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Datum maandag 8 en dinsdag 9 mei 2017 
Commissie  
Voorzitter  Peter Van Petegem, gewoon hoogleraar onderwijskunde, Faculteit Sociale 

Wetenschappen Universiteit Antwerpen 
 

Commissieleden  maandag 8 en dinsdag 9 mei 2017 
- Hein Roelfsema, docent en onderzoeker aan de Utrecht School of 
Economics, Universiteit Utrecht, Nederland 
- Karel Balliauw, directeur bij Katoen Natie 
- Anne Devesse, opleidingshoofd Medische beeldvorming Odisee 
- Stijn Pinkhof, student Toegepaste informatica Odisee 
 
maandag 8 mei 2017 
- Hugo Pole, KBC Verzekeringen (voor financie- en verzekeringswezen) 
- Nathalie Nuelant, accountant (voor accountancy-fiscaliteit) 
 
dinsdag 9 mei 2017 
- Dries Debbaut, PwC Enterprise Advisory (voor marketing) 
- Nadine Hendrickx, Kuehne en Nagel (voor logistiek management) 
 

Verslaggever  Els Alaerts, medewerker dienst Onderwijs en Kwaliteit Odisee 
 

Opleiding   
Maandag 8 mei 2017  
Speeddate 
bedrijfsmanagement, 
accountancy-fiscaliteit 
en financie- en 
verzekeringswezen 

Directeur, opleidingshoofden, coördinatoren: Walter Roossens, Genoveva 
Ravijts, Katrijn Claes, Els Tryssesoone, Kristien Bouchaert, Ria Van den 
Bossche, Katleen Dirickx, Alea Fairchild 
Docenten afstudeerrichtingen: Walter Himpe, Muriel Kesteleyn, Joris Van 
Hecke, Bruno Coessens, Paul Dom, Bart Hensen 
Docenten gemeenschappelijke stam: Wouter Broekaert, Inge Callebaut, 
Hadewych Delbaere, Wouter Thielemans, Sabine Demeulenaere, Saskia 
Vanden Eede, Hein Desloovere 
Studenten: Tirsa Loubin, Maxime Leurquin, Mohamed Adahchourt, Jonas 
Wellens, Karel-Jan De Potter 
Alumnus: Mathias Germeau 
 

Groepsgesprek 
financie- en 
verzekeringswezen 

Coördinator: Katrijn Claes 
Docenten: Muriel Kesteleyn, Joris Van Hecke, Hans Denruyter, Geert 
Soetewey 
Studenten: Bram Vanlulle, Rukiye Yücesan, Baudouin Veldekens, Davut 
Gümüstekin, Sydney Wybou 
Werkveld/alumni: Marc Coene, Oskar Eryatmaz 
 

Groepsgesprek 
accountancy-fiscaliteit, 
afstandsonderwijs  

Coördinatoren: Kristien Bouchaert, Els Tryssesoone, Leo Jansegers 
Docenten: Liesbeth Vancuyck, Nicolas Delie, Liesbet Raus, Patrick 
Vanderperre, Paul Dom, Hein Desloovere, Johan Coppieters 
Studenten: Tirsa Loubin, Maxime Leurquin, Julie Van Houtte, Rachid 
Bentajar, Tom Berger 
Werkveld/alumni: Mathias Germeau, Kelly De Baerdemaeker, Mali De 
Vuyst, Mathias Menschaert, An Maes 
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Dinsdag 9 mei 2017  
Speeddate marketing 
en logistiek 
management 

Directeur, opleidingshoofden, coördinatoren: Walter Roossens, Genoveva 
Ravijts, Katrijn Claes, Ria Van den Bossche, Katleen Dirickx, Alea Fairchild 
Docenten: Ignace Dermaux, Katrien Van Den Broecke, Sanne Marien, 
Wouter Thielemans, Saskia Vanden Eede, Bart Hensen, Tine Casteele, 
Myriam De Wolf 
Studenten: Elira Macula, Laura Korving, Akgedik Ceren 
 

Groepsgesprek 
marketing, 
afstandsonderwijs, 
Engelstalige variant  

Coördinatoren: Ria Van den Bossche, Genoveva Ravijts, Alea Fairchild, Leo 
Jansegers 
Docenten: Ignace Dermaux, Tine Casteele, Séline Van Helleputte, Myriam 
De Wolf, Inge Callebaut 
Studenten: Philip Coucke, Nico Eeckhout, Ann Joly, Margot Nogales Ruiz, 
Jeroen Callens 
Werkveld/alumni: Marie Martens, Jürgen Neysens 
 

Groepsgesprek 
logistiek management  

Coördinatoren: Katleen Dirickx, Katrijn Claes 
Docenten: Jacques Vanwyck, Jort Van Schil, Birgit Van Vreckem, Ariane Van 
Tichelen, Sanne Marien 
Studenten: Clara Smet, Alice Oleran-Dubois, Lobke De Jong 
Werkveld/alumni: Alexander Bailleul, Siegfried Desmalines 
 

Groepsgesprek 
bedrijfsmanagement 

Studiegebieddirecteur: Walter Roossens 
Opleidingshoofden: Genoveva Ravijts, Katrijn Claes 
Coördinatoren: Els Tryssesoone, Ria Van den Bossche, Kristien Bouchaert, 
Katleen Dirickx, Alea Fairchild 
Docenten: Wouter Broekaert, Inge Callebaut, Joris De Lee, Myriam De Wolf 
Studente: Tirsa Loubin 
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1. Inleiding 
 
De externe reflectie kadert in de bewaking van de opleidingskwaliteit in eigen regie binnen Odisee: 
het zogenaamde ASTOR-traject (Audit, Studiemateriaal, Toetscommissie, Opleidingsevaluatie en 
Reflectie). De externe reflectie sluit het ASTOR-traject 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 Bedrijfsmanagement vindt plaats gedurende twee dagen en omvat volgende 
elementen: 
- deskresearch waarbij de commissieleden de kwaliteitsfiches van de opleiding en het daarbij 

horende stavingsmateriaal doornemen; 
- speeddating waarbij de commissieleden tijdens individuele gesprekken vragen kunnen stellen 

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

- groepsgesprekken 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; 

- een afrondend moment waarbij de belangrijkste bevindingen worden meegedeeld aan het 
opleidingshoofd en de studiegebieddirecteur.  

 
Het voorliggende rapport bestaat uit twee delen. Het bevat enerzijds een verslag met de 
bevindingen van de commissie over een aantal kwaliteitskenmerken, samen met een aantal tips voor 
de toekomst. Afrondend kan de commissie een goede praktijk benoemen die door de leden 
bijzonder werd gewaardeerd en/of een kritische vraag voorleggen waarmee de commissie de 
opleiding wil uitdagen. Anderzijds is ook een verslag van het groepsgesprek van de commissie met 
de vertegenwoordigers van de opleiding als bijlage toegevoegd.  
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2. Rapportering per kwaliteitskenmerk 
 
2.1-Profiel, leerresultaten en curriculum 

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. 
 
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. 

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. 
 

 
De opleiding biedt een degelijk afstudeerprogramma aan met verschillende sterke kenmerken, o.a. 
de aandacht voor talen, de aansluiting bij de ontwikkelingen in het werkveld, de praktijkgerichtheid, 
de focus op ondernemerschap. Het talentenproject is de start van een uniek traject waarvan de 
volledige implementatie nog verdere aandacht vraagt. Het werkveld is tevreden over de kwaliteit 
van de afgestudeerden. Studenten krijgen de kans om bijkomende attesten en certificaten te 
behalen tijdens de opleiding. De zelfreflectie van het team over de kwaliteit van de opleiding en de 
zoekende houding zijn de commissie opgevallen. Voor verschillende aandachtspunten formuleerde 
de opleiding zelf al concrete suggesties voor verbetering en verandering. De commissie is van 
mening dat de opleiding op die manier zelf uitdraagt wat ze ook bij de studenten beoogt.  
 
Tips voor de toekomst 

- De commissie adviseert de opleiding in de toekomst blijvend aandacht te hebben voor de 
aansluiting tussen de opleiding en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. 

- Wat betreft de bachelorproef is er nu al een goede handleiding beschikbaar voor studenten 
en docenten. De commissie stelde vast dat de opleiding nog verder zoekend is met 
betrekking tot de vorm van de bachelorproef. De verdere implementatie van de 
bachelorproef wordt volgens de commissie best ook gelinkt aan het talentenproject en aan 
ondernemerschap. 
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2.2-Onderwijsleeromgeving en evaluatie 
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. 
 
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 6 werd behaald en dat andere aanbevelingen van de toetscommissies worden opgevolgd. 
 

 
De onderwijsleeromgeving biedt een mooie variatie van verschillende werkvormen, o.a. 
(vakoverschrijdende) projecten, opdrachten met link naar het werkveld, … Werkvormen die gebruikt 
worden in het afstandsonderwijs, werken ook inspirerend voor het dagonderwijs, bv. de 
studiewijzers (die o.a. kunnen worden ingezet om de zelfredzaamheid van studenten te verhogen) 
en de ontwikkeling van de digitale leeromgeving. Het talentenverhaal is zichtbaar aanwezig in de 
leeromgeving, bv. in de ondersteuning door de coaches. De evaluatiecriteria voor stage en 
bachelorproef zijn duidelijk. Met betrekking tot de evaluatie van studenten is nog een verbeterslag 
mogelijk. Binnen de leerlijnen is er zichtbare afstemming over evaluatie. Op het niveau van de 
afstudeerrichtingen en over de leerlijnen heen, kan deze afstemming nog beter.  
 
Tips voor de toekomst 

- De commissie adviseert de opleiding om de Odisee-visietekst over evaluatie te vertalen naar 
het niveau van de opleiding en/of de afstudeerrichtingen. 

- De verdere ontwikkeling van het talentenproject houdt nog een uitdaging in voor campus 
Brussel: zoeken naar manieren om iedereen mee te krijgen in het verhaal, om duidelijk te 
maken wat beoogd wordt en vervolgens zichtbaar te maken dat wat bereikt moest worden 
ook effectief werd bereikt.  

- Uit de gesprekken is gebleken dat de opleiding een duidelijke kijk heeft op de behoeften die 
er zijn op het vlak van gebruik en inrichting van lokalen, bv. in functie van interactief werken. 
De commissie adviseert de opleiding om deze visie kenbaar te maken op een hoger niveau 
binnen de instelling, eventueel in overleg met andere opleidingen (hogeschoolbreed).  

- De commissie vraagt de opleiding in het bijzonder na te denken over manieren om de 
zelfredzaamheid van studenten te vergroten, bv. wat betreft het gebruik van ICT-
toepassingen. De opleiding kan nog meer aandacht besteden aan de attitudes om 
levenslang te leren waarover afgestudeerden moeten beschikken.  
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2.3-Informatie, voorzieningen en begeleiding van studenten 
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 de informatievoorzieningen. 
  
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 de infrastructuur en begeleiding. 
 

 
De opleiding voorziet in degelijke informatie voor studenten, ook over complexe materies zoals 
stage en bachelorproef. Studenten zijn hierover tevreden. De opleiding doet veel inspanningen op 
het vlak van de begeleiding van studenten, o.a. in het kader van de talentwerking. De studenten 
appreciëren de individuele benadering en ondersteuning en de inspanningen van de docenten op dit 
vlak. Deze individuele begeleiding wordt ook doorgetrokken voor de afstandsstudenten.  
 
Tips voor de toekomst 

- Tegemoet komen aan de opmerkingen van studenten over bepaalde voorzieningen, bv. 
trage PC’s, onvoldoende stopcontacten in de lokalen, ter beschikking stellen van lokalen 
voor groepswerk.  

- Studenten merken op dat niet alle aangekochte handboeken worden gebruikt. De 
commissie adviseert de opleiding dan ook om de noodzaak van de aankoop van 
leermateriaal te evalueren.  

- Blijvend aandacht besteden aan de structurele inbedding van studentenparticipatie in de 
opleiding (zie ook 2.4). Zoeken naar Quick Wins op het vlak van studentenparticipatie, o.a. 
door studenten uitdrukkelijk te informeren over de wijze waarop met hun feedback, 
aandachtspunten werd omgegaan.  
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2.4-Betrokkenheid en expertise van stakeholders 
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. 

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 
van studentenvertegenwoordigers. De samenwerking tussen werkveldvertegenwoordigers /andere partners en 
de opleiding heeft een meerwaarde voor beide partijen. 
 

 
De commissie ontmoette een sterke docentenploeg met grote betrokkenheid binnen de 
verschillende afstudeerrichtingen en varianten. De teams van beide campussen zijn bereid om van 
elkaar te leren en goede praktijken te delen. De linken vanuit het docententeam naar het werkveld 
toe zijn in orde. Bovendien zijn een aantal docenten zelf nog actief in het werkveld. Studenten zijn 
tevreden over de contacten met het werkveld doorheen de opleiding (bedrijfsbezoeken, 
gastsprekers, projectweek, …). De opleiding bouwde een interessant netwerk uit, zowel nationaal 
als internationaal, dat wordt gebruikt om de vinger aan de pols te houden in functie van o.a. 
curriculum en stageplaatsen.  
 
Tip voor de toekomst 

- Hoewel er al aandacht wordt besteed aan studentenparticipatie, is de commissie van 
mening dat op dit vlak nog een verbeterslag kan worden gemaakt, bv. aanwezigheid van 
studenten-vertegenwoordigers op de kernteams.  
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2.5-Focusdossier: praktijkgericht onderzoek 
Kwaliteitskenmerk  
Uit het dossier rond praktijkgericht onderzoek blijkt dat de wisselwerking tussen de opleiding en 
praktijkgericht onderzoek een meerwaarde heeft voor beide partijen.  
 

 
De opvatting van de opleiding over praktijkgericht onderzoek is in orde, met name het inzetten van 
onderzoek in onderwijs om op die manier het onderwijs te versterken. De opleiding speelt een 
voortrekkersrol met betrekking tot het onderzoeksspeerpunt ondernemerschap, met een 
uitgebalanceerd programma dat onderzoek en onderwijs koppelt. Op het onderzoeksspeerpunt met 
betrekking tot duurzaamheid dient de opleiding nog verder in te zetten. De commissie ziet het als 
een uitdaging voor de opleiding om praktijkgericht onderzoek nog verder te verdiepen. 
 
Tips voor de toekomst 

- Hoewel de opleiding nu al een voortrekkersrol heeft met betrekking tot ondernemerschap, 
is de commissie van mening dat de zichtbaarheid van het speerpunt nog kan verhogen en 
dit zowel binnen Odisee als naar de buitenwereld toe.  

- Het speerpunt duurzaamheid vraagt meer aandacht, o.a. versterken van het onderzoek 
rond duurzaamheid, maar ook bv. duurzaamheid meer systematisch in het curriculum 
brengen of uitzetten in een leerlijn.  

- De commissie is van mening dat het aanwakkeren van onderzoeksvaardigheden bij 
studenten nog verder uitgerold kan worden. De optimalisering van de bachelorproef biedt 
op dit vlak mogelijkheden en uitdagingen.  

 
 
 
 
2.6-Algemeen 
De commissie wenst de opleiding Bedrijfsmanagement twee pluimen te geven.  

- De uitwerking van het talentproject betekent een zware investering voor de opleiding maar 
geeft interessante resultaten. De commissie adviseert de opleiding om de gemaakte keuze 
verder door te trekken en te implementeren in de opleiding en ook zichtbaar te maken naar 
buiten toe.  

- De uitdrukkelijke aandacht voor ondernemerschap is niet alleen zichtbaar in het 
praktijkgericht onderzoek, maar ook in de afstudeerrichtingen en in specifieke 
opleidingsonderdelen. De opleiding kan dit hogeschoolbreed nog meer zichtbaar maken. 

 
Ten slotte wenst de commissie de opleiding naar de toekomst toe uit te dagen met betrekking tot  
diversiteit en dit op verschillende vlakken. Zo is binnen het onderwijs nog heel wat ruimte om rond 
diversiteit te werken, in het bijzonder in Brussel als specifieke biotoop voor diversiteit. Ook de 
diversiteit binnen het team vraagt nog aandacht (rolmodellen). 
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3. Bijlage - Verslagen van de groepsgesprekken 
 
Na verwelkoming van de vertegenwoordigers van de opleiding door de voorzitter, wordt de 
bedoeling van elk groepsgesprek kort toegelicht. Tijdens het gesprek zullen de commissieleden een 
aantal thema’s aanhalen waarbij ze, na de deskresearch en speeddating, nog verdere verdieping of 
verduidelijking nodig hebben. 
 
Groepsgesprek 1 – afstudeerrichting financie- en verzekeringswezen (FV) (45’) 
De commissie vraagt zich af wat de opleiding actief onderneemt om superdiversiteit te realiseren.  
De opleiding bezoekt Brusselse secundaire scholen om voor mogelijke toekomstige studenten toe 
te lichten waar de opleiding bedrijfsmanagement voor staat. Startende studenten in de opleiding 
doen een taalproef. Studenten die hiervoor de vooropgestelde norm niet halen, volgen in het 1ste 
semester Nederlands. Ook Franstalige studenten kunnen een taaltest doen. Op basis van het 
resultaat dienen ze een aantal van de lessen al dan niet te volgen. Specifieke problemen worden 
opgevangen in de monitoraten of door de studiebegeleiders.  
 
De opleiding startte in het eerste jaar met een nieuw traject voor talentcoaching. De diversiteit van 
de studenten wordt individueel benaderd zodat studenten zichzelf leren kennen. Die kennis kan dan 
bijvoorbeeld gebruikt worden bij de verdeling van de rollen voor groepswerk: studenten kennen 
zichzelf, weten waarvoor ze staan en kunnen hun sterktes verder uitspelen. Dit komt ook tot uiting 
tijdens de verschillende projectweken doorheen de drie jaren, bv. gemeenschappelijk project met 
alle afstudeerrichtingen en de studenten van het Engelstalig programma.  
De aanwezige studenten zijn positief over het talentproject dat werd opgestart en zien vooral de 
positieve impact van het zichzelf beter leren kennen, zowel via groepscoaching als tijdens 
individuele gesprekken.  
 
Aan de aanwezige studenten wordt de vraag gesteld of ze de nadruk op talen in de opleiding al dan 
niet een pluspunt vinden. De studenten zijn van mening dat talenkennis een belangrijk pluspunt is in 
functie van het latere beroepsleven. Afgestudeerden gebruiken in hun job dagelijks Nederlands, 
Engels en Frans. Ondanks de barrière die de talen voor de slaagkansen van sommige studenten 
oplevert, zijn de aanwezige studenten en afgestudeerden van mening dat de hoeveelheid talen in de 
opleiding niet mag verminderen.  
 
Uit de cijfers blijkt een grote uitval van studenten tussen het 1ste en het 2de opleidingsjaar. De 
opleiding heeft veel starters, maar een deel van die studenten is onvoldoende gemotiveerd of blijkt 
naderhand de verkeerde keuze gemaakt te hebben en haakt in de loop van het 1ste jaar af. Docenten 
geven aan dat het een uitdaging is om les te geven in het 1ste semester van het 1ste jaar. Kandidaat-
studenten krijgen nochtans veel informatie, ook via de secundaire scholen. Met de studenten die 
starten in het Engelstalig programma vindt een intakegesprek plaats, maar dat is niet haalbaar voor 
alle studenten van het regulier programma. Er wordt wel nagedacht over de mogelijkheid om 
oriëntatietesten in te voeren (enkele weken na de start van het academiejaar). Zo kunnen studenten 
eventueel worden doorverwezen naar HBO5 wanneer blijkt dat ze meer begeleiding nodig hebben. 
Uit cijfers blijkt dat een aantal studenten die werden doorverwezen naar HBO5 nadien de 
bacheloropleiding terug opnemen. 
 
Op de vraag naar studentenparticipatie in de afstudeerrichting FV geven de studenten aan dat ze 
docenten rechtstreeks kunnen aanspreken. De docenten zijn erg bereikbaar voor de studenten. 
Studenten van FV nemen wel minder deel aan de vergaderingen van de formele 
opleidingsstudentenraad en niet alle studenten kennen de studentenvertegenwoordigers. De 
agenda van het kernteam wordt altijd bezorgd aan de studenten die lid zijn van de 
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opleidingsstudentenraad en zij kunnen ook zelf agendapunten aanbrengen. Studenten werden op 
de hoogte gebracht van de resultaten van de opleidingsevaluatie. 
 
Contact met de praktijk komt op verschillende manieren tot stand, o.a. via de resonantieraad, via 
contacten met collega’s uit het werkveld en gastdocenten, door het bijwonen van seminaries, door 
de bachelorproeven en tijdens projecten, enz. Ook de stagebezoeken zijn belangrijke momenten 
voor collega’s om voeling te houden met het werkveld. Nieuwe docenten komen meestal uit de 
praktijk en worden aangeworven omwille van hun expertise. Kandidaat-docenten moeten altijd een 
proefles geven.  
 
Afsluitend wordt aan de aanwezigen de vraag gesteld naar onderwerpen die nog niet aan bod zijn 
gekomen tijdens het gesprek, maar waarop ze trots zijn of die ze graag vermeld zouden zien in het 
verslag.  
De aanwezige studenten geven aan dat ze het positief vinden dat het opleidingshoofd en de 
docenten naast hun lesopdracht nog andere opdrachten hebben in de opleiding, bv. 
trajectbegeleiding, waardoor vragen snel gesteld kunnen worden. Studenten ervaren op dat vlak 
weinig drempels. Docenten geven over het algemeen snel antwoord op de vragen van studenten.  
Een aanwezige alumnus is zeer tevreden over de kwaliteit van de opleiding. Getuige daarvan het feit 
dat hij op zijn stageplaats een jobaanbieding kreeg die eigenlijk al enige ervaring vereist.  
Docenten vermelden het praktijkgerichte in de opleiding en de projecten in de drie opleidingsjaren, 
bv. het vakoverschrijdende businessproject. Doorheen de opleiding worden bovendien heel diverse 
werk- en evaluatievormen gebruikt. Ten slotte wordt aangegeven dat de afstudeerrichting gedragen 
wordt door een echt team, waarin zowel de docenten van de beroepsspecifieke vakken als die van 
de meer algemene vakken, bv. de taalvakken, goed met elkaar samenwerken.  
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Groepsgesprek 2 – afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit (AF), inclusief afstandsonderwijs 
(HAO) (1u) 
 
Op de vraag waarom de opleiding er voor gekozen heeft om het eerste jaar van de opleiding vrij 
algemeen in te vullen (talen, ICT, basisboekhouden), geven zowel de aanwezige docenten als       
(oud-)studenten aan dat dit een belangrijke basis vormt om later te functioneren in het bedrijfsleven. 
Hier situeert zich ook een verschil met de HBO5-opleiding, waarin ICT en talen niet aan bod komen. 
De taalvakken worden zo opgevat dat ze ondersteunend zijn voor het functioneren in het werkveld, 
bv. door het aanleren van specifieke woordenschat. Studenten komen later terecht in een 
meertalige omgeving en moeten naast talenkennis ook kunnen adviseren, onderhandelen, 
presenteren, enz. Afgestudeerden van de opleiding zijn in de bedrijfswereld gegeerd, o.a. omwille 
van hun talenkennis.  
 
Wat betreft de leeromgeving van het afstandsonderwijs en die van de reguliere opleiding, zijn er 
heel wat verschillen, maar ze kunnen elkaar ook wederzijds beïnvloeden. De leeromgeving van HAO 
is gericht op tijd- en plaatsonafhankelijk leren en maakt o.a. gebruik van online sessie, de 
elektronische leeromgeving, studiewijzers in combinatie met beperkte contactmomenten. De 
aanwezige student HAO geeft aan dat de studiewijzers essentieel zijn voor afstandsstudenten. Ze 
geven een overzicht van de lesinhoud en helpen de studenten om een planning te maken. Door de 
studiewijzers is het immers vanaf het begin duidelijk wat tegen het eind van het semester gekend 
moet zijn. De geplande contactmomenten zijn niet verplicht. Studenten die daarvoor kiezen kunnen 
de opleiding volgen zonder deel te nemen aan de contactmomenten. Het maken van groepswerken 
wordt door de afstandsstudenten aangehaald als een moeilijkheid. Het is nochtans belangrijk om 
aandacht te geven aan competenties als samenwerken, en daarom moeten ook in HAO toch een 
aantal groepswerken gedaan worden. 
 
De uitval in het HAO is vrij groot. De opleiding is van mening dat dit vooral te maken heeft met het 
feit dat de studenten de opleiding vaak onderschatten. Tijdens een individueel gesprek met de 
trajectbegeleider worden de afstandsstudenten geadviseerd over o.a. het aantal op te nemen 
studiepunten. Door modulair te werken kan de student 15 à 20 studiepunten per semester opnemen, 
maar de consequentie is dan wel dat de opleiding 6 jaar duurt in plaats van 3 jaar. Uit de resultaten 
van een exitvragenlijst bij afhakers blijkt dat het vooral de combinatie tussen werken, gezin en 
studeren is die door de studenten te zwaar wordt bevonden. Indien nodig wordt na het eerste 
semester geëvalueerd en kan het studieprogramma nog worden aangepast. Studenten die hebben 
afgehaakt komen soms later terug, wanneer de combinatie beter haalbaar is geworden.  
 
De opleiding wenst high impact learning te introduceren waarbij studenten samen leren en elkaar 
nodig hebben om tot resultaat te komen. De studenten halen in dit kader het business project aan 
waarbij studenten veel leren van elkaar en elke student de eigen competenties kan inzetten. 
Projectwerk wordt door de studenten ervaren als een meerwaarde. Een alumnus getuigt dat bij 
rekrutering in bedrijven gepolst wordt naar groepswerk tijdens de opleiding en welke rol de student 
daarin dan opnam.  
 
Zowel in Aalst als in Brussel wordt gebruik gemaakt van een evaluatiekalender. De kalender wordt 
opgemaakt door het onderwijsteam en vermeld alle evaluatiemomenten, incl. permanente 
evaluatie. Ook de studenten zijn op de hoogte van de evaluatiekalender. Op basis van de 
evaluatietabel wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de verschillende toetsvormen.  
 
De opleiding maakt gebruik van diverse werk- en toetsvormen, bv. projecten, portfolio, groepswerk, 
peerevaluatie, presenteren, opdrachten, enz. en de aanwezige studenten zijn hierover tevreden.  
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De curricula in Aalst en Brussel zijn voor 80% gelijklopend en 20% verschillend. Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat het eerste semester in Aalst gemeenschappelijk is voor accountancy-
fiscaliteit en marketing zodat studenten van beide richtingen kunnen proeven. Vanaf het tweede 
semester wordt het curriculum meer beroepsgericht. 
De curricula zijn nu al maximaal op elkaar afgestemd, maar een aantal goede praktijken kunnen nog 
wederzijds van elkaar worden overgenomen. Zo wordt voor het vastleggen van de stageplaats in 
Aalst gebruik gemaakt van een keuzelijst op basis waarvan de student een top 3 van stageplaatsen 
maakt. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt na een individueel gesprek en rekening houdend met 
het competentieportfolio van de student. Ook bepaalde evaluatiemethoden, bv. de invulling van 
peerevaluatie, kunnen nog wederzijds uitgewisseld worden. Een aantal aspecten zullen altijd 
verschillend blijven, bv. de driedaagse die in Aalst voor studenten wordt georganiseerd is in Brussel 
niet haalbaar omwille van de groepsgrootte in het 1ste jaar.  
 
Studenten zijn tevreden over de invulling van de talentwerking (verkenning werkveld), o.a. 
opdrachten en coaching, individueel gesprek na de januari-zittijd. Studenten leren zo de eigen 
competenties en talenten kennen. De begeleidende docent blijft een belangrijk aanspreekpunt voor 
de studenten. Aan verschillende aspecten van het proces is een evaluatie-aspect verbonden, o.a. 
aanwezigheid, opdrachten en projecten, eindverslag. In het eindverslag toont de student inzicht in 
de eigen groei doorheen het proces en reflecteert hij hierover. Niet de groei op zich wordt 
beoordeeld, wel het reflecteren. In een afsluitend gesprek krijgt de student feedback van de docent.  
In het tweede jaar staat dit meer in het kader van de verkenning van het werkveld: gesprekken met 
werkveld, keuze in functie van de stage, verkennen van de verschillende mogelijkheden. 
 
In de lijst van onderwerpen voor bachelorproeven is een beperkt aantal onderwerpen specifiek voor 
accountancy-fiscaliteit beschikbaar. Ideaal is de koppeling tussen stageplaats en bachelorproef. 
Studenten worden gestimuleerd om bij de sollicitatie voor de stage, ook de mogelijkheden voor de 
bachelorproef ter sprake te brengen. Studenten worden ook gestimuleerd om praktijktoepassingen 
uit te werken voor de bachelorproef. Aan het eind van het 2de jaar wordt dan een onderwerp gezocht 
en kan de student starten met onderzoek, om dat voorstel dan vervolgens mee te nemen en voor te 
stellen tijdens de sollicitatie voor de stage. In het opleidingsonderdeel Onderzoeksvaardigheden in 
de 2de opleidingsfase worden studenten voorbereid op de bachelorproef. Uit de voorbeelden bleek 
echter dat de uitgewerkte projecten niet altijd gerelateerd zijn aan accountancy-fiscaliteit. Dit had 
te maken met het feit dat studenten accountancy-fiscaliteit en marketing hiervoor samen zaten 
(Aalst). De groepen werden daarom opnieuw opgesplitst zodat meer specifieke onderwerpen voor 
de afstudeerrichtingen aan bod kunnen komen.  
 
Op de vraag wat ze goed vonden aan de opleiding, geven de aanwezige oud-studenten volgende 
antwoorden: 
- de kwaliteit van de opleiding: “aan het eind van de opleiding ken je je vak”; 
- de lessen van Mr. Dom, die heel veel werk vroegen tijdens de opleiding (oefeningen, artikels 
zoeken, inhoudsopgaven maken), maar waar nu nog vaak naar wordt teruggegrepen; 
- de persoonlijke begeleiding door docenten en de mogelijkheid om extra uitleg te vragen. 
 
Afsluitend wordt ook aan de aanwezige docenten de vraag gesteld wat ze graag in de etalage willen 
zetten voor de opleiding. Zowel voor Aalst als Brussel wordt de persoonlijke begeleiding van 
studenten door docenten aangehaald: studenten zien de docenten als aanspreekpunt en durven 
vragen te stellen en dit niet uitsluitend tijdens persoonlijk contact, maar ook via mail, discussiefora,…  
Ook de verschillende mogelijkheden die de afgestudeerden nog hebben na hun bachelordiploma, 
worden aangehaald, bv. postgraduaat, masteropleiding, enz. Steeds meer studenten durven deze 
stap te zetten.   
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Groepsgesprek 3 – afstudeerrichting marketing (M), inclusief afstandsonderwijs en Engelstalige 
variant (1u15) 
 
De vraag wordt gesteld naar het vrijstellingenbeleid binnen de opleiding, voor talen, maar ook 
voor andere competenties. Voor de taalvakken nemen nieuwe studenten deel aan een niveautest 
en vindt een kort gesprek plaats. Op basis daarvan wordt een onderscheid qua niveau gemaakt en 
worden de groepen ingedeeld. In het Nederlandstalig programma is het startniveau voor de talen 
het basisniveau na het secundair onderwijs. Franstalige studenten kunnen deelnemen aan een 
mondelinge test en kunnen op basis daarvan vrijgesteld worden van een aantal lessen, maar ze 
leggen wel hetzelfde examen af als de andere studenten. Studenten die elders al een credit 
behaalden voor bv. Frans of Engels, kunnen een vrijstelling aanvragen volgens het EVK-beleid. Dit 
gebeurt via de trajectbegeleider en op basis van het nodige bewijsmateriaal. Omwille van de 
diverse instroom in het Engelstalige programma, wordt de indeling daar gemaakt op basis van 
niveau. HAO-studenten doen bij de start van het eerste jaar een niveautest voor de taalvakken. 
Indien een bepaald niveau kan worden aangetoond, kunnen die studenten meteen doorgaan naar 
het volgende vak. HAO-studenten kunnen op basis van bepaalde werkervaring via de EVC-
procedure ook een vrijstelling voor (een deel van) de stage aanvragen.  
 
In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan talen. Daar tegenover staat de diverse 
studentenpopulatie en het feit dat veel studenten de talen erg moeilijk vinden.  
De eerstejaarsstudenten kunnen voor Frans en Engels om de twee weken deelnemen aan 
monitoraten voor o.a. extra begeleiding en oefeningen. Het initiatief om hieraan deel te nemen ligt 
bij de studenten zelf. Er wordt vastgesteld dat een beperkt aantal studenten deelneemt aan de 
monitoraten en dat het niet altijd de studenten zijn die het het meest nodig hebben die ook 
effectief deelnemen. Studenten worden hier wel op aangesproken en attent gemaakt door de 
docenten. Het talenbeleid binnen het studiegebied richt zich op de verschillende afstudeer-
richtingen. De monitoraten worden per afstudeerrichting georganiseerd. 
De aanwezige afgestudeerden geven aan dat voor de talen toch een bepaald niveau verwacht mag 
worden. Nederlands en Frans zijn volgens hen noodzakelijk om in België aan de slag te kunnen en 
Engels is noodzakelijk voor de bedrijfswereld.  
 
Studenten hebben de kans te kiezen voor bi-diplomering (Nederlands en Frans, i.s.m. EPHEC) en 
kunnen op die manier als professionele bachelor twee diploma’s behalen in drie jaar. Informatie 
hierover wordt al meegegeven op de infodagen. Omwille van de talen wordt dit ook 
aangemoedigd door het werkveld. Studenten kunnen ook kiezen voor een stage in het buitenland.  
 
Aan de studenten wordt de vraag gesteld hoe en binnen welke termijn ze feedback krijgen bij bv. 
papers en groepswerken. Bij groepswerk wordt gebruik gemaakt van peerevaluatie, die ook wordt 
meegenomen om tot de eindscore te komen. Bij presentaties wordt de feedback meestal meteen 
na de presentatie gegeven, ook voor de HAO-studenten. Voor papers ontvangen de studenten hun 
feedback over het algemeen vlak voor of tijdens de examens. Studenten zijn van mening dat het 
voor een aantal vakken beter zou zijn om de feedback sneller te krijgen, bv. om er rekening mee te 
houden bij de voorbereiding van de examens. HAO-studenten geven aan dat groepswerk voor hen 
niet evident is, o.a. omdat de medestudenten elkaar minder goed kennen en afspraken e.d. 
meestal online gemaakt moeten worden. HAO-studenten zijn tevreden over het vlotte mailverkeer 
met de docenten en de feedback die ze op die manier krijgen. Er zijn wat dat betreft wel verschillen 
tussen de docenten onderling. Ook in het Engelstalig programma kunnen de studenten vlot beroep 
doen op de docenten en coördinator. Er wordt naar gestreefd studenten snel feedback te geven op 
bv. papers. Die feedback gebeurt op basis van een matrix met evaluatiecriteria.  
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Docenten geven aan dat door de evolutie van lesgeven naar meer coachen, ook meer momenten 
ingelast moeten worden om coachingssessies te geven. Studenten moeten regelmatig 
informatieve feedback krijgen in functie van bijsturing. Ook stimuleren tot feed-forward is 
belangrijk en dat blijkt ook uit de reflectieverslagen. In Aalst wordt in kleine groepen gewerkt en 
zowel met individuele gesprekken als met groepsgesprekken. Ook in Brussel wordt in kleine 
groepen gewerkt en met wekelijkse feedback. Om efficiënt feedback te kunnen geven aan grote 
studentenaantallen, wordt gezocht naar manieren om dat proces digitaal te ondersteunen. HAO-
studenten vinden het positief dat ze voor opdrachten, na overleg met de docent, gebruik kunnen 
maken van de eigen werkomgeving en -ervaring. Op die manier kunnen ze waar mogelijk hun 
dagdagelijkse praktijk ook inpassen in hun studies.  
 
Op de vraag op welke manier en bij wie studenten problemen en suggesties aankaarten, geven ze 
aan dat ze dit in eerste instantie doen met de betrokken docent. Studenten hebben het gevoel dat 
docenten daar meestal naar luisteren en dat aangekaarte problemen worden opgenomen. Bij wijze 
van voorbeeld vertellen studenten over het moment dat te veel taken tegelijkertijd werden 
gepland. Ze hebben dit aangekaart, dit werd besproken en er werden aanpassingen doorgevoerd.  
Ook HAO-studenten kunnen rechtstreeks bij de docenten terecht. In het eerste semester waren er 
volgens de HAO-studenten enkele communicatieproblemen. Deze werden afgetoetst met de 
coördinator en er werd een werkgroep samengesteld om de problemen te bespreken. Naar het 
tweede semester toe werd naar oplossingen gezocht. Studenten HAO maken gebruik van een 
gesloten Facebookgroep. Vragen en problemen die daar verzameld worden, worden vervolgens 
besproken met de coördinator. Een afgestudeerde HAO-student geeft aan dat doorheen de jaren 
al een aantal vernieuwingen en aanpassingen werden doorgevoerd op basis van de feedback van 
studenten. Omwille van praktische redenen zetelt er geen vertegenwoordiger van de HAO-
studenten in het kernteam, maar de informatie stroomt wel naar hen door.  
 
De opleiding wil evolueren naar mogelijkheden voor werkplekleren. Deze piste om te leren via 
ervaring zit nog in de beginfase en wordt in de toekomst verder uitgewerkt. Voor HAO-studenten 
wordt bewust omgegaan met de eigen werkplek. Ervaringen die worden opgedaan in een 
vertrouwde omgeving kunnen echter ook beperkend zijn. Voor sommige opdrachten krijgen 
studenten daarom expliciet de opdracht om buiten de eigen werksfeer en comfortzone te gaan en 
meer uitdaging op te zoeken.  
 
Er wordt opgemerkt dat afgestudeerden marketing op de werkvloer vaak nog onvoldoende zicht 
hebben op (1) de sales realiteit en (2) financiële en analytische aspecten. De opleiding is zich 
hiervan bewust en geeft aan dat in het curriculum stilaan meer wordt ingezet op deze aspecten.  
Zo wordt in het 3de jaar een nieuw vak aangeboden met nadruk op analytische en marketing-
strategische onderwerpen. Op basis van een case wordt onderzocht welke gegevens nodig zijn en 
hoe die gegevens moeten worden geïnterpreteerd. Ook op het vlak van ICT wordt hier meer op 
ingezet. Docenten werken aan de bewustwording van studenten met betrekking tot het 
cijfermatige, bv. door aandacht voor gebruik en interpretatie van cijfers in de verschillende lessen, 
ook in de marketinggerelateerde en meer algemene vakken. Daarnaast zit ook al heel wat 
cijfermatige kennis in het curriculum verwerkt, bv. Excel, Access, SPSS, berekeningen, enz.  
Ten slotte wordt door de opleiding vastgesteld dat de cijfermatige kennis van de instromende 
studenten over het algemeen daalt. 
 
De voorbereiding van studenten op hun bachelorproef gebeurt tijdens bachelorproefsessies, waar 
o.a. volgende onderwerpen aan bod komen: wat is een bachelorproef, hoe moet een bachelorproef 
er uitzien, hoe kunnen kwantitatieve en kwalitatieve gegeven geanalyseerd en geïnterpreteerd 
worden en welke tools bestaan daarvoor,… De aanwezige studenten zijn van mening dat ze veel 
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bagage meekrijgen om de bachelorproef tot een goed einde te brengen. Op de vraag welke de 
meerwaarde van de bachelorproef is voor de studenten en voor de opleiding, geven studenten 
volgende antwoorden: 
- kennis van een bepaald onderwerp; 
- initiatief durven nemen, uit de eigen comfortzone stappen, bv. door mensen aan te spreken, 
contacten te leggen,… ; 
- meer zicht op SPSS door de verwerking van kwantitatieve gegevens. 
 
Aan studenten en alumni wordt de vraag gesteld welke de belangrijkste redenen zijn om de 
opleiding Bedrijfsmanagement in Brussel of Aalst te studeren. 
Reguliere opleiding: 
- de verscheidenheid aan vakken; 
- de bedrijfsgerichtheid, ook door aandacht voor internationalisering, cases, Engels; 
- het praktisch werken. 
 
Engelstalige variant: 
- als student moet je uit je comfortzone stappen omwille van het internationale studentenpubliek 
en de internationale docenten, een andere manier van lesgeven, verschillende achtergronden van 
studenten en docenten.  
 
HAO-variant: 
- de motivatie van de afstandsstudenten 
- het intakegesprek en de bewustmaking dankzij dat gesprek, bv. over de combinatie werken - 
studenten; 
- individuele afstemming van de roosters; 
- ondernemen en studeren kunnen samengaan.  
 
Alumni: 
- de begeleiding en coaching; 
- de banden van de school met alumni; 
- de stimulans van docenten om iets te realiseren, bv. stap naar internationale werkervaring dankzij 
de stimulans door een docent. 
 
Ten slotte wordt aan de docenten de vraag gesteld op welke realisatie ze trots zijn. 
- Dankzij de HAO-variant krijgen studenten ook op latere leeftijd nog de kans om een 
bachelordiploma te behalen. De deskundigheid van de docenten wordt niet alleen ter beschikking 
gesteld van de reguliere student.  
- Studenten die afstuderen in de afstudeerrichting marketing hebben de kans om dit op 
verschillende manieren en met persoonlijke invulling te doen, bv. door de specifieke keuze voor 
stage en de invulling van projecten.  
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Groepsgesprek 4 – afstudeerrichting logistiek management (LM) (45’) 
 
Het curriculum in het eerste jaar is gemeenschappelijk voor logistiek management en marketing. 
In het tweede jaar wordt voor logistiek management de basis gelegd met betrekking tot de 
verschillende processen (productie, voorraadbeheer, transport…). In het derde jaar ligt de focus op 
verbreden en verdiepen. Zo gaat distributielogistiek verder op productielogistiek van het tweede 
jaar. Voor ADR-IMDG bestaat de mogelijkheid om een certificaat te behalen. 
 
In de opleiding worden een aantal gastdocenten, als specialisten in hun vakgebied, ingezet.  
Zij worden begeleid en gecoacht en worden op de hoogte gebracht van de afspraken in de 
opleiding, bv. met betrekking tot evaluatie. Per cluster worden met de gastdocenten ook 
gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over de inhoud die ze zullen binnenbrengen in de 
opleiding. De examens van de gastdocenten worden nagekeken en opgevolgd door de 
verantwoordelijke van de cluster.  
 
De koppeling tussen theorie en praktijk wordt steeds belangrijker in de werkvormen. Als voorbeeld 
wordt Verkenning werkveld uit de 2de opleidingsfase gegeven. Studenten doen bedrijfsbezoeken, 
business cases in samenwerking met het werkveld, praktijkcases,… Studenten staan positief 
tegenover deze projecten en vinden het belangrijk om zicht te hebben op wat er in het werkveld 
gebeurt. Ze vinden het ook positief dat de gastdocenten zo concreet op de praktijk kunnen ingaan. 
In het Business project logistics wordt ook de theorie uit andere vakken gebruikt bij de uitwerking 
van het project. Studenten hebben het gevoel dat ze zo een realistisch beeld van de praktijk 
krijgen. Studenten vinden het ook positief dat ze doorheen de opleiding de mogelijkheid hebben 
om verschillende certificaten te behalen en vinden dat ze hierover voldoende informatie 
ontvangen.  
 
Bij aanwerving van afgestudeerden zijn, naast de theoretische kennis, ook een aantal 
persoonlijkheidskenmerken belangrijk. De aanpak rond talenten, waarmee de opleiding nu het 
tweede jaar bezig is, komt hieraan tegemoet. Studenten geven aan dat ze in het 2de jaar de eigen 
competenties leren kennen (presenteren, werken onder stress, werken in groep,…). Op basis 
hiervan kunnen studenten ook een gefundeerde stagekeuze maken, rekening houdend met de 
eigen sterktes en talenten. In het derde jaar worden de studenten verder gecoacht. Alumni vinden 
deze evolutie positief. Zij geven aan dat het als student immers moeilijk was om zicht te krijgen op 
de eigen sterke en zwakke punten.  
 
De opleiding kan voldoende afstemmen met de achterban door bv. samenwerking met 
belangenorganisaties, samenkomsten met alle gastdocenten, enz. De resonantieraad bestaat uit 
een beperkt aantal leden, maar de opleiding heeft meer uitgebreide contacten met het werkveld. 
 
Er gebeurde een curriculumhervorming, o.a. op basis van de resultaten van de alumni-enquête.  
Zo werden de cursussen van productie- en distributielogistiek herwerkt en kreeg transport een 
andere plaats in het curriculum. De raakvlakken tussen marketing en logistiek komen aan bod in 
het eerste jaar.  
 
Specifiek voor logistiek management zoekt het werkveld afgestudeerden met een multiculturele 
achtergrond en meer vrouwen. Het is een werkpunt voor de opleiding om meer meisjes aan te 
trekken. De bachelorproef van een derdejaarsstudente focust, in overleg met o.a. de overheid en 
belangengroepen, op manieren om meer studenten aan te trekken voor logistiek management. In 
dit kader is het ook belangrijk om, in interactie met het werkveld, te werken aan de beeldvorming 
over logistiek management en de werkplekken waar de afgestudeerden terecht kunnen komen.  
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Groepsgesprek 5 – opleiding Bedrijfsmanagement (1u30) 
 
Op de vraag naar de manier waarop de opleiding structureel (beleid en governance) bezig is met 
internationale oriëntatie, geeft de opleiding toelichting bij de verschillende aspecten. Een visietekst 
internationalisering is het vertrekpunt op hogeschoolniveau en deze krijtlijnen worden concreet 
gemaakt op niveau van het studiegebied, in samenwerking tussen de ankerpersoon 
internationalisering en de opleidingshoofden. In Brussel wordt de Engelstalige variant van de 
opleiding Bedrijfsmanagement aangeboden. Studenten van verschillende nationaliteiten volgen de 
opleiding en Brussel vormt daarbij een belangrijke aantrekkingskracht. De opleiding heeft ook veel 
partners in het buitenland, wat zich o.a. vertaalt in het aantal inkomende studenten en de opleiding 
kan zelf ook studenten uitsturen naar die partners. Internationalisering vertaalt zich ook in het 
programma, bv. interculturele communicatie, gebruik van internationale casussen, uitwisselingen,… 
Ook studenten die niet kiezen voor internationale mobiliteit, maken kennis met internationalisering, 
bv. keuzevakken, (verplichte) studiereizen,… Waar mogelijk wordt de internationale component 
meegenomen in de opleidingsonderdelen. De vakken van de Engelstalige variant bachelor of 
Business Management zijn gelijkaardig aan die van de Nederlandstalige opleiding, maar niet volledig 
hetzelfde. De opleiding wordt niet alleen in het Engels gegeven, maar ook vakinhoudelijk ligt de 
nadruk meer op de internationale component. Zowel internationale als Nederlandstalige studenten 
volgen deze opleiding.  
 
Het speerpunt ondernemerschap is gelinkt aan de talentwerking in de opleiding. Vanuit hun talenten 
worden studenten gemotiveerd een ondernemende houding aan te nemen. Tijdens een 
onderwijsdag voor de docenten werd nagegaan op welke manier de ondernemende houding nu al 
aan bod komt in de verschillende opleidingsonderdelen en hoe daarmee verder kan worden 
omgegaan in de toekomst. Bedoeling is studenten te motiveren om ondernemend te zijn, m.a.w. 
ruimte te geven om binnen een bepaalde context inhoud te geven aan en om te gaan met de leerstof. 
Zo ligt voor Verkenning werkveld het kader en de context vast, maar studenten kunnen daarbinnen 
zelf hun weg banen op basis van de eigen talenten en interesses. Er is m.a.w. ruimte voor zelfsturing 
door de student. Studenten kunnen ook het statuut van student-ondernemer aanvragen en 
eventueel ook stage doen in het kader van de eigen onderneming. Indien nodig worden in dit kader 
specifieke maatregelen getroffen, bv. met de docenten bekijken welke maatregelen voor specifieke 
vakken getroffen kunnen worden op maat van de ondernemersdroom van de student. Niet alleen in 
de vakken, maar ook in het onderwijsconcept is flexibiliteit mogelijk, bv. overstappen naar HAO om 
de combinatie studeren - ondernemen mogelijk te maken. Binnen Odisee kunnen studenten via  NV 
Actief1 op basis van een business plan financiële ondersteuning aanvragen voor hun onderneming. 
Het opleidingsonderdeel Ondernemen wordt een keuzevak voor alle Odisee-studenten. Het vak 
bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel en studenten kunnen op basis hiervan het attest 
Bedrijfsbeheer behalen. De opleiding Bedrijfsmanagement is al een vijftal jaren bezig met 
ondernemerschap. Sinds twee jaar bestaat hierrond een stuurgroep op hogeschoolniveau. Branding 
van de opleiding op basis van dit speerpunt wordt nog verder uitgewerkt.  
 
De uitval van studenten na het twee jaar inschrijving is het hoogst voor accountancy-fiscaliteit (in 
vergelijking met het cijfer voor Odisee en voor de andere afstudeerrichtingen BM). Dit heeft o.a. te 
maken met de specifieke instroom in Brussel, die aanleiding geeft tot een grotere uitval (meer 

                                                                    
 
 
1 NV Actief: Develop the entrepreneur in you! 
(https://feb.kuleuven.be/brussel/nottbusinessasusual/ondernemendleren2/Not%20Business%20As%20Usual/springplankarbeids
markt/nv-actief-develop-the-entrepreneur-in-you)  

https://feb.kuleuven.be/brussel/nottbusinessasusual/ondernemendleren2/Not%20Business%20As%20Usual/springplankarbeidsmarkt/nv-actief-develop-the-entrepreneur-in-you
https://feb.kuleuven.be/brussel/nottbusinessasusual/ondernemendleren2/Not%20Business%20As%20Usual/springplankarbeidsmarkt/nv-actief-develop-the-entrepreneur-in-you
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instroom uit TSO, meer studenten met migratie-achtergrond, meer studenten met 
taalachterstand,…). De invoering van de talentenbenadering en de coaching van studenten is 
belangrijk voor deze studenten. Met het oog op de juiste studiekeuze is het ook belangrijk om de 
banden met het secundair onderwijs aan te halen.  
 
Er worden voorbeelden gegeven van opleidingsonderdelen waarin vakoverschrijdend gewerkt 
wordt. Door de vele persoonlijke trajecten van studenten wordt het wel steeds moeilijker om 
vakoverschrijdend te werken. De opleiding heeft ook aandacht voor discipline-overschrijdende 
activiteiten, bv. de projectweek in het 2de jaar waarbij alle afstudeerrichtingen van BM en BBM 
samen met studenten Office management werken aan een project. De voertaal tijdens het project 
is Engels. Verder worden er ook voor individuele opleidingsonderdelen afspraken gemaakt over de 
opleidingen heen. Het voorbeeld wordt gegeven van een nieuwe opleidingsonderdeel op campus 
Aalst, in samenwerking met de stad Aalst en HoGent. Zeven opleidingen van Odisee campus Aalst 
zijn hierbij betrokken, samen met alle opleidingen van HoGent campus Aalst, betrokkenen uit het 
verenigingsleven en de stad Aalst. Voor verkenning werkveld in het 2de jaar werken studenten 
regelmatig samen met studenten van andere opleidingen om hun business plan op te maken. 
 
De werking rond het speerpunt duurzaamheid zit nog in de startfase. Er vond een summer school 
rond duurzaamheid plaats in samenwerking tussen Odisee, KU Leuven, HoGent en andere partners. 
Binnen verschillende opleidingsonderdelen worden al kleine stappen gezet, bv. rekening houden 
met basic regels voor duurzaamheid in verslaggeving, spel PPP met het oog op bewustmaking,… 
Verder zijn ook middelen voorzien voor een project rond het duurzaam inzetten van mensen op de 
werkvloer. Hogeschoolbreed kan duurzaamheid nog meer zichtbaar worden, bv. waar willen we over 
vijf jaar staan wat betreft duurzaamheid. 
 
Op de vraag hoe de opleiding zich positioneert ten opzichte van andere opleidingen in Vlaanderen 
en internationaal wordt aangegeven dat de opleidingen Bedrijfsmanagement binnen de associatie 
KU Leuven werken met hetzelfde profiel en kerndoelen. Er werden nu ook afspraken gemaakt over 
de learning outcomes en die zullen worden afgetoetst bij het werkveld, bij internationale partners 
en bij oud-studenten. Een verschil met de opleidingen in Nederland, is dat internationalisering in 
Vlaanderen ook in de learning outcomes is opgenomen. Met het oog op de bi-diplomering, werd ook 
de vergelijking met de partnerschool in Brussel gemaakt.  
 
Via de opleidingsstudentenraad krijgen studenten de kans om vragen en bedenkingen door te geven 
aan de opleiding en de opleiding geeft via die weg ook informatie door aan de studenten. De coaches 
en opleidingshoofden motiveren studenten om deel te nemen aan studentenparticipatie, maar het 
is soms moeilijk om kandidaten te vinden. Een studentenvertegenwoordiger neemt deel aan het 
kernteam. Problemen worden zoveel mogelijk opgelost via de opleidingsstudentenraad en indien 
nodig via het kernteam. De aanwezige student is tevreden over de mogelijkheden die studenten 
krijgen om docenten te beoordelen, bv. Feedback aan je docent. Studenten zijn niet altijd op de 
hoogte van de gevolgen die worden gegeven aan hun feedback.  
 
De leerlijn rond onderzoeksvaardigheden vraagt nog aanpassing de komende jaren. Op 30 mei vindt 
een onderwijsdag plaats die hierover zal gaan. Er moet ook aandacht zijn voor de transfer van 
onderzoeksvaardigheden en academic writing naar andere vakken, bv. in functie van papers. Er is 
gebleken dat de bachelorproef een zware belasting is voor de studenten. Daarom moet worden 
nagedacht over manieren om studenten meer te motiveren zodat ze tijdig kunnen afstuderen (i.p.v. 
de bachelorproef uit te stellen). 
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Op de vraag naar onderwerpen die nog niet aan bod kwamen tijdens het gesprek, maar die de 
opleiding toch wenst te vermelden, wordt opgemerkt dat de ratio van het aantal studenten per 
docent vrij hoog ligt voor de opleiding. Dit heeft een impact op de werking en hogere financiering is 
dan ook wenselijk.  
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