerichte 

optimalisering en maakt die technologieën bekend bij bedrijven in de regio via bijscholing. Een week voor het 

visitatiebezoek greep in dat kader een druk bijgewoonde studiedag plaats.  

- Technologietransfer wordt gestimuleerd via dienstverlening aan bedrijven. In dat kader werd een sterk 

uitgeruste meetkamer geïnstalleerd. Hier worden metingen uitgevoerd in verband met lengtemeettechniek en 

materiaalonderzoek voor verschillende bedrijven. Omdat veel materiaal en apparatuur mee wordt 

gefinancierd door bedrijven, kon de opleiding via onrechtstreekse subsidiëring voorzieningen creëren voor 

het labo "non-destructief meten voor constructie van machines" dat studenten eveneens kunnen gebruiken in 

het kader van projecten en/of eindwerk. Het biedt ook de mogelijkheid om studenten verder te bekwamen in 

het kaliberen van meettoestellen en meetinstrumenten.  

- De opleiding levert een bijdrage met een maatschappelijke relevantie via een aantal activiteiten zoals een 

training over industrial design, vorm- en plaatstoleranties, hydraulica voor diverse bedrijven, de ontwikkeling 

van diverse machines voor het Vlaams Kunststoffencentrum te Kortrijk, lezingen over aandrijfsystemen in de 

MOCON beurs, de organisatie van een studienamiddag met interne en externe sprekers over “Rapid 

Prototyping” en Rapid” Productio”n voor de leerkrachten in de derde graad technisch secundair en algemeen 

secundair onderwijs, deelname aan de tweejaarlijkse beurs TECHN-ON te Ieper (beurs voor de 

popularisering en bekendmaking van het technisch onderwijs), deelname aan de week van het ontwerp in de 

stad Kortrijk waar onder meer eindwerken en realisaties van studenten worden voorgesteld.  

 

Studenten worden bij de kennisvalorisatie betrokken via het eindwerk dat meestal direct verbonden is aan de 

bedrijfsstage. Dit komt de werkveldervaring ten goede. Maar de mogelijkheid bestaat om een eindwerk in een 

onderzoeksproject of dienstverleningsopdracht van de hogeschool, zoals NCU en Hexapod, uit te voeren, los van 

de stage. Het is de ambitie van de opleiding om altijd een concrete realisatie uit te werken of voor te bereiden. In 

dat laatste geval moet aangetoond worden welke de concrete voorwaarden zijn voor het functioneren van het 

ontwerp. Het werkveld kon die toepassingsgerichtheid van de eindwerken sterk waarderen. De lijst met 

eindwerktitels die de commissie kon inzien, toont een grote diversiteit van projecten met verschillende 

technologische uitdagingen. Studenten getuigden dat zij in een aantal gevallen ondersteuning vonden bij de 

kennis en vaardigheden die in cursussen of labo-oefeningen en -opdrachten was verworven, maar dat zij ook 

vaak verplicht werden zichzelf verder te bekwamen in deskundigheden noodzakelijk voor de uitvoering van het 

project. De commissieleden stelden vast dat dit sterk motivatieverhogend werkt. Er werd aangetoond dat 

sommige eindwerkprojecten konden leiden tot vervolgprojecten of tot verdere valorisatie in het bedrijf.  

 

De stagebegeleiders stelden aan de commissie de procedure voor de stage/eindwerken voor. In de loop van het 

tweede semester van het tweede programmajaar worden de studenten ingelicht over de gang van zaken. Vanuit 

de hogeschool worden een zeventigtal bedrijven aangeschreven met de vraag voor het leveren van onderwerpen. 

De voorstellen worden besproken met het bedrijf om het ontwerp en de praktische realisatiemogelijkheid na te 

gaan. De selectie wordt voorgesteld aan studenten die hun keuze maken en zelf een gemotiveerde aanvraag met 

een programma van eisen ter goedkeuring indienen nadat zij contact hebben opgenomen met het bedrijf. De 

opleidingsraad waarin de eindwerkbegeleiders zetelen, kent de definitieve onderwerpen toe aan de studenten op 

het einde van het tweede programmajaar.  

 

Er bestaat een stageportfolio met richtlijnen die de student wegwijs maakt op de stage te doorlopen en het 

eindwerk uit te werken. Tijdens het verblijf in het bedrijf wordt na enkele weken een evaluatieformulier ingevuld 
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door stagebegeleider en de coach in het bedrijf over de bereikte attitudes, vaardigheden en de waarde van het 

eindproduct. Het evaluatieformulier wordt besproken met de student.  

 

Het eindwerk bestaat uit drie onderdelen: ontwerp, een praktische realisatie en rapportering in een scriptie. In 

sommige gevallen wordt een eindwerk uitgevoerd in opdracht van de hogeschool of van de eigen projectmatig-

wetenschappelijke onderzoekscel NCU. Ook in dat geval wordt een beperkte stage in een bedrijf ingelast. Aan 

een eindwerk werken meestal twee studenten. Een eindwerkmentor uit de hogeschool en de bedrijfscoach 

begeleiden de opdracht. De beoordeling gebeurt in samenspraak met de bedrijfscoach en eindwerkmentor. 

Tijdens de eindwerkverdediging wordt het eindwerk voorgesteld aan een jury van externen uit het werkveld. Deze 

jury wordt voorgezeten door een externe voorzitter.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.  

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

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

 

Het programma wordt gekenmerkt door een traditionele en sequentiële opbouw met oog voor een degelijk 

theoretisch fundament in het aanvangsjaar en geleidelijke overgang naar meer zelfstandigheid en duidelijker 

competentiegerichtheid naar het einde van de opleiding toe. De technologische vakken worden stelselmatig 

telkens op een meer gespecialiseerd niveau uitgewerkt naargelang de student vordert in de opleiding.  

 

Vanaf het tweede jaar kan de student kiezen tussen: 

- de afstudeerrichting mechanische ontwerp- en productietechnologie, waar de nadruk gelegd wordt op het 

mechanisch ontwerpen van machines en het realiseren en controleren ervan; 

- de afstudeerrichting kunststofverwerking, waar de nadruk gelegd wordt op het ontwerpen, het vervaardigen 

en testen van kunststofproducten en kunststofmatrijzen op moderne spuitgietmachines. Tevens wordt 

aandacht besteed aan kunststofcomposieten en de verschillende spuitgietprocessen.  

 

Het onderscheid tussen de twee afstudeerrichtingen is goed uitgebouwd maar afgestudeerden getuigden dat het 

programma toch niet zover uit elkaar loopt om niet in beide domeinen te kunnen functioneren. De twee 

afstudeerrichtingen worden door de opleiding als een keuzemogelijkheid binnen het programma beschouwd.  

 

Er is geen formeel monitoringsysteem voor de competentieleerlijnen die trouwens ook niet expliciet zijn 

uitgeschreven. De aanwezigheid van de competenties in de opleidingsonderdelen worden bewaakt door de 

vaklectoren zelf. Het verbaasde de commissie in dat verband dat het toezicht op het programma en de bewaking 

van de competenties afhankelijk is van twee opleidingscoördinatoren.  De opleidingscoördinator mechanische 

ontwerp- en productietechnologie is verantwoordelijk voor de technische en beroepsspecifieke 

opleidingsonderdelen, de opleidingscoördinator Algemene vakken voor de wetenschappelijke basisvakken, de 

taalvakken en vakken zoals ethiek en bedrijfskunde. De commissie vreesde dat de coherentie van het 
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programma daardoor mogelijk in het gedrang zou komen. De gesprekspartners argumenteerden echter dat de 

onderlinge afstemming gebeurt op de opleidingscoördinatorenraad. Als voorbeeld werd aangehaald dat de 

opleidingscoördinator naar aanleiding van de indiensttreding van een nieuw personeelslid suggesties deed voor 

de invulling van het vak chemie met een aantal relevante topics voor het opleidingsdomein  Mechanische 

ontwerp- en productietechnologie. Bovendien hebben de studenten voor de algemene vakken zoals wiskunde 

volgens de lectoren nood aan de beheersing van een algemene basistaal, een horizontaal fundament dat 

nodig/nuttig is voor alle betrokken bacheloropleidingen binnen het departement . Dat komt ook de polyvalentie ten 

goede.  De lectoren Algemene vakken worden bovendien ook allen uitgenodigd op de opleidingsraad 

Mechanische ontwerp- en productietechnologie zodat ook daar afstemming van de programmaonderdelen kan 

gebeuren.  

 

Keuzemogelijkheid is, buiten de twee afstudeerrichtingen, de facto beperkt tot het derde jaar. Het geïntegreerde 

project, de stage en het eindwerk bieden vanzelfsprekend mogelijkheid tot keuzes door studenten, omdat zij zelf 

kiezen uit voorgestelde onderwerpen en ook aangemoedigd worden eigen voorstellen (in overleg met bedrijven) 

in te dienen. In het derde jaar kiezen de studenten een vak van drie studiepunten uit een op hogeschoolniveau 

voorgestelde lijst van vakken. Afgestudeerden wensen liever wat meer keuzemogelijkheden en ook andere, meer 

relevante keuzemogelijkheden voor hun professionele ontwikkeling. Het huidig hogeschoolaanbod is echter 

bedoeld om de persoonlijke, niet-strict professionele ontwikkeling te stimuleren en wordt beschouwd als een 

mogelijkheid tot verruiming en verrijking van de totale persoonlijkheid van de student. Geargumenteerd werd ook 

dat studenten zelf andere voorstellen van opleidingsonderdelen mogen indienen in functie van een persoonlijke 

keuze. Die mogelijkheid wordt echter zelden tot nooit te baat genomen.  

 

Er zijn geen afspraken gemaakt voor aansluiting van het programma op analoge opleidingen aan andere 

instellingen. Wel is vastgesteld dat het driepunten keuzevak Informatietechnologie kan leiden tot een vrijstelling in 

een schakelprogramma naar een masteropleiding. Het driepunten keuzevak "Didactische Competentie 

algemeen", kan dan weer leiden tot een vrijstelling voor de opleiding tot het behalen van het getuigschrift voor 

pedagogische bekwaamheid voor die studenten die een onderwijsbevoegdheid willen behalen.  

 

Flexibele leertrajecten kunnen conform het decreet aangeboden worden door het erkennen van EVK en/of EVC. 

De procedure voor toewijzing is vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement dat voor heel de hogeschool 

geldt. EVC is tot hiertoe in het reguliere dagonderwijs van de opleiding nog niet voorgekomen. EVK komt 

regelmatig voor bij studenten die al credits hebben gehaald in een andere opleiding en/of onderwijsinstelling of bij 

studenten die voor een programmajaar niet volledig zijn geslaagd. In dat geval kan een studietraject opgesteld 

worden dat bestaat uit een combinatie van opleidingsonderdelen uit verschillende programmajaren. Daarbij wordt 

echter rekening gehouden met de volgtijdelijkheid. Zo kan een student maar aan het eindwerk beginnen als 

hij/zijvolledig is ingeschreven in het derde jaar, dit om de kwaliteit van het eindwerk waarvoor toch een sterke 

inzet wordt gevraagd, niet in gevaar te brengen.  

Ook een examen- en of creditcontract zijn mogelijk waarbij de student zelf bepaalt welke opleidingsonderdelen 

hij/zij kiest.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Competentiegericht leren is aanwezig in de stage, het eindwerk en het geïntegreerd project maar zou beter 

geëxpliciteerd en onderbouwd moeten worden in het eerste en tweede jaar.  

 

De commissie adviseert om te onderzoeken hoe een verticale integratie en vakspecifieke inkleuring van de 

algemene en ondersteunende vakken doorheen de opleiding kan georganiseerd worden.  
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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 drie studiejaren van elk zestig 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: 

 

/ 

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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

 

Studielastmetingen maken deel uit van het door de hogeschool centraal gevoerd meetbeleid. Uit de metingen 

uitgevoerd op het einde van het academiejaar 2006-2007 en in de eerste helft van 2007-2008 blijkt een 

discrepantie tussen de begrote en de gemeten studietijd. Voor het eerste jaar komt de gemeten studietijd (1279 

uren) onder de decretale benedengrens van 1500 uren. Het tweede jaar scoort met een totaal van 1210 uren 

eveneens beneden de decretale minimumgrens en dit voor beide afstudeerrichtingen. In het derde jaar ligt de 

gemeten studietijd van 1522 uren binnen de decretale vork van 1500-1800 uren. Als men de verdeling over de 

verschillende onderwijsactiviteiten beschouwt, komt men tot de conclusie dat een aantal onderwijsactiviteiten 

boven de norm van 25 à 30 uren per studiepunt komen, een deel binnen de vork scoren en een groot deel onder 

de minimumgrens.  

 

De hogeschool en de opleiding hebben deze situatie geanalyseerd en vastgesteld dat de toegepaste methode 

van paarsgewijze vergelijking met ijkvakken faalde. Er treden teveel herinneringsfouten bij de respondenten op. 

Bovendien was het aantal respondenten te klein om valide resultaten te hebben. De problematiek werd op 

associatieniveau aangepakt en resulteerde in nieuwe meetinstrumenten, namelijk het METIS- en het KRONOS-

systeem die gebaseerd zijn op het schatten van de studietijd achteraf. De meting gebeurt nu al direct na eerste 

zittijd in plaats van na het tweede semester. De eerste metingen met de nieuwe instrumenten geven voor een 
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aantal opleidingen een gemiddelde studielast van 1400 uren, waardoor de gemeten en begrote studietijd beter 

aansluiten.  

De nieuwe meetsystemen hebben in vergelijking met de oude methoden het voordeel dat er sneller op de bal 

wordt gespeeld, maar het aantal bevragingen zal wel verhogen. Om de inspanningen van de studenten hierbij te 

helpen beheersten zal de studielastmeting in de toekomst via centraal aangeleverde software gebeuren. De 

implementatie van die nieuwe meetsystemen over de associatie K.U.Leuven zal het ook mogelijk maken aan 

benchmarking te doen met andere opleidingen in andere hogescholen.  

 

Hoewel de nieuwe instrumenten duidelijk beter werken, merkten de verantwoordelijken voor de metingen op dat 

geen enkel meetsysteem sluitend is. Mede op basis van de ernst waarmee de opleiding en de hogeschool de 

studielastmeting opvat en van het getuigenis van de studenten die geen problemen signaleerden over de 

studielast, oordeelt de commissie dat de opleiding goed omgaat met de problematiek van de studielastmeting.  

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding zich terdege bewust is van een aantal studiebelemmerende 

factoren zoals het laattijdig doorgeven van afwezigheden van lectoren (vaak een probleem voor studenten met 

een individueel studietraject), het gebrek aan een rustige werkplaats voor studenten in de onmiddellijke nabijheid 

van de leslokalen of labo's, de (negatieve) studiementaliteit van sommige studenten en de weerslag ervan op de 

klasgroepen, de moeilijkheden bij de opstelling van het uurrooster en het lokalenrooster (lokalen niet steeds 

aangepast aan de grootte van de groep). Hiertegenover staan een aantal studiebevorderende factoren: de 

begeleiding van studenten door een ombudsman, inspraak van studenten bij het opstellen van het examenrooster 

en tijdige bekendmaking ervan, afspraken tussen lectoren met betrekking tot het spreiden van opdrachten, 

beschikbaarheid van informatie op het elektronische leerplatform Toledo, de leerstijlscreening, de instaptoets 

wiskunde, de beschikbaarheid van lectoren voor het stellen van vragen na de lessen, de monitoraten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om de nieuwe studielastmetingen nauwkeurig op te volgen.  

 

 

 

 

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: goed  

 

 

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

 

Het didactisch concept staat niet uitdrukkelijk beschreven in het zelfevaluatierapport, tenzij de herhaalde 

verwijzingen naar het competentiegericht onderwijs. Zoals al vermeld, kon de commissie vaststellen dat er zeker 

aanzetten tot competentiegericht onderwijs aanwezig zijn, maar dat de lectoren hierin nog moeten groeien zowel 

in de vertaling in de programma-inhouden als naar de didactische toepassing en de evaluatiemethodes.  

 

Wat de didactische vormgeving betreft veronderstelt competentiegericht onderwijs een grote mate van 

zelfwerkzaamheid van de student en activerende onderwijsmethodes, onder meer door het inzetten van 

verschillende werkvormen. Het  zelfevaluatierapport somt een grote diversiteit aan werkvormen op. Hoorcolleges 

en oefeningen zijn de meest voorkomende werkvorm. Uit de raadpleging van de studie- en informatiedocumenten 

en uit de gesprekken vernam de commissie dat nieuwe werkvormen inderdaad worden ingezet al naargelang van 
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de aard van het opleidingsonderdeel of de onderwijsactiviteit. Zo komt in de talenvakken regelmatig het 

rollenspel, simulatiespel of presentatie voor. Hoorcolleges worden waar mogelijk verrijkt met interactieve 

elementen zoals leergesprek of groepsoefeningen. Dit is mogelijk doordat het aantal studenten in de 

theoriecursussen beperkt wordt tot maximaal veertig studenten. Voor labo's geldt de maximumgrootte van 20 

studenten. Soms wordt gevraagd om labosessies zelfstandig voor te bereiden en wordt vooraf een kleine test 

afgenomen om na te gaan of de voorbereiding voldoende grondig is gebeurd.  

 

Studenten getuigen eveneens dat het gebruik van diverse werkvormen het leerproces activeren. Vanaf het 

tweede jaar wordt er meer nadruk gelegd op het werken in groep, zelfstandig werk, en projectwerk waar 

verschillende werkvormen (vergaderen, presenteren, werkverdeling, verschillende functies aannemen…) aan bod 

komen. Hoewel het in het begin een zware aanpassing vraagt appreciëren de studenten het projectwerk omwille 

van het grote leerrendement en vragen ze zelfs om vormen van projectwerk vroeger en uitgebreider te starten in 

het tweede en zelfs al in het eerste programmajaar. Tijdens de gesprekken spraken sommige lectoren de wens 

uit om waar mogelijk vroeger met projectwerk te kunnen beginnen omdat deze dichter aansluit bij reële situaties 

in het werkveld. Ook hier is het groeiproces dus duidelijk aan de gang.  

 

Voor de didactische ondersteuning kunnen de lectoren beroep doen op de onderwijscoach van het departement 

en van het Impulscentrum voor Onderwijsvernieuwing van de hogeschool. Hier krijgen zij de kans om 

onderwijservaringen te delen met collega's tijdens bijscholingen rondom bv. projectwerking met inbegrip van 

nieuwe evaluatievormen zoals peer-assessment, gebruik van de digitale leeromgeving TOLEDO, permanente 

evaluatie en gebruik van portfolio, zelfgestuurd open labo, nieuwe aanpak en werkvormen in het talenonderwijs.  

 

De commissie onderzocht ook de kwaliteit van de onderwijsleermiddelen. Het cursusmateriaal is van voldoende 

hoog niveau en actueel. Het bevat een inhoudsopgave en een samenvatting, evenals het studie- en 

informatiedocument (SID) met de doelstellingen, de begin- en eindcompetenties, de gebruikte werkvormen en de 

evaluatievormen. Lay-out en paginanummering zijn in orde en de cursussen bevatten in de meeste gevallen een 

referentielijst met bronmateriaal. Volgens de studenten is het cursusmateriaal tijdig ter beschikking. 

Afgestudeerden getuigden dat zij sommige cursussen na de opleiding nog gebruiken als referentiemateriaal. De 

aanmaak van het cursusmateriaal wordt ondersteund door documenten en sjablonen van het Impulscentrum voor 

Onderwijsvernieuwing. Verder kunnen lectoren gebruik maken van een checklist voor schriftelijk cursusmateriaal, 

een handleiding voor het ontwikkelen van een zelfstudiepakket, een document met niveaubeschrijvingen voor 

kwalitatieve onderwijsmiddelen, een handleiding voor het opmaken van de studie- en informatiedocumenten, een 

handleiding voor het werken met het gemeenschappelijk cursussjabloon van de hogeschool. De auteursrechten 

van het cursusmateriaal zijn bij contract geregeld met een exploitatierecht voor de hogeschool binnen het kader 

van de opleiding. Voor het ontwikkelen en gebruiken van multimediale onderwijsmiddelen kunnen de lectoren ook 

beroep doen op de multimediacel van de hogeschool die onderdeel is van het Impulscentrum. Daar is ook 

apparatuur en ondersteuning van technische medewerkers voor het vervaardigen van multimediaal studie- en 

demonstratiemateriaal ter beschikking.  

 

Ter ondersteuning van het onderwijs kan ook gebruik gemaakt worden van het elektronische leerplatform 

TOLEDO. Het wordt vooral gebruikt in verband met de organisatie van onderwijsactiviteiten (lesroosters, 

mededelingen, posten van verslagen) of voor het ter beschikking stellen van cursusmateriaal of oefeningen in 

digitale vorm. De commissie kon echter vaststellen dat het didactische en interactief gebruik ervan bij studenten 

en lectoren, niet erg aanslaat. Lectoren vertelden dat het een hele aanpassing, creativiteit en technische kennis 

vergt om traditioneel schriftelijk cursusmateriaal om te bouwen naar interactief, digitaal leermateriaal. Ook 

studenten waarderen nog sterk het persoonlijk contact met de lectoren (veel contacturen), dat zeker aanwezig is 

in een kleine opleiding. Zij waarderen trouwens de aanwezigheid van schriftelijk cursusmateriaal.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie waardeert de al gedane inspanningen en moedigt de opleiding aan om de didactiek rond 

competentiegericht onderwijs verder uit te bouwen.  

 

 

 

 

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: 

 

De opleiding volgt de procedures betreffende de organisatie van toetsen en examens zoals beschreven in het 

hogeschoolbrede onderwijs- en examenreglement. Dat reglement is in overeenstemming met de decretale 

vereisten en wordt als onderdeel van een informatiebundel aan de studenten overhandigd bij aanvang van het 

academiejaar. Het is ook permanent raadpleegbaar op TOLEDO. Er worden drie examenzittijden georganiseerd: 

één na de kerstvakantie, één vlak voor het zomerreces en één tweede zittijd op het einde van het academiejaar. 

De examenperiodes nemen twee à drie weken in beslag en worden voorafgegaan door een week blokperiode. 

Voor sommige opleidingsonderdelen (labo's, oefensessies en taalvakken) geldt een permanente evaluatie. De 

wijze van evalueren is eveneens opgenomen in de studie- en informatiedocumenten per opleidingsonderdeel, 

Voor de permanente evaluatie worden de vorderingen of evoluties van de student bijgehouden in een portfolio.  

 

De commissie kon een aantal examens inkijken en stelde vast dat de schriftelijke examenvragen eerder 

traditioneel zijn maar toch adequaat de gevraagde kennis op niveau van een professionele bachelor toetsen, en 

overeenstemmen met het niveau en de inhoud van de cursussen. Openboek-examens komen voor de 

theorievakken sporadisch voor, in labo's en practica met oefeningen zijn deze meer de gewoonte. Toetsing van 

competenties gebeurt vooral tijdens labo's, en meer expliciet naar aanleiding van projectwerk, stage en eindwerk. 

Stage en eindwerk worden trouwens zowel product- als procesgericht geëvalueerd. Peer-assessment wordt 

toegepast bij projectwerk en voor taalvakken.  

 

De studenten bevestigden dat zij op de hoogte zijn van de evaluatievormen. Maar zij zouden wel een betere 

voorbereiding voor de eerste examenperiode in het eerste programmajaar op prijs stellen. Als voorbeeld worden 

verwezen naar lectoren die tips geven tijdens de lessen en naar voorbeeldexamens voor sommige vakken op 

TOLEDO. Dit probleem verdwijnt in de examenperiode na het tweede semester. Door de studenten is gevraagd 

om zoveel mogelijk een puntenverdeling aan te duiden zeker voor de schriftelijke examenvormen. Zij 

signaleerden ook dat oefeningen in de les niet steeds dezelfde moeilijkheidsgraad hebben dan op het examen. 

Het examenrooster wordt minstens één maand voor de examenperiode bekend gemaakt via TOLEDO. Vooraf 

hadden studenten inspraak in de opstelling ervan via de studentenraad. Er wordt een feedbacksessie 

georganiseerd na de examenperiode. Daar kunnen ze ook de examens inzien. In sommige gevallen komen ook 

de ouders mee. Deze contactsessie wordt buiten de lesmomenten georganiseerd. Van de studenten wordt wel 

verwacht dat zij zelf initiatief nemen om aanwezig te zijn bij de bespreking.  

 

Om eenvormigheid bij de examens te garanderen maken lectoren afspraken over examenvragen en 

evaluatiecriteria, zeker wanneer het gaat om parallelvakken die door verschillende lectoren worden gegeven. De 

criteria en de wijze van beoordelen door de examencommissie zijn eveneens beschreven in het onderwijs- en 

examenreglement. Op de deliberatie zijn alle betrokken lectoren alsook de ombudspersoon aanwezig. Individuele 
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resultaten worden geprojecteerd en getoetst aan het globaal klasprofiel (mediaan, minimum, maximum, aantal 

geslaagden).  

 

De commissie besprak uitvoerig de organisatie van het derde programmajaar waar het competentiegericht 

onderwijsconcept al goed is uitgewerkt. Alle examens ten belope van dertig studiepunten worden afgenomen 

tijdens de eerste examenperiode (na de kerstvakantie en een week blokperiode). Het tweede semester is volledig 

voorzien voor de uitvoering van het geïntegreerd project (tien studiepunten) en de stage/eindwerkopdracht 

(twintig studiepunten). Voor het gemeenschappelijk project waar vier à vijf studenten samenwerken, maken de 

studenten verplicht een werkplanning en wekelijks een verslag van de werkzaamheden op dat op een 

werkvergadering met de groep wordt besproken en waarbij ieders inbreng wordt geëvalueerd. Zij vullen ook 

driemaal een zelfevaluatieformulier in. Zodoende wordt het gemeenschappelijk project permanent geëvalueerd; 

op het einde van de projectperiode is nog een evaluatieweek voorzien. 

 

De evaluatie van stage en eindwerk omvat een permanente evaluatie en een eindwerkverdediging. De 

permanente jaarevaluatie gebeurt door een coach en de mentor. De commissieleden konden kennis nemen van 

de evaluatiecriteria. Voor samenwerkende studenten kan de eindscore verschillend zijn naargelang de individuele 

inbreng van de studenten in het teamwerk.  

 

De evaluatiecriteria omvatten: 

- de uitwerking en de eventuele technische realisatie van de opdracht; 

- inzicht, bekwaamheid en inzet van de student(e); 

- moeilijkheidsgraad van het stage/eindwerk project; 

- persoonlijke eigenschappen en attitudes van de student(e) zoals: zelfstandig werken, flexibiliteit, zin voor 

initiatief, zin voor teamwerk, doorzettingsvermogen, orde, stiptheid en nauwkeurigheid, betrouwbaarheid.  

 

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met voordracht en presentatie van het eindwerk, met de inhoud, 

vormgeving en met de lay-out van de scriptie.  

 

De uiteindelijke stage/eindwerk punten komen tot stand door de optelling van de punten in een vaste verhouding 

(2/5 door de bedrijfscoach, 2/5 door de mentor van het departement, 1/5 door de jury).  

 

Indien een student niet slaagt voor het eindwerk kan hij opnieuw inschrijven en de stage en het eindwerk 

uitvoeren tijdens het eerste semester van het volgende academiejaar.  

 

De commissieleden beoordelen het niveau van de gelezen eindwerken als voldoende. In een aantal gevallen is 

het rekenwerk eerder beperkt, maar de meest kritische elementen zijn zeker berekend. De bedrijven zijn erg 

tevreden over de kwaliteit. Als gevolg van de beperkte tijd waarin het eindwerk moet gerealiseerd worden en de 

soms beperkte taalvaardigheid van de studenten zijn de teksten qua stijl en spelling soms minder correct. De 

opleiding is zich daarvan bewust en daarom wordt sinds twee jaar in het opleidingsonderdeel communicatieve 

vaardigheden meer aandacht besteed aan schriftelijke taalbeheersing. De stagebegeleiders hebben ook oog voor 

de korte tijd waarop het eindwerk moet worden uitgevoerd. Zij betreurden het dat het eindwerk in het tweede 

semester van het derde jaar is geplaatst. Vroeger was het gespreid over het volledige derde jaar. Eigenlijk zijn zij 

er voorstander van dat de stage al in het tweede jaar zou geplaatst worden. Dit levert echter problemen op met 

het curriculum.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om een competentiegericht toetsbeleid uit te schrijven met evenwichtige aandacht voor 

kennis- en competentiegerichtheid. Nu is het toetsgebeuren, behalve in het derde programmajaar, nog erg 

traditioneel.  
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Een coherent toetsbeleid over de opleiding heen zal ertoe bijdragen om in het geheel van de beoordelingen na te 

gaan of alle competenties kunnen verworven worden in een ontwikkelingslijn van eenvoudige tot complexe 

competenties.  

 

De commissie adviseert om de schriftelijke en theoretische examens waar mogelijk via openboek af te nemen 

waarbij de nadruk meer kan gelegd worden op deskundigheid dan op kennis.  

 

Er dient meer aandacht gewijd te worden aan de transparantie van het examengebeuren: de voorbereiding op 

eerste examenperiode, de informatie over hoe de eerste examens verlopen en de terugkoppeling op de examens.  

 

 

 

 

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: 

 

Betreffende de toelatingsvoorwaarden worden de decretale en reglementaire bepalingen nageleefd 

(hogeschooldecreet, structuurdecreet, flexibiliseringsdecreet). Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen 

kandidaten zonder een diploma van het secundair onderwijs onder bepaalde voorwaarden (minimum 21 jaar, een 

assessment) toegelaten worden. Buitenlandse studenten moeten bewijzen dat zij toegang hebben tot het hoger 

onderwijs in hun land van herkomst of een diploma gelijkwaardig aan ons secundair onderwijs kunnen 

voorleggen. Bovendien moeten zij vertrouwd zijn met het Nederlands en geslaagd zijn in het Nederlands examen 

niveau 4. In uitzonderlijke gevallen kan voor buitenlandse studenten die als politiek vluchteling en zonder 

papieren zich in ons land bevinden via een assessment toelating tot inschrijving gegeven worden.  

 

De opleiding beschikt over gedetailleerde cijfergegevens uit een instroomanalyse. Daaruit blijkt dat 95 % 

generatiestudenten zijn. 93 % komt uit het technisch secundair onderwijs, waarvan 69 % uit mechanische 

vormgevingstechnieken, 21 % uit elektromechanica, 3 % uit industriële wetenschappen en slechts 7 % uit het 

algemeen secundair onderwijs. De opleiding doet evenwel inspanningen om meer studenten aan te trekken uit 

het algemeen secundair onderwijs. Men voert ook propaganda naar meisjesstudenten toe, maar tot hiertoe met 

slechts zeer beperkt succes. Argumenten die bij de werving naar voor worden gebracht zijn het onderwijs in 

kleine groepen en de veranderde inhoud. Het is een allround "ontwerp" opleiding die tegelijkertijd erg 

toepassingsgericht is. Ook is er aandacht voor de naamgeving: de oude gewoonte om "mechanisch ontwerpen" 

af te korten naar "mechanica” pur sang schrikt af. De bezorgdheid om het profiel van de opleiding te 
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verduidelijken naar de buitenwereld en het secundair onderwijs ligt onder meer aan de basis van de Visietekst uit 

2006 (waarvan sprake in 1. 2 van dit rapport). In die tekst wordt uitdrukkelijk verwezen naar het ontwerpaspect en 

specifiek het digitaal ontwerp om zo de opleiding aantrekkelijker te maken. Om de opleiding en zijn inhoud beter 

bekend te maken leeft ook de wens om de website van de opleiding en van de hogeschool op professioneler 

communicatieleest te schoeien.  

Voorlopig vormt het lage studentenaantal organisatorisch en financieel geen handicap. Labovoorzieningen 

worden gedeeld met andere meer studentrijke opleidingen en lectoren worden ook elders ingezet.  

 

De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding ondertussen goed omgaat met de verschillende 

instroom. De opleiding houdt terdege rekening met een lage instapdrempel. Er zijn monitoraten voor de vakken 

wiskunde, fysica, chemie, elektriciteit, elektronica en mechanica. Voor wiskunde is een tweedaagse inhaalcursus 

net voor de start van het academiejaar. Bovendien kunnen studenten in de eerste week van het academiejaar 

een instaptoets wiskunde nemen. Studenten die hierop hoog scoren kunnen voor het eerste deel van de cursus 

wiskunde vrijgesteld worden van het volgen van lessen. Daardoor kan de lector wiskunde gedurende de eerste 

weken zich meer concentreren op studenten die meer aandacht en bijkomende uitleg of oefeningen nodig 

hebben. Studenten uit het algemeen secundair onderwijs krijgen speciale aandacht tijdens de eerste 

practicumlessen in verband met hun technische vaardigheden. Op een avond in het eerste semester wordt 

bovendien een panelgesprek "effectief studeren in het hoger onderwijs" georganiseerd.  

 

Voor studenten die het graduaatsdiploma mechanica verworven hebben in het volwassenenonderwijs en het 

hoger beroepsonderwijs is er een verkort studieduurprogramma van 80 studiepunten (met creditcontract) 

uitgewerkt voor het behalen van een professionele bachelorgraad in de  Mechanische ontwerp- en 

productietechnologie. Hiervoor wordt samengewerkt met het Vrij Instituut voor Volwassenenonderwijs Kortrijk dat 

opleidingen organiseert op de KATHO-campus zelf.  

 

Voor studenten die willen doorstromen naar een masteropleiding worden er voor alle professionele bachelors 

informatiesessies georganiseerd. Op departementaal niveau gezien stroomt 30 % door naar een master met 80 

% slaagkansen. In functie van die doorstroming kunnen studenten een KATHO-keuzevak volgen dat via EVK-

procedure in aanmerking wordt genomen voor vrijstelling in het schakeljaar. Studenten die een 

onderwijsbekwaamheid voor het secundair onderwijs willen behalen kunnen eveneens een KATHO-keuzevak 

volgen dat een vrijstelling kan inhouden voor volgen van een opleiding  voor het getuigschrift van pedagogische 

bekwaamheid.  

Er wordt ook de mogelijkheid aangeboden om een tweede bachelordiploma (afstudeerrichting 

Kunststofverwerking) te behalen mits een selectie van relevante opleidingsonderdelen.Het departmentshoofd en 

de betrokken opleidingscoördinatoren staan in voor de opstelling van de studieprogramma's en de 

trajectbegeleiding voor de verschillende vermelde aansluitingsprogramma's. 

 

Studievoorlichting over de opleiding wordt verder gegeven op de SID-in's, de tweejaarlijkse tech-on beurs, 

deelname aan de Week van het Ontwerp in Kortrijk, deelname aan de wetenschapsweek, contacten met 

secundaire scholen van de regio. Met die secundaire scholen is er ook overleg over de studieprogramma's en de 

didactische evoluties in het secundair onderwijs om zo meer begrip te krijgen van de instroomproblematiek. Op 

opendeurdagen verzorgen lectoren en studenten rondleidingen en geven informatie over het programma. De 

commissie vernam van studenten dat de informatie die tijdens SID-in’s gegeven wordt over de opleidingen 

mechanische ontwerp- en productietechnoolgie en elektromechanica verwarrend overkomt. Een betere 

afstemming hierover tussen de twee opleidingen is wenselijk.  

 

Flexibele leertrajecten kunnen conform het decreet aangeboden worden door het erkennen van EVK en/of EVC. 

De procedure voor toewijzing is vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement dat voor heel de hogeschool 

geldt. De vraag tot erkenning van EVK komt regelmatig voor bij studenten die al credits hebben gehaald in een 

andere opleiding en/of onderwijsinstelling of bij studenten die voor programmajaar niet volledig zijn geslaagd. In 

dat geval kan een persoonlijk deeltraject opgesteld worden dat bestaat uit een combinatie van 

opleidingsonderdelen uit verschillende programmajaren. De opleidingscoördinator treedt op als 
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studietrajectbegeleider. De vraag naar erkenning van EVC is tot hiertoe in het reguliere dagonderwijs nog niet 

voorgekomen. Hoe dit zou werken in deze opleiding met praktische vaardigheden zoals draaien en frezen ziet de 

opleiding nog niet direct zitten. Enige vorm van contactonderwijs en atelier/labervaring zal in elk geval nodig zijn. 

Een afstandsopleiding voor een dergelijke doelgroep is nog in onderzoek.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Een ambitieuzer PR-beleid met onder meer een aantrekkelijke website kan de studievoorlichting en de informatie 

over de inhoud van de opleiding nog verbeteren.  

 

 

 

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:  goed 

facet 2. 3, samenhang van het programma:   voldoende 

facet 2. 4, studieomvang:    OK  

facet 2. 5, studielast:    goed 

facet 2. 6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:   goed 

facet 2. 7, beoordeling en toetsing:    voldoende 

facet 2. 8, masterproef:    niet van toepassing  

facet 2. 9, toelatingsvoorwaarden:    goed 

 

 

is de commissie 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: 

 

De commissie heeft kennis gemaakt met een gemotiveerd en goed samenhangend lectorencorps dat een sterke 

dynamiek uitstraalde. Uit de gesprekken en de toelichting bij het labo- en atelierbezoek bleek dat de lectoren over 

een grote vakdeskundigheid en/of beroepservaring in de industrie beschikken. Uit het personeelsoverzicht blijkt 

dat het onderwijzend personeel van de opleiding bijna allemaal een masterdiploma hebben. Een onderwijskundig 

diploma is bij aanwerving ook erg gewenst. Indien blijkt dat een kandidaat over voldoende beroepservaring en/of 

deskundigheid beschikt wordt gevraagd alsnog een pedagogisch diploma te behalen (binnen een periode van 

maximum vijf aar). Om dit mogelijk te maken is er een aangepast programma uitgewerkt in samenwerking met 

het Vrij Instituut voor VolwassenenOnderwijs in Kortrijk.  

 

Vacante betrekkingen worden via interne en externe kanalen (website, VDAB, eventueel Belgisch Staatsblad) 

bekendgemaakt. In het selectiegesprek waarbij het departementshoofd, de opleidingscoördinator en 

vakdeskundige(n) zijn betrokken wordt gepeild naar de deskundigheids- en onderwijskundige vereisten. 

Aanstellingen gebeuren dan voor verlengbare termijnen van telkens één jaar. Voor benoemingen geldt een met 

het hogeschooloverlegcomité en het departementaal onderhandelingscomité afgesloten protocol. Taakstelling 

gebeurt op basis van functiebeschrijvingen voor verschillende functies van lector, coördinator 

(internationalisering, ombudspersoon, onderwijs coach, …) en leidinggevenden. Er werd een functieprofiel voor 

het onderwijzend personeel opgesteld dat bestaat uit een gemeenschappelijke profielbeschrijving en een functie-

inhoud, aangevuld met departementale opdrachten. Het profiel stelt verwachtingen op het vlak van vakkennis en 

didactische kwaliteiten en de inzet om op beide vlakken blijvend te professionaliseren. Daarnaast veronderstelt 

een onderwijzende functie aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ook administratieve 

competenties (computervaardigheden), inzet op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en 

wetenschappelijk onderzoek, participatie aan vergaderingen en projectgroepen en daarbij horende 

vergadertaken, organisatorische en technische taken zoals onderhoud en uitrusting van de labo's, … . 

 

Er werd een opleidingscoördinator aangesteld. Die staat met een beperkt opdrachtvolume (30%) in voor  de 

concrete taakstellingen van de personeelsleden verbonden aan de opleiding, voor de verdeling van uren en 

studiepunten, voor de trajectbegeleiding. Hij doet dat in overleg met zijn collega's-opleidingscoördinatoren in de 

coördinatorenvergadering.  

 

De evaluatieprocedure is vastgelegd in een protocol, afgesloten in het hogeschooloverlegcomité. In principe vindt 

gedurende het eerste jaar van de aanstelling een oriënteringsgesprek plaats met het nieuwe personeelslid, in een 

tweede jaar een functioneringsgesprek en het jaar daarop een evaluatiegesprek. Daar het een kleine opleiding 

betreft nemen deze gesprekken met het departementshoofd een informeel, maar daarom niet minder stimulerend 

karakter aan. Tijdens het functioneringsgesprek komt ook de professionalisering aan bod. Het evaluatiegesprek 

wordt om de vijf jaar herhaald, telkens voorafgegaan door een functioneringsgesprek. Bij het 
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beoordelingsgesprek wordt rekening gehouden met de resultaten van de studentenbevraging over het 

functioneren van het onderwijzend personeel.  

De mogelijkheid tot bevordering is beperkt tot departementale of hogeschoolbrede coördinatiefuncties 

(coördinator kwaliteitszorg, onderwijsvernieuwing, studie- en studentenbegeleiding …). Bevorderingen tot 

hoofdlector zijn vooralsnog niet mogelijk omwille van financiële belemmeringen. Voor het administratief en 

technisch personeel bestaat een functieclassificatieprocedure die het mogelijk maakt te bevorderen naar een 

hogere loonschaal.  

 

De commissie nam kennis van een aantal documenten (verslagen van opleidingsvergaderingen, van 

departementale raad, van het departementaal onderhandelingscomité) waaruit de werkzaamheid van 

bovenstaande procedures blijkt.  

 

Gezien de beperkingen van de door de overheid ter beschikking gestelde financiële enveloppe gaan de meeste 

middelen naar de onderwijskundige omkadering. Elk jaar wordt in de loop van de maand mei de omkadering voor 

het volgende academiejaar vastgelegd op hogeschoolniveau. Dan werken het departementshoofd en de raad van 

opleidingscoördinatoren de opdrachtenverdeling voor het volgend academiejaar uit. Die wordt ter bespreking 

voorgelegd aan het departementaal onderhandelingscomité. In juli beschikken de lectoren in principe over de 

opdracht voor het volgend academiejaar hoewel hierin nog wijzigingen kunnen voorkomen onder invloed van de 

inschrijvingen van nieuwe studenten. Toch wordt zoveel mogelijk naar stabiliteit in de opdrachttoewijzing 

gestreefd. De krapte op de arbeidsmarkt en de financiële beperkingen vormen een hinderpaal bij het 

personeelsbeleid. Dit blijkt uit een aantal aangehaalde problemen:  

- door de krapte op de arbeidsmarkt is het soms moeilijk de gepaste technologische profielen te vinden;  

- deskundigheids- en ervaringsoverdracht bij pensionering is moeilijk te realiseren omdat het financieel, 

onmogelijk is om nieuwe lectoren dubbel te laten lopen met uitstromende collega's; 

- langdurige bijscholing in een bedrijfscontext is onmogelijk omwille van de krappe personeelsbezetting. 

 

Samenwerking met bedrijven levert geen noemenswaardige derde geldstroom op. Wel kunnen hierdoor 

eventueel werkingsmiddelen van laboratoria worden betaald. Personeelsleden kunnen slechts vrijgesteld worden 

voor projectmatig onderzoek op basis van goedgekeurde projecten.  

 

De begeleiding van beginnende lectoren verbeteren was een actiepunt van de werkgroep Kwaliteitszorg 

gedurende het academiejaar 2007-2008 Er werd een draaiboek algemene rondleiding en onthaaldocumenten 

opgesteld: algemene en praktische informatie over de werking van de hogeschool, het organogram van de 

hogeschool, het functieprofiel onderwijzend personeel, de opdrachtverklaring, strategische doelstellingen en 

actiepunten van het departement, veiligheidsvoorschriften en rol van lector bij evacuatie van lokalen, 

samenstelling van comités en raden, bijscholing, belangrijke documenten (zoals woon-werk-verkeer, 

verzekeringen, informatie over de werking van de bibliotheek, een introductie in de elektronische leeromgeving 

TOLEDO, toelichting en gedetailleerde informatie over het invullen van studie informatiedocumenten (SID). 

Beginnende lectoren worden opgevangen door vakcollega's. Een stimulerend effect gaat uit van vaklokalen zoals 

het vaklokaal Mechanische ontwerp- en productietechnologie en Algemene Vakken waar op een informele manier 

lectoren elkaar coachen.  

 

De gesprekken met de commissie toonden aan dat bij de lectoren een algemene graad van tevredenheid heerst, 

wat ook tot uiting komt in de personeelsevaluatie. Ook de afgestudeerden wisten de goede samenhang van het 

lectorencorps te waarderen. De betrokkenheid van personeelsleden bij de onderwijskundige en organisatorische 

ontwikkelingen van het departement blijkt uit de grote deelname aan de officiële organen zoals 

opleidingsvergaderingen, academische raad en medezeggenschapsorganen, maar ook uit de participatie aan 

verschillende werk- en projectgroepen.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Hoewel het formele karakter van de personeelsevaluatie goed geregeld is, meent de commissie dat 

functionerings- en planningsgesprekken, vooral voor beginnende lectoren, systematischer kunnen worden 

gevoerd. 

 

De realisatie van het competentiegericht onderwijs vanuit een globale opleidingsvisie kan verbeterd worden door 

te onderzoeken hoe de bevoegdheden van de opleidingscoördinator kunnen uitgebreid worden. Om de opleiding 

als een eenheid uit te bouwen meent de commissie dat een 30 %-opdracht voor de opleidingscoördinator te krap 

is. 

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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

 

Het zelfevaluatierapport vermeldt de deskundigheid bij het personeelscorps in volgende domeinen: 

- automatisering (elektropneumatica; Industriële hydraulica en PLC); 

- productietechnieken; 

- ontwerptechniek; 

- meettechniek en materialenkennis; 

- matrijzenbouw; 

- aandrijftechniek.  

 

Doordat eindwerken in nauwe samenwerking met bedrijven worden gemaakt actualiseert de lector zijn 

deskundigheid in een bedrijfscontext. Lectoren nemen ook deel aan bijscholingen die door de bedrijvenwereld 

worden georganiseerd of spijkeren hun deskundigheid bij door zelf op te treden als lesgever voor bijvoorbeeld 

vormingsorganisaties als Syntra, het vormingsinstituut voor KMO en bedrijven.  

 

De commissie apprecieert dat, ondanks de financiële beperkingen, de opleiding een bijdrage verleent aan een 

belangrijke strategische doelstelling van de hogeschool, namelijk kennisvalorisatie door het vertalen van kennis in 

praktische vorming en praktische innovatie. Dit gebeurt onder meer door participatie aan de activiteiten van het 

interdisciplinair labo NCU (Non Contact Ultrageluid). Het is opgericht in 1997 met beperkte eigen middelen en 

kon, voornamelijk door projectsubsidies van het HOBU-fonds, het huidige TETRA-fonds van het IWT (Instituut 

voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie), zijn werking verder uitbouwen. Daarbij 

komen sinds 2005 via de hogeschoolenveloppe voor de professionele bacheloropleidingen ook de middelen voor 

projectmatig wetenschappelijk onderzoek). De commissie nam kennis van een zevental onderzoeksprojecten 

sinds 2002, van de  acht afstudeer- en projectwerken die sinds 2002 zijn ingediend, alsook van een vijftiental 

publicaties van lectoren/onderzoekers in dit verband. Daarnaast werden ook nog enkele kleinere 

studieopdrachten voor bedrijven gedaan.  
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Ook via het HEXAPOD-project, waarvoor eveneens een TETRA-fonds aanvraag is ingediend, leveren lectoren 

van de opleiding mechanisch ontwerp- en productietechnologie een bijdrage aan kennisvalorisatie.  

Een interessant initiatief leek de commissie de oprichting in het academiejaar 2008-2009 van een regionaal 

expertisecentrum "Ontwerp- en productietechnologie", verbonden aan het departement Technologie en 

informatica van de hogeschool. Het centrum specialiseert zich in zowel productontwerp als werktuigbouwkundig 

ontwerp en wil bijdragen tot een gestroomlijnd digitaal ontwerp- en productieproces. Het centrum bestudeert 

daarenboven innovatieve technologieën (“Rapid Prototyping”, Parallele Kinematische Systemen …) en zoekt naar 

toepassingsgerichte optimalisering en maakt die technologieën bekend bij bedrijven in de regio via bijscholing.  

 

Gesprekken met het personeel maakten duidelijk dat er ruime mogelijkheden zijn tot professionalisering. 

Aanvragen worden goedgekeurd en personen worden vrijgesteld indien het organisatorisch mogelijk is. De 

commissie nam kennis van de format van een professionaliseringsdossier, dat ook een zelfevaluatie van de eigen 

professionaliseringsactiviteiten bevat. Het professionaliseringsdossier is een element bij het 

functioneringsgesprek. Een belangrijke rol hierin speelt de werkgroep Vorming, Training en Opleiding, onder 

leiding van een centraal vrijgestelde verantwoordelijke. De commissie nam kennis van de beleidsnota van deze 

werkgroep aangaande de professionalisering in de Hogeschool. De werkgroep organiseert een tweejaarlijks 

behoeftenonderzoek en onderzoekt de effectiviteit van de navorming. De werkgroep organiseert interne 

bijscholingen en de jaarlijkse residentiële tweedaagse waarin intensief onderwijskundige thema's aan bod komen 

en waar “good practices” uit de verschillende departementen van de hogeschool via werkwinkels worden 

voorgesteld. Het departementshoofd is jaarlijks aanwezig met een 15 à 20 collega's uit het departement. Voor het 

het administratief en technisch personeel zijn er specifieke opleidingen door de werkgroep voorzien, of externe 

opleidingen , zoals een cursus rondom brandveiligheid, EHBO, werken met administratieve beheerssystemen 

zoals het studentenadministratiesysteem Bamaflex.  

 

Elk personeelslid stelt per gevolgde bijscholing een bijscholingsfiche op. Op basis hiervan wordt een 

navormingsdatabase gevoed waaruit een overzicht kan getrokken worden van de gevolgde bijscholingen per 

opleiding. Hieruit kon de commissie opmaken dat personeelsleden uit de opleiding in de voorbije jaren regelmatig 

deelnamen aan bijscholingen. Uit het gesprek met het personeel bleek ook een sterk ownership van de 

professionaliseringsgedachte naar het eigen vak toe. Het zelfevaluatierapport vermeldt een aantal domeinen 

waarop kennis werd opgedaan: elektronische meettechniek (“signal processing”), elektrometrie, microcontrollers, 

lineaire geleidingen, CAD en aanmaak van mechanische onderdelen (incl. CAM) en geautomatiseerde systemen. 

Nog andere vaardigheden situeren zich op het vlak van de ontwikkeling van hard- en software voor sturingen en 

hebben vaak een multidisciplinair karakter: 

- ontwerp van elektronische schakelingen; 

- inzicht in en selectie van geschikte componenten; 

- print-layout met moderne CAD software; 

- ontwerptechniek voor superheterodyne versterkers en low-noise schakelingen; 

- ontwerp en realisatie van een schakelkast; 

- ontwerpen van een grafische user interface (GUI); 

- software ontwikkeling met C++ en C++ Builder; 

- schrijven van communicatieprotocollen.  

 

Daarnaast is er ook de verhoogde expertise op het vlak van ultrasoon testen zelf, belangrijk in het licht van de 

cursussen materiaalonderzoek ten behoeve van de studenten Mechanische ontwerp- en productietechnologie.  

 

Het departement ontwikkelt geen systematische inzet van gastprofessoren. Wel worden er soms externe sprekers 

uitgenodigd om voor personeel en/of studenten een bepaald thema te belichten bv. naar aanleiding van de Dag 

van de Veiligheid, of rondom onderwerpen zoals intellectueel eigendomsrecht en lineaire aandrijftechniek. Het 

programma van de Dag van de Veiligheid die op 5 februari 2009 aan de hogeschool werd ingericht vermeldt 

namen zoals Vinçotte, Siemens, Rockwell Automation, Eandis e. a. Een andere vorm van externe inbreng zijn de 

onderwijsopdrachten in het kader van Erasmus. Voor het hele departement gaat het om twee bezoekende 

lectoren en zeven uitgaande lectoren in 2005-2006, één bezoekende lector en negen uitgaande lectoren in 2006-

2007, en één bezoekende en twee uitgaande lectoren in 2007-2008. Tot hiertoe richtten deze 
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uitwisselingsprojecten zich meer op andere opleidingen binnen het departement dan op de opleiding  

Mechanische ontwerp- en productietechnologie. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Ondanks de financiële beperkingen raadt de commissie toch in het HRM-beleid aandacht te hebben voor de 

deskundigheids- en ervaringsoverdracht bij pensionering.  

Deelname aan internationale lectorenmobiliteit kan de positionering van de opleiding in internationaal perspectief 

ten goede komen.  

 

 

 

 

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: 

 

De opleiding doet voor de administratieve ondersteuning beroep op de diensten van het departement (6,55 

voltijdse eenheden, bestaande uit een econoom-boekhouder, een onthaalreceptioniste, twee personen voor het 

studentensecretariaat, een rotariaatbediende). Eén persoon is voor 30 % rechtstreeks toegewezen aan de 

opleiding. Voor technische ondersteuning kan de opleiding terecht bij de technische dienst van het departement 

(3,5 voltijdse eenheden). Het departement heeft in het totaal 59 voltijdse eenheden in dienst waarvan 4,49 voor 

de opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie. Het gaat hier over voltijdse opdrachten die in 

realiteit over meerdere hoofden (19 personen) verspreid zijn. Van die 19 personen zijn er 15 voltijds en vier 

deeltijds. Het gaat om 18 personen met het statuut van lector en één persoon met het statuut van praktijklector. 

13 van hen zijn mannen en zes zijn vrouwen. 14 zijn vast benoemd en vijf tijdelijk. Zij hebben naast de 

opdrachten in de opleiding Mechanische ontwerp- en productietechnologie andere opdrachten in het departement 

of de hogeschool. De student-lectorratio bedraagt 13,8.  

 

Wat de leeftijdsstructuur betreft zijn er drie personeelsleden jonger dan 30 jaar, twee tussen 30 en 39 jaar, zes 

tussen de 40 en 49 jaar, zeven tussen de 50 en 59 jaar. Hieruit blijkt dat de eerstvolgende jaren een langzame 

maar zekere vervanging door jongere krachten te verwachten is.  

  

Op 1 juni 2008 was het team Projectmatig wetenschappelijk onderzoek van het departement samengesteld uit de 

volgende medewerkers met onderstaande competenties: 

- 1 coördinator-projectleider met het diploma: dr. in de Wetenschappen; 

- 3 wetenschappelijk medewerkers met het diploma industrieel ingenieur  Elektronica; 

- 1 wetenschappelijk medewerker met het diploma industrieel ingenieur  Mechanica; 

- 1 wetenschappelijk medewerker met het diploma doctor burgerlijk ingenieur Elektronica; 

- 1 wetenschappelijk medewerker met het diploma burgerlijk ingenieur Toegepaste Materiaalkunde.  

- Al deze personen vervullen naast hun onderzoeksopdracht ook nog les- of coördinerende taken.  

 

De werklast was tijdens de gesprekken met lectoren een steeds weerkerend onderwerp. Zo nemen nieuwe 

werkvormen zoals opdrachtgericht werken bij taal- en de communicatieve vakken, peer assessment, projectwerk, 

gebruik van de digitale leeromgeving meer tijd in beslag dan de beproefde werkvormen. In dat verband was de 
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commissie verwonderd dat voor een aantal basisvakken toch met kleine klasgroepen wordt gewerkt. De lectoren 

wezen op de vele voordelen voor de opvolging van de studenten. De commissie had de stellige indruk dat, 

ondanks de werklast, zowel het onderwijzend als het administratief en het technisch personeel tevreden was met 

de loopbaan.  

 

Door gebrek aan voldoende middelen om eigen personeel hiervoor aan te trekken wordt het monitoraat 

uitbesteed aan een externe organisatie, het Vrij Instituut voor Volwassenenonderwijs Kortrijk, dat op dezelfde 

campus gevestigd is.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert een personeelsplan uit te werken in verband met nakende pensionering gedurende de 

volgende jaren.  

 

 

 

 

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:  goed 

facet 3. 3, kwantiteit personeel:   voldoende  

 

is de commissie 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: goed  

 

 

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

 

De opleiding is een kleine opleiding die echter ten volle profiteert van de goede inbedding in de globale 

infrastructuur waardoor de middelen van het departement optimaal worden benut. De commissie kon dit 

vaststellen tijdens het bezoek aan de fraaie centrale nieuwbouw, Forum genaamd, met een ruim open 

bibliotheek/studielandschap, een goed uitgeruste cyberroom en een aantrekkelijke bistro. Restaurant en 

ontmoetingsruimten zijn aangenaam en uitnodigend. Tijdens het bezoek aan de laboratoria werd uitvoerig uitleg 

gegeven door de verantwoordelijke lectoren over de aanwezige apparatuur en het gebruik ervan in het kader van 

onderwijs: onderzoek en/of dienstverlening. Zo werden achtereenvolgens bezocht: in een recent nieuw gebouw 

(VHTI C) de onderzoekscel NCU, het labo automatisering (hydraulica, elektropneumatica en PLC). Verder in blok 

A: het serverlokaal van het departement , en in blok B: het labo productietechnologie en het expertisecentrum 

ontwerp en productie, het lab lastechniek, het opleidingslokaal, het lab engineering, het lab meettechniek en 

materiaalonderzoek, de technologieklas en vergaderzaal.  

 

De bibliotheek doet dienst voor de vier departementen van de campus Kortrijk. In de bibliotheek kreeg de 

commissie uitleg bij de collectie en de opgestelde eindwerken door een bibliothecaris die voor het departement is 

vrijgesteld en die instaat voor de collectie van het departement en voor de dienstverlening aan studenten en 

lectoren. Via consortiumvorming in de schoot van Elektron vzw beschikt de bibliotheek over een toegang tot een 

heel aantal elektronische wetenschappelijke databanken zoals IEEE, Web of Knowledge, Elsevier Science Direct. 

Binnen de associatie K.U.Leuven is een globaal beleidsplan voor de bibliotheken van de associatie opgesteld. In 

dat kader zal de bibliotheek in de loop van het academiejaar 2009-2010 ingeschakeld worden in het LIBIS-

elektronisch bibliotheeknetwerk waartoe alle bij de associatie K.U.Leuven behorende bibliotheken en een groot 

aantal Belgische en buitenlandse bibliotheken en documentatiecentra zijn aangesloten. Het beleidsplan van de 

bibliotheek is er ook op gericht het gebruik van vak- en wetenschappelijke literatuur te verbeteren via de 

ontwikkeling van informatievaardigheden bij lectoren en studenten.  

 

Elk leslokaal beschikt over een bord, een overheadprojector en een projectiescherm. Pc-voorzieningen en Wifi-

draadloos netwerk is ruim voorhanden. Naast de centrale servervoorzieningen beschikt het departement over een 

eigen serverruimte die professioneel beheerd wordt met inzet van de eigen deskundigheid en van de eigen ict- 

diensten van de hogeschool. Hierdoor wordt de bedrijfszekerheid en de kwaliteit van het netwerk erg verbeterd.  

 

De labo's zijn goed tot zeer degelijk uitgerust. Er werd uitleg verschaft over de apparatuur die vaak in 

samenspraak met bedrijven is aangeschaft. De commissie bezocht ook de lectorenkamer en het bureeltje voor de 

groep lectoren algemene vakken voorzien van desktopcomputers en laptops.  

 

Tijdens het gesprek met de personeelsleden van de technische dienst kwam tot uiting dat er bij de aanschaf van 

apparatuur vrij veel wordt uitgespaard omdat een aantal opstellingen zelf zijn ontwikkeld. De investeringen in 

veiligheids- en risicoanalyse en de aanpassingen als gevolg daarvan wegen financieel zwaar door. Er is 

voldoende aandacht voor veiligheid en hygiëne. Het administratief en technisch personeel heeeft een cursus 
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brandveiligheid gevolgd. De EHBO-post bevindt zich op het secretariaat van het departement. Verschillende 

personeelsleden hebben een EHBO-opleiding gevolgd.  

 

De studentenfaciliteiten staan hoofdzakelijk onder het beheer van de vzw STUVO FONDS KATHO. Op de 

campus is een studentenrestaurant voorzien en een studentenruimte met verschillende 

ontspanningsmogelijkheden. De affiches in de gemeenschappelijke studentenruimten gaven blijk van een rijk 

socio-cultureel activiteitenaanbod. De campus is niet in het stadscentrum zelf gelegen, maar in de regio groot-

Kortrijk is er gratis busvervoer voor studenten. Bij de vzw Mobiel kunnen fietsen heel goedkoop worden ontleend.  

 

Om het sociaal contact tussen de lectoren te bevorderen is er een mooi uitgeruste bar na de werkuren 

beschikbaar. De lectorenfaciliteiten bestaan o. a. uit een afgesloten parking, werkkledij, een kopiekaart e. a. Voor 

elke lector is een jaarlijkse ict-kostenvergoeding van € 100,00 voorzien.  

 

De hogeschool werkt volgens het principe van het unitmanagement waarbij elk departement een unit voorstelt. 

Elk jaar dient het departement een begroting in. Op basis van een allocatiemechanisme dat hoofdzakelijk is 

gebaseerd op het aantal studenten wordt een bedrag uitgekeerd aan het departement voor de globale 

huisvestingskosten, de opleidingsbegrotingen, middelgrote investeringen en lonen van contractuelen. Voor 

grotere investeringen kan op basis van een projectaanvraag een speciale investering worden goedgekeurd door 

het hogeschoolbestuur. Materiaalaankoop voor de HEXAPOD werd als voorbeeld gegeven. De 

opleidingscoördinator vertelde dat de responsabilisering van de middelen op departements- en opleidingsniveau 

mee bijdraagt tot het goed gebruik van apparatuur.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Het rendement van de elektronische databanken kan sterk verhoogd worden door het aanbieden van 

thuistoegang voor studenten en lectoren (voor zover licentieregelingen dit mogelijk maken).  

 

De commissie moedigt de opleiding aan om continu aandacht te blijven besteden aan de modernisering van de 

voorzieningen, zoals trouwens ook voorzien in de Visietekst van de opleiding.  

 

 

 

 

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: voldoende 

 

 

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

 

Voor informatie over de opleiding wordt het departement ondersteund door een centrale communicatiedienst. De 

commissie kon een aantrekkelijke folder inzien waarin de opleiding wordt voorgesteld. Een abituriënt en iedere 

geïnteresseerde kan informatie over de opleiding inwinnen via de websitepagina’s van de opleiding die door een 

lector van de opleiding wordt onderhouden. Verder zijn er de KISS-dagen (Kwalitatieve Informatie in verband met 

Studiekeuze voor Studenten), een initiatief van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, de Katholieke 

Hogeschool Brugge-Oostende en de KULAK en in de toekomst ook de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Die 

dagen worden ingericht in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. De opleiding is vertegenwoordigd met een stand op 
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de SID-in's. Verder zijn er de klassikale bezoeken aan het departement, de Open Campus Dagen, de 

abituriënten-infodag. De lectoren vertelden dat zij erg betrokken zijn bij die informatiemomenten omdat zij op die 

manier zelf ook informatie opdoen over de kwaliteit en de motivatie van de instromende studenten. De 

abituriënten worden objectief voorgelicht over de relatie tussen vooropleiding en slaagkansen, maar eveneens 

wordt gezegd dat verbetering van leerhouding en motivatie veel kan helpen. Voor studenten die minder goed 

scoren op wiskunde wordt al de mogelijkheid van een oriënteringstest wiskunde voorgesteld. Tijdens de 

informatiemomenten op de campus gebeuren ook rondleidingen door studenten.  

 

De commissie kon de verschillende documenten inzien die aan studenten bij inschrijving worden overhandigd: 

een uitgebreide onthaalbrochure voor nieuwe studenten (Wegwijzer VHTI), een studie-informatiegids, het 

onderwijs- en examenreglement, een interessante bundel met vragen en antwoorden over het examenreglement, 

een document Gedragslijn ICT voor studenten. De commissie had ook toegang tot TOLEDO waarop een cursus 

Ad Valvas ter beschikking is met informatie over afwezige lectoren, studiebezoeken, gevonden voorwerpen en 

allerlei aankondigingen. Via het internet kan TOLEDO van thuis uit door studenten en lectoren geraadpleegd 

worden. Op TOLEDO staan ook de studie-informatiedocumenten (SID). De commissie kon vaststellen dat de 

aangeboden informatie volledig is en bruikbaar voor de studenten.  

 

Uit de documenten en de gesprekken kon de commissie vaststellen dat er op verschillende wijze aandacht is voor 

begeleiding van de studenten. De lector vormt de eerste schakel via zijn didactisch handelen en de bereidheid tot 

het geven van extra uitleg buiten de lessen en de tussentijdse evaluaties. Voor de vakken wiskunde, fysica, 

chemie, elektriciteit, elektronica en mechanica worden monitoraten ingericht. Verder zijn er panelgesprekken voor 

eerstejaarsstudenten over studeren in het hoger onderwijs, de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

leerstijlanalyse (volgens de typologie van Vermunt), de betrokkenheid van studenten bij examenplanning, 

contactmoment met feedback over de examens waarop ook ouders kunnen aanwezig zijn, de ombudsman of de 

studentensecretaris van het departement.  

 

Speciale aandacht gaat naar de begeleiding van studenten die in het kader van de flexibilisering een persoonlijk 

deeltraject willen volgen. Er wordt een gezamenlijk informatiemoment georganiseerd over de te volgen procedure. 

Dan volgt een persoonlijk gesprek met de opleidingscoördinator die tevens trajectbegeleider is, een 

studiecontract met het afwijkend traject wordt opgesteld en een portfolio wordt opgemaakt met afspraken met de 

betrokken lectoren. Hierdoor wordt de student geresponsabiliseerd voor zijn studietraject. Tijdens het persoonlijk 

gesprek wordt gekeken naar de haalbaarheid en worden een aantal remmen ingebouwd om mislukkingen te 

vermijden. De personeelsleden belast met het studentensecretariaat proberen via het 

studentenadministratiesysteem Bamaflex het systeem zoveel mogelijk te documenteren en beheersen en krijgen 

hiervoor bijscholing. Voor problemen met samenvallen van lestijden wordt getracht om oplossingen te zoeken. De 

bijkomende werklast is hoog, maar haalbaar. Afgestudeerden benadrukten de goede begeleiding bij de 

trajectbegeleiding en studieadvies.  

 

Omwille van het kleine studentenaantal verloopt de studiebegeleiding eerder informeel. Door de kleine 

klasgroepen kunnen individuele problemen snel gedetecteerd worden. Eerstejaarsstudenten worden voor 

studieproblemen doorverwezen naar de opleidingscoördinator, het studentensecretariaat of voor kennistekorten 

naar de monitoraten. Inschrijvingen voor de monitoraten zijn vrijblijvend en moeten gebeuren bij het begin van het 

academiejaar. Bij de feedback over de eerste examens wordt nog eens gewezen op de monitoraten waarna 

studenten bij het begin van het tweede semester nog kunnen inschrijven. De commissie stelt vast dat de 

monitoraten niet in huis maar extern worden ingericht. Het gaat om een departementale beslissing die ingegeven 

is vanuit een praktische overweging namelijk de te hoge werkdruk van eigen lectoren en de onmogelijkheid om 

zelf bijkomend personeel aan te werven. De externe instelling VIVO, een Centrum voor Volwassenenonderwijs, 

organiseert de monitoraten wel los van het eigen aanbod en doet daarbij gedeeltelijk beroep op lectoren van de 

opleiding zelf. De monitoraten worden ook in het departement en zoveel als mogelijk overdag binnen het normale 

weekrooster ingericht. Studenten zitten dus niet in groepen waarbij andere studenten zitten zodat ingespeeld kan 

worden op typische problemen eigen aan het hoger onderwijs. De commissie maakt een kanttekening bij het feit 

dat de monitoraten extern worden ingericht. Volgens de lectoren is er een goede interactie met betrekking tot de 
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inhoud van de monitoraten. Zij merkten ook op deze manier een meerwaarde doordat eenzelfde problematiek 

door een andere persoon wordt benaderd. De student wordt niet direct gestigmatiseerd door de lector die gaat 

evalueren. 

 

De commissie merkte tijdens het gesprek met studenten en afgestudeerden dat zij de laagdrempeligheid, directe 

toegang tot lectoren en studentensecretariaat en de kleine klasgroepen sterk waarderen, maar dat er het risico 

bestaat dat structurele problemen niet of te weinig aan bod komen. De commissie is de mening toegedaan dat 

het bij de eerstejaarsstudenten, en zeker tijdens het eerste semester, beter is dat de lectoren zelf initiatief nemen 

tot opvolging en begeleiding. Zwakke studenten kenmerken zich door geen hulp te vragen.  

 

Wanneer studenten afhaken probeert de opleiding via een exitgesprek de oorzaak te achterhalen door middel van 

een korte checklist met vragen. Als grootste reden wordt aangehaald dat de studenten de stap naar het hoger 

onderwijs hebben onderschat. Er is een duidelijke correlatie vastgesteld met de vooropleiding. Studenten uit het 

technisch secundair onderwijs, richting industriële wetenschappen, hebben duidelijk meer kans op slagen dan 

studenten uit een richting elektriciteit. Sommige studenten nemen de studies niet erg serieus op. Dit wordt ook 

bevestigd door het studentensecretariaat. In die gedragsattitudes groeien de studenten sterk naar het derde jaar 

toe. Het personeel heeft de indruk dat ook het contact met het bedrijfsleven hierop een gunstige invloed heeft.  

 

STUVO KATHO vzw staat in voor de studentenvoorzieningen, zowel op het materiële vlak als voor de 

psychosociale begeleiding. Een student die individuele begeleiding wenst kan beroep doen op een van de twee 

studentenpsychologen. STUVO richt ook een aantal groepstrainingen in rondom thema's als faalangst, training in 

assertieve vaardigheden, relaxatietraining, sollicitatietraining, mindfullness, timemanagement. Via TOLEDO biedt 

STUVO ook een elektronische cursus studievaardigheden aan.  

 

Het departementaal studentensecretariaat bestaat uit de studentensecretaris en de ombudspersoon: zij staan in 

voor de departementale studentenbegeleiding en studieadvies. Het studentensecretariaat is van maandag tot 

vrijdag toegankelijk. Zij vormt de draaischijf tussen individuele studenten en de STUVO voor problemen die 

gemeld worden door de studenten zelf, de opleidingscoördinator en/of lectoren. Het studentensecretariaat neemt 

deel aan het coördinatorenoverleg voor structurele problemen zodat er een rechtstreekse lijn is naar een 

bestuursorgaan van het departement. Uit het gesprek met de studentenvertegenwoordigers bleek echter dat zij 

proberen de problemen zo dicht mogelijk bij de studenten op te lossen. Zij hebben ook een rechtstreeks contact 

met de klasvertegenwoordigers. De drukte voor de ombudspersoon situeert zich vooral rondom de examens. 

Meestal worden oplossingen voor ziekte, uitstel van examens pragmatisch geregeld door contact met de 

administratieve medewerkers en de lector.  

De commissie waardeert de betrokkenheid van het administratief personeel bij de studieloopbaan van de 

studenten. Het onthaal is vaak het eerste contactpunt en zij vervullen een rol als doorverwijzing naar lectoren of 

andere diensten in het departement. Zij behandelen ook veel vragen van beursstudenten.  

Tijdens het bezoek werd de begeleiding van inkomende en uitgaande Erasmus-studenten toegelicht door de 

departementale coördinator Internationalisering die voor 30 % is vrijgesteld. Alle inkomende studenten volgen het 

programma voor inkomende studenten dat door de dienst internationalisering wordt georganiseerd. Het 

programma bestaat uit drie cursussen: Intensive Dutch course, Focus on Europe en “Global Issues of the 21st 

Century”. De commissie kon de onthaalbrochure "Guide for Erasmus students” inzien. De accommodatie voor 

inkomende studenten wordt geregeld door een medewerker van de hogeschooldienst Internationalisering. Het 

sensibiliseren van de eigen studenten gebeurt door het organiseren van infosessies (powerpoint presentatie in 

bijlage bij het zelfevaluatierapport) met de voorstelling van de verschillende mogelijkheden voor de mobiliteit en 

getuigenissen van ex-Erasmusstudenten. Alle studenten kunnen de infobrochure (in bijlage bij het 

zelfevaluatierapport) consulteren op TOLEDO “VHTI internationaal”. Potentiële Erasmusstudenten worden 

gescreened op basis van hun motivatie en hun studieresultaten. Uitgaande studenten volgen ook verplicht het 

keuzevak “Global Issuess of the 21st Century”. De hogeschool heeft met het IEKS PLUS-project de bedoeling 

een Internationale Ervaring voor elke KATHO Student aan te bieden. Voor de opleiding Mechanische ontwerp- en 

productietechnologie slaagt zij daarin evenwel vooralsnog niet voor wat de internationale studentenuitwisseling 

betreft. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De opleiding kan nog werken aan een intensievere en sterker gestructureerde aanpak van de studiebegeleiding 

in het eerste jaar.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de kwaliteitsbewaking van het proces van studiebegeleiding.  

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4. 1, materiële voorzieningen:   goed 

facet 4. 2, studiebegeleiding:   voldoende 

 

 

is de commissie 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: 

 

De interne kwaliteitszorg wordt centraal aangestuurd en bestaat uit enerzijds het kwaliteitszorgsysteem zelf en 

anderzijds het evaluatiesysteem. Voor het kwaliteitszorgsysteem wordt gebruikt gemaakt van het PROZA-EFQM-

model. Om de drie à vier jaar is er een hogeschoolbrede PROZA-meting voor de eerste vier aandachtsgebieden 

van het EFQM-model (leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen). Voor de aandachtsgebieden 

5 tot 9 (personeelstevredenheid, klantentevredenheid, impact op de maatschappij, resultaten) worden de 

metingen departementaal uitgevoerd in functie van de opmaak van het zelfevaluatierapport. Op hogeschool- en 

departementaal vlak worden op basis van de PROZA bevragingen en diepte-interviews de prioriteiten vastgelegd 

door enerzijds het directiecomité en anderzijds de coördinatorenraad na toetsing in de departementale raad. Om 

de prioriteiten uit te werken wordt door de hogeschool gewerkt aan de ontwikkeling van een knipperlichtenmodel. 

Het wordt gekenmerkt door stuur- en kengetallen. Indien een gesteld kwaliteitsdoel niet wordt bereikt gaat een 

knipperlicht branden. De knipperlichten geven een bijkomende rangorde aan de prioriteiten. Volgende 

voorbeelden van knipperlichten werden gegeven: het percentage studenten dat nog werkloos is zes maanden na 

het afstuderen, de cursuswaardering, het ziekteverzuim, de participatiegraad aan vormingsinitiatieven.  

 

Vanuit het EFQM/PROZA-model werd in samenwerking met andere hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen de 

vertaalslag gemaakt in functie van de accreditatiekaders. Dit resulteerde in concordantietabellen tussen de vijf 

(groei)-fasen van EFQM/PROZA en de operationele doelstellingen in het zelfevaluatierapport.  

  

Volgens de commissie is de aanpak in verband met kwaliteitszorg op hogeschoolvlak prima te noemen. De 

commissie peilde wel naar het ownership van kwaliteitszorg in de opleiding zelf. Hiervoor werd verwezen naar de 

werking van de departementale werkgroep kwaliteitszorg met daarin een vertegenwoordiger uit elke opleiding en 

een vertegenwoordiger van de algemene vakken. De commissie kreeg inzage in de verslagen van die werkgroep. 

Telkens terugkerende agendapunten zijn onder meer de bespreking van de bevragingen en de bespreking van 

visitatierapporten en verbeterpunten. De verbeterpunten worden opgenomen in een departementaal onderwijs- 

en kwaliteitsplan met een aanduiding van een fasering van de realisatie per academiejaar. De realisatiegraad 

wordt bepaald door de coördinatorenraad. Voor elk verbeterpunt wordt een overzicht bijgehouden onder de vorm 

van PDCA-cycli met daarop de initiatieven en de evolutie van het verbeterpunt. De bevragingen, meetresultaten 

en de verslagen van de departementale werkgroep Kwaliteitszorg worden ook besproken in de departementale 

raad en in de opleidingsraad. Het  zelfevaluatierapport en de bijlagen bevatten de resultaten van bevragingen 

(2006-2007) met betrekking tot personeelstevredenheid, studententevredenheid, bevragingen van het werkveld 

en van de alumni.  

 

Het meetmanagement wordt centraal gestuurd door een meetmanager. Zijn taak bestaat erin erover te waken dat 

metingen niet leiden tot continue koorts binnen de organisatie via een planning van bevragingen en metingen. Hij 

bewaakt ook de gebruikte methodieken. Als voorbeeld werd de studietijdmeting aangehaald: paarsgewijze 

vergelijking bleek niet de goede methode voor kleine groepen. De hogeschool is nu overgestapt op een methode 

van schatten achteraf. Daardoor kon de representativiteit en de validiteit van de metingen worden verhoogd. De 

resultaten geven aanleiding tot aanpassing van de curricula. Op die manier ontstaat een gesloten PDCA-circuit.  
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De commissie bevestigt dat de hogeschool voldoet aan de decretale verplichtingen om de kwaliteit te bewaken: 

er worden periodieke bevragingen georganiseerd op diverse terreinen aangaande het onderwijs en de 

onderwijsorganisatie en met relevante doelgroepen. In het jaarverslag wordt daarover gerapporteerd. Toch meent 

de commissie dat op het niveau van de opleiding nog een hele weg is af te leggen vooral op het vlak van de 

kwaliteitsborging. Het groeimodel is er in elk geval al wel.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om meer aandacht te hebben voor de kwaliteitsborging in de opleiding.  

 

De meerwaarde van het knipperlichtenmodel kan verhoogd worden door het af te stemmen op de streefdoelen 

van de opleiding.  

Er kan nog vooruitgang worden geboekt door een explicietere en meer coherente evaluatie van het 

onderwijsgebeuren.  

 

 

 

 

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: voldoende 

 

 

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

 

Het  zelfevaluatierapport vermeldt een groot aantal verbeterpunten uit het verleden met aanduiding van het 

niveau van realisatie, gaande van nihil, initiatie, adoptie, implementatie tot incorporatie. De meeste situeren zich 

op het niveau van implementatie en incorporatie.  Het  zelfevaluatierapport vermeldt ook een aantal streefdoelen 

naar de toekomst toe die worden opgenomen in drie plannen: het onderwijs ontwikkelingsplan op 

hogeschoolniveau, het departementaal onderwijsontwikkelingsplan en het departementaal Onderwijs- en 

Kwaliteitsplan. In dat laatste zijn de verbeterpunten die resulteren uit de diverse bevragingen en metingen sinds 

2003-2004 opgenomen. Het departementaal onderwijs- en kwaliteitsplan heeft als doel verbeterprojecten beter te 

kunnen prioriteren en systematischer opvolgen. De in het zelfevaluatierapport opgenomen doelstellingen voor 

2007-2008 zijn volgens de commissie nogal breed en eerder kwalitatief geformuleerd.  

De departementale cel Kwaliteitszorg telt onder meer een vertegenwoordiger van de opleiding. Hij is eigenaar van 

een aantal verbeterpunten en verzorgt mede de communicatie tussen het departement en de opleiding. De 

commissie stelt vast dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan een opmerking van de vorige visitatie. Er is nu 

een structuur aanwezig van kwaliteitszorg binnen de opleiding. Aan andere opmerkingen van vorige visitatie werd 

eveneens gewerkt:  

- betere informatie aan personeel in verband met veiligheid en preventie,  

- brede communicatie voor het opstellen van het visitatierapport,  

- beschikbaarheid van beamers,  

- gemeenschappelijke deliberatiecriteria,  

- zelfstudie en zelfwerkzaamheid van studenten bevorderen via het Geïntegreerd Project in het derde jaar, 

- participatie aan IWT-projecten.  
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Tijdens de gesprekken werden nog een aantal verbeterpunten besproken: 

- Er werd eenzelfde document ontwikkeld voor de beoordeling van stage en eindwerk over de verschillende 

opleidingen heen, zodat iedere lector op dezelfde manier met hetzelfde instrument gaat evalueren. 

- De eenvormigheid van de studentenbevraging over de zelfevaluatie van de lectoren werd gerealiseerd via 

een elektronisch formulier dat ter beschikking staat op TOLEDO. Het formulier bestaat uit een centrale 

vragenlijst die door lectoren kunnen gebruikt worden in functie van de eigen evaluatie. Indien een facet sterk 

onvoldoende scoort kunnen de vragen uitgeklapt worden in deelvragen. De lector houdt zijn eigen 

zelfevaluatiesysteem bij en dat wordt besproken naar aanleiding van de vijfjaarlijkse evaluatie.  

- Er werd uitvoerig ingegaan op de problematiek van studietijdmeting waarvoor een verbeterde en 

elektronische methodiek en procedure werd uitgewerkt (via METIS).  

 

Uit de gesprekken bleek dat de opleiding erg veel belang hecht aan de Visietekst 2006 die een antwoord wil zijn 

op de vraag waar de opleiding naartoe wil. Hierin zijn een aantal verbeteracties en een stappenplan geformuleerd 

zoals het opfrissen van het labo productietechnologie; de uitbouw van een CAM-lokaal; het aanschaffen van een 

3D-printer; het verzorgen van een studienamiddag rond “Rapid Prototyping”; het aanschaffen van een 5-assige 

freesmachine; het verzorgen van een opleiding “industrial design” voor externen; het aanwezig zijn op 

tentoonstellingen rond het onderwerp ontwerptechnologie; op initiatief van de opleiding deelnemen aan “week van 

het ontwerp”; het indienen van een aanvraag voor een IWT-Tetra project; het uitvoeren van een vergelijkende 

studie van CAD-software; het realiseren van een samenwerking met een bedrijf voor het verzorgen van de 

opleiding plaatbewerking voor studenten.  

De opvolging van die verbeterpunten gebeurt tijdens de opleidingsvergaderingen. Aan een aantal verbeterpunten 

uit de Visietekst zijn belangrijke investeringen verbonden zodat een prioritering nodig was. Daardoor kon de 

investering in machines voor een praktijkopleiding in plaatbewerking (een verbeterpunt als gevolg van de vorige 

visitatie) nog niet worden gerealiseerd, maar onderzoekt de opleiding nu de samenwerking met een bedrijf op dat 

terrein.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie moedigt de opleiding aan om de vele intenties en de verbeterplannen die geïnitieerd worden op 

departementaal niveau verder uit te werken op opleidingsniveau.  

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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

 

Binnen de hogeschool bestaat er een dienst Onderwijs & Kwaliteit die instaat voor de coördinatie van de 

kwaliteitszorg. Het diensthoofd is lid van het directiecomité van de hogeschool. De dienst beschikt over 

overkoepelende coördinatoren voor de projectgroepen kwaliteitszorg, onderwijsinnovatie en studie- en 

studentenbegeleiding. De overkoepelende coördinator kwaliteitszorg is tevens voorzitter van de projectgroep 

kwaliteitszorg. In de projectgroep kwaliteitszorg (die maandelijks bijeenkomt) is er uit elk departement een 

vertegenwoordiger aanwezig. De vertegenwoordiger is in dit  geval de departementale coördinator onderwijs en 

kwaliteit.  
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De departementale kwaliteitscoördinatoren en onderwijscoaches zijn dus sleutelfiguren bij het vertalen van het 

kwaliteitsbeleid van het centrale naar departementaal niveau. Binnen het departement bestaat er een werkgroep 

kwaliteitszorg, met daarin een vertegenwoordiger uit elke opleiding en een vertegenwoordiger van de algemene 

vakken. De departementale coördinator onderwijs en kwaliteit maakt deel uit van de coördinatorenraad en de 

departementale raad. Beslissingen worden genomen in de coördinatorenraad van het departement na eventuele 

toetsing in de departementale raad of het departementaal onderhandelingscomité indien het om personeelszaken 

gaat. De opleidingscoördinator en de vertegenwoordiger van de opleiding in de werkgroep kwaliteitszorg 

vervullen een belangrijke rol in de communicatie met de opleidingsraad. De personeelsleden bleken goed op de 

hoogte van de werking rondom kwaliteitszorg en getuigden ook dat zij regelmatig betrokken werden bij de 

opstelling van het zelfevaluatierapport, onder meer ontwerpteksten die op TOLEDO verschenen of besproken 

werden op de opleidingsraad. De commissie kon vaststellen dat de inhoud en de kwaliteit van de verslagen van 

de verschillende raden een goed beeld gaf van de dynamiek die ontwikkeld werd rondom kwaliteitszorg.  

 

De commissie heeft in het bijzonder gepeild naar de verhouding tussen het unit management (het departement) 

en de mogelijk sturende invloed vanuit het centrale niveau naar het departement en de opleidingen. Uit de 

antwoorden van de gesprekspartners bleek dat de sturing ondersteunend is, niet dwingend. Als voorbeeld werd 

de competentiematrix gegeven. Het streefdoel vanuit de overkoepelende coördinatie Kwaliteitszorg was dat er 

een competentiematrix moest komen, maar de manier waarop dat moest gebeuren lag bij de opleiding. Rondom 

dit aspect vertelden de lectoren dat zij na een vormingssessie over competenties in het onderwijs de 

competenties met betrekking tot hun onderwijsactiviteit oplijstten waarna verschillende besprekingen plaats 

vonden in vakwerkgroepen en in de opleidingsraad.  

 

De studenten kennen de werking van de kwaliteitszorg via de studentenraad van het departement die is 

samengesteld uit de klasafgevaardigden. Vanuit de studentenraad van het departement worden twee 

vertegenwoordigers afgevaardigd naar de studentenraad van de hogeschool. Vier studenten maken ook deel uit 

van de departementale raad en een student van de academische raad van de hogeschool. Uit het gesprek met 

de studenten bleek dat zij op de hoogte zijn van de Visietekst en in zekere mate van de werking rondom 

kwaliteitszorg en de verschillende raden. Zij wezen er echter op dat, gezien de opleiding erg klein is, het informele 

contact erg belangrijk is. Verbeterpunten kunnen rechtstreeks met de opleidingcoördinator of het 

departementshoofd besproken worden. Aan de studenten wordt ook medewerking gevraagd bij de decretale 

evaluatie van lectoren. Elke lector kan ook op eigen initiatief, na overleg met de meetmanager een elektronische 

evaluatie van zijn onderwijsactiviteit door de studenten aanvragen.  

 

Werkveld en afgestudeerden zijn op een aantal manieren bij de opleiding betrokken: via de stages, de 

eindwerkprojecten, de aanwezigheid in eindwerkenjury's, de jaarlijkse bedrijvencontactdag, gastsprekers op 

studiedagen. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van de opleiding zelf. Structureel zijn enkele oud-studenten en 

enkele werknemers van bedrijven lid van de departementale raad waar onder meer de resultaten van de 

evaluaties worden besproken. Uit gesprekken met de alumni en vertegenwoordigers van het werkveld kon de 

commissie opmaken dat de opleiding zelf alert is naar suggesties van het werkveld. Zo werd met opmerkingen in 

verband met de tekenvaardigheid en de taalvaardigheid rekening gehouden in het curriculum. 

Vertegenwoordigers van het werkveld die in de departementale raad zetelen, vinden ook de informatie over de 

onderwijshervormingen interessant. Naar aanleiding daarvan uitten zij hun bezorgdheid over de toegenomen 

complexiteit van de onderwijsorganisatie en de gevolgen van de flexibilisering naar de studieduur toe.  

 

De commissie nam kennis van de samenstelling van de verschillende management-, overleg- en contactorganen 

en vond de voorzieningen adequaat voor een goede communicatie met de verschillende stakeholders. Wat het 

contact met het werkveld betreft is een formelere structuur bijvoorbeeld via een resonantiegroep wenselijk.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie meent dat de interactie nog kan geoptimaliseerd worden bijvoorbeeld door resonantiegroepen met 

studenten en werkveld op te richten.  

 

 

 

 

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:   voldoende 

facet 5. 3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: goed 

 

 

is de commissie 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: 

 

De geïntegreerde proef, de stage en het eindwerk in het derde jaar geldt als het sluitstuk van de opleiding. De 

beoogde competenties komen daar integraal aan bod. Dit wordt nog versterkt doordat in eindwerken gestreefd 

wordt naar kennisvaloriserende projecten. Om dit einddoel te bereiken heeft de opleiding ook heel bewust 

geïnvesteerd in up-to-date logistieke uitrusting. De kwaliteit van de geïntegreerde proeven en de eindwerken is 

dan ook een belangrijke toetssteen om na te gaan of de nagestreefde competenties bij de studenten zijn bereikt 

en aan de domeinspecifieke eisen is voldaan. De commissie zelf heeft een aantal eindwerken kunnen lezen en 

waardeert het praktische gehalte ervan, wat een van de doelstellingen is die de opleiding zich stelt. Het 

gehanteerde evaluatieformulier voor de stage en het eindwerk peilt naar de aanwezigheid van een aantal 

competenties uit de competentiematrix. Toch heeft de commissie de indruk dat het competentiegericht leren 

slechts expliciet aan bod komt in het derde jaar en bij de manier waarop het bereiken van de competenties 

worden bewaakt gedurende de ganse opleiding in één of meerdere competentieleerlijnen.  

Uit de werkveldbevraging en uit de gesprekken die de commissie had met vertegenwoordigers van het werkveld, 

blijkt over het algemeen een ruime tevredenheid zowel over de degelijke, polyvalente basisopleiding, over de 

attitudes en de deskundigheid van de studenten tijdens de stages als over de praktische gerichtheid van de 

eindwerken waarbij niet alleen belang wordt gehecht aan het ontwerp maar ook aan de haalbaarheid. Door de 

commissie werd opgemerkt dat in sommige eindwerken berekeningen ontbreken of eerder minimaal aanwezig 

zijn. Hierop werd door het werkveld gereageerd met de opmerking dat in de praktijk gevoelsmatig ontwerp ook 

zijn waarde heeft en dat berekeningen in functie moeten staan van de werking van het product.  

De opleiding (en de hogeschool) stelt ook als doelstelling projecten uit te werken met een kennisvaloriserende en 

innovatieve waarde voor het werkveld. De commissie waardeert in dit verband het feit dat studenten herhaaldelijk 

behoren tot de laureaten (en zelfs eerste prijzen) van de jaarlijkse wedstrijd uitgeschreven door het 

Innovatiecentrum West-Vlaanderen, de Young Talent EM-prijs (in 2007) met vermelding in een gerenommeerd 

vaktijdschrift, de deelname met eindwerkproducten aan de tentoonstelling "Kortrijk, stad van het ontwerp". Het full 

text opnemen van de eindwerken in een op het web raadpleegbare databank getuigt van de openheid en ten dele 

ook van de zekerheid en het vertrouwen in de kwaliteit van de eindwerken. Het werkveld apprecieert ook de 

directe inzetbaarheid van de afgestudeerden, behoudens enkele beperkte interne bijscholingen. Vanuit het 

werkveld komt wel opnieuw de vraag om aandacht te schenken aan plaatbewerking.  

 

De alumnibevraging van mei 2007 leert dat 92,2% van de respondenten de opleiding goed tot uitstekend vinden. 

De afgestudeerden getuigden dat zij vooral tevreden waren over de sterke basisopleiding en de goede contacten 

met de lectoren. Verder waren zij de mening toegedaan dat zij de beroepsspecifieke competenties voldoende 

beheersen mits enige reserve voor de technisch-commerciële aspecten (het samenstellen van een technisch 

dossier, zoektechnieken bijvoorbeeld via het web, onderhandelingsvaardigheden). Hierbij werd wel opgemerkt dat 

dit afhangt van het type eindwerk waarvoor al dan niet een dossier moet samengesteld worden. Ook werd 

geargumenteerd dat dit in beperkte mate aan bod komt in de geïntegreerde proef. In het algemeen dient hieraan 

echter meer aandacht te worden besteed omdat het een element is uit het door de commissie opgestelde 
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domeinspecifiek referentiekader. Positief is dat afgestudeerden gemakkelijk werk vinden en dat het profiel van de 

afgestudeerden aanslaat in de bedrijfswereld, wat blijkt uit de plaatsen en sectoren van tewerkstelling (vooral in 

de industrie in verschillende (ook zelfstandige) functies en in de sector diensten). Contacten op de bedrijvenbeurs 

aan het einde van de opleiding en de bedrijfsstage heeft voor velen directe tewerkstelling opgeleverd. De 

opsplitsing in een afstudeerrichting Kunststofverwerking en Mechanische Ontwerptechnologie wordt als 

waardevol ervaren, hoewel bij de instroom in het werkveld ook bij afgestudeerden Kunststofverwerking voldoende 

potentieel aanwezig blijkt om te kandideren voor eerder mechanische ontwerpfuncties. Attitudes met betrekking 

tot werkrandvoorwaarden en communicatieve attitudes zoals vergaderingen leiden werden volgens 

afgestudeerden goed aangebracht. Wel zouden zij nog meer praktijkgericht willen werken via projectwerk en via 

een stage in het tweede jaar maar dit zou dan niet ten koste mogen gaan van de technische basisvakken.  

 

De huidige studenten zijn tevreden over hun opleiding. Zij appreciëren de deskundigheid van de lectoren en hun 

betrokkenheid en menselijke aanpak vooral in moeilijke momenten. Verder komen als positief aan bod: het goede 

contact met de industrie, de goede begeleiding van de stage (ook in vergelijking met studenten aan andere 

hogescholen), de brede polyvalente vorming en bij derdejaarsstudenten een goede voorbereiding te hebben 

gehad op de intrede in de bedrijfswereld. Ook hier wordt meer aandacht gevraagd voor het schrijven van 

technische dossiers en voor meer projectwerk vanaf het eerste jaar. De derdejaars vinden dat zij tijdens hun 

opleiding als persoon zijn gegroeid, meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen hebben aangekweekt, kunnen 

werken met deadlines, en getraind zijn op zelfstandig werken hoewel voor dit laatste er al meer aandacht zou 

kunnen zijn tijdens het eerste jaar. Ze hebben de indruk dat het eerste jaar teveel herhaling is van al geziene 

leerstof.  

 

De lectoren beschouwen het eindwerk als een cumulatie van competentiegerichtheid en het kwaliteitslabel van de 

opleiding. Hierin komt creativiteit en productgerichtheid naar boven. Als reden waarom zij zich hierin 

onderscheiden is de combinatie van ontwerpaspecten met werktuigbouwkundige aspecten. De commissie vraagt 

zich dan ook af waarom zij hiervan geen speerpunt maken om zich te profileren ten opzichte van andere 

hogescholen in binnen- en buitenland. De inspanning die lectoren verrichten met betrekking tot de oprichting van 

een expertisecentrum Ontwerp en Productietechnologie kan hierbij wellicht stimuleren. Met betrekking op de 

kwetsbaarheid van de opleiding, steunt de commissie de mening van de lectoren dat men niet mag toegeven op 

het bereikte niveau, maar wel moet zoeken naar andere innovatieve accenten, zoals een opleidingsonderdeel 

optica. 

 

Wat internationalisering betreft , stelt de commissie vast dat, ondanks de ruime informatie die hierover verstrekt 

wordt en de voorhanden zijnde begeleidingsmogelijkheden, de doelstelling van de hogeschool om iedere student 

een internationale ervaring te doen opdoen, niet bereikt wordt. Het organiseren van een buitenlands beursbezoek 

en de aandacht die via het talenonderwijs aan buitenlandse cultuur en leefgewoonten wordt gewijd, is daarvoor 

onvoldoende. De cijfers van de internationale studentenuitwisseling zijn erg laag, ook in verhouding tot andere 

opleidingen in de hogeschool (elektronica scoort bijvoorbeeld merkelijk beter, maar heeft ook een groter 

studentaantal). In 2005/2006 waren er twee inkomende maar geen enkele uitgaande student, in 2006/2007 twee 

inkomende en twee uitgaande studenten, en in 2007/2008 vier inkomende en twee uitgaande studenten. 

Vanzelfsprekend zijn er een aantal handicaps zoals het niet-grootstedelijk en minder toeristisch karakter van 

Kortrijk, de persoonlijke remmingen en het profiel van de studenten, financiële aspecten (aantal beursstudenten) 

en minder goede ervaringen met partnerinstellingen in het verleden.  Maar de commissie had de indruk dat de 

lectoren de studenten niet ontmoedigen, maar ook niet erg motiveren. Het verhogen van de lectorenmobiliteit en 

het creëren van algemene atmosfeer door over de buitenlandse ervaringen te vertellen tijdens de 

contactmomenten, zouden hierin allicht verbetering kunnen brengen. Ook het expertisecentrum kan een rol 

vervullen. De opleiding kan ook de mogelijkheid onderzoeken om in de toekomst gesubsidieerde stages in 

buitenlandse bedrijven te gaan organiseren. De keuze van de partnerhogescholen is al enigszins gedateerd 

(1996), : ook hierin kan vernieuwing worden gebracht. Hier dient zich natuurlijk het probleem aan van de moeilijke 

vergelijkbaarheid van de opleiding met analoge opleidingen in het buitenland. Onderzoek en screening van die 

buitenlandse verwante opleidingen kan volgens de commissie ook bijdragen aan een beter inzicht in de waarde 

van de eigen opleiding en opportuniteiten tot inhoudelijke en didactische vernieuwing scheppen. 

“Internationalisation@home” kan aangezwengeld worden door contactmogelijkheden te scheppen tussen 
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buitenlandse en eigen studenten. Het verbaasde de commissie van studenten te horen dat zij de buitenlandse 

studenten die op het departement aanwezig waren, niet kenden.  

 

De commissie besluit dat de resultaten tegemoet komen aan de verwachtingen van de vooropgestelde 

doelstellingen. Zij durft de opleiding dan ook aanzetten om ambitieuzer uit te komen met de eigen 

verwezenlijkingen en ze te omschrijven in de vorm van speerpunten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

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: goed 

 

 

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 worden 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen.  

 

Analyse en evaluatie van de slaagcijfers is een verbeterpunt dat zich volgens de eigen kwalificatie van de 

opleiding op niveau "nihil" bevindt, wat wil zeggen dat het gegeven verder moet ontwikkeld worden. Door de 

flexibilisering wordt het moeilijker om een slaagpercentage per jaar uit te drukken. Door de mogelijkheid van 

deeltrajecten volgen studenten les in meer dan één jaar. Een handicap is ook het in gebruik nemen van een 

systeem voor studentenadministratie waardoor sommige cijfers uit het verleden niet kunnen worden gegenereerd. 

Uit de beschikbare cijfers in het  zelfevaluatierapport valt af te leiden dat er een zeer grote uitval is na het eerste 

jaar. In 2002-2003 bedroeg het slaagpercentage in het eerste jaar 61,54 %, in 2003/2004 62,96 % en in 

2004/2005 59,38 %. Een bevraging van de studenten door de commissie leert dat op het moment van het 

visitatiebezoek 16 studenten in het derde jaar zitten van een groep die met 30 is gestart. Het slaagpercentage in 

het tweede (96 %) en derde jaar (95,8 %) is wel aanvaardbaar.  

 

Op basis van een doorstroomanalyse over de academiejaren 2005-2006 en 20065-2007 zou 88% op tijd (dit wil 

zeggen op drie jaar) afstuderen, 12 % heeft een extra jaar nodig. Dit levert een gemiddelde studieduur van 3,11 

jaar op. De studievoortgang blijkt dus wel onder controle te zijn.  

 

Bij gesprekken met studenten en onthaalpersoneel kon de commissie vernemen dat een aantal studenten in het 

eerste jaar geen goede studiehouding hebben. Dit wordt bevestigd door bevindingen van de ombudspersoon.  

Om een en ander duidelijker in kaart te brengen is de hogeschool en de opleiding onlangs gestart met 

geformaliseerde exitgesprekken. Het doel van dit interview is probleempunten te achterhalen om te leren uit het 

vertrek en te zien wat beter kan. Op termijn zullen de gedocumenteerde standaardformulieren kunnen gebruikt 
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worden voor diepgaander analyses en daaraan verbonden acties. Het is de bedoeling om in de toekomstige 

analyse goed in het oog te houden op welk ogenblik studenten afhaken. Indien kritieke periodes van uitval tijdens 

een academiejaar worden ontdekt, kan hierop worden gereageerd door curriculumaanpassingen of aanpassingen 

in de onderwijsorganisatie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6. 1, gerealiseerd niveau:  goed 

facet 6. 2, onderwijsrendement:  goed 

 

 

is de commissie 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.  

 

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.  
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Overzichtstabel van de oordelen1 

 

  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 goed  

Facet 2. 3: Samenhang voldoende  

Facet 2. 4: Studieomvang OK  

Facet 2. 5 Studietijd goed  

Facet 2. 6: Afstemming vormgeving en inhoud goed  

Facet 2. 7: Beoordeling en toetsing voldoende  

Facet 2. 8: Meesterproef 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 goed  

Facet 3. 3: Kwantiteit personeel voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4. 1: Materiële voorzieningen goed   

Facet 4. 2: Studiebegeleiding voldoende  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5. 1: Evaluatie resultaten voldoende   

Facet 5. 2: Maatregelen tot verbetering voldoende  

Facet 5. 3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

goed  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6. 1: Gerealiseerd niveau goed    

Facet 6. 2: Onderwijsrendement goed  

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

MOPT professioneel gerichte bacheloropleiding mechanische ontwerp- en productietechnologie 

 afstudeerrichting Mechanische ontwerptechnologie 

 afstudeerrichting Kunststofverwerking 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Indien in de tabel één enkel oordeel vermeld staat, dan geldt dit oordeel voor alle afstudeerrichtingen, locaties 

en varianten die vermeld staan bij de betreffende opleiding. Indien één of meer 

afstudeerrichtingen/locaties/varianten een verschillende beoordeling hebben gekregen, dan zijn al deze oordelen 

opgenomen in de tabel.  
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bijlage 1 curriculum vitae van de commissieleden 

 

Eric Van den Bulck (1956)  

is hoogleraar binnen het departement werktuigkunde van de K.U.Leuven. Hij is werkzaam  binnen de 

onderzoeksgroep van toegepaste mechanica en energieconversie, waar hij zich toespitst op 

verbranding, warmteoverdracht, stromingsleer en toegepaste mechanica en thermodynamica. Hij is 

docent in de gehele opleiding mechanica. Daarnaast is hij lid van de permanente onderwijscommissie 

van het departement en verantwoordelijk de internationale uitwisseling binnen de opleiding. Hij heeft 

meegewerkt als secretaris aan de visitatie van de opleiding mechanica in het visitatiestelsel van de 

eerste generatie.  

 

Michel Espeel (1949)  

was gedelegeerd bestuurder van het bedrijf Constructies Espeel, gespecialiseerd in de automatisatie 

van goederenbehandeling en fijn plaatwerk. Hij heeft een lange ervaring in de metaalverwerkende 

industrie. Sinds 2008 is hij met pensioen. Hij had en heeft een bijzondere interesse voor het onderwijs en 

heeft meegewerkt aan diverse acties om het onderwijs optimaal af te stemmen op het werkveld. Hij is 

bestuurslid van de organisatie Clusta, een door de Vlaamse overheid erkende netwerkorganisatie voor 

staalplaatverwerkende industrie en van arteconomy, een organisatie die kunst en economie via diverse 

samenwerkingsvormen verbindt. Hij heeft meegewerkt aan de visitatie van de opleiding mechanica in het 

visitatiestelsel van de eerste generatie.  

 

Rita Duchêne (1943)  

is licentiate in Lichamelijke opvoeding, motorische revalidatie en kinesitherapie. Zij heeft geruime tijd les 

gegeven in het hoger onderwijs en was enkele jaren verbonden aan de KU Leuven als deeltijdse 

assistente met een onderzoeksopdracht. Vanaf 1988 was zij verbonden aan het VVKHO, eerst als 

pedagogisch adviseur, daarna als directeur onderwijsverzorging. Zij heeft in het verleden meegewerkt 

aan visitaties binnen de hogescholen in het visitatiestelsel van de eerste generatie. In het huidige 

visitatiestelsel was zij voorzitter van de visitatiecommissie logopedie/audiologie. Momenteel is zij met 

pensioen en is zij betrokken bij ontwikkelingsprojecten in het buitenland.  

 

Bram Van der Vlugt (1957)  

studeerde werktuigbouwkunde in Delft; de afstudeerrichting was productie-techniek. Hier kwam de CNC 

techniek en robotica aan de orde. Onderwijservaring verkreeg hij met zijn militaire dienst aan de KMA te 

Breda. Na een korte periode van werk bij een ingenieursbureau, stapte hij over naar de HTS 

Autotechniek; dit was het begin van zijn onderwijscarrière. Hij heeft vijf jaar ervaring in het algemeen 

vormend onderwijs (VWO-HAVO en VMBO) en 15 jaar evaring in het beroepsonderwijs (HBO en MBO). 

De afgelopen 8 jaar is hij werkzaam als docent werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool. Zijn 

specialismen zijn mechanica, constructietechniek en productietechniek. Op het vlak van 

internationalisering heeft hij een actieve bijdrage geleverd aan publicaties voor het CIRP. 
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bijlage 2 onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden 
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o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n  v a n  d e  v i s i t a t i e l e d e n  |  1 5 1  



 

 

1 5 2  |  B e z o e k s c h e m a  



 

 

 

o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n  v a n  d e  v i s i t a t i e l e d e n  |  1 5 3  



 

 

1 5 4  |  B e z o e k s c h e m a  



 

 

 

o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n  v a n  d e  v i s i t a t i e l e d e n  |  1 5 5  



 

 

1 5 6  |  B e z o e k s c h e m a  



 

 

 

o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n  v a n  d e  v i s i t a t i e l e d e n  |  1 5 7  



 

 

1 5 8  |  B e z o e k s c h e m a  

 



 

 

 

B e z o e k s c h e m a  |  1 5 9  

bijlage 3 bezoekschema 

 

 

Dag 1 

09.30 - 12.30  voorbereidende vergadering en inzage werkdocumenten 

12.30 - 13.30 lunch voor de commissie 

13.30 - 14.30 voorbereidende vergadering en inzage werkdocumenten 

14.30 - 15.00 kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd 

15.15 - 16.45 opleidingsverantwoordelijke opleiding, opstellers ZER en een student betrokken bij het 

onderwijskundig overleg (onder meer bespreking referentiekader) 

17.00 - 17.45 kwaliteitsverantwoordelijke(n), verantwoordelijke(n) van de opleiding, het departement en/of de 

hogeschool  

18.00 - 19.00 informeel ontmoetingsmoment 

19.00 avondmaal voor de commissie 

 

 

Dag 2 

08.30 - 09.00 intern werkoverleg 

09.00 - 09.45 studenten eerste en tweede jaar: maximum 12, representatief samengesteld, inclusief 

studentenvertegenwoordigers 

10.00 - 10.45 studenten derde jaar: maximum 12, representatief samengesteld, inclusief 

studentenvertegenwoordigers 

11.00 – 12.30 rondgang 

12.30 - 14.00 lunch voor de commissie 

14.00 - 14.45 lectoren algemene vakken: maximum 12, representatief samengesteld, inclusief de personen 

betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 

15.00 - 15.45 lectoren specialisatievakken: maximum 12, representatief samengesteld, inclusief de personen 

betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 

15.45 - 17.00 intern werkoverleg en inzage van de documenten 

17.00 - 17.45 vertegenwoordigers werkveld: maximum 12, gedifferentieerd samengesteld, personen die 

afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als begeleiders of promotoren van bachelor- 

proeven en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma 

17.45 - 18.30 afgestudeerden: maximum 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit 

de verschillende afstudeerrichtingen 

18.30 - 19.00 intern werkoverleg 

19.00 avondmaal voor de commissie. 

 

Dag 3 

08.30 - 09.00 intern werkoverleg; 

09.00 - 09.30 adminstratief-technisch personeel 

09.30 - 10.15  begeleiders bachelorproeven: maximum 12, representatief samengesteld 

10.15 – 11.00 verantwoordelijke internationalisering van de opleiding, het departement en/of de hogeschool; 

11.15 - 12.00 ombudspersonen, vernantwoordelijken studiebegeleiding- en –advies 

12.00 - 12.30 intern werkoverleg; 

12.30 - 13.30 lunch voor de commissie; 

13.30 - 14.00 opleidingsverantwoordelijke opleiding 

14.00 – 15.00 vrij spreekuur 

15.00 - 17.00 voorbereiding mondelinge rapportering 

17.00 mondelinge rapportering. 
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bijlage 4 erkenningscommissie 
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bijlage 5 lijst van afkortingen en letterwoorden 

 

AKUL Associatie van de K.U.Leuven 

ASO Algemeen secundair onderwijs 

AT Autotechnologie 

ATP Administratief en technisch personeel 

BAMA Bachelor Master 

BSO beroepssecundair onderwijs 

BZW begeleid zelfstandig werk 

CAD Computer Aided Design 

CLB centrum voor leerlingenbegeleiding 

COMENIUS educatief Programma van de Europese Commissie gericht op lager en 

middelbaar onderwijs 

DOO Dienst onderwijsondersteuning en –ontwikkeling 

EAIE European Association for International Education 

ECTS European Credit Transfer System 

EFQM European foundation for quality management 

EI Elektronica 

EM Elektromechanica 

Erasmus uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs, onderdeel van 

het Project Socrates van de Europese commissie 

Erasmus Mundus programma van de Europese om interinversitaire masterprogrammas te 

ondersteunen 

EVC elders verworven competenties 

EVK eerder verworven kwalificaties 

FTE Full time equivalent 

IAJ individueel aangepast jaarprogramma 

ict internet- en communicatietechnologie 

IDEWE Arbeidsgeneeskundige dienst/externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk 

IKZ interne kwaliteitszorg 
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IW Industriële wetenschappen 

IWT Agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie 

KaHoSL Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

KUL Katholieke Universiteit Leuven 

KVT Kwaliteitsverbeteringteams 

KZ (integrale) kwaliteitszorg 

LASSI Learning and Study Strategies Inventory 

Leonardo educatief programma van de Europese Commissie gericht op stages 

MOPT Mechanische ontwerp- en productietechnologie 

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OER onderwijs en examenreglement 

OP onderwijzend personeel 

OOP Onderwijsontwikkelingsplan 

PBA professionele bacheloropleiding 

PBW Preventie en bescherming op het werk 

PDCA letterwoord voor: ‘Plan Do Check Act’ 

PGO probleemgestuurd onderwijs 

PGO projectgestuurd onderwijs 

Prose Expertisenetwerk voor kwaliteitszorg 

PWO projectmatig wetenschappelijk onderzoek 

RZL Religie, zingeving, levensbeschouwing 

SERV Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen 

SID-in studie- informatiedagen 

SOVO Sociale Voorzieningen, bijvoorbeeld SOVOArte, de dienst voor sociale 

voorzieningen van De Artevelde Hogeschool 

TAD/HOBU Technologische AdviseerDienst/Hoger Onderwijs Buiten Universitair 

TETRA Fonds voor technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs 

Toledo Elektronische leerplatformen 
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TRIS Transnationale Institutionele Samenwerking (een instrument van kwaliteitszorg) 

TSO Technisch secundair onderwijs 

VOKA Vlaams Netwerk van ondernemingen 

VHTI  Vrij Hoger instituur voor Technologie en Informatica 

VlaJO Vlaamse jonge ondernemingen 

VLHORA Vlaamse Hogescholenraad 

VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad 

VLOR Vlaamse Onderwijsraad 

VTE voltijds equivalenten 

WENK, Wenk, W&K Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

ZER zelfevaluatierapport 

 


