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Vrije	Universiteit	Brussel	
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studiegebied	Onderwijs	Odisee	
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Docenten		 Speeddating	+	groepsgesprek:		
-	Liesbeth	Devriendt,	trajectbegeleider,	studiebegeleider,	
projectbegeleider	Volwassenen	
-	Joris	Dewispelaere,	coördinator	praktijkverdieping	en	werkplekleren,	
docent	
-	Kristien	Nys,	docent,	project-	en	eindproefbegeleider,	onderzoeker	
-	Alexandre	Reynders,	docent,	projectbegeleider	Jongvolwassenen,	
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-	Anick	Verstraete,	!de	opleidingsfase	Volwassenen	
-	Elien	Meire,	#de	opleidingsfase	Jongvolwassenen	
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-	Assia	Bouziane,	!de	opleidingsfase	Jongvolwassenen	
-	Martine	Buyle,	#de	–	!de	opleidingsfase	Volwassenen	
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-	Veerle	Devillé,	CKG	De	Kleine	Vos		
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-	Sareh	Jalilian,		
-	Nicolette	Vandeputte,	
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!.	Inleiding	
	
De	externe	reflectie	kadert	in	de	bewaking	van	de	opleidingskwaliteit	in	eigen	regie	binnen	Odisee:	
het	zogenaamde	ASTOR-project	(Audit,	Studiemateriaal,	Toetscommissie,	Opleidingsevaluatie	en	
Reflectie).	De	externe	reflectie	sluit	het	ASTOR-project	af.	Daarbij	wordt	door	een	onafhankelijke	
commissie,	onder	supervisie	van	de	cel	kwaliteitszorg	van	de	VLUHR,	nagegaan	of		de	praktijk	van	
de	opleiding	beantwoordt	aan	de	visie	van	de	opleiding,	in	overeenstemming	is	met	de	missie	en	
speerpunten	van	Odisee	en	spoort	met	een	aantal	kwaliteitscriteria.		
	
De	externe	reflectie	vindt	plaats	gedurende	één	dag	en	omvat	volgende	elementen:	
- deskresearch	waarbij	de	commissieleden	de	kwaliteitsfiches	van	de	opleiding	en	het	daarbij	

horende	stavingsmateriaal	doornemen;	
- speeddating	waarbij	de	commissieleden	tijdens	een	individueel	gesprek	vragen	kunnen	stellen	

aan	een	vertegenwoordiger	van	het	beleid,	de	docenten,	de	studenten	en	het	werkveld/de	
alumni;	

- een	groepsgesprek	tussen	de	commissie	en	vertegenwoordigers	van	de	opleiding	(beleid,	
docenten,	studenten,	werkveld/alumni);	

- een	afsluitend	overleg	waarbij	de	commissie	per	kwaliteitskenmerk	de	belangrijkste	
conclusies	noteert.		

	
Dit	rapport	bevat	een	verslag	met	de	bevindingen	van	de	commissie	over	een	aantal	
kwaliteitskenmerken,	samen	met	een	aantal	tips	voor	de	toekomst.		
	
De	externe	reflectie	van	de	opleiding	Gezinswetenschappen	kadert	in	een	pilootproject	dat	binnen	
Odisee	plaatsvindt	in	,-./-!"#$	en	waarbij	ook	de	opleidingen	Bouw	en	Toegepaste	Informatica	
betrokken	zijn.	De	methodologie	van	de	externe	reflectie	is	gedurende	deze	pilots	nog	in	
ontwikkeling	en	het	verslag	moet	dan	ook	met	dat	voorbehoud	worden	gelezen.		
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!.	Rapportering	per	kwaliteitskenmerk	
	
!-Profiel	
Kwaliteitskenmerk		
De	opleiding	heeft	een	duidelijk,	specifiek	profiel	dat	aansluit	bij	de	onderwijsvisie	van	het	studiegebied	evenals	
bij	de	missie	en	de	strategische	speerpunten	van	de	instelling.	Uit	de	acties	van	het	strategie-	en	werkingsplan	en	
ander	informatief	of	demonstratief	materiaal	(o.a.	verslagen	van	het	kernteam)	blijkt	dat	de	opleiding	essentiële	
elementen	uit	de	onderwijsvisie	in	de	onderwijspraktijk	realiseert.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- Sterk	doordacht	en	gezinsgericht	profiel,	het	is	duidelijk	waarvoor	de	–	unieke	–	opleiding	
Gezinswetenschappen	wil	staan.		

- De	profielanalyse	die	werd	uitgevoerd	door	de	opleiding,	inclusief	validering.	
- Het	aanbieden	van	twee	trajecten.	De	opleiding	betekent	voor	heel	wat	(volwassen	werk-)	

studenten	een	belangrijke	tweede	kans.		
- Het	pluralisme	binnen	de	opleiding.	

	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- Het	 kan	 belangrijk	 zijn	 voor	 de	 opleiding	 om	 zich	 naar	 de	 toekomst	 toe	 eveneens	 te	
verhouden	 tot	 (en	 vaker	 samen	 te	 werken	 met)	 andere	 opleidingen,	 o.a.	 binnen	 het	
studiegebied	Sociaal-Agogisch	werk.			

- In	de	brochure	 zijn	de	opgesomde	beroepsmogelijkheden	erg	breed.	Met	het	oog	op	de	
profilering	 van	 de	 opleiding	 zou	 het	 duidelijker	 zijn	 om	 meer	 concrete	 voorbeelden	 te	
gebruiken	van	jobs	die	specifiek	gericht	zijn	op	(het	werken	met)	gezinnen.		

	
!-Leerresultaten	
Kwaliteitskenmerk		
De	leerresultaten	van	de	opleiding	vormen	een	heldere	en	specifieke	 invulling	van	de	 internationaal	en	 landelijk	
gevalideerde	 domeinspecifieke	 leerresultaten.	 De	 leerresultaten	 zijn	 geconcretiseerd	 in	 kerndoelen,	 gekoppeld	
aan	 opleidingsonderdelen	 en	 met	 het	 nagestreefde	 beheersingsniveau	 zoals	 beschreven	 in	 het	
competentiemodel	van	Odisee.	 	Dit	 is	verifieerbaar	in	de	ECTS-fiches	en	in	een	matrix	waar	de	relatie	tussen	de	
kerndoelen	van	de	opleiding	en	de	opleidingsonderdelen	zichtbaar	wordt.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- De	 opleiding	 hanteert	 een	 duidelijk	 leerresultatenkader.	 De	 opbouw	 domeinspecifieke	
leerresultaten	–	opleidingsspecifieke	leerresultaten	–	kerndoelen	is	duidelijk	en	zit	goed	in	
elkaar.		

- Het	gebruikte	jargon	is	duidelijk	en	voor	studenten	herkenbaar.		
- De	 leerresultaten	 zijn	 gericht	 op	 innovatie,	 levenslang	 leren,	 persoonlijke	 groei,	

diversiteit…	
- De	opleiding	voerde	een	uitgebreid	profielonderzoek.		

	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- Afhankelijk	 van	 het	 doorgenomen	 document,	 is	 er	 sprake	 van	 drie,	 vier	 of	 vijf	
beroepsrollen.	

- De	commissie	stelt	voor	om	hier	duidelijkheid	in	te	brengen.		
- De	beroepsrol	‘maatschappelijke	antenne’	zou	sterker	uitgewerkt	kunnen	worden	als	rol	en	

nog	meer	aan	bod	kunnen	komen	in	de	opleiding.		
- De	 generieke	 competenties	 in	 het	 profiel	 zouden	 volgens	 de	 commissie	 specifieker	

vertaald	kunnen	worden	voor	de	opleiding	Gezinswetenschappen.		
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!-Curriculum	
Kwaliteitskenmerk		
Het	curriculum	van	de	opleiding	sluit	aan	bij	de	meest	recente	ontwikkelingen	in	het	vakgebied,	in	het	werkveld	
en	 is	maatschappelijk	 relevant.	 In	het	 studiemateriaal	 van	de	kerndisciplines	 van	de	opleiding	komen	actuele	
vakinhouden	aan	bod.	De	betrokkenheid	van	het	werkveld	bij	de	evaluatie	en	ontwikkeling	van	het	curriculum	is	
gedocumenteerd	 (o.a.	 	 verslagen	 van	 de	 resonantieraad,	 de	 focusgesprekken	met	 docenten	 over	 structurele	
interactie	met	het	werkveld).		De	impact	van	resultaten	en	activiteiten	uit	onderzoek	en	dienstverlening	op	het	
onderwijs	worden	exemplarisch	aangetoond.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- Een	duidelijk	en	gestructureerd	curriculum.	
- Het	aanbieden	van	twee	trajecten.	De	opleiding	onderscheidt	zich	van	andere	opleidingen	

door	 het	 aanbieden	 van	 een	 traject	 voor	 volwassenen	 en	 de	 mogelijkheid	 om	 daarbij	
werkervaring	te	valoriseren.	Zowel	het	maatschappelijk	belang	hiervan	als	de	kansen	voor	
de	opleiding	om	zich	zo	te	profileren	zijn	volgens	de	commissie	sterk.		

- De	 wisselwerking	 tussen	 de	 opleiding	 en	 het	 Kenniscentrum	 en	 de	 betrokkenheid	 van	
studenten	bij	de	projecten	van	het	Kenniscentrum.		

	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- De	opleiding	 zou	naar	de	 toekomst	 toe	kunnen	nadenken	over	 een	meer	 themagerichte	
opbouw	 van	 het	 curriculum	 (i.p.v.	 talrijke	 leerlijnen),	waardoor	 ook	 de	 talentbenadering	
nog	meer	aan	bod	zou	kunnen	komen.		

- Gezien	de	Brusselse	context	 is	de	commissie	van	mening	dat	de	opleiding	nog	meer	zou	
kunnen	inzetten	op	internationalisation@home.		

- De	 commissie	 stelt	 zich	 de	 vraag	 of	 –	 in	 vergelijking	 met	 de	 jongvolwassenen	 –	 de	
volwassenen	met	een	niet-gezinsgerelateerde	job	voldoende	praktijkervaring	opdoen.	

	
!-Docenten	
Kwaliteitskenmerk		
De	voor	de	opleiding	 ingezette	docenten	bieden	de	studenten	optimaal	de	mogelijkheid	om	 leerresultaten	te	
behalen.	De	CV’s	van	het	onderwijzend	personeel	sluiten	goed	aan	bij	de	toegewezen	onderwijsopdracht.	Uit	de	
studentenbevraging	 over	 het	 didactisch	 handelen	 van	 de	 docenten	 (BOLA’s	 –	 beoordeling	
onderwijsleeractiviteiten)	 blijkt	 algemene	 tevredenheid	 en/of	 zijn	 verbeteracties	 geïnitieerd.	 	 Er	 zijn	
maattrajecten	professionalisering	die	de	onderwijsontwikkeling	en	–innovatie	in	het	studiegebied	stimuleren.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- Een	sterk	team	met	uitstekende	inhoudelijke	expertise	en	een	open	teamgeest.	
- De	tevredenheid	van	de	studenten	over	hun	docenten.	
- De	 dubbele	 rol	 van	 veel	 docenten:	 docent	 –	 onderzoeker	 (o.a.	 &/(	 heeft	 een	

doctoraatsdiploma),	docent	–	praktijkwerker	(o.a.	talrijke	gastdocenten).	
- De	opleiding	is	zich	bewust	van	de	nood	aan	pedagogisch-didactische	ondersteuning	voor	

(gast)docenten	en	komt	hier	ook	aan	tegemoet.	
	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- De	opleiding	kan	streven	naar	meer	culturele	diversiteit	binnen	het	docentenkorps.	
- De	commissie	is	van	mening	dat	nieuwe	concepten,	bv.	talent,	nog	verder	doorgesproken	

kunnen	worden	in	het	team	en	dit	vooral	met	het	oog	op	een	brede	gedragenheid.		
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!-Voorzieningen	en	studiebegeleiding	
Kwaliteitskenmerk		
Uit	 een	 beknopte	 beschrijving	 van	 de	 opleidingsspecifieke	 voorzieningen	 op	 het	 vlak	 van	 bibliotheek,	 ICT,	
infrastructuur,	 sociale	 voorzieningen	blijkt	dat	deze	makkelijke	 toegankelijk	 zijn	en	adequaat	 in	 relatie	 tot	de	
ambities	 van	 het	 studiegebied	 en	 de	 opleiding.	 De	 opleiding	 beschikt	 over	 (meet-)gegevens	 over	
studie(traject)begeleiding	 en	 in-,	 door-	 en	 uitstroom	 van	 studenten	 en	 heeft,	 waar	 nodig,	 verbeteracties	
geïnitieerd.	 	 Uit	 de	 opleidingsevaluatie	 door	 studenten	 blijkt	 algemene	 tevredenheid	 over	 voorzieningen	 en	
studiebegeleiding.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?	

- Sterk	uitgebouwde	trajectbegeleiding.	
- De	eigen,	kleine	campus	en	de	nabijheid	tot	de	studenten.	De	studenten	appreciëren	dit,	in	

het	bijzonder	de	studenten	van	het	volwassenentraject.		
	
!-Onderwijsleeromgeving	
Kwaliteitskenmerk		
De	onderwijsleeromgeving	stimuleert	de	studenten	om	een	actieve	rol	te	spelen	in	het	leerproces	en	draagt	bij	
tot	een	vlotte	studievoortgang.	Aansluitend	op	het	assessment	van	het	studiemateriaal	door	studenten	zijn	er,	
waar	nodig,	 verbeteracties	opgestart.	 	Uit	de	 inventaris	 van	de	didactische	werkvormen	blijkt	 een	variatie	en	
een	afstemming	op	de	opleidingsfases.	Een		exemplarische	showcase	toont	de	aansluiting	van	de	leeromgeving	
bij	 de	 diversiteit	 in	 de	 studentenpopulatie,	 de	 talentontwikkeling	 van	 studenten	 en	 de	 interactie	 met	 het	
werkveld.	 Uit	 de	 opleidingsevaluatie	 door	 studenten	 blijkt	 algemene	 tevredenheid	 over	 de	
onderwijsleeromgeving.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- Er	wordt	 ingezet	op	differentiatie	en	diversiteit	binnen	de	werkvormen.	De	hoorcolleges	
worden	rijker	ingevuld	dan	beschreven	in	de	fiches.		

- Het	accent	op	werkplekleren.	
	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- Er	wordt	sterk	ingezet	op	het	leren	van	de	individuele	student,	o.a.	door	zelfreflectie,	maar	
het	zou	goed	zijn	om	voor	de	theoretische	vakken	ook	nog	meer	in	te	zetten	op	het	‘samen	
leren’	van	studenten,	bv.	meer	groepswerk,	peerfeedback,…	

- De	 koppeling	 tussen	 theorie	 en	 praktijk	 kan	 nog	 sterker.	 Naast	 het	 accent	 op	
vaardigheden,	attitudes…	zou	de	“body	of	knowledge”	(theoretische	basis)	meer	aan	bod	
kunnen	komen	in	het	praktijkgedeelte.		

	
!-Beoordeling		
Kwaliteitskenmerk		
De	 beoordeling	 van	 studenten	 weerspiegelt	 het	 leerproces	 en	 concretiseert	 de	 beoogde	 leerresultaten.	 De	
inventaris	 van	 evaluatievormen	 in	 de	opleiding	 toont	 een	 variatie	 die	 recht	 doet	 aan	 diverse	 leerstijlen	 in	 de	
studentenpopulatie.	De	 opleiding	 realiseert	 een	 adequate	 verhouding	 tussen	 ontwikkelingsgerichte	 feedback	
(formatief)	en	eindbeoordeling	van	studenten	 (summatief).	Uit	de	verslagen	van	de	 toetscommissie	blijkt	dat	
niveau	(	werd	behaald	en	dat	andere	aanbevelingen	van	de	toetscommissies	worden	opgevolgd.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- De	opleiding	heeft	een	sterk	uitgewerkt	toetsbeleid.	Docenten	krijgen	veel	ondersteuning	
en	feedback,	bv.	interne	toetscommissie,	individuele	feedback…	

- Studenten	 kunnen	 voor	 bepaalde	 vakken	 kiezen	 tussen	 een	 schriftelijk	 en	 mondeling	
examen,	 waarvoor	 bovendien	 de	 nodige	 kwaliteitsbewaking	 voorzien	 is.	Op	 die	 manier	
worden	optimale	kansen	geboden	aan	studenten.		
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- Er	wordt	nagedacht	over	mogelijkheden	om	sterke	studenten	te	laten	excelleren.		
	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- De	 commissie	 is	 van	mening	 dat	 het	 sterk	 uitgebouwde	 toetsbeleid	 op	 dit	moment	erg	
gericht	is	op	summatief	toetsen.	Naar	de	toekomst	toe	zou	de	opleiding	kunnen	evolueren	
naar	 meer	 formatief	 toetsen,	 meer	 geïntegreerde	 opdrachten	 met	 tussentijdse	
ondersteuning	(bv.	peer-review),	meer	talentgericht	begeleiden	en	toetsen,…	en	dit	ruimer	
dan	vanuit	het	zelfreflectiestandpunt	van	de	student.	Volgens	de	commissie	is	dit	nu	al	in	
zekere	 mate	 aanwezig	 in	 het	 traject	 voor	 jongvolwassenen,	 maar	 kan	 dit	 worden	
uitgebreid	in	het	traject	voor	volwassenen.		

	
!-Informatie		
Kwaliteitskenmerk		
De	 opleiding	 verstrekt	 volledige	 en	 gemakkelijk	 leesbare	 informatie	 over	 alle	 fasen	 van	 de	 studieloopbaan.	
Studenten	vinden	op	het	studentenportaal	of	de	website	op	gepaste	tijdstippen	correcte	en	heldere	informatie	
over	 o.a.	 de	 programma-opbouw,	 het	 onderwijs-	 en	 examenreglement,	 de	 studietrajectbegeleiding,	 	 de	
examenresultaten.	 Uit	 de	 opleidingsevaluatie	 door	 studenten	 blijkt	 algemene	 tevredenheid	 over	 deze	
informatievoorzieningen.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- Er	 is	 duidelijke	 informatie	 beschikbaar	 over	 de	 opleiding	 op	 de	 website,	 in	 brochures,…	
Opmerkelijk	is	de	verwelkomende	en	waarderende	taal	die	gebruikt	wordt	in	de	brochure.	

- Ook	over	aspecten	als	het	individueel	studieprogramma	(ISP),	de	examens…	is	de	nodige	
informatie	beschikbaar.		

	
Tip	om	verder	te	overwegen	

- Het	kan	voor	kandidaat-studenten	 interessant	 zijn	om	 in	de	brochure	melding	 te	maken	
van	 de	 beroepsrollen	 en	 de	 leerlijnen;	 zo	 wordt	 de	 link	 met	 de	 beoogde	 leerresultaten	
expliciet	gemaakt.	

	
!-Publiek	toegankelijk	
Kwaliteitskenmerk		
Informatie	over	de	kwaliteit	van	de	opleiding	 is	publiek	toegankelijk.	Minstens	zijn	de	verslagen	van	de	externe	
reflecties	 raadpleegbaar,	 evenals	 informatie	 over	 de	 opvolging	 van	 de	 aanbevelingen	 tot	 verbetering.	 De	
opleidingen	ondernemen	ook	andere	acties	om	de	kwaliteit	van	hun	opleiding	in	de	kijker	te	zetten	via	o.a.	sociale	
media,	nieuwsbrieven,	studiedagen.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?		

- De	 factsheets,	 waarmee	 meetresultaten	 van	 de	 opleiding	 worden	 voorgesteld	 aan	
studenten,	zijn	een	positief	nieuw	 initiatief.	De	commissie	wil	de	opleiding	aanmoedigen	
om	dit	zeker	verder	te	zetten.		
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!"-Stakeholders		
Kwaliteitskenmerk		
De	opleiding	stimuleert	betrokkenheid	van	interne	en	externe	stakeholders,	onafhankelijke	peers	en	experten	bij	
onderwijs	 en	 kwaliteitszorg.	 De	 opleiding	 biedt	 recente	 voorbeelden	 aan	 van	 een	 actieve	 en	 verankerde	
participatie.	
	
Wat	wordt	als	sterk	ervaren?	

- De	betrokkenheid	van	een	ruime	groep	interne	en	externe	stakeholders.	
- De	 vertegenwoordiging	 van	 veel	 verschillende	 organisaties	 en	 belangengroepen	 in	 het	

docentenkorps.		
- De	aandacht	voor	studentenparticipatie.	

	
Tips	om	verder	te	overwegen	

- Ondanks	de	voorbeelden	die	werden	gegeven	tijdens	het	groepsgesprek,	zou	de	opleiding	
nog	 kunnen	 nadenken	 over	 de	 verdere	 uitbreiding	 van	 de	 groep	 stakeholders	 met	
“gebruikers”	(ouders,	cliënten,…).	

- De	 commissie	 is	 van	mening	 dat	 het	 goed	 zou	 zijn	 om	 in	 de	 toekomst	meer	 samen	 te	
werken	met	de	stakeholders	als	participanten,	te	evolueren	naar	initiatieven	van	co-creatie	
tussen	stakeholders	en	opleiding.		


