
SPEERPUNT 3

Alle opleidingen hebben zelfevaluatiegesprekken gevoerd over hun 

interactie met het werkveld, op basis van een gevalideerde methodiek

De interactie met het werkveld is  
open, continu, veelzijdig en innovatief.  
We gaan voor authentieke leersituaties, 
interprofessionele samenwerking en 
internationale leerervaringen.

verankering 
in het 

werkveld

realiSatieS

Alle opleidingen  
hebben zicht op hun 

sterktes en zetten aan-
bevelingen om 
in gerichte actie

Personeels- en  
professionalise- 
ringsbeleid rond 

werkveldervaring 
van docenten

Sterke partnerschappen rond stages en projecten 

Verankering van werkveldinteractie in de curricula, met 
weloverwogen opbouw van intensiteit en complexiteit

 
Goede voorbereiding van de student op de veelzijdigheid

van het latere beroepsleven

Speerpunten  
onderzoek versterk- 

en in functie van  
innovatie in 
werkveld en  

onderwijs

Alumnibeleid 
activeren

Meer communicatie 
naar en met 

het werkveld

goede  
praktijken

volgende 
Stappen



SPEERPUNT 4

Onze opleidingen hebben aandacht 
voor de geglobaliseerde wereld 
en zijn diverse studentenpubliek.  
Dit vergt flexibele leertrajecten en  
respect voor elkaars eigenheid.

klaar voor  
SuperdiverSiteit, 

onS credo  
iS incluSie

realiSatieS

Helft van de  
opleidingen maakte 
een situatieanalyse 

over diversiteitsbeleid

Sensibiliseringsacties
Leernetwerk  

Brussel-Antwerpen- 
Rotterdam 

Samenwerking met 
LUCERNA-colleges

Studiesucces  
door binding 

en eigenaarschap

Taalontwikkelend lesgeven
Taalvast-tests en begeleidingstrajecten

Interculturele vaardigheden via internationalisering
Projecten in multiculturele context

Blikverruiming 
door diverse 

referentiekaders 

Afspiegeling van 
de omringende 

maatschappelijke 
realiteit 

Van situatie- 
analyses naar  
maattrajecten

goede  
praktijken

volgende 
Stappen



SPEERPUNT 2

Onze studenten ontdekken wie ze zijn 
en wat ze willen (worden).  Ze ontwik-
kelen een professionele identiteit, 
een persoonlijk talentprofiel. Onze 
docenten inspireren en waarderen.  

integraal 
talentbeleid

realiSatieS

Conceptueel 
kader talentbeleid

Tools voor de 
ontwikkeling 

van talentprofielen

Onderwijsontwikkelingsproject TOP-id

Lerend netwerk talent

Pilots rond ontwikkeling van talentprofielen

Project talentenkaart

Talentgericht 
HR-beleid

goede  
praktijken

volgende 
Stappen

Inspiratiebox  
talentgericht 

werken

Talentwerkgroepen 
in de 

studiegebieden

Diverse 
professionaliserings- 

initiatieven

Talentgericht studieadvies en
(her)oriëntering



SPEERPUNT 1

Indicatoren staan op groen 
Externe panels geven opleidingen minstens één score ‘goed tot zeer goed’ voor items over dit speerpunt.

Toetscommissies geven >50% van de items over werkveldrelevantie en niveau een score ‘goed tot zeer goed’.

Studenten geven >50% van de items over dit speerpunt een score hoger dan 4.5/6.

Onze docenten zijn vakbekwame 
experten. Samen met studenten, 
werkveld en externe peers evalu- 
eren en verbeteren we permanent 
onze opleidingen en dienstverlening.

State-of-the-art 
onderwijS, 

publiek 
gevalideerd

realiSatieS

Publieke validering 
is ingebouwd 

in ASTOR

ASTOR  
2.0

Optimalisering 
ECTS en 

studiemateriaal

Odisee competentiemodel met beheersingsniveaus

Toetscommissies met het werkveld

Kwaliteitsprofiel van de opleidingen

Analyseteams ondersteunen ASTOR

Modernisering 
leeromgeving

Studenten worden 
actieve partners 

in onderwijs- 
ontwikkeling

Ruimte voor 
experimenten 
en persoonlijk 

initiatief

goede  
praktijken

volgende 
Stappen



SPEERPUNT 5

We engageren ons om communicatie, 
participatie, performantie en inno-
vatie voortdurend te verbeteren.  We 
benutten de opportuniteiten van onze 
multicampusorganisatie.

open, innovatieve, 
performante 

onderwijS-
gemeenSchap

realiSatieS

Instellingsevaluatie 
uitgevoerd met 

studenten, personeel 
en leidinggevenden

Twee prioritaire actiedomeinen zijn bepaald:
visiegedreven beleid

interne communicatie

Een psychosociale 
risicoanalyse 
is uitgevoerd: 

‘bevlogenheid’

Samenwerking 
tussen diensten, 
opleidingen en 
stuurgroepen

Participatieve visietrajecten 

Campusworkshops kritische reflectie
 

Maatschappelijk relevant en gemonitord strategisch beleid 
 

Nieuwe website verbonden met sociale media en blogs 

Communicatie 
met studenten 
en personeel 

Blik naar 
buiten

 

Consolidatie 
van het 
beleid 

goede  
praktijken

volgende 
Stappen


