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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 
- opleidingsconcept  
- cursus bachelorstage en  

-project + bijhorende info 
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- conceptnota 

trajectcoaching 
- verslagen 
- dashboard Thomas More 
- ECTS-fiches 
 
Voorbereiding bezoek 

- thema’s: stage, curriculum 
(vorm + inhoud) 

- niveau 6 
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Datum:  
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Panel: 
- Dominique Verté 
- Anne-Marie Denolf 
- Pierre Seeuws 
- Stéphanie Hens 
- Isabel Deprez 
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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.  
 
De opleiding rolt vanaf 2018-2019 een vernieuwd curriculum uit waarbij ze een shift maakt van 
doelgroepgerichte invulling van het curriculum naar een curriculum dat vertrekt vanuit transfereerbare 
competenties naar de doelgroepen. Het panel staat achter deze keuze die ze beschouwt als een zinvolle 
en onderwijskundig goede weg. Ze benadrukt hierbij het belang om voor de studenten de 
transfereerbaarheid van skills over de doelgroepen heen voldoende duidelijk te maken en dit heel 
duidelijk mee te nemen in de communicatie over de transitie. 
 
Het panel suggereert ook dat de opleiding in de verdere ontwikkeling van het curriculum de vraag om 
met verschillende doelgroepen in contact te kunnen komen meeneemt, zodat de herkenbaarheid van de 
opleiding voor de toekomstige studenten blijft aansluiten bij het beroepsprofiel. 
 
Tijdens het bezoek zijn enkele zaken het panel opgevallen als zeer sterk: 
 
• de warme sfeer en een sfeer van vertrouwen (tussen collega’s, tussen studenten, tussen docenten en 

studenten); 
• de sterke communicatievaardigheden en reflexiviteit van studenten en afgestudeerden; 
• de toegankelijkheid van de docenten; 
• gepassioneerde docenten die vanuit hun expertise uit de praktijk delen en meebrengen en zo zin 

geven om op stage te gaan 
• de relatie tot het werkveld waarbij het werken met stagiaires uit de opleiding gezien wordt als een 

win-win, omdat stagiaires ideeën binnen brengen en inspireren tot vernieuwing. 

“Wat mij sterk getroffen heeft: ‘het beste uit jezelf halen’.  
De opleiding slaagt er duidelijk in dat te realiseren.” 

Het panel benadrukt voor de opleiding het belang om het spanningsveld tussen aanbieden van structuur 
en aansturen op zelfsturing en autonoom handelen, het spanningsveld ook tussen coachen/zorgen en los 
laten/autonoom handelen verstandig te monitoren. 
 
Het panel wil de opleiding uitdagen om op zoek te gaan naar andere, vernieuwende werkvormen en 
methodieken voor verslagen, zeker als het gaat over het reflectieve. 
 
Het panel heeft het gevoel dat de opleiding in haar werking de juiste focus heeft. Het panel ziet in de 
werking van de opleiding een sterke verwevenheid met het kader van Thomas More. De opleiding legt 
expliciet de link tussen de visie, de strategie en de waarden van de hogeschool. Bovendien is een 
transformatie zoals de opleiding nu doormaakt enkel mogelijk in een omgeving die dit toelaat.  
 
Tijdens het bezoek bleek uit de gesprekken ook het belang en de rol van de leidinggevende. 
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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: 
 
• de studenten handelen autonoom tegen het einde van de bachelorstage en het werkveld beaamt dat; 
• de studenten vertonen een sterke mate van flexibiliteit; 
• ze grijpen zelf kansen om op niveau 6 te functioneren, ze spelen gretig in op de stimulansen die de 

hogeschool biedt en ze zijn ook voorbereid om dit te doen; 
• studenten durven innoveren, ze durven initiatief nemen. 
 
Meerdere gesprekspartners uit het werkveld en de alumni getuigden over de positieve inbreng door 
stagiaires van de opleiding: 
 

“Mijn stagementor zei dat ik het team geïnspireerd had. Je wordt door de opleiding ook aangemoedigd 
om nieuwe dingen in te brengen en dat te durven. Dit hangt samen met de doelen die er zijn. Je binnen 
het team profileren is een van de doelstellingen” 

 
De studenten en afgestudeerden beschikken over de communicatieve skills om succesvol te handelen in 
een interdisciplinair team met een duidelijk respect voor de andere disciplines. 

3.2 Focusthema: stage 

“De manier waarop docenten les geven, doet ons goesting krijgen om op stage te gaan.” 

 
De alumni en de stagementoren geven tijdens het gesprek aan dat er een goede voorbereiding is op 
de stage. De stagebundel biedt veel structuur en ondersteuning, ook voor de mentoren. 
 

“Vooral tijdens de stage was er voldoende ondersteuning; op de stageplaats werd er kritisch gekeken 
naar studenten en werd de lat wel hoog gelegd; maar de ondersteuning was er wel en mislukken was 
niet erg. Dat signaal kreeg je ook: je leerde er uit.” 

 
Alumni getuigen dat ze de kans krijgen zichzelf te zijn en te groeien, groeien in zelfzekerheid en durven 
initiatief nemen. Bovendien is er veel aandacht voor reflectie, zichzelf en het eigen handelen voortdurend 
in vraag stellen. 
 

“Je krijgt hier wel een mentaliteit mee om kritisch te kijken naar wat je doet, hoe je dat doet en 
waarom.” 

 
Alumni en mentoren stellen dat de stage-opdrachten duidelijk groeien in complexiteit. Dit blijkt o.m. 
uit de beheersingsniveaus die beschreven zijn in de evaluatieformulieren voor de stages in fase 2 en fase 
3. 
 
Volgens de stagementoren is de stage organisatorisch sterk gestructureerd en heeft dit een positieve 
impact op hoe sterk de student uit de stage komt. Voor het panel is duidelijk naar voor gekomen dat de 
structuur die er vandaag is de sterken laat excelleren en de goeden beter laat worden. Maar er is een 
spanningsveld tussen structuur en zelfsturing en de opleiding is zich daar nu reeds van bewust. Het 
panel adviseert de opleiding om dit spanningsveld in de toekomst – na de introductie van het nieuwe 
curriculum dat meer inzet op zelfsturing – zeer verstandig te monitoren om zo de positieve impact van 
de structuur te behouden. 
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Docenten zijn zeer zorgend: vanuit hun nauwe betrokkenheid, hebben ze het moeilijk om los te laten. 
Toch zien ze de noodzaak om de student te stimuleren naar zelfsturing en autonoom handelen, 
maar wel met de nodige zorg. Ook hier is er een spanningsveld waarvan de docenten zich bewust zijn. 
 

“We moeten studenten toch nog meer durven loslaten binnen een duidelijk coachingskader.” 

 
Indien een stage minder vlot loopt, zet de opleiding dit in als leermoment: samen met de 
stagebegeleider herbekijkt de student de doelstellingen en zijn er kansen tot remediëring op basis van 
een syntheseverslag. De opleiding creëert hiertoe kansen door al vroeg in de stage contact op te nemen 
met de stageplaats en zo drempelverlagend te werken. Bovendien wordt er in het evaluatiedocument 
dan meer ingezet op kritische zin. Hierdoor ligt de bal in het kamp van de student. Het zijn altijd doelen 
in samenwerking met de student waardoor de student zich daar ook achter kan zetten. 
 
Een derde spanningsveld houdt verband met verslaggeving, bij reflectie en bij de stage. Het is o.m. de 
bedoeling van de verslaggeving om door herhaling reflectiviteit en andere componenten, zoals modellen 
en kaders te internaliseren. Hierdoor verschilt bv. het verslag van de stage van een louter professioneel 
verslag. De studenten zien niet altijd de volle draagwijdte van het verhaal. Het panel wil de opleiding 
uitdagen om op zoek te gaan naar andere werkvormen en methodieken voor verslagen, zeker als het 
gaat over het reflectieve. Het panel geeft daarbij als suggestie te overwegen om de stageverslagen te 
digitaliseren. Dit zou de opleiding kunnen doen in samenspraak met de beroepsvereniging, die op dat 
vlak reeds actief is. 
 
Er is een goede samenwerking tussen de opleiding en het werkveld in het kader van de stage en 
de kwaliteitsbewaking van de stage. De kern is hier de goede communicatie met de student als 
sleutelfiguur. De opleiding zet de student maximaal in dat proces in als volwaardige actor en partner.  
 
De stageplaatsen zien de inspanning die ze leveren om met een stagiaire aan de slag te gaan niet als 
last, wel in tegendeel: het is een wisselwerking met win-win. 
 
De opleiding investeert ook in contacten met stageplaatsen buiten de studentenbegeleiding, bv. in de 
vorm van stagetrajecten voor docenten van het team in functie van professionalisering, eens komen 
spreken, cliënten als expert betrekken bij de lessen, bezoek met Franstalige studenten… Daarnaast is er 
ook elk jaar een stage-terugkomdag voor stagementoren. 
 
Studenten brengen tijdens de stage nieuwe dingen in en leren tijdens de opleiding hoe ze dit kunnen 
doen. Ze hebben hiertoe de juiste communicatieve vaardigheden, onderbouwen hun voorstel met 
analyse en argumenten en vertrekken vanuit een houding van respect. 
 
Interdisciplinair denken en handelen wordt duidelijk aangeleerd bij de studenten en ze kunnen dat 
succesvol op stageplaats inzetten. Ze doen dit niet vanuit een monodisciplinair denkkader, maar vanuit 
het cocreatieve. 
 
De alumni wijzen ook op het belang van de besloten Facebook-groep ergo’s@werk waar ze ook als 
afgestudeerde nog altijd vragen kunnen stellen. Dit geeft hen het gevoel dat ze weliswaar losgelaten, 
maar niet aan hun lot overgelaten worden. De facebook-groep helpt alumni ook om de kritische houding 
constant te bewaken: docenten posten er regelmatig informatie over studiedagen en dat prikkelt om bij 
te blijven. Ook het panel ondersteunt de idee dat de facebook-groep eigenlijk een traject biedt van 
levenslang leren met permanente input over evoluties in het domein. 

3.3 Focusthema: nieuw curriculum 

De opleiding rolt vanaf 2018-2019 een vernieuwd curriculum uit waarbij ze een shift maakt van 
doelgroepgerichte invulling van het curriculum naar een curriculum dat vertrekt vanuit transfereerbare 
competenties naar de doelgroepen. Het panel steunt deze keuze die aansluit bij de ontwikkelingen in 
het veld van hulp, ondersteuning en zorg: 
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• Paradigmashift van biomedische naar meer psychosociale paradigma’s 
• Transfereerbaarheid van vaardigheden en competenties; brede generieke competenties die 

transfereerbaar moeten zijn. Het werkveld heeft nu reeds aangegeven dat de studenten al beschikken 
over deze generieke competenties.  

 
Het panel beschouwt dit als een zinvolle ontwikkeling en onderwijskundig een verantwoorde keuze. 
 

“Als onderwijskundige vind ik het knap dat zij die stap nemen. Dat je in een professionele bachelor het 
professionele breder ziet dan een hele specifieke beroepscontext, dat je dat kan overstijgen.” 

 
Het panel onderschrijft deze keuze ook vanuit de finaliteit van een professionele bachelor, voor wie 
contexten waarin hij/zij later opereert alsmaar complexer worden. Op deze manier verhoogt de opleiding 
de inzetbaarheid van haar afgestudeerden in het werkveld: meer polyvalent naar doelgroepen en naar 
gecombineerde hulpverleningsvragen. Daarnaast verengt zet de opleiding wel de specifieke contexten in 
om de ergotherapeutische competenties te verwerven. Zo wordt de opleiding trendsetter en innovator, in 
lijn met de visie op onderwijs en studenten. 
 
Anderzijds is het panel zich ook bewust van de bezorgdheid over het schijnbaar laten wegvallen van de 
domeinen omdat het werkveld nog steeds vanuit deze logica is ingedeeld. En bovendien willen studenten 
zoveel mogelijk met alle doelgroepen kennis maken. 
 
Het panel adviseert de opleiding daarom om enerzijds de motivatie van studenten te blijven voeden 
vanuit het werken met doelgroepen en dat hoeft niet via een stage zijn. Maar anderzijds ook om de 
studenten voldoende zicht te geven over de transfereerbaarheid van skills over de doelgroepen heen. De 
opleiding moet dit ook heel duidelijk meenemen in de communicatie over die transitie. 
 
De opleiding heeft het nieuwe curriculum vorm gegeven in samenspraak met het werkveld, maar: 
 

“We hebben als hogeschool ook opdracht een stuk vernieuwing te brengen en het werkveld mee op die 
boot proberen te krijgen.” 

 
Het panel suggereert dat de opleiding in de verdere ontwikkeling van het curriculum de vraag om met 
verschillende doelgroepen in contact te kunnen komen meeneemt. Op dit vlak zijn er al interessante 
initiatieven genomen: tijdens de eerste week werden cliënten uitgenodigd zodat studenten met een 
aantal doelgroepen konden kennismaken; studenten zullen ook kunnen kiezen in welke doelgroep ze zich 
willen verdiepen; ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd tijdens bepaalde lessen… Bovendien heeft 
het docententeam een sterke ervaring in een specifieke doelgroep, wat in de lessen doorwerkt.  
 
Met het nieuwe curriculum zal de opleiding ook sterker inzetten op onderwijsvernieuwing, met minder 
contacturen, meer blended leren en meer zelfstandig werken. Daarbij heeft de opleiding oog voor de 
overgang vanuit het secundair onderwijs door de groei naar autonomie en zelfstandig werken 
stelselmatig op te bouwen en in fase 1 nog voldoende ondersteunend te werken. Bovendien wil de 
opleiding de sterke organisatorische structuur behouden en duidelijk de criteria en verwachtingen 
communiceren om zo veiligheid te creëren.  
 
Aan de opleiding is er een onderwijsondersteuner verbonden die helpt om docenten vertrouwd te maken 
met nieuwe werkvormen. Deze ondersteuner werkt vraaggestuurd. Doordat de opleiding voor het 
veranderingsproces voldoende tijd genomen heeft en het docententeam in groepen mee de verandering 
vorm gegeven heeft, is er een grote gedragenheid. Bovendien leeft bij het docententeam de overtuiging 
dat het curriculum aan verandering toe is.  
 

“De open houding van de opleiding maakt dat je je op je gemak voelt; de goesting waarmee docenten 
les geven maakt dat je meer gemotiveerd bent om je vakken te leren.” 
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3.4 Focusthema: reflectief vermogen, outside the box denken  

Vanuit een aantal opleidingsonderdelen stimuleert de opleiding de creativiteit, het outside the box 
denken en – in het nieuwe curriculum – de ondernemingszin. Studenten vermelden hier als voorbeeld de 
projectweken en het LEFV-lab. 
 

“Ik heb het gevoel dat ik geleerd heb om niet te lang stil staan op iets waarop je vastloopt; het eens 
vanuit een andere kant te bekijken. We hebben ook geleerd om om te gaan met deadlines en stressvolle 
momenten.” 

 
De opleiding toetst het reflecteren op het eigen functioneren door de studenten vooral af tijdens de 
stages. Maar het is ook een deel van het opleidingsonderdeel Persoonsvorming, de trajectbegeleiding en 
expressie. Telkens gebeurt dit dan vanuit een andere insteek. De studenten zien ook de meerwaarde van 
het leren reflecteren en geven aan dat het hen geholpen heeft in de manier waarop ze met cliënten 
omgaan. 
 

“Je hebt er respect voor als mensen niet direct hun levensverhaal doen omdat je begrijpt dat dit soms 
moeilijk is.” 

 
Voor de trajectbegeleiding stapt de opleiding af van individuele sessies om meer in kleine groepen te 
werken. De studenten waarderen deze nieuwe manier van werken. Ze geven wel aan dat ze soms ook 
graag individuele feedback krijgen en dat de klassfeer erg belangrijk is om succesvol in groepen te 
kunnen werken. 
 
Studenten zien ook de meerwaarde van het werken rond evidence based practice. Dit bouwt op 
doorheen de opleiding. 
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4. Ambities van de opleiding 

 

De opleiding is trendsetter in het meer generiek opleiden binnen de snel 
evoluerende beroepscontexten van de ergotherapie. Ze wil studenten laten 
afstuderen die flexibel en wendbaar zijn om de innovaties in het werkveld 
waar te maken.  
 
De ambitie vertaalt zich in een stevig uitgebouwd curriculum dat én 
voldoende structuur biedt én studenten uitdaagt om voor zichzelf de lat hoog 
te leggen en daar zelf verantwoordelijkheid voor op te nemen. 

 

De opleiding wil de goesting van het opleidingsteam blijven uitstralen en zo 
studenten motiveren en inspireren om zichzelf uit te dagen om het beste van 
zichzelf te geven in de opleiding, tijdens de stages en in het werkveld. 
 
De ambitie is om collega’s te blijven ondersteunen, vormen en coachen om 
de energie te behouden in het nieuwe curriculum. Onzekerheden zijn 
leerkansen en geen fait divers. De opleiding moet alle kansen benutten om 
talenten van medewerkers tot hun recht te laten komen en verder te 
versterken. 

 

De opleiding scoort zeer goed als community waar samen met studenten 
opleiding wordt geschreven en gemaakt. De open communicatie en 
transparantie maakt dat studenten partner zijn van de opleiding. 
 
De ambitie is om deze eigenheid als sterkte te behouden ondanks de 
evolutie naar meer autonomie en zelfsturing bij studenten. Het zou mooi zijn 
mocht de community versterkend werken en vertrouwen geven aan 
studenten om deze nieuwe onderwijsaanpak met LEFV te omarmen. 

 

Studenten kiezen nu beperkt welke richting ze uit willen binnen de opleiding. 
Keuzes zijn aanwezig maar eerder binnen stagecontext dan binnen 
opleidingsonderdelen. 
 
De ambitie is om vanuit de generieke aanpak studenten voldoende voor te 
bereiden op de brede context die het werkveld hen biedt. Vanuit dit inzicht 
en hun eigen reflectief vermogen moeten ze de vrijheid krijgen om in het 
curriculum selectief bepaalde opleidingsonderdelen te kiezen die hun 
talenten, uitdagingen en interesses versterken. 

 

Er is in de opleiding reeds bijzondere aandacht voor het Universal design 
(UDL) principe zowel binnen de lessen, stages als examens. 
 
De ambitie is om binnen het UDL verhaal voldoende diversiteit aan te bieden 
en dit in toetsvorm, inhoud en onderwijsmethodieken. Er is een streven om 
voor studenten een ‘choose more aanbod’ te creëren zodat zij die meer 
willen dan het basisaanbod uitgedaagd blijven in hun leertraject. Het 
samenwerkend leren moet op zijn beurt de kans geven om mekaar te 
versterken en de lat samen hoog te leggen. 
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Er is een duidelijk opleidingskader met een eenvoudige structuur van 
opleidingsvisie, domeinspecifieke leerresultaten (DLR), leerlijnen en 
leerdoelen. 
 
De ambitie is om deze naar studenten helder te communiceren en als 
vertrekbasis te zien voor elk opleidingsonderdeel en elke toetsing. Het DLR-
kader laat toe de groei doorheen de opleiding in beeld te brengen, vanuit 
een beschrijving van de beheersingsniveaus. In de zelfreflectie door 
studenten kunnen de DLR’s een stevige basis vormen om de eigen 
competentieontwikkeling in kaart te brengen. 
 

 

Ons onderwijs en opleidingsconcept is evidence based. We dragen dit als 
opleiding sterk uit en betrekken medewerkers, werkveld en studenten in 
deze ontwikkeling.  
 
De ambitie is om naast onze sterke onderbouwing van inhouden, didactiek 
dit ook te transfereren naar de studenten en hen te versterken in het 
evidence based werken. Het evenwicht tussen het betrekken van 
ervaringsdeskundigen (cliënten), vakexperten en wetenschappelijke bronnen 
moet hierbij bewaakt worden. 
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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 en het brede domein waarbinnen de opleiding zich beweegt, een domeindeskundige, 
actief (geweest) in eenzelfde of een verwante opleiding, een werkveldvertegenwoordiger, 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 ergotherapie: 
 
• Dominique Verté, voorzitter. Dominique Verté is doctor in de medisch-sociale wetenschappen richting 

gerontologie. Hij is professor Agogische wetenschappen binnen het departement 
educatiewetenschappen van de VUB.  
 

• Anne-Marie Denolf, domeindeskundige. Anne-Marie is als docente ergotherapie verbonden aan VIVES-
hogeschool in Brugge. Zij was van 1983 tot 2005 tewerkgesteld in een MPI en een voorziening voor 
mensen met een hoge ondersteuningsnood. 
 

• Pierre Seeuws, werkveldvertegenwoordiger. Pierre Seeuws is ergotherapeut en sinds 2015 voorzitter 
van het Vlaams Ergotherapeutenverbond en vertegenwoordiger Ergotherapie in diverse werkgroepen 
en platformen. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Erkenningscommissie Ergotherapie van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG).  
 

• Stéphanie Hens, student. Stéphanie Hens is student van de opleiding Verpleegkunde campus 
Turnhout. Ze doet op het moment van het bezoek haar eindstage Sociale Verpleegkunde.  
 

• 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 

• 08.45 - 09.15 uur | Voorbereiding panel 
 

• 09.15 - 09.30 uur | Toelichting door de opleiding 
 

• 09.30 - 10.30 uur | Niveau 6 en professionele oriëntering 
kern: ligt de lat voldoende hoog, is er een duidelijke lijn naar complexiteit en autonomie? Hoe 
competent zijn de afgestudeerden als startende ergotherapeut? 

 
• 10.45 - 12.15 uur | Stage ~ voorbereiding; traject 

kern: ligt de lat voldoende hoog, is er een duidelijke lijn naar complexiteit en autonomie doorheen de 
drie stages en deze aansluiten bij de normvereisten van het werkveld? Voorbereiding op de stage. 

 
• 12.15 - 13.15 uur | Lunch en overleg 

 
• 13.15 - 14.30 uur | Curriculum ~ leerlijnen, cocreatie, kennisbasis, evidence based … 

kern: is er een logische samenhang tussen visie, onderwijskundig concept en uitrol van programma. 
Sluit dit aan bij de evoluties in het werkveld? Uitdagend voor studenten om zichzelf uit te dagen, de 
lat hoog te leggen, persoonlijk te ontwikkelen? 
 

• 14.45 - 16.00 uur | Curriculum ~ autonomie 
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kern: communicatie en persoonlijke groei zijn 2 pijlers waarin de opleiding wil excelleren. Is dit ook 
zo: zijn de studenten sterk in reflecteren en outside the box denken, evidence based werken? 
 

• 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 ergotherapie beoordeelt het eindniveau van de studenten via de bachelorstage en via het 
bachelorproject. De opleiding vermeldt in de ECTS-fiches en in de betrokken cursussen expliciet de DLR’s 
die ze evalueert en de wijze waarop dit gebeurt.  

Aftoetsen van de toetsing door een medewerker van het team onderwijs  

Belangrijkste overwegingen die hierbij meegenomen zijn: 
 
• de expliciete toetsing van elk van de DLR’s is een indicatie dat alle DLR’s afgedekt zijn; 
• in de evaluaties van de stages (fase 2, fase 3 en bachelorstage) zie je een evolutie naar groeiende 

complexiteit en autonomie; 
• de opdrachten die behoren bij bachelorstage en bij bachelorproject bevatten voldoende elementen die 

aansluiten bij de descriptoren voor niveau 6. 

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 … 
 
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: stage
	3.3 Focusthema: nieuw curriculum
	3.4 Focusthema: reflectief vermogen, outside the box denken

	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


