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1. Opzet van de onderwijsspiegel 

Leeswijzer 

Het verslag start, na een schematische weergave van het proces van de onderwijsspiegel (in punt 1), 
met de algemene conclusies van het panel (punt 2).  
 
De bespreking per thema (punt 3) helpt om die conclusies te kaderen en te stofferen. Mede op basis van 
de resultaten van de onderwijsspiegel heeft de opleiding haar ambities geformuleerd (punt 4).  
 
De bijlagen geven extra informatie over de samenstelling van het panel, het programma van het 
locatiebezoek en de manier waarop we het niveau 6 van de Vlaamse kwalificatiestructuur hebben 
beoordeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

Voorbereiding dossier 

Op basis van: 
- visie op de opleiding 
- opleidingsplannen 
- documenten curriculum, 

incl. cocreatie 
- toetsplan 
- documenten stage en  

bachelorproef 
- tevredenheidsmetingen  
- SOAR opleiding 
- verslagen 
- dashboard Thomas More 
- ECTS-fiches 
 
Voorbereiding bezoek 

- thema’s: samenwerking 
werkveld, opdracht 
werkveld, nieuw curriculum 

- niveau 6 

Bezoek 

Datum:  
- 22 mei 2018 
 
Panel: 
- Frank Vonk 
- Christine Peeters 
- Lieve Michiels 
- Ludwig Goetelen 
- Corinne Schmit 
- Isabel Deprez 

Eindrapport 

- Rapport: 12 juni 2018 
- Bespreking: 22 juni 2018 
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2. Algemene conclusies van het panel 

Na het bezoek concludeert het panel dat de opleiding het niveau 6 garandeert met de vereiste 
professionele oriëntatie. Het panel stelt vast dat er tussen studenten en docenten een goed begrip is van 
de stage en de bachelorproef. Het panel vraagt dat de opleiding de verwachtingen en de doelstellingen 
van stage en bachelorproef helder documenteert in één samenvattend document, ook met het oog op 
externe communicatie en de verantwoording van het niveau. 
 
Studenten en alumni tonen een sterke tevredenheid over de opleiding. Ze zijn ook tevreden over de 
brede wetenschappelijke basis die ze krijgen.  

“Ik vraag me af of het nog beter kan. Ik vind dat het al heel 
goed gedaan wordt.” (student, over de relatie tot het 

werkveld) 

Het panel waardeert de ruime samenwerking van de opleiding met het werkveld. Alle 
belanghebbenden zijn tevreden over deze samenwerking. Het panel moedigt de opleiding aan om de 
initiatieven en mogelijkheden tot samenwerking ruimer bekend te maken en hiertoe een structureel 
netwerk uit te bouwen. Het panel nodigt de opleiding ook uit om nog meer te werken met alumni, die 
echte ambassadeurs kunnen zijn.  
 
Het panel ziet dat de introductie van het project in fase drie op enthousiasme onthaald wordt bij 
studenten en docenten en dat ook het werkveld dit project genegen is. Tegelijk stelt het panel vast dat 
het initiatief nog beperkt bekend is binnen het werkveld. De uitbouw van een structureel netwerk en de 
creatie van een communicatieplatform waar opleiding en werkveld elkaar ontmoeten kan ook dit project 
versterken.  
 
Het panel beoordeelt het nieuwe curriculum en met name de groeilijnen hierin als positief. Binnen de 
groeilijnen stimuleert de opleiding ook de groei naar zelfstandigheid van de studenten. De opleiding zet 
sterk in op individuele feedback aan studenten. Het panel ziet dit als zeer waardevol en nodigt de 
opleiding uit om op zoek te gaan naar alternatieve werkvormen, zodat ze de sterktes behoudt en de 
werkdruk beheerst. Nu het nieuwe curriculum uitgerold is, daagt het panel de opleiding ook uit om in een 
volgende stap na te denken over vernieuwende werkvormen en het verder versterken van de 
didactische expertise in het team.  
 
Het panel vraagt aandacht voor de toenemende druk op de labo’s: met de groeiende 
studentenaantallen kan dit in de toekomst risico’s inhouden. 
 
Tijdens het bezoek zijn enkele zaken het panel opgevallen als zeer sterk: 
 
• de aandacht voor feedback en de tevredenheid van zowel studenten als alumni over de begeleiding; 
• het laagdrempelige contact tussen studenten en docenten; 
• de sfeer tussen studenten en docenten die samen bouwen aan kennis, maar ook aan vertrouwen;  
• de passie en de expertise van docenten, die ook weten waar hun sterktes/beperkingen zitten; het 

samen leren van studenten, docenten en mentoren bij stage-onderwerpen; 
• de groeilijnen in de opleiding; 
• het potentieel om mee te denken over mogelijkheden om verwevenheid met werkveld sterker te 

maken; 
• de infrastructuur en uitrusting in het labo is state-of-the-art. 

“Ik ben er wel trots op dat we hele goede bachelors 
afleveren. Maar nog meer dat we hier een sfeer hebben 
waarbij studenten zich heel snel thuis voelen.” (docent) 
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In het algemeen stelt het panel vast dat het docententeam met veel passie heel veel werk verzet. Met 
het oog op de toekomst is het belangrijk dat de opleiding ernaar streeft om met behoud van de passie de 
werkdruk te beheersen. 
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3. Bespreking per thema 

3.1 Niveau 6 en professionele oriëntatie 

Het panel stelt vast dat de opleiding het niveau 6 garandeert met de juiste professionele oriëntatie. 
Enkele vaststellingen staven dit oordeel:  
 
• het panel heeft gesproken met studenten die heel open zijn en het lef hebben om te zeggen waar het 

op staat; 
• de weg naar diploma geeft heel transparant handvatten om zelfstandig te werken en samen te 

werken; 
• in de opleiding zit een groei naar zelfstandigheid; 
• het gerealiseerde niveau in de bachelorproef; 
• halfweg de stage is er een evaluatiegesprek dat ervoor zorgt dat het niveau in beeld blijft en de 

student de mogelijkheid geeft om het niveau op orde te stellen;  
• de student participeert tijdens de stage gaandeweg tot volwaardig medewerker in het bedrijf; 
• het werkveld geeft aan dat studenten beschikken over de nodige basiskennis en vaardigheden. 
 
Het panel heeft vastgesteld dat er tussen docenten en studenten een goed begrip is over de 
verwachtingen voor de stage en over het onderscheid tussen stage en bachelorproef. Tegelijk stelt 
het panel vast dat de documentatie hierrond beperkt is. Als de opleiding de doelstellingen, 
verwachtingen en evaluatie van de stage helderder kan formuleren zou dit tijdswinst kunnen opleveren. 
Het kan ook de communicatie met (nieuwe) stageplaatsen versterken en het speelt een belangrijke rol in 
de verantwoording van het niveau.  
 
Het panel waardeert de continue evaluatie tijdens de stage. Hierdoor is de beoordeling geen 
momentopname. Voor de stagementor en de student vormt het stageformulier een leidraad. Halfweg de 
stage vullen student en stagementor dit formulier in en bespreken het samen met de stagebegeleider 
vanuit de opleiding. Voor de student is dit een belangrijk instrument om te reflecteren. Het laat hem ook 
toe nog bij te sturen en verder te ontwikkelen. 
 
De opleiding bouwt een duidelijke groeilijn naar meer zelfstandigheid in. Studenten en alumni getuigen 
dat ze de kans krijgen om zelfstandig te werken.  
 

“In het begin ben je het groentje. Op een gegeven moment merk je wel: je blijft altijd student, maar na 
een maand had ik niet meer het gevoel dat ik daar zat als stagiair. Ik deed mijn werk.” (alumnus) 

 
Het panel heeft vastgesteld dat docenten voor de bachelorproef de lat hoog leggen. Indien een student 
werkt aan een onderwerp dat voor de docent buiten de comfortzone ligt, grijpt de docent dit aan om zelf 
verder bij te leren en te professionaliseren.  
 

 “We hebben heel dikwijls met drie samen gezeten [begeleider, mentor, student] en daar heel veel bij 
geleerd en dat houdt je jong. Ik heb dat dan ook in mijn cursus verwerkt.” (docent) 

 
“Wij twijfelen niet aan de basiskennis die de studenten meekrijgen. Het zijn de exotische dingen die de 
studenten in the field moeten aanpakken en daar is er dan een goed samenspel met opleiding en 
stageplek.” (werkveld) 

 
De opleiding spant zich in om te beantwoorden aan de verwachtingen van het werkveld en het panel 
stelt vast dat ze daar ook grotendeels in slaagt. Het werkveld getuigt dat de basis perfect is. De sterke 
link tussen theorie en praktijk zien ook studenten als een sterkte. 
 

“Voor ons is het belangrijk dat ze de link kunnen leggen tussen het theoretische en het praktische.” 
(werkveld) 
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3.2 Focusthema: samenwerking met het werkveld 

Binnen de opleiding zijn er al veel initiatieven om studenten met de industrie in aanraking te brengen: 
bedrijfsbezoeken, jobgetuigenissen, bijwonen van lezingen, projecten. Studenten zijn tevreden met de 
mate waarin de opleiding hen laat proeven van het werkveld. Ze hebben enkele suggesties om dit te 
versterken. 
 

“De bedrijfsbezoeken zijn altijd interessant, dan leer je hoe het er in bedrijven aan toe gaat.” (student) 

 
“Wel een mogelijk idee: dat docenten in de les aangeven: in dit bedrijf komt deze techniek voor.” 
(student) 

 
Docenten van de opleiding zijn tevreden over de samenwerking met het werkveld. Vooral het werken 
aan projecten met en voor bedrijven voelen docenten aan als motiverend, zowel voor henzelf als voor de 
studenten. Deze projecten zijn realistischer en leren studenten ook omgaan met onverwachte situaties. 
 

“Ik zie dat studenten dan meer gemotiveerd zijn als ze werken aan iets dat ook echt gebruikt gaat 
worden.” (docent) 

 
Docenten zijn ook vragende partij om de samenwerking met het werkveld verder te versterken. Ze 
denken daarbij o.m. aan het uitnodigen van gastdocenten of bij een bedrijf in de leer gaan om nieuwe 
technieken te leren.  
 
Ook het werkveld is tevreden, toont zich bereid de samenwerking verder te versterken en heeft daartoe 
zelfs enkele suggesties: een snuffelstage van één dag, speeddating tijdens het bedrijfsbezoek zodat 
studenten kennis maken met verschillende medewerkers in uiteenlopende rollen, aanleveren van 
casestudies. Voor het werkveld is de korte afstand van student tot werkveld gedurende de hele opleiding 
belangrijk.  
 
Het panel stelt vast dat er een sterke communicatie is met het werkveld. Hierbij zijn de persoonlijke 
netwerken van de docenten van cruciaal belang. Het panel daagt de opleiding uit om vanuit de eigen 
sterktes en een duidelijke profilering de contacten met het werkveld verder te versterken. Het panel 
moedigt de opleiding ook aan om de mogelijkheden tot samenwerking met het werkveld duidelijker te 
etaleren, zodat de initiatieven breder bekend raken. Dit zou bv. kunnen door de creatie van een platform 
waar het werkveld ideeën voor onderwerpen bekend kan maken en interesse voor samenwerking kan 
aangeven. Een grotere bekendheid met de opleiding en de mogelijkheden tot samenwerking kan het 
werkveld stimuleren om zelf ook initiatief te nemen en voorstellen te doen voor de opleiding. 

3.3 Focusthema: opdracht vanuit het werkveld 

Recent heeft de opleiding in de derde fase een opleidingsonderdeel geïntroduceerd waarbij studenten in 
groepen van vier werken aan een opdracht vanuit het werkveld. Het gaat om beperkte, goed afgelijnde 
opdrachten, zonder resultaatsverbintenis. Dit project maakt deel uit van de leerlijn onderzoek.  
 
Het panel stelt vast dat docenten en studenten enthousiast zijn over dit project. Vooral het gevoel al 
echt een meerwaarde te betekenen voor het bedrijf is voor studenten een motiverende factor. 
 

“Studenten vinden het wel fijn dat ze een meerwaarde betekenen voor bedrijven, dat ze niet maar een 
student zijn.” (student)  

 
Bij het werkveld is het project beperkt gekend omdat docenten vanuit het eigen netwerk bij bedrijven 
onderwerpen opgevraagd hebben. Het panel moedigt de opleiding aan te zoeken naar mogelijkheden om 
dit initiatief bekend te maken in het brede werkveld, om te komen tot een structureel netwerk, een 
forum waar bedrijven en Thomas More samen komen. 
 
Het panel ondersteunt de suggestie vanuit het werkveld om dit project aan te grijpen als gelegenheid om 
studenten rechtstreeks in contact te brengen met het werkveld.  
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“Misschien zou het wel interessant zijn om studenten de mogelijkheid te geven om naar de bedrijven te 
gaan en hen de eer te geven om het resultaat zelf naar het bedrijf terug te koppelen.” (werkveld) 

 
“Het zou [ook] interessant zijn indien studenten zelf mee de onderzoeksvraag definiëren […] Dat de 
vraag in interactie tussen studenten en vraagsteller verfijnd wordt.” (werkveld) 

 
Het panel beoordeelt dit initiatief als positief omdat het een groeilijn is en omdat studenten hier in 
groep samenwerken, wat een meerwaarde is. Het panel ziet hierin ook een win voor de docenten en 
daagt de opleiding uit zich ook daarin te profileren en dit initiatief verder te versterken. Het panel nodigt 
de opleiding in dit verband uit te overwegen meer studiepunten toe te kennen aan dit project, wat ruimte 
zou geven voor meer pittige opdrachten.  

3.4 Focusthema: nieuw curriculum  

De opleiding ontwikkelde een nieuw curriculum met duidelijke leerlijnen. In het nieuwe curriculum 
kunnen studenten al in de eerste fase kiezen voor hun afstudeerrichting. Toch behoudt de opleiding de 
brede wetenschappelijke basis in fase één, waardoor ze ook de optie tot een overstap naar een andere 
afstudeerrichting vrijwaart.  
 

“Het is geslaagd als we een tevreden werkveld hebben en tevreden studenten. Ik denk dat het werkveld 
vraagt naar competente mensen. Ik denk dat de student ook sterk in het werkveld wil stappen maar ook 
een aangenaam parcours wil lopen. Studenten willen wel veel leren maar op een haalbare manier.” 
(docent) 

 
De opleiding stimuleert zelfstandigheid bij de studenten. De leerlijnen ondersteunen dit. De opleiding 
laat ook ruimte voor creativiteit.  
 

“Ik heb tijdens mijn opleiding deels in het nieuwe en deels in het oude curriculum gezeten. Ik ben heel 
goed opgevangen en mocht met alle vragen komen. Docenten stonden altijd klaar. Ik kon altijd met 
vragen bij hen komen. Ik was out of the box-denker en dat mocht ook.” (alumnus) 

 
Het panel beoordeelt het nieuwe curriculum met de groeilijnen als positief. Het panel ondersteunt ook de 
idee van de docenten dat er nu werk gemaakt kan worden van meer innovatieve werkvormen, zowel 
voor de lessen als voor het toetsen en geven van feedback. Het panel nodigt de opleiding uit om in een 
volgende stap te onderzoeken welke werkvormen het best passen bij de doelen die ze wil bereiken. Zo 
verder inzetten op de didactische expertise van het team, kan de kwaliteit van de opleiding nog sterker 
maken en de studenten nog sterker motiveren. 
 
De opleiding zet sterk in op begeleiding en geeft studenten veel feedback, vooral bij de labo’s. 
Studenten waarderen dit. Ook docenten halen hier voldoening uit.  
 

“Als je groei ziet in toetsing doorheen het jaar. We geven veel feedback en als je ziet dat studenten 
vooruitgang boeken tussen die momenten, daar word ik vrolijk van.” (docent) 

 
Deze manier van feedback geven, heeft een grote impact op de werkdruk van de docenten. Daarom 
moedigt het panel de opleiding aan om te zoeken naar mogelijkheden en methodieken om in de 
toekomst de belasting te reduceren. 
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4. Ambities van de opleiding 

 

Ambities van de opleiding zijn alvast om het netwerk verder structureel uit 
te breiden en hiervoor een geschikt communicatiekanaal te zoeken. Op die 
manier is het zeker mogelijk om meer bekendheid te geven aan projectwerk 
dat studenten uitvoeren voor derden. Dit werd pas voor het eerst op deze 
manier uitgevoerd en zal geëvalueerd worden. Hierbij zullen suggesties uit 
het panel, zeker meegenomen worden.  
 
Bedrijven betrekken in de opleiding is ook nodig om docenten kansen te 
geven om korte stages te lopen om op de hoogte te blijven van nieuwe 
trends en technieken. Bedrijven geven aan dat ze hiertoe zeker bereid zijn. 
Voor studenten zoeken we ook mogelijkheden om hen eerder te laten 
kennismaken met het werkveld, gedurende heel het traject. Suggesties 
(zoals snuffelstages, speeddating met alumni,…) die gemaakt werden, zullen 
zeker naar haalbaarheid bekeken worden. 

 

Werken aan vernieuwende didactische lesvormen is een ander actiepunt. We 
bekijken kritisch waar dit meerwaarde kan brengen zowel voor student als 
voor docent. Voor docenten is hier zeker verdere professionalisering nodig. 
Evengoed is coaching en intervisie tussen docenten (over de hele 
hogeschool) een belangrijke manier om dit waar te maken. 
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5. Bijlagen 

5.1 Samenstelling panel 

Voor de onderwijsspiegel werkt Thomas More met een panel bestaande uit een voorzitter, vertrouwd met 
het hoger onderwijs, een domeindeskundige, actief (geweest) in eenzelfde of een verwante opleiding, 
werkveldvertegenwoordigers, een student en een interne onderwijsdeskundige. 
 
De leden van het panel zijn in elk geval onafhankelijk aan de opleiding. Zij zijn noch als 
begeleider/coach, noch als docent of evaluator, noch als student betrokken bij de opleiding.  
 
Samenstelling van het panel voor de opleiding Chemie: 
 
• Frank Vonk, voorzitter. Frank Vonk is doctor in de geesteswetenschappen, richting germanistiek, 

taalkunde en filosofie. Hij is hoofddocent aan de Faculteit Economie en management van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen binnen het Instituut Bedrijfskunde en Recht en senior 
beleidsmedewerker bij het Service Bedrijf van de HAN (service unit onderwijs en onderzoek). 
 

• Christine Peeters, domeindeskundige. Christine Peeters is doctor in de landbouwwetenschappen (KU 
Leuven). Zij is deeltijds hoogleraar aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en coördineert er 
projectwerken in de bachelorsopleidingen. Sedert 1996 was ze praktijklector chemie voor analytische 
en instrumentele en organische chemie en tot eind 2016 was ze diensthoofd van ECOVO (Expertisecel 
Onderwijsverstrekking en –Ondersteuning), de dienst die de practica en oefeningen ondersteunt in de 
bachelor-opleiding bio-ingenieurswetenschappen. 
 

• Lieve Michiels, werkveldvertegenwoordiger. Lieve Michiels is doctor in de wetenschappen, richting 
biochemie. Van 1998-2008 was ze werkzaam in de R&D-afdeling van Tibotec-Virco te Mechelen. Sinds 
2008 is ze werkzaam bij Sanofi te Geel in het ‘Manufacturing Science and Technology’ (MSAT) 
departement, eerst als technical project lead en vervolgens als MSAT lead binnen de analytische 
groep. 
 

• Ludwig Goetelen, werkveldvertegenwoordiger. Ludwig Goetelen is Master Scheikunde. Van 1996-2009 
had Ludwig verschillende functies met toenemende verantwoordelijkheid bij Janssen Pharmaceutica, 
Chemische Ontwikkeling. Van 2009-2015 was hij programma manager “Duurzame chemie” bij VITO 
om vervolgens terug te keren naar Janssen Pharmaceutica als hoofd analytiek binnen API small 
molecule development. 
 

• Corinne Schmit, student. Corinne Schmit studeert aan de opleiding bachelor in de verpleegkunde fase 
twee.  
 

• Isabel Deprez, intern onderwijsdeskundige. Isabel Deprez is master Pedagogische Wetenschappen. 
Sinds 2014 is ze coördinator onderwijsontwikkeling van Thomas More hogeschool. Sinds 2016 is ze 
directeur Onderwijs en internationalisering.  

5.2 Programma bezoek 

• 08.15 - 09.00 uur | Voorbereiding panel 
 

• 09.00 - 09.00 uur | Toelichting door de opleiding 
 

• 09.15 - 10.45 uur | Samenwerking met het werkveld 
kern: hoe kan de opleiding de samenwerking met het werkveld versterken? Hoe kan ze de studenten 
zo snel mogelijk en zo sterk mogelijk in contact brengen met het werkveld op een manier die voor het 
werkveld ook positief is (win-win)? 

 
• 10.45 - 11.00 uur | Intern overleg 
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• 11.00 - 12.00 uur | Opdracht vanuit het werkveld 

kern: in fase 3 werken de studenten in het project rond een onderzoeksvraag vanuit het werkveld. 
Hoe kan de opleiding dit proces optimaliseren om zoveel mogelijk de meerwaarde voor studenten en 
werkveld te genereren? Hoe zorg je ervoor dat de verwachtingen van alle betrokkenen op elkaar 
afgestemd zijn? 
 

• 12.00 - 13.15 uur | Bespreking en lunch 
 

• 13.15 – 14.45 uur | Nieuw curriculum ~ haalbaarheid  
kern: de opleiding ontwikkelde een nieuw curriculum. In hoeverre is dit voldoende samenhangend en 
worden de studenten voldoende uitgedaagd? In hoeverre blijft de sterke focus op feedback bij labo-
verslagen werkbaar voor de docenten? En hoe zit dat met andere/innoverende werkvormen? 
 

• 14.45 - 15.00 uur | Intern overleg 
 

• 15.00 - 16.00 uur | Eindniveau 
kern leveren we af wat we beloven in relatie tot onze visie en niveau 6?  
- Voorbereid als startende professional? 
- Voldoende sterke basis op vlak van vakkennis en vaardigheden? 
- Mee met evoluties in het veld?? 
 

• 16.00 - 17.00 uur | Intern overleg 
 

• 17.00 - 18.00 uur | Terugkoppeling 

5.3 Beoordeling niveau 6 Vlaamse kwalificatiestructuur en professionele oriëntering 

Thomas More bewaakt het eindniveau van de opleidingen via verschillende invalshoeken en betrekt op 
die manier alle relevante stakeholders bij deze beoordeling:  

Bevraging van werkveld en pas afgestudeerden  

Dit geeft een indicatie van de tevredenheid van het werkveld en van de pas afgestudeerden over de 
afgestudeerden als startende professional en hun kennis en vaardigheden in het domein. 

De opleiding expliciteert op welke manier ze het eindniveau van haar studenten beoordeelt  

De opleiding Chemie beoordeelt het eindniveau van de studenten via de stage en via de bachelorproef.  

Aftoetsen van de toetsing door een medewerker van het team onderwijs  

Belangrijkste overwegingen die hierbij meegenomen zijn: 
 
• de opleiding geeft in een matrix weer op welk niveau ze de leerresultaten evalueert in elk van de 

OPO’s. Hieruit blijkt dat de opleiding voor een aantal DLR’s al in fase twee evalueert op niveau drie.  
• een aantal labo’s – waarin de student basisvaardigheden moet aantonen – is niet tolereerbaar. 
• studenten zetten in de bachelorproef kennis en vaardigheden op niveau 6 in. 

Beoordeling van eindproducten en gesprek met recent afgestudeerden tijdens het bezoek 

Het panel ging in gesprek met vier pas afgestudeerden over hun eindbeoordeling. Er was een spreiding 
in de eindscore (net voldoende, goed, uitzonderlijk).  
 
Tijdens het gesprek kwamen volgende aspecten aan bod: begeleiding, de effectiviteit in functie van het 
beroep, ervaringen als startende professional… Studenten, alumni en werkveld bevestigen tijdens het 
gesprek dat ze op stage in complexe en gespecialiseerde contexten werken en dat ze met volledige 
autonomie en een ruime mate van initiatief functioneren op de stageplaats. 
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Het panel heeft vooraf ook de producten van eindtoetsing van deze pas afgestudeerden onderzocht. 

5.4 Descriptoren van het Vlaams kwalificatiekader niveau 6 

Kennis en vaardigheden 

• kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren 
• complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten 
• relevante gegevens verzamelen en interpreteren, en geselecteerde methodes en hulpmiddelen 

innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen op te lossen 

Context, autonomie en verantwoordelijkheid 

• handelen in complexe en gespecialiseerde contexten 
• functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief 
• medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten 





 

•  
 
 


	1. Opzet van de onderwijsspiegel
	Leeswijzer

	2. Algemene conclusies van het panel
	3. Bespreking per thema
	3.1 Niveau 6 en professionele oriëntatie
	3.2 Focusthema: samenwerking met het werkveld
	3.3 Focusthema: opdracht vanuit het werkveld
	3.4 Focusthema: nieuw curriculum

	4. Ambities van de opleiding
	5. Bijlagen
	5.1 Samenstelling panel
	5.2 Programma bezoek
	5.3 Beoordeling niveau 6 Vlaamse kwalificatiestructuur en professionele oriëntering
	5.4 Descriptoren van het Vlaams kwalificatiekader niveau 6


