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INTRO
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“HET DECREET” (1)
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“Decreet houdende vaststelling van het 
kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs”

(Vlaams Parlement: 18/05/2018, publicatie in Belgisch Staatsblad: 03/08/18)

▪ Wat: externe kwaliteitscontrole vervangen door 
interne kwaliteitszorg en kwaliteitsborging

▪ Hoe:

(1) instellingen zetten processen op voor 
kwaliteitszorg- en borging in eigen regie op basis 
van decretaal kader

(2) toetsing van die eigen regie via een 
instellingsreview (IR)

▪ Wanneer: om de 6 jaar met nulmeting in 2016 en 
nieuwe ronde vanaf 2020/21



“HET DECREET” (2)
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Wat zegt het decreet?
→ instellingen moeten 3 aspecten monitoren:

1. het eigen onderwijsbeleid

2. de kwaliteitscultuur 

3. de inhoud van het 

opleidingsprogramma:

• internationaal aan de maat & evidence-

based

• beroepsbekwaamheid

• eindniveau & employability 

→ structurele inbreng EXTERNEN hierbij is noodzakelijk:
• onafhankelijke internationale peers/vakgenoten/experten

• werkveld, alumni, externe stakeholders



UGENT & DE EXTERNE BLIK (1)
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Wat vooraf ging:

• instellingsreview (2016, nulmeting)

• evaluatie Eigen Regie 1.0 (2017-18)

• nieuw decreet (2018)

2020-2024: externe blik structureel 

verankeren in de Eigen Regie 2.0



UGENT & DE EXTERNE BLIK (2)
WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE OPLEIDINGEN?

→UGent-opleidingen zetten een aantal acties op die samen aan 3 criteria 

beantwoorden: opleidingen

1. toetsen de inhoud systematisch af bij een breed spectrum aan 

stakeholders

• inhoud = OLR + programma + toetsing en eindniveau (>ba/maproef; stage;…)

• spectrum = minstens werkveld, alumni, internationale vakgenoten

• systematisch = niet ad hoc – doordacht – navolgbaar

2. bespreken de resultaten van bevragingen van externen op een 

opleidingscommissie

3. voeren een internationale programmatoets uit.

= vakinhoudelijke check door internationale peers
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UGENT & EXTERNE BLIK
(3)

WAT REIKEN WE ONZE 
OPLEIDINGEN AAN?

https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/



INTERNATIONALE 

PROGRAMMATOETS



DE PROGRAMMATOETS
✓ werkwijze: verschillende opties

• 3 inhoudelijke componenten in 1 keer laten aftoetsen door 3 partneropleidingen/experten

(bv. tijdens een – al dan niet online – meeting)

• aftoetsen van de inhoudelijke componenten spreiden in de tijd

(bv. jaar 1 opleidingscompetenties + programma; jaar 2 toetsing en eindniveau)

• de inzet van partneropleidingen/experten spreiden in de tijd

(bv. elk jaar 1 partneropleiding/expert de 3 inhoudelijke componenten laten bekijken)

✓ output van de programmatoets = kritische reflectie

• die besproken wordt op de OC

• aanleiding kan geven tot veranderingen in het onderwijs
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ALUMNIBEVRAGING



ALUMNIBEVRAGING
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ALUMNIBEVRAGING

Schriftelijke competenties: 
verworven in de opleiding

effectief gebruikt in de job
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ALUMNIBEVRAGING

Mondelinge competenties: 
verworven in de opleiding

effectief gebruikt in de job
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ALUMNIBEVRAGING

Presentatievaardigheden: 
verworven in de opleiding

effectief gebruikt in de job
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“UNUSUAL

SUSPECTS” ENKELE 

UGENT-

VOORBEELDEN



MSCDS4B



✓specialistische master voor data analisten
✓hands-on projectwerk volgens het “contact with business” principe 
✓Masterproef met echte bedrijfscasussen i.s.m. die bedrijven
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1ste criterium

✓ MAP = 

✓ “klassiek” schriftelijke neerslag

✓ mondelinge presentatie/verdediging

✓ jury van academici en bedrijfsvertegenwoordigers

✓ MAAR…

✓ discrepantie in scores interne vs. externe juryleden

→ lieten andere elementen doorwegen in hun 

beoordeling!
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1ste criterium
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https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL050/Bijlagen/Annex%203.5%20beoordelingsformulier%20masterproef.pdf


1ste criterium
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LOGO-AUDIO



✓ vijfjarige opleiding (3BA + 2MA)
✓ ingebouwde aandacht voor taal in elk opleidingsjaar
✓ taalspecifieke opleiding met een duidelijk beroepsprofiel



✓taalleerlijn vanaf BA1 t.e.m. MA2: ingevoerd uit 
noodzaak!
✓BA1: “intake” met mogelijkheid tot klinisch en 

talig remediëringstraject



✓BA2 (SEM1): vak Linguïstiek – start 

schrijfvaardigheidstraject 

✓Vanaf BA2 (SEM2): taal wordt getoetst in de 

kernvakken!





https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/DOPL057/Kerndocumenten/Leerresultatenmodel.pdf


TALENBELEID 

@UGENT
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Universiteit Gent

@ugent

@ugent

Ghent University

Mit Leuridan

Sien Uytterschout

Janis Vanacker

DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN 

AFDELING ONDERWIJSKWALITEITSZORG 

onderwijsondersteuning@ugent.be

www.ugent.be


