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Deze	Kritische	Reflectie	wordt	voorgelegd	aan	de	NVAO	in	
het kader van de Instellingsreview die aan de Universiteit 
Gent (UGent) doorgaat in het najaar van 2022. 

Deze	Kritische	Reflectie	geeft	inzicht	in	de	onderwijsvisie,	
het onderwijsbeleid, en de organisatiestructuur van de 
UGent en de wijze waarop beleid wordt geïmplementeerd, 
geëvalueerd en bijgestuurd om de vooropgestelde doelen 
te realiseren binnen de maatschappelijke context en 
uitdagingen. Daarnaast wordt de Eigen Regie toegelicht 
die werd ontwikkeld om de borging van de kwaliteit van 
de opleidingen te garanderen, inclusief de manier waarop 
interne en externe stakeholders, peers en deskundigen 
betrokken worden, en hoe de publieke informatie over de 
(kwaliteit van de) opleidingen wordt vorm gegeven. We 
tonen	in	deze	Kritische	Reflectie	aan	dat	de	kwaliteitscultuur	
op alle niveaus breed heerst. 

De	 Kritische	 Reflectie	 bestaat	 uit	 drie	 hoofdstukken	
en een illustratie. In het eerste hoofdstuk wordt de 
positie van de UGent in het Vlaamse en internationale 
landschap toegelicht met haar maatschappelijke 
verankering en uitdagingen, en de sterke verwevenheid 
van onderzoek, onderwijs, en internationalisering. In dit 
hoofdstuk worden tevens de structuren en processen van 
onderwijsbeleids(uit)voering besproken, samen met drie 
belangrijke beleidscontexten die randvoorwaarden zijn met 
een grote impact op de onderwijsprocessen: het Human 
Resource	 Management,	 het	 financieringsmodel	 voor	
onderwijs en het UGent Geïntegreerd Informatiesysteem. 
Het tweede hoofdstuk geeft inzicht in de onderwijsvisie, 
het onderwijsbeleid, de onderwijsbeleidsuitvoering, 
de vertaling van de strategische in de operationele 
onderwijsdoelstellingen, en de manier waarop de evaluatie 
en het verbeterbeleid tot stand komt. De PDCA-methodiek 
is hierbij de rode draad. Het derde hoofdstuk bespreekt 
het huidige onderwijskwaliteitszorgsysteem van de UGent 
(de Eigen Regie 2.0), dat tot stand kwam na een grondige 
evaluatie met alle stakeholders van het oorspronkelijke 
interne kwaliteitszorgmodel (de Eigen Regie 1.0). Het geeft 
tevens een blik op de toekomst waar ten volle de kaart wordt 
getrokken van kwaliteitscultuur en vertrouwen (de Eigen 
Regie	3.0).	Elk	hoofdstuk	eindigt	met	een	kritische	reflectie	
die vorm gegeven wordt in sterktes en aandachtspunten. 

Na de drie hoofdstukken volgt een illustratie van hoe 
het onderwijsbeleid en de kwaliteitscultuur concreet 
vormgegeven worden. Deze illustratie gaat in op de acties 
die opleidingen ondernemen om ervoor te zorgen dat de 
operationele doelstellingen bereikt worden. Ze vertrekt 
vanuit de resultaten van de zelfevaluatie van opleidingen 
die synthetiserend en universiteitsbreed worden 
samengebracht. Via linken naar webpagina’s wordt telkens 
ook naar onderliggende processen en informatie verwezen.  

De	 inhoud	 van	 deze	 Kritische	 Reflectie,	 alsook	 de	
sterktes en aandachtspunten zijn breed gedragen binnen 
de UGent. Er werd een ad hoc stuurgroep opgericht 
met externen en vertegenwoordigers van de interne 
geledingen. De opeenvolgende versies van het document 
werden ook besproken in de Onderwijsraad en het 
Onderwijskwaliteitsbureau, en met onderwijsdirecteurs, 
decanen, facultaire kwaliteitszorgmedewerkers, 
studenten en de medewerkers van de Directie 
Onderwijsaangelegenheden. In maart 2022 werden 
ontbijtsessies georganiseerd om ook de feedback van 
de voorzitters van de opleidingscommissies mee te 
nemen. Met de studentenvertegenwoordigers werd een 
lunchsessie georganiseerd. In juni 2022 werd de Kritische 
Reflectie	 ten	 slotte	 ter	 goedkeuring	 voorgelegd	 aan	 de	
Raad van Bestuur.
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De UGent werd in 1817 opgericht door koning Willem I 
der Nederlanden. Initieel werd er onderwijs in 4 faculteiten 
aangeboden. Vanaf 1876 werd ook onderzoek een van 
de kernopdrachten van de universiteit. In 1930 werd 
de toenmalige Rijksuniversiteit Gent vernederlandst, 
wat een belangrijke stap vormde in de democratisering 
van het academisch onderwijs alsook in de verdere 
wetenschappelijke ontplooiing. In 1991 werd het 
Vlaamse universitaire landschap hertekend en werd de 
Rijksuniversiteit Gent de Universiteit Gent of kortweg de 
‘UGent’. Vanaf dat moment werd er ook grotere autonomie 
aan de instelling toegekend. 

Vandaag telt de UGent bijna 50.000 studenten en meer dan 
15.000 medewerkers (inclusief het universitair ziekenhuis 
UZ Gent). De UGent is een comprehensive university. Ze 
telt 11 faculteiten, die samen meer dan 200 opleidingen 
aanbieden en onderzoek uitvoeren in een groot aantal 
wetenschappelijke disciplines.  De faculteiten werken 
intens samen met het bestuur en de 9 directies die samen 
de centrale administratie vormen. Binnen de faculteiten 
zijn er 85 vakgroepen actief die instaan voor de 3 
kernopdrachten van de universiteit: onderwijs, onderzoek 
en maatschappelijke dienstverlening. Diverse UGent 
vak- en onderzoeksgroepen genieten een wereldfaam. 

1.1  Missieverklaring en maatschappelijke 
context

 
De UGent bekleedt een eigen positie in het Vlaamse 
universitaire landschap. In lijn met haar missieverklaring 
profileert	ze	zich	als	een	maatschappelijk geëngageerde 
en pluralistische universiteit. Om haar onderwijs en 
onderzoek in een brede maatschappelijke context te 
plaatsen, treedt ze voortdurend in dialoog met haar 
omgeving. Haar pluralisme komt onder meer tot uiting in 
de ambitie om in alle opzichten open te zijn: ten aanzien 
van haar studenten en medewerkers ongeacht hun 
levensbeschouwelijke, politieke, culturele of sociale 
achtergrond, ten aanzien van haar (academische) partners, 
ten aanzien van de brede samenleving en de hele wereld, 

en ten aanzien van alle onderzoeks- en onderwijsthema’s, 
ideeën en opinies.

In een maatschappelijke context waarin een 
aantal uitdagingen (zoals de klimaatverandering, 
maatschappelijke uitsluiting, groeiende 
inkomensongelijkheid, autoritarisme en populisme, enz.) 
zich acuut aandienen op het lokale zowel als op het 
mondiale  niveau, wordt terecht naar universiteiten gekeken 
om een leidende rol op te nemen in het aanbrengen 
van oplossingen. Tegelijk drukt de maatschappij steeds 
meer verwachtingen uit ten aanzien van universiteiten: 
ze moeten bijdragen tot economische ontwikkeling 
en jobcreatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid 
opnemen; bijdragen tot duurzaamheid; diversiteit en inclusie 
bevorderen; onderzoeksethiek en integriteit bewaken; 
inzetten op levenslang leren; enz. Actuele crisissen zoals de 
klimaatverandering en de coronapandemie tonen ten slotte 
aan dat universiteiten in het algemeen, en academische 
experts in het bijzonder, niet louter als cruciale factor in het 
oplossen van complexe maatschappelijke kwesties worden 
gezien, maar steeds vaker ook kritisch tot soms zelfs vijandig 
bejegend worden wanneer zij mogelijke oplossingen 
aanreiken of deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Hoezeer de huidige tijd ook schreeuwt om robuuste kennis 
en onwrikbare zekerheden: universiteiten moeten de moed 
hebben om te blijven wijzen op de onvermijdelijkheid van 
het tegenovergestelde daarvan – van het niet-weten en van 
onzekerheid. Onder het credo ‘Durf Denken’ wil de UGent 
iedereen meer dan ooit uitdagen om ook wat we menen 
te weten kritisch te blijven bevragen. Naast weten, is ook 
het erkennen van niet-weten belangrijk. De UGent moedigt 
haar studenten en medewerkers aan dat laatste ook te 
durven doen, niet uit zwakte maar wel omdat het erkennen 
van wat we (vooralsnog) niet weten een wezenlijk element 
vormt van onderzoek en onderwijs. Eenzelfde houding 
wil ze promoten ten aanzien van onzekerheid: om hen te 
wapenen tegen de complexe tijd en wereld waarin ze leven, 
wil de UGent haar studenten op zo’n manier vormen dat 
ze met die onzekerheid kunnen omgaan en er kunnen op 
inspelen. Het credo ‘Durf Denken’ wordt in de onderwijsvisie 
uitgediept tot het kernwoord ‘multiperspectivisme’. De  
UGent  wil  realiteitsgerichte  (onder)zoekers  opleiden  die  
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Over de UGent

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/faculteiten
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/missieverklaring.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/durfdenken
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm
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zich  outside  the  box durven  wagen.  Ze  doet  dit  door  
studenten én lesgevers te confronteren met een veelheid 
aan perspectieven op hun discipline, en wel op grond van 
het  besef  dat  elk  perspectief,  elke  manier  van  zien,  
ook  een  manier  van  niet-zien is.  

Verder acht de UGent het in het licht van de actuele 
maatschappelijke context essentieel om steeds te 
blijven teruggrijpen naar de drie fundamentele principes 
waarop moderne universiteiten volgens het Magna 
Charta Universitatum (MCU) gestoeld moeten zijn: 
academische vrijheid, institutionele autonomie en de 
nauwe verstrengeling van onderwijs en onderzoek. 
Dat doet ze niet alleen door deze basiswaarden opnieuw 
te onderschrijven in de vorm van de ondertekening van 
de geactualiseerde versie van de MCU, maar ook door 
ze expliciet uit te dragen in haar beleidsvoering. Recente 
voorbeelden hiervan zijn: het vernieuwde loopbaan- 
en bevorderingsbeleid voor professoren; soortgelijke 
ingrepen in het HR-beleid ten aanzien van andere 
personeelscategorieën; de visie van de UGent inzake het 
evalueren van onderzoek en de ondertekening van de San 
Francisco Declaration on Research Assessment (DORA); 
het stimuleren van een institutionele cultuur die uitgaat van 
vertrouwen in (academische) medewerkers; en het voeren 
van een strategisch debat over de kerntaken van de UGent.

Vanuit deze zelfbewuste houding ten aanzien van de eigen 
basiswaarden en kerntaken wil de UGent vervolgens 
actief werk maken van de ruimere verantwoordelijkheden 
en engagementen die universiteiten volgens de nieuwe 
versie van de MCU bijkomend moeten opnemen. Ook 
wat deze diepere maatschappelijke verankering 
van de universiteiten betreft, neemt de UGent vandaag 
onmiskenbaar een voortrekkersrol op. Hiervan getuigen 

niet alleen het evenwaardige belang dat wordt gehecht 
aan allerlei vormen van dienstverlening als onderdeel 
van de academische opdracht, maar ook diverse recente 
beleidsinitiatieven zoals het mensenrechtenbeleid en 
het beleid betreffende dual use onderzoek; het beleid 
betreffende wetenschappelijke integriteit (incl. research 
data management) en open science; het beleid betreffende 
maatschappelijke valorisatie van onderzoek; en het 
strategisch beleidsplan Levenslang Leren. De UGent 
heeft er ook voor gekozen om elke vier jaar in te zetten op 
specifieke	uitdagingen:	de	universiteitsbrede beleidskeuzes 
(UBK). Op dit moment zijn dit inzetten op activerend 
leren, de versterking van de maatschappelijke identiteit; 
het duurzaamheidsbeleid; het beleid inzake diversiteit en 
inclusie; het alumnibeleid, en het actief ondersteunen van 
talent- en loopbaanmanagement.

Om deze belangrijke maatschappelijke opdracht adequaat 
te kunnen invullen, maar uiteraard ook om haar ambities 
waar te maken om internationaal te excelleren op het 
vlak van onderwijs en onderzoek, opteert de UGent tot 
slot ook resoluut voor een model van samenwerking 
over institutionele grenzen heen. Recente voorbeelden 
op dit vlak zijn: de oprichting van de Nova Academy voor 
levenslang leren in samenwerking met de UAntwerpen 
en de VUB; de coördinerende rol binnen ENLIGHT, een 
samenwerkingsverband van negen universiteiten dat 
kadert binnen het European Universities Initiative van de 
Europese Commissie; en de actieve betrokkenheid in 
internationale organisaties zoals EUA, EUF, SGroup, The 
Guild en CESAER. Ook de verdere uitbouw van de Ghent 
University Global Campus in Korea getuigt van de ambitie 
om als universiteit een leidende maatschappelijke rol op te 
nemen die de eigen lokale context ruim overstijgt. 
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Figuur 1: kerncijfers onderzoek aan de UGent

http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum
http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap
https://www.ugent.be/intranet/nl/loopbaan/loopbaanontwikkeling
https://www.ugent.be/intranet/nl/loopbaan/loopbaanontwikkeling
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderzoeksbeleid
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderzoeksbeleid
https://www.ugent.be/nl/actueel/naar-gezamenlijk-beleidsplan-ugent.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/mensenrechten
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderzoeksbeleid/integriteit
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren/beleid.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/ubk.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-inclusie
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-inclusie
https://nova-academy.be/nl
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/enlight.htm
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/networks.htm
https://www.the-guild.eu/about/
https://www.the-guild.eu/about/
https://www.cesaer.org/about/history/
https://www.ugent.be/globalcampus/en/study/programs
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderzoeksbeleid#Valorisatiebeleid:onderzoekmetimpact
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1.2  Onderzoek, onderwijs en 
internationalisering

 
De UGent is een onderzoeksintensieve universiteit 
die zowel in fundamenteel, risicovol als toegepast en 
vraaggedreven onderzoek investeert en door de jaren heen 
een stevige wetenschappelijke reputatie heeft opgebouwd. 
In verschillende internationale ranglijsten wordt de UGent 
tot de ‘world class universities’ gerekend. De universiteit 
staat internationaal hoog aangeschreven voor haar 
expertise en excellentie in diverse onderzoeksgebieden. 
Ze biedt niet enkel een plek aan wereldtoppers in 
specifieke	wetenschappelijke	 domeinen;	 ook	 op	 het	 vlak	
van interdisciplinair onderzoek worden nieuwe horizonten 
verkend. UGent speelt een cruciale rol in meerdere van de 
Vlaamse strategische onderzoekscentra zoals imec (nano-
elektronica en digitale technologie), VIB (biotechnologie) en 
Flanders Make (maakindustrie). De intense samenwerking 
met het UZ Gent vormt de basis voor excellent klinisch 
onderzoek. Samen met VUB heeft UGent een structureel 
samenwerkingsverband met UNU-CRIS (United Nations 
University – Institute on Comparative Regional Integration 
Studies, gevestigd in Brugge). Met Tech Lane Ghent 
Science Park en Ostend Science Park beschikt UGent over 

wetenschapsparken die tot de Europese top behoren.

De top van het onderzoek is gebaseerd op een stevige basis: 
UGent telt meer dan 5.000 doctoraatsstudenten. Dankzij 
een bottom-up onderzoeksbeleid en een diepgewortelde 
kwaliteitscultuur krijgen deze jonge onderzoekers alle 
kansen om te groeien. Door een uitgebreid aanbod aan 
opleidingen en trainingen binnen de doctoral schools 
worden ze ondersteund in de voorbereiding van hun 
doctoraat. Ze bieden ook mee ondersteuning aan het 
onderwijs via begeleiding van practica, oefeningensessies, 
labo-oefeningen, enz.. Ze worden in staat gesteld 
om competenties en vaardigheden te verwerven die 
hen voorbereiden op hun verdere loopbaan. Voor de 
meerderheid situeert zich deze buiten de academische 
wereld. 

De sterk uitgebouwde onderzoeksactiviteiten vormen 
een belangrijke meerwaarde voor het onderwijs. Er 
vindt een continue kruisbestuiving plaats tussen het 
onderwijs en het onderzoek. Practica en demonstraties 
maken gebruik van onderzoeksinfrastructuur. Via 
masterproeven komen studenten in aanraking met de 
meest actuele onderzoekstopics. Via contacten met 
bedrijven, zorginstellingen, overheidsinstellingen worden 
stageplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.

Figuur 2: kerncijfers onderwijs aan de UGent

https://www.ugent.be/nl/onderzoek
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/rankings
https://www.imec.be/nl
https://vib.be/nl
https://www.flandersmake.be/nl?utm_term=flanders%20make&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9527138074&hsa_cam=16527575934&hsa_grp=135558672178&hsa_ad=587103299204&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-438165019418&hsa_kw=flanders%20make&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADsat73w3MjQR4uGSOXNVAmz8idWkEjMD0ghGYIm2bxQysJYlCjyXAxoCWYAQAvD_BwE
https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren
https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/doctoraatsopleiding.htm
https://www.ugent.be/nl/onderzoek
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Het opleidingsaanbod aan de UGent is zeer 
gedifferentieerd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van 
de initiële bachelor- en masteropleidingen. Naast een 
ruim aanbod in de regio Gent wordt ook een beperkt 
onderwijsaanbod georganiseerd op de campussen Kortrijk, 
Brugge, en Oudenaarde. Naast deze initiële bachelor- en 
masteropleidingen zijn er tal van meer gespecialiseerde 
master-na-masteropleidingen en is er een ruim pakket 
aan levenslang leren. Dit aanbod is weloverwogen 
samengesteld waarbij complementariteit het uitgangspunt is 
en voor elke opleiding brede competentie-ontwikkeling t.o.v. 
specialisatie wordt afgezet. Het globale opleidingsaanbod 
is internationaal georiënteerd. Dit blijkt uit de diversiteit 
aan specifieke internationale opleidingen die aangeboden 

worden binnen structurele samenwerkingsverbanden, vaak 
met internationale partneruniversiteiten (zoals Erasmus 
Mundus-opleidingen, International Course Programme 
(ICP)-opleidingen gericht op een ontwikkelingsrelevant 
onderwerp, de opleidingen aangeboden onder de vlag 
van het United Nations University Institute on Comparative 
Regional Integration Studies (UNU-CRIS) e.d.) alsook uit 
de inbedding van internationale/interculturele competenties 
in alle opleidingen. Voor academische opleidingen is 
die internationale samenwerking en oriëntering een 
noodzakelijk kwaliteitselement en een manier om actueel 
en aantrekkelijk te blijven voor brede groepen studenten.   

Figuur 3: kerncijfers internationalisering aan de UGent

Figuur 4: De structuren van onderwijsbeleidsvoering en uitvoering aan de UGent

https://www.ugent.be/nl/opleidingen
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek?zt=&aj=2021&otc=ManaMa&voMa=&voPB=&voAB=&loc=GENT
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/eu-funding/jointmaster.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/devcoop-grants.htm
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1.3.  Structuren en processen van 
onderwijsbeleidsvoering

 
De aansturing, het initiatief en de verantwoordelijkheid 
voor het onderwijsbeleid - inclusief kwaliteitszorg - 
is een gedeelde bevoegdheid van de verschillende 
bestuursniveaus: het centrale niveau, het facultaire 
niveau en het opleidingsniveau. Op elk niveau wordt 
een brede groep stakeholders betrokken bij het beleid. 
In een instelling met een grote diversiteit aan onderwijs is 
het belangrijk om te kunnen terugvallen op een centraal 
aangestuurd onderwijsbeleid met duidelijke kaders en 
maximale ondersteuning voor faculteiten en opleidingen. 
Dit garandeert uniforme beleidsuitvoering in de hele 
instelling, voortdurende afstemming op de Vlaamse 
regelgeving en borging van de kwaliteitscultuur. Anderzijds 
worden	 specifieke	 onderwijsnoden,	 maatschappelijke	
veranderingen, innovaties en bijzondere opportuniteiten 
best gedetecteerd dicht bij de onderwijsverstrekking en het 
onderwijsgebruik. Op dat vlak zijn vooral de faculteiten en 
de opleidingen aan zet. Onderwijsbeleidsvoering impliceert 
dus zoeken naar een evenwicht tussen facultaire 
bevoegdheden en centrale aansturing. Binnen dit 
partnerschap is er voldoende ruimte voor gedifferentieerde 
invulling en vormt vertrouwen het fundament van de 
samenwerking tussen de diverse niveaus. 

Hieronder wordt aangegeven op welke manier de 

bevoegdheden verdeeld zijn tussen de opleidingen, 
faculteiten en het instellingsbestuur, hoe op elk niveau 
afzonderlijk het onderwijsbeleid tot stand komt en hoe dit 
alles bij elkaar aansluit (zie Figuur 4). 

Omwille van de duidelijkheid en de coherentie worden 
hierna, naast de processen van beleidsvoering, meteen 
ook de actoren en processen van beleidsuitvoering 
besproken. Zowel op het centrale niveau als op het 
niveau van de faculteiten en de opleidingen zijn diverse 
actoren betrokken bij de operationalisering van het 
onderwijsbeleid. Opleidingen worden vanuit het centrale 
en facultaire niveau ondersteund in het (uit)voeren van het 
onderwijs(kwaliteitszorg)beleid. Tussen de diverse niveaus 
is er een sterk uitgewerkte overlegstructuur.

De inhoudelijke invulling van de beleidsuitvoering wordt 
verder toegelicht in hoofdstuk 2. 

1.3.1. Centraal niveau 

 
Raad van bestuur en Bestuurscollege  

De Raad van bestuur is het centrale strategische 
beslissingsorgaan dat bevoegd is voor de strategische 
beslissingen, onder meer op het vlak van onderwijs 
en internationalisering. Hij legt het Onderwijs- en 
Examenreglement (OER), het opleidingsaanbod, het 
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Figuur 5: Centrale structuur UGent. (DOWA: Directie Onderwijsaangelegenheden; DOZA: Directie Onderzoeksaangelegenheden; 
DBZ: Directie Bestuurszaken; DPO: Directie Personeel en Organisatie; DCOM: Directie Communicatie en Marketing; DFIN: Directie 
Financiën; DICT: Directie Informatie-en Communicatietechnologie; DGFB: Directie Gebouwen en Facilitair Beheer; DSV: Directie 
Studentenvoorzieningen) 

https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/raad-van-bestuur
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving/overzicht.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsaanbod.htm
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onderwijstaalbeleid, onderwijsovereenkomsten tussen de 
UGent en één of meerdere (buitenlandse) instellingen, en 
de contouren van het interne kwaliteitszorgsysteem vast. 

Het Bestuurscollege is het centrale operationele 
beslissingsorgaan dat bevoegd is voor, onder 
andere, het wijzigen van onderwijsovereenkomsten, 
universiteitsbrede keuzevakken en honoursprogramma’s, 
onderwijsinnovatiemiddelen, verhoogde studiegelden, en 
wijziging van de onderwijstaal.  

 
Onderwijsraad 

De Onderwijsraad is het centrale adviesorgaan voor 
onderwijsbeleid en kwaliteitszorg en fungeert als 
institutionele denktank en overlegforum betreffende 
de onderwijskwaliteit, praktijk, vernieuwing, beleid en 
strategie van de universiteit. Aangezien alle geledingen 
en alle faculteiten vertegenwoordigd zijn, biedt de 
Onderwijsraad een forum voor 360-gradentoetsing van alle 
voorstellen en ideeën. De aanwezigheid van alle facultaire 
onderwijsdirecteurs en van vertegenwoordigers van het 
centrale bestuur en de centrale administratie garandeert 
dat de voorstellen genoeg draagkracht hebben vooraleer 
ze voor beslissing worden overgemaakt aan de Raad van 
bestuur of het Bestuurscollege. De constructieve bijdrage 
van de studentengeleding is cruciaal en prominent, 
aangezien de studenten ruim vertegenwoordigd zijn en de 
studentenvertegenwoordigers steeds goed voorbereid aan 
tafel komen. Een aantal belangrijke beleidsdocumenten 
die in de voorbije jaren op de Onderwijsraad werden 
besproken, zijn op het portaal te vinden. 

 
Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) en de 
andere directies

Op instellingsniveau is een centrale rol in de 
beleidsuitvoering voorbehouden voor de Directie 
Onderwijsaangelegenheden (DOWA). Zij zorgt voor 
beleidsacties, processen, procedures, praktijken en 
instrumenten. Vanuit deze directie worden niet alleen 
universiteitsbrede onderwijsbeleidskaders ontwikkeld maar 
ook de nodige tools om dit beleid te operationaliseren. 
DOWA speelt een verbindende, coachende en 
ondersteunende rol t.a.v. verschillende groepen van 
stakeholders in het onderwijsproces en stimuleert ook het 
delen van goede onderwijspraktijken over de grenzen van 
faculteiten en opleidingen heen. 

De directie wordt geleid door de directeur 
onderwijsaangelegenheden (gewoon hoogleraar) die 
bijgestaan wordt door beleidsadviseurs. De directie telt 
ongeveer 120 medewerkers. 

De directie heeft vier afdelingen: 

•  •  Onderwijskwaliteitszorg: deze afdeling verzorgt 
de onderwijsprofessionalisering en ondersteuning, 
de interne kwaliteitsborgingsprocessen en begeleidt 
zowel het kwaliteitszorgproces in Eigen Regie (zie 
hoofdstuk 3) als externe visitaties in de faculteiten 
en de opleidingen.

•  •  Studieadvies: deze afdeling staat in voor instroom-, 
doorstroom- en uitstroominitiatieven t.a.v. studenten, 
studieondersteuning en onderwijscommunicatie. 
De studenten kunnen er tijdens hun volledige 
studietraject terecht voor informatie en advies, 
voor psychologische ondersteuning en ook (in 
geringere	 mate)	 voor	 loopbaanadvies.	 Specifieke	
aandacht wordt besteed aan studenten met een 
functiebeperking en aspecten van diversiteit en 
inclusie.

•  •  Studentenadministratie en Studieprogramma’s: 
deze afdeling is verantwoordelijk voor o.a. de (her)
inschrijving van studenten, het aanmaken van 
diploma’s, de organisatie van het opleidingsaanbod, 
het digitale registratiesysteem en de studiegelden.

•  •  Internationalisering: deze afdeling staat in 
voor de ondersteuning van de internationale 
onderwijsactiviteiten van studenten en medewerkers; 
de coördinatie, het beheer en de uitvoering van 
internationaliseringprojecten; en de ondersteuning 
van	internationalisering	via	specifieke	instrumenten:	
regionale platformen (Afrika, ASEAN+, China, 
Latijns-Amerika en Rusland), vertegenwoordiging in 
Europese netwerken,  strategische samenwerking 
(i.h.b. in het kader van ENLIGHT) en internationale 
alumniwerking.  

Naast de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) 
kent de UGent nog acht andere directies en één 
transversale directeur Internationalisering	 (zie	 figuur	
5). Deze spelen in meerdere of mindere mate een rol bij 
de uitvoering van het onderwijsbeleid en het borgen van de 
kwaliteit van het onderwijs. 

1.3.2. Facultair niveau 

 
Faculteitsraad 

Op facultair niveau heeft de Faculteitsraad, 
voorgezeten door de decaan, adviesbevoegdheid (bv. 
programmawijzigingen) of beslissingsbevoegdheid (bv. 
aanstelling lesgevers) over onderwijsmateries. Zowel de 
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https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/Talenbeleidsnota-UGent/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/externe-samenwerking.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/overzicht.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/onderwijsraad
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/interne-samenwerking.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/dowa
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/dowa
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/interne-samenwerking.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/faculteit/faculteitsraden
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/dowa#AfdelingOnderwijskwaliteitszorg
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/dowa#AfdelingStudieadvies
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/dowa#AfdelingStudentenadministratieenstudieprogramma's
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur/dowa#AfdelingInternationalisering
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Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO), de Facultaire 
Commissie Internationalisering (FCI) als de afzonderlijke 
Opleidingscommissies (zie verder) zijn adviesorganen 
voor de Faculteitsraad. 

De facultaire onderwijsdirecteur (ZAP) wordt door 
de Faculteitsraad aangesteld om het facultaire 
onderwijsbeleid gestalte te geven en zetelt tevens 
in het facultair bestuur. De onderwijsdirecteur is 
verantwoordelijk voor de vorm, inhoud, samenhang en 
uitvoering van de onderwijsprogramma’s, initieert nieuwe 
onderwijsinitiatieven en adviseert de Faculteitsraad over 
onderwijsaangelegenheden. De onderwijsdirecteur stuurt 
ook actief evaluaties aan met betrekking tot onderwijs, 
volgt de resultaten op en neemt desgevallend de nodige 
acties tot remediëring. De onderwijsdirecteur is lid van 
diverse facultaire commissies waarin expertise inzake 
onderwijs vereist is. Als lid van de Onderwijsraad is de 
onderwijsdirecteur ook een belangrijke schakel tussen het 
facultair en universiteitsbreed onderwijsbeleid. 

 
Vakgroep

Alle personeelsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij 
onderwijs, onderzoek of dienstverlening zijn verbonden 
aan een vakgroep. Elke faculteit heeft meerdere 
vakgroepen. In totaal zijn er 85. Een vakgroep is de 
kleinste bestuurlijke eenheid die voor een (samenhangend 
geheel van) vakgebied(en), instaat voor het verstrekken 
van academisch onderwijs. Daarnaast vervult de vakgroep 
een coördinerende rol op het vlak van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. 

Elke vakgroep stelt jaarlijks, op vraag van een of meerdere 
opleidingscommissies, kandidaat-lesgevers voor. Ze doet 
dit vanzelfsprekend na overleg met de betrokkenen. 
Vakgroepen hebben ook de verantwoordelijkheid om te 
investeren in het aantrekken van nieuwe lesgevers in 
relevante vakdomeinen voor het onderwijs/de opleiding. 
Dit vergt een afstemming tussen vakgroepen en het 
facultair bestuur.

 
Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) en 
Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) 

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, voorgezeten 
door de facultaire onderwijsdirecteur, houdt zich enerzijds 
bezig met kwaliteitsbewaking, en buigt zich anderzijds 
over de ontwikkeling en de uitvoering van facultair 
onderwijsbeleid. Elke faculteit heeft een of meerdere 
CKO-beleidsmedewerkers die een cruciale rol spelen bij 
de ontwikkeling, opvolging, ondersteuning en begeleiding 
van de kwaliteitszorgprocessen in de faculteit en in de 
opleidingen. Aangezien de Commissie Kwaliteitszorg 
Onderwijs doorgaans bestaat uit de voorzitters van de 

Opleidingscommissies van de faculteit, aangevuld met 
delegaties van de andere geledingen, waaronder de 
studenten, is deze Commissie het orgaan bij uitstek 
waarin de onderwijsaanbieders en onderwijsgebruikers op 
facultair niveau verenigd zijn. Het is dan ook het gremium 
waarin overleg gepleegd wordt over onderwijsthema’s en 
kwaliteitszorgprocessen die de individuele opleidingen 
overstijgen.

De Facultaire Commissie Internationalisering, 
voorgezeten door de facultaire onderwijsdirecteur 
of door een coördinator (behorend tot het 
zelfstandig academisch personeel), staat in voor de 
onderwijsinternationalisering; ondersteunt de ontwikkeling 
van duurzame internationale onderwijssamenwerking; 
zorgt voor mobiliteitsondersteuning (inkomend en uitgaand, 
studenten en medewerkers, credit en degree,  lang en 
kort), ondersteuning van internationalisation@home en 
informatiedoorstroom i.v.m. onderwijsprojecten (i.h.b. 
Erasmus+) en oproepen; en treedt op als liaison tussen 
de opleidingen en de centrale afdeling internationalisering.  

 
Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) 

In elke faculteit staat de Facultaire Dienst Onderwijs
ondersteuning (FDO) in voor de facultaire onderwij-
sbeleidsuitvoering. Onder leiding van de facultaire 
onderwijsdirecteur bundelt de FDO alle facultaire entiteiten 
die gerelateerd zijn aan onderwijs. Deze structuur zorgt 
voor een optimale afstemming en communicatie tussen de 
verschillende onderwijsgerelateerde diensten en fungeert 
als duidelijk aanspreekpunt voor lesgevers en studenten bij 
onderwijsgerelateerde vragen.

Binnen de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning zijn 
er vier takenclusters die goed overeenstemmen met de 
4 afdelingen van de Directie Onderwijsaangelegenheden 
(het centraal niveau):

•  •  Kwaliteitszorg: deze cluster zorgt voor 
de uitwerking, opvolging en ondersteuning 
van het facultair onderwijs(innovatie)- en 
kwaliteitszorgbeleid en geeft advies en begeleiding 
aan lesgevers en opleidingen. 

•  •  Monitoraat: deze cluster voert taken uit m.b.t. 
trajectbegeleiding, studiebegeleiding, studiekeuze, 
vrijstellingen, diversiteitsprojecten, enz. 

•  •  Onderwijsaanbod: deze cluster voert taken uit 
m.b.t. roostering, organisatie en coördinatie van 
lessen en examens, programmawijzigingen, 
studiefiches,	aanstelling	van	lesgevers,	enz.

•  •  Studentenadministratie: deze cluster zorgt voor de 
administratieve opvolging van studentencurricula, 
diploma’s, deliberaties, , attesten, enz.
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https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering/fci.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/facultaire-dienst-onderwijsondersteuning/
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De medewerkers die betrokken zijn bij onderwijs-
internationalisering binnen de faculteit, zijn in sommige 
faculteiten ook een deel van de FDO; in andere faculteiten 
zijn ze een op zich staande entiteit, een facultaire cel 
internationalisering. 

1.3.3. Opleidingsniveau

Opleidingscommissie (OC) 

Elke opleiding of aan elkaar verwante groep van opleidingen 
heeft een Opleidingscommissie. Bijna elke faculteit heeft 
verschillende Opleidingscommissies. Deze commissie 
is het meest basale orgaan in het onderwijsbestel. De 
Opleidingscommissie wordt voorgezeten door een lid 
van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) met 
een	speciale	affiniteit	voor	onderwijs,	en	bestaat	voor	ten	
minste de helft uit leden van het ZAP dat bij het onderwijs 
is betrokken. Verder bestaat de commissie voor ten minste 
één derde uit studenten en is ook het Overig Academisch 
Personeel (OAP) steeds vertegenwoordigd.

In de Opleidingscommissie ontmoeten de eerstelijn-
aanbieders en de eerstelijngebruikers van het onderwijs 
elkaar. Het belang van de Opleidingscommissie 
voor taken op het gebied van zowel onderwijsbeleid 
als kwaliteitsbewaking mag dan ook niet worden 
onderschat. De Opleidingscommissies adviseren de 
Faculteitsraad o.a. met betrekking tot het onderwijsaanbod 
(de programma’s) en de aanstelling  van de door de 
vakgroepen voorgedragen lesgevers. 

Daarnaast is de Opleidingscommissie het sturend orgaan 
voor de kwaliteitszorg van de opleiding. De taak van de 
opleidingscommissie wordt vastgelegd in het Onderwijs- 
en Examenreglement. Opleidingscommissies zijn mede 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in 
de opleidingen, en dus ook voor de kwaliteit van het 
onderwijs in de faculteiten en uiteindelijk in de instelling 
als geheel. De opleidingscommissie neemt zowel een rol 
op in de beleidsvoering als in de beleidsuitvoering en 
ondersteuning van de lesgevers. 

De	 opleidingscommissievoorzitter	 is	 een	 cruciale	 figuur	
voor het borgen van de kwaliteit van elke opleiding. Op 
vraag van de faculteiten en opleidingen werd enkele jaren 
geleden gestart met lerende netwerken voor Voorzitters 
Opleidingscommissies. Deze brengen ervaren en nieuwe 
voorzitters van Opleidingscommissies onder begeleiding 
van externe consulenten samen om ervaringen uit te 
wisselen, elkaar onderling te adviseren, oplossingen te 
zoeken,	nieuwe	ideeën	op	te	doen,	en	te	reflecteren	over	
het eigen functioneren.

1.4.  Human Resource Management, 
personeelsbeleid en onderwijs 

Het onderwijs aan de UGent wordt vormgegeven door 
veel mensen. Zowel ZAP-, AAP- (assistenten, doctor-
assistenten, praktijkassistenten) en ATP-leden dragen 
hiertoe bij, alsook onderwijsdidactici, onderwijsbegeleiders, 
WP-leden, en diverse andere groepen van doctoraats-
studenten. De voorbije jaren heeft de UGent ingezet op 
betere loopbaanmodellen en/of modaliteiten voor elk 
van deze groepen. Uitgangspunt daarbij is het creëren/
versterken van een klimaat van vertrouwen, waarin men 
zich als UGent-er gewaardeerd voelt, en waarbij ook het 
verminderen van de administratieve belasting een drijfveer 
is. Samen met een ruim aanbod aan vormingsinitiatieven 
draagt dit HR-beleid bij tot gespecialiseerde en 
gemotiveerde medewerkers.

Het meest in het oog springend is het nieuw innovatief 
loopbaan- en bevorderingsmodel voor ZAP, van toepassing 
sinds eind 2018. De belangrijkste kernelementen van dit 
loopbaanmodel zijn: 

•  •  Het nieuwe evaluatiemodel is gebaseerd op
samenwerking, collegialiteit en teamwork:
ZAP-leden engageren zich voor hun integratie in
en bijdrage tot de doelstellingen van het grotere
geheel in de vakgroep/onderzoeksgroep/opleiding/
faculteit/universiteit (aan de hand van een beknopt
inpassingsdocument aan het begin van elke
evaluatiecyclus).

•  •  Het verlaten van het vroegere evaluatiemodel
betekent het afschaffen van de gepersonaliseerde
doelstellingen met een overheersend accent
op zuiver kwantitatieve indicatoren, de
jaarlijkse taakomschrijvingen, het grote aantal
activiteitenverslagen, de evaluatiedossiers en
de facultaire evaluatiecommissies voor het
hooglerarenpersoneel. Het spreekt voor zich dat
dit alles zeer goed aansluit bij de doelstellingen
van het project ‘UGent Verlicht: administratieve
vereenvoudiging’.

•  •  Inbedding in het grotere geheel gaat hand in
hand met differentiatie volgens ieders talenten:
het is geen concurrentiemodel, maar eerder
gebaseerd op het complementaire gebruik van de
sterktes en kwaliteiten van ZAP-leden op het vlak
van onderzoek, onderwijs en ander institutioneel
of maatschappelijk engagement. Erkenning van
gedifferentieerde	 ZAP-profielen	 zorgt	 ervoor	 dat
niet alleen de ZAP-leden zelf, maar ook de instelling 
als geheel haar kerntaken op een kwalitatieve en
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meer	efficiënte	manier	kan	vervullen.

•  •  De evaluatie vindt om de vijf jaar plaats (wat het 
minimum is zoals bij decreet bepaald) in plaats van 
om de twee of vier jaar. 

•  •  De evaluatiecyclus is vereenvoudigd en 
bestaat uit (1) een personeels inte  gratiesessie 
(aan het begin van elke cyclus - zie het punt 
over ‘integratie’ hierboven); (2) een tussentijdse 
feedbacksessie (minstens één na de eerste twee 
jaar, meerdere sessies zijn facultatief); en (3) 
een functioneringsgesprek (aan het eind van een 
cyclus, na vijf jaar). Het functioneringsgesprek 
wordt	 ingeleid	 door	 een	 reflectief	 verslag	 van	 het	
ZAP-lid, waarin wordt teruggeblikt op de bereikte 
resultaten en de eigen prestaties met betrekking 
tot de kerntaken van de universiteit en waarin een 
vooruitblik naar/een visie voor de volgende cyclus 
is opgenomen. Maximale vrijheid gecombineerd 
met verantwoordelijkheid is hierbij het leidmotief.

•  •  Meer dan ooit wordt ingezet op talentgerichte 
loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-
lid in de verschillende fasen van hun loopbaan. 
Voor elk ZAP-lid werd een gepersonaliseerde HR
commissie opgericht. Deze commissie bestaat 
uit de vakgroepvoorzitter van het betrokken ZAP-
lid, een ZAP-lid uit de Commissie Kwaliteitszorg 
Onderwijs, een lid van het faculteitsbestuur, een 
collegiaal ZAP-lid (op het niveau van gewoon 
hoogleraar of gewoon hoogleraar) en een HR-
adviseur. De HR-commissie bewaart het evenwicht 
tussen de ‘helikopterview’ binnen een faculteit en 
voldoende	contact	met	het	specifieke	werk	van	het	
ZAP-lid.

•  •  Bovendien worden in het nieuwe evaluatiemod-
el interpersoonlijke en leidinggevende vaar
digheden bewust beoordeeld. Op die manier komt 
het nieuwe loopbaanmodel voor hoogleraren ook 
de grote groep jonge onderzoekers en andere  
personeelscategorieën ten goede.

•  •  Tweejaarlijks voorziet de UGent in een fasttrack 
procedure, met de bedoeling een beperkt aantal 
bevorderingen van het niveau (hoofd)docent naar 
hoogleraar te faciliteren. Deze bevordering gebeurt 
uitsluitend op basis van uitzonderlijke verdiensten 
op het vlak van onderzoek en/of onderwijs, en is 
competitief over de hele universiteit. 

 
Het doel van het nieuwe loopbaan- en evaluatiemodel is 
om het vertrouwen in de professoren te herstellen in plaats 
van hun activiteiten overmatig te meten en te controleren. 
Het uitgangspunt is dat wie goed presteert, bevorderd 

wordt - met een minimum aan formele procedures voor 
verantwoording en administratieve rompslomp.

Een overwegend kwantitatief en output-gedreven 
academisch evaluatieproces maakt plaats voor 
samenwerken, talentontwikkeling en groei, waarbij 
visieontwikkeling en strategie prioriteit krijgen - zowel op 
persoonlijk als op groepsniveau. Kwaliteit primeert op 
kwantiteit. Vanzelfsprekend is de UGent ervan overtuigd 
dat de intrinsieke motivatie van elk ZAPlid ervoor 
zorgt dat niemand a priori doelstellingen nodig heeft om 
goed te presteren in de kerntaken van onze universiteit: 
onderwijs, onderzoek en institutioneel of maatschappelijk 
engagement.

Met dit nieuwe model, waarmee de UGent een voortrekker 
is onder de Vlaamse universiteiten, wordt een positieve, 
stimulerende werkomgeving gecreëerd. Er wordt een 
feedbackcultuur gecreëerd die niet betuttelend is, maar 
juist ten goede komt aan het personeel van de UGent. 
Zo worden concrete en belangrijke stappen gezet om 
een zorgzame werkgever te zijn, talentgericht people 
management te bieden en een antwoord te bieden op 
de signalen van toenemende druk op de huidige ZAP-
functie(s) (Van de Walle, R. & Van Herreweghe, M. (2019). 
Vertrouwen werkt beter. UGent lanceert nieuw loopbaan- 
en bevorderingsmodel. Th&ma Hoger Onderwijs 2019-3, 
pp. 31-35). Meer uitgebreide informatie over het ZAP-
loopbaanmodel is hier te vinden. 

Ook andere loopbaanmodellen ondergingen een 
grondige hervorming, enerzijds gestoeld op het principe 
van vertrouwen, anderzijds met de bedoeling om meer 
zekerheid en comfort in te bouwen voor de medewerkers 
met een tijdelijk statuut. Ook dat draagt ons inziens immers 
bij tot medewerkers die zich goed en gewaardeerd voelen. 

•  •  Wetenschappelijk personeel (WP): om komaf te 
maken met de eerdere praktijk waarbij zowel predoc 
als postdoc vaak opeenvolgende korte contracten 
van bepaalde duur werden aangeboden, krijgen 
WP-leden thans allemaal een overeenkomst van 
onbepaalde duur, met arbeids- en loonvoorwaarden 
gealigneerd op AAP. Voor WP-leden die een 
doctoraat voorbereiden (te vergelijken met 
assistenten) en WP-leden die de kans krijgen om 
na hun doctoraat het onderzoek te verdiepen en te 
verbreden (te vergelijken met doctor-assistenten) 
wordt in de overeenkomst een zogenaamd beding 
opgenomen waarin transparant de einddatum 
wordt overeengekomen. Ook de evaluatie werd 
aangepast, in de geest van meer vertrouwen in de 
medewerkers.  

•  •  AAP/doctorandi: het belangrijkste opvolginstru-
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11

ment voor onze doctorandi is het zogenaamde 
zelfreflectierapport.	 Dit	 jaarlijkse	 rapport,	 dat	
voortbouwt op het eerdere voortgangsrapport, 
ondersteunt doctorandi m.b.t. hun onderzoeks-
vorderingen en gaat ook dieper in op hun 
professionele ontwikkeling. Samen met een 
introductie- en ontwikkelingstraject voor alle UGent-
doctorandi en het charter voor doctoraatsstudenten 
wordt zo ingespeeld op de noden van deze groep.

•  •  Administratieftechnisch personeel (ATP): 
net zoals bij ZAP maakt een tweejarige evaluatie 
plaats voor een waarderende feedbackcultuur, 
waarbij een formele evaluatie nog maar elke vijf 
jaar dient te gebeuren (conform het decretaal 
voorziene minimum). Tussentijdse gesprekken 
kunnen indien nodig opgestart worden op initiatief 
van zowel de medewerker als de leidinggevende, 
waarbij voorzien wordt in remediëringstrajecten. 
Administratie wordt tot een minimum beperkt.

•  •  Doctoraatsbursalen (predoc): net zoals bij 
WP wordt aan predoc bursalen meer zekerheid 
geboden. Zij krijgen overeenkomsten volgens het 
1+3 principe, waarbij men na positieve evaluatie na 
één jaar meteen de zekerheid krijgt om middels dit 
statuut het doctoraatstraject te kunnen afwerken. 

•  •  Postdoctorale bursalen (postdoc): voor dit 
statuut had de UGent tot voor kort geen algemeen 
kader; sinds begin 2022 is dit er formeel wel. Het 
garandeert ruime mogelijkheden met het oog op 
het verrichten van wetenschappelijk ongebonden 
onderzoek. Het beursbedrag wordt voor iedereen 
gelijk gesteld aan het nettoloon overeenstemmend 
met de weddeschaal van een doctor-assistent.

1.5.  Financieringsmodel middelen voor 
onderwijs

 
De middelen die de UGent via het Vlaamse allocatiemodel 
ontvangt,	worden	onder	meer	aangewend	ter	financiering	
van het statutair personeel (ZAP, AAP en ATP). 

Intern is een puntensysteem opgezet waarmee we 
de kost van de diverse mandaten forfaitariseren. Het 
puntensysteem wordt geijkt door 1 personeelspunt toe 
te kennen aan een AAP-mandaat (intern heeft 1 punt 
een forfaitaire waarde van 66.000 euro, in 2023). Punten 
variëren vervolgens tussen 0,65 (ATP-functie klasse D) en 
1,85 (ZAP hoofddocent, (gewoon) hoogleraar). Dit heeft als 
voordeel dat het makkelijker werken is voor de faculteiten 
en directies: men hoeft geen euro-boekhouding bij te 
houden, er is zowel tijdens als na het selectieproces geen 

enkele – bewuste of onbewuste – invloed van de impact 
van toegekende anciënniteit, en bevorderingen hebben 
voor	 de	 faculteiten	 geen	 financiële	 gevolgen	 (voor	 ZAP	
bedraagt de puntenkost vanaf de graad van hoofddocent 
1,85 punten; het wordt een faculteit dus niet aangerekend 
wanneer hun ZAP-leden het goed doen en bevorderen). 

Vervolgens krijgt elke faculteit en directie jaarlijks een 
puntencontingent toegekend. Binnen dit puntencontingent 
kunnen faculteiten en directies een personeelsbeleid 
voeren. In het bijzonder worden op die manier ZAP-, 
AAP- en ATP-leden aangeworven, om onze onderwijs- 
en onderzoeksopdracht waar te maken. Jaarlijks bepaalt 
de	 Raad	 van	 Bestuur	 de	 puntencontingenten.	 Specifiek	
voor de faculteiten wordt hiervoor gebruik gemaakt van 
een intern allocatiemodel. Het model is gebaseerd op 
twee capaciteitsparameters (aantal studenten en aantal 
onderzoekers), op vier outputparameters (aantal diploma’s, 
publicaties, doctoraten, contractinkomsten), en op de 
realisatie van de universiteitsbrede beleidskeuzes (UBK’s) 
door de faculteiten.

Beknopte toelichting m.b.t. de wijze hoe onderwijs een rol 
speelt in dit model:

•  •  Het aantal studenten bepaalt de jaarlijkse 
evolutie van 44% van de personeelspunten van 
een faculteit. Een groei (resp. daling) van het 
studentenaantal zal zich vertalen in een groei (resp. 
daling) van personeelspunten. Bij een toename 
van het aantal studenten kunnen faculteiten zo hun 
onderwijscapaciteit versterken. De toepassing van 
het intern allocatiemodel voor 2020 – 2023 leidde, 
enkel ingevolge deze parameter, tot een netto 
injectie van iets meer dan 25 extra personeelspunten 
voor de faculteiten.

•  •  Het aantal uitgereikte diploma’s bepaalt de 
vierjaarlijkse evolutie van 5,50% van de 
personeelspunten van een faculteit. Een groei 
(resp. daling) van het aantal uitgereikte diploma’s 
zal zich vertalen in een groei (resp. daling) van 
personeelspunten. De toepassing van het intern 
allocatiemodel voor 2023 (het jaar waarvoor de 
vierjaarlijkse evolutie wordt toegepast) leidde, 
ingevolge deze parameter, tot een netto injectie van 
6,45 extra personeelspunten voor de faculteiten.

•  •  Aangezien een aantal UBK’s gelinkt is aan de 
onderwijsactiviteiten, en de realisatie van deze 
UBK’s een rol speelt in het intern allocatiemodel, 
is ook hier sprake van impact van deze 
onderwijsactiviteiten. 
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De UGent zet vanuit de verschillende geldstromen globaal 
middelen in voor kwaliteitsvol onderwijs:

•  •  Een groot deel van de Vlaamse werkingstoelage 
gaat naar personeelskosten (jaarlijks ongeveer 285 
miljoen euro voor ZAP, AAP en ATP samen). Nog 
eens 40 miljoen euro wordt jaarlijks besteed aan 
werkingskosten voor onderwijs. 

•  •  De vermelde personeelskost vertegenwoordigt 
maar een deel van het menselijk kapitaal dat 
wordt ingezet voor het onderwijs. Medewerkers die 
worden	gefinancierd	via	projectmiddelen,	beurzen	
of dienstverleningscontracten – dus buiten de 
werkingstoelage – dragen samen substantieel bij 
tot (de ondersteuning van) het onderwijs. Binnen de 
groep van doctorandi alleen al gaat het over ruim 
4000 medewerkers (Dehoussebeurzen, fondsers, 
externe	 financiering,	 eigen	 middelen).	 Specifiek	
binnen UZ Gent zijn er eveneens medewerkers die 
een bijdrage leveren aan het academisch onderwijs.

•  •  De vermelde werkingskost vertegenwoordigt 
eveneens maar een deel van de investeringen 
in (onderwijs)infrastructuur. Ook via interne weg 
(bijvoorbeeld BOF) en externe weg (projecten) 
wordt infrastructuur aangeschaft die ingezet kan 
worden voor onderwijsdoeleinden.

•  •  In het kader van het Voorsprongfonds werd eenmalig 
9,5 miljoen euro extra toegekend, te besteden in de 
periode 2021-2023.

•  •  Voor de uitvoering van internationale 
uitwisselingsprogramma’s krijgt de UGent jaarlijks 
tussen de 8 en 14 miljoen euro middelen ter 
beschikking. 

•  •  Voor de organisatie van ManaMa-, postacademische 
en postgraduaatsopleidingen ontvangt de UGent via 
de inschrijvingsgelden een bedrag van grootteorde 
7 miljoen euro.

•  •  In het kader van de integratie van de academisch 
gerichte hogeschoolopleidingen in de universiteiten 
stelt de Vlaamse Overheid sinds het begrotingsjaar 
2014 aanvullende middelen ter beschikking van 
de universiteiten. Deze middelen worden deels 
verdeeld onder de faculteiten die een voldoende 
substantiële bijdrage leveren aan het onderwijs 
in de geïntegreerde opleidingen. In 2023 ging 
het over 7,5 miljoen euro. Tot op heden werden 
met deze middelen hoofdzakelijk en in totaal voor 
ruim 100 personeelspunten gecreëerd binnen de 
faculteiten; ook dit heeft een (positieve) impact op 
de onderwijscapaciteit van de faculteiten.

Figuur 6: onthaalpagina van UGI-onderwijsbeleid (UGent Geïntegreerd Beleidsinformatiesysteem)
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1.6.  UGent Geïntegreerd Informatie
systeem: UGIonderwijsbeleid

 
Om het management systematisch toegang te kunnen 
geven tot relevante beleidsinformatie besliste de UGent 
in 2014 structureel te investeren in Business Intelligence 
(BI):	 software	 voor	 het	 identificeren,	 extraheren	 en	
analyseren van bedrijfsdata en het genereren van 
kwantitatieve beleidsrapporten. Het UGent Geïntegreerd 
BeleidsInformatiesysteem (UGI) wordt sinds 2015 
ingezet in het beheer van processen met betrekking 
tot onderwijs, onderzoek, dienstverlening en centrale 
organisatie (allocatiemodel en HR beleid).

Sinds 2015 werd het onderwijsluik van UGI, UGI-
onderwijsbeleid, steeds verder uitgewerkt en 
performanter gemaakt. UGIonderwijsbeleid zorgt 
voor het ontsluiten van alle relevante onderwijsdata 
ten behoeve van alle onderwijspersoneel en 
studentenvertegenwoordigers. Deze data zijn afkomstig uit 
verschillende bronsystemen. Het OnderwijsAdministratie- 
en StudentenInformatieSysteem (OASIS) bevat alle 
informatie m.b.t. de opleidingsprogramma’s,  competenties, 
onderwijsopdrachten van de lesgevers, curricula, 
studieloopbaan en examenresultaten van studenten. 
OASIS is het belangrijkste bronsysteem dat input levert 

aan UGI voor het genereren van beleidsdata. Daarnaast 
gebruikt UGI verschillende andere databanken (personeel, 
financiën,	 internationalisering,	 professionalisering,	 enz.)	
om extra beleidsinformatie te genereren. 

UGI-onderwijsbeleid stelt op een eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke manier informatie beschikbaar 
voor de faculteiten en de opleidingen. Via UGI-
onderwijsbeleid hebben alle personeelsleden en alle 
studentenvertegenwoordigers toegang tot alle onderwijs-
relevantie informatie en dit op 3 niveaus: UGent, faculteit 
en opleiding. UGI-onderwijsbeleid bevat ook een 
expertenomgeving waar beleidsmedewerkers op centraal 
en facultair niveau meer doorgedreven en complexe 
analyses kunnen maken.

UGI-onderwijsbeleid is een zeer performante datatool om 
kwantitatieve informatie te genereren en te presenteren. 
Meer nog, UGI-onderwijsbeleid staat voor een manier van 
denken en handelen om beleid te evalueren en evidence
based beleidsbeslissingen te nemen. UGI speelt reeds 
5 jaar een cruciale rol binnen de UGent, niet alleen in het 
onderwijsbeleid en de beleidsuitvoering, maar ook in de 
kwaliteitszorg, de kwaliteitsborging en het opvolgen 
van de kwaliteitscultuur. Een korte handleiding kunt u 
hier vinden. 

https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/monitoring-1.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/monitoring-1.htm
https://www.ugent.be/student/en/ict/oasis-web.htm
https://www.ugent.be/student/en/ict/oasis-web.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/monitoring-1.htm
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STERKTES

 
•  De	UGent	profileert	zich	als	een	maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit voor haar 

studenten, medewerkers en externe partners. De UGent neemt een leidende rol op en reikt oplossingen 
aan om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Ze vertrekt hierbij vanuit het credo ‘Durf 
Denken’, de onderwijsvisie ‘multiperspectivisme’, en de nauwe verstrengeling van onderwijs en onderzoek. 
Ze overstijgt hierbij de eigen lokale context en wil via een model van samenwerking internationaal excelleren.

•  Het onderwijs aan de UGent is gebaseerd op onderzoek en recente wetenschappelijke inzichten in het 
vakgebied. Lesgevers zijn (ook) onderzoekers. Het merendeel van de onderzoekers verzorgen ook onderwijs. 
Het onderwijs wordt immers ook ondersteund door een groot aantal doctoraatsstudenten en postdocs. 
Het onderzoek aan de UGent is gerenommeerd en van uitstekende kwaliteit. De sterke verwevenheid 
tussen onderwijs en onderzoek staat ook garant voor het voortdurend binnenbrengen van de externe 
blik via internationale peers in het up-to-date en maatschappelijk relevant houden van (de inhoud van) 
opleidingsonderdelen, afstudeerrichtingen en opleidingen. 

•  De nauwe banden met het UZ Gent en met strategische onderzoekscentra zoals imec, VIB en Flanders Make 
dragen bij tot de onderzoeksexcellentie van UGent. UGent treedt ook op als coördinator voor ENLIGHT, een 
alliantie van 9 Europese universiteiten die door de Europese Commissie erkend werd als een van de Europese 
Universiteitsnetwerken. Via de inzet en leidende rol in diverse Europese universiteitsnetwerken (rector Rik Van 
de Walle is voorzitter van CESAER en de UGent is zeer actief in The Guild en EUA) is UGent sterk verwerven 
met het Europese onderwijs en onderzoeksbeleid.

•  In de voorbije jaren is het beleidsvoerend vermogen van faculteiten voor onderwijsaangelegenheden gegroeid 
en versterkt. De faculteiten bevinden zich op een scharnierpositie tussen hun opleidingen en het centrale 
onderwijsbeleid en vervullen hierdoor een essentiële rol in het bepalen en uitwerken van het faculteitseigen 
onderwijsbeleid	binnen	de	centrale	kaders.	Dit	zorgt	ook	voor	goede	en	efficiënte	communicatielijnen	waarbij	
faculteiten een partnerschap aangaan met zowel hun opleidingen als het centrale onderwijsbeleid. 

•  Het nieuwe loopbaan en bevorderingsmodel voor het ZAP en het nieuwe intern allocatiemodel voor de 
financiering	vertrekken	beide	vanuit	vertrouwen,	intrinsieke	motivatie,	samenwerking,	groei	en	administratieve	
vereenvoudiging. Het zijn geen concurrentiemodellen en ze zorgen niet voor interne competitie. Differentiatie 
en keuze is binnen deze modellen essentieel: ZAP-leden kunnen zwaartepunten kiezen binnen de kerntaken, 
rekening houdend met het team waartoe ze behoren. Het nieuwe model maakt op die manier komaf met 
het	 ongewenste	 neveneffect	 dat	 veel	 meer	 aandacht	 uitging	 naar	 kwantificeerbare	 doelstellingen	 en	
dus naar bepaalde vormen van onderzoek, ten nadele van onderwijs. Het nieuwe model zorgt ervoor dat 
inspanningen voor onderwijs beter naar waarde worden geschat. Dit is ook het geval door de introductie van 
onderwijsexcellentie naast onderzoeksexcellentie bij de fast track-bevordering naar de graad van hoogleraar.

•  Het beleidsinformatiesysteem UGI zorgt voor een sterke focus op continue monitoring en laat toe het beleid 
te evalueren en evidencebased beleidsbeslissingen te nemen. UGI speelt een cruciale rol, niet alleen 
in het onderwijsbeleid en de beleidsuitvoering, maar ook in de kwaliteitszorg, de kwaliteitsborging en het 
opvolgen van de kwaliteitscultuur aan de UGent. UGI vormt ook de basis van de onderwijsbeleidsplannen 
op centraal, facultair en opleidingsniveau. 

Hoofdstuk 1 
Sterktes en aandachtspunten
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•  Voor haar onderwijs kan de UGent rekenen op een blijvend engagement van duizenden medewerkers 
die met groot enthousiasme elk academiejaar klaar staan om te doceren, te begeleiden, te faciliteren, en 
te ondersteunen. Dit zijn enerzijds de ZAP-leden en postdoctorale medewerkers die als (verantwoordelijk) 
lesgevers zijn aangesteld, maar ook de andere medewerkers en ondersteuners van het onderwijs uit het 
OAP- en ATP-kader (praktijkassistenten, onderwijsbegeleiders, administratief en technisch personeel, 
doctoraatstudenten, postdocs). 

•  Het onderwijsbeleid is sterk participatief: bij het nemen van beslissingen is er steeds een breed draagvlak 
nodig. De actieve rol van alle geledingen bij de creatie van visie en beleid is typisch voor de universiteit en 
kenmerkt haar kwaliteitscultuur. 

 

AANDACHTSPUNTEN  

 
•  Het sterk participatief bestuursmodel van de UGent kent echter ook grenzen. Beslissingen moeten vaak 

heel veel niveaus met raden en commissies passeren, wat besluitvorming bemoeilijkt en alleszins vertraagt. 
In de toekomst zal het fragiele evenwicht tussen voldoende draagvlak door participatie en voldoende 
slagkracht verder bekeken moeten worden. 

•  Het opleidingsaanbod kan in de toekomst nog explicieter inspelen op het excellente onderzoek aan de 
UGent	door	het	opzetten	van	specifieke	opleidingen.	Dit	is	een	cruciale	stap	om	echt	te	evolueren	naar	een	
internationale universiteit, waarbij het onderwijs nauw aansluit bij het gerenommeerde onderzoek en zowel 
een Vlaams als een internationaal publiek unieke leeropportuniteiten biedt. Een aantal randvoorwaarden zijn 
hier	belangrijk:	de	toegankelijkheid,	financiering,	huisvesting,	omkadering,	ondersteuning,	taal,	integratie,	…	
van internationale studenten. Het ontwikkelen van een innovatief aanbod kan echter pas gerealiseerd worden 
na een grondige, doch weloverwogen rationalisatie- en optimalisatieoefening van het opleidingsaanbod. 
Opleidingen, afstudeerrichtingen en opleidingsonderdelen dienen tegen het licht gehouden te worden om 
ruimte te creëren voor de toekomst. 

•  De UGent heeft stilaan de grenzen van het haalbare bereikt wat het aantal studenten betreft (meer dan 
45.000 studenten in basisopleidingen). De gestage toename is deels het gevolg van het Vlaams beleid met een 
volledige	open	instroom	en	suboptimale	heroriëntering	en	studie-efficiëntie.	De	financiering	van	de	universiteiten	
in het algemeen en van het onderwijs in het bijzonder volgt onvoldoende de groeiende studentenaantallen. De 
inschrijvingsgelden voor de basisopleidingen liggen decretaal vast en genereren weinig extra inkomsten per 
student, met uitzondering van de verhoogde inschrijvingsgelden voor internationale opleidingen (OESO studie). 
Dit alles heeft een grote impact qua belasting en werkdruk, op investering in en onderhoud van gebouwen, en 
kan een uitdaging vormen voor (bepaalde vormen van) innovatie in onderwijspraktijk en aanbod. De UGent 
probeert aan deze groei het hoofd te bieden door in te zetten op evidence-based studie- en trajectbegeleiding, 
heroriëntering en studievoortgangsmaatregelen. En door bij de overheid te blijven pleiten voor een billijke 
financiering	in	relatie	tot	de	groeiende	studentenaantallen,	en	voor	het	realiseren	van	een	inhaalbeweging	voor	
de investeringsenveloppe. Die laatste is momenteel totaal ontoereikend als gevolg van de snelle stijging van 
het aantal studenten en onderzoekers, zeker nu de klimaatwetgeving en isolatienormen zijn aangescherpt.
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2.1.  Multiperspectivisme en de zes  
strategische onderwijsdoelstellingen 

 
De onderwijsvisie van de UGent vertrekt vanuit 
multiperspectivisme en wordt sinds 2015 verder 
vertaald in zes solide en duurzame strategische 
onderwijsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn 
in de voorbije jaren de leidraad geweest voor het 
onderwijsbeleid, al is de invulling ervan voortdurend 
versterkt op basis van interne en externe ontwikkelingen 
en werden de doelstellingen steeds afgestemd op 
de actuele onderwijscontext. De zes strategische 
onderwijsdoelstellingen bepalen samen wat ‘kwaliteitsvol 
onderwijs aan de UGent’ betekent en zullen ook in de 
toekomst de continuïteit in het onderwijsbeleid waarborgen.

1. DENK BREED.  
Via multiperspectivisme leidt de UGent studenten 
op die durven te denken. 

Multiperspectivisme is de eerste, breedste en in zekere 
zin ook de belangrijkste van de zes strategische 
doelstellingen. De andere vijf zijn ervan afgeleid. Het begrip 
refereert immers aan de missieverklaring (pluralistisch, 
onafhankelijk, kritisch) en het credo  ‘Durf Denken’ van  de  
UGent. 

Door  de  uitgangspunten  van  één bepaald perspectief  of  
één bepaalde discipline  te  toetsen  aan  inzichten  uit  andere  
disciplines  ontstaan  nieuwe inzichten. Om die reden wil de 
UGent haar studenten en lesgevers stimuleren  om  uit  te  
stijgen  boven  de  beperkingen  van  hun eigen vakgebied 

Hoofdstuk 2  
Onderwijsvisie, onderwijsbeleid en kwaliteitscultuur

Figuur 7: de ZES strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/durfdenken/overzicht.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EYd3EFFO1z8
https://www.youtube.com/watch?v=b44_0oGv0JI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-HfmADuN2Jo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jur62Pxlsw0
https://www.youtube.com/watch?v=lVCfWmfXjj4
https://www.youtube.com/watch?v=rrek-6rFeN4
https://www.youtube.com/watch?v=b44_0oGv0JI&feature=youtu.be
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(perspectiefverbreding) en hen systematisch  confronteren  
met  alternatieve  perspectieven  (perspectiefwisseling). 
Alle kennis is immers voorlopig en wetenschap is nooit ‘af’. 
De UGent-opleidingen bieden een degelijke disciplinaire 
vorming. Maar die staat niet geïsoleerd op zichzelf. Het is 
precies de gedegen beheersing van het eigen vakgebied 
die studenten het nodige houvast biedt om de confrontatie 
met andere perspectieven op een zinvolle manier aan te 
gaan. 

De UGent wil haar studenten vormen tot mensen die 
complexe probleemstellingen met een frisse en kritische 
blik benaderen, en oplossingsgericht kunnen werken. 
Deze competenties zijn cruciaal om de maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden. In de onderwijspraktijk 
betekent dit concept van multiperspectivisme concreet 
dat de UGent waarden als kritische zin, openheid, 
perspectiefwisseling, pluralisme en tolerantie tegenover 
afwijkende gezichtspunten centraal stelt. Ze wil studenten 
leren om nieuwsgierig te zijn naar de blik van de ander 
en samen te werken over grenzen van disciplines heen. 
Kritisch denken en perspectiefwisseling worden ingebed in 
de leerresultaten van de opleidingen, in de werkvormen en 
toetsing. 

Via multiperspectivisme studenten opleiden die durven te 
denken: dat is de eerste strategische onderwijsdoelstelling 
van de UGent. De overige vijf strategische 
onderwijsdoelstellingen krijgen van daaruit verder vorm. 

“Eén probleem, maar 99 manieren om ernaar te 
kijken. Multiperspectivisme zeggen we hier.”

2. BLIJF ONDERZOEKEN.  
Het onderwijs aan de UGent is gebaseerd op 
excellent onderzoek. 

De UGent baseert haar onderwijs op excellent onderzoek 
en wetenschappelijk gevalideerde inzichten. De vorming 
van studenten sluit zoveel mogelijk aan bij de dynamische 
ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek. 
Immers, de kruisbestuiving tussen onderwijs en 
onderzoek stimuleert studenten om een wetenschappelijk 
gefundeerde en integere attitude aan te nemen tijdens hun 
studietraject, om afwijkende perspectieven op problemen 
te ontdekken en om bekende gegevens op een nieuwe 
manier te organiseren. 

Die nauwe verstrengeling tussen onderwijs en 
onderzoek is van belang in alle aspecten van de UGent-
beleidsvoering en is dat in het bijzonder ten aanzien 
van de onderwijsactiviteiten. UGent-lesgevers zijn bijna 
allemaal onderzoekers. Ze integreren in hun lessen 

niet alleen innovatief en state-of-the-art onderzoek; ze 
brengen studenten ook onderzoekswaarden en normen, 
een onderzoeksattitude en vaardigheden bij. De sterk 
uitgebouwde onderzoeksactiviteiten van de UGent vormen 
een belangrijke meerwaarde voor het onderwijs. 

3. STEUN TALENT.  
Het onderwijs aan de UGent draagt bij tot de 
talentontwikkeling van studenten en personeel

Het onderwijsbeleid heeft oog voor diversiteit in de brede 
zin van het woord. De UGent zorgt voor kwaliteitsvolle 
studieprogramma’s waarin zowel een degelijke disciplinaire 
vorming als generieke competenties aan bod komen. 
De UGent streeft ernaar dat alle studenten tijdens hun 
volledige studietraject optimaal worden georiënteerd, 
begeleid en uitgedaagd. Ze laat zich leiden door het 
gelijkekansen- en het tweedekansbeginsel: alle studenten 
hebben evenveel recht op maximale talentontwikkeling 
en studenten met een minder vlotte studieloopbaan 
krijgen de kans om zich te herpakken, weze het binnen 
strikte bindende voorwaarden. In functie van optimale 
competentie-ontwikkeling van studenten wordt veel belang 
gehecht aan activerend leren, en wordt ook ingezet op de 
creatie van adequate onderwijsomgevingen en adequate 
en gemakkelijk toegankelijke voorzieningen binnen de 
daartoe voorziene mogelijkheden.

Ook wat het personeel betreft, ziet de UGent kansen in 
verscheidenheid en beoogt zij maximale ontplooiing van 
talenten. Personeelsleden worden gestimuleerd om deel 
te nemen aan een breed palet van ondersteunings- en 
professionaliseringsinitiatieven. Loopbaanmodellen van 
UGent-personeelsleden stimuleren maximaal autonomie 
en vertrouwen.

4. BOUW MEE.  
Het onderwijs aan de UGent wordt gevoed door de 
participatie van stakeholders

De universiteit is een belangrijk knooppunt waar tal van 
belangen en dus ook tal van stakeholders samenkomen: 
de studenten, de personeelsleden van de universiteit 
zelf, alumni, het werkveld en andere externen. De UGent 
beschouwt deze stakeholders als kritische partners die 
de onderwijskwaliteit helpen bewaken en betrekt hen 
actief bij haar onderwijs. Daarenboven zorgen de nauwe 
interactie en structurele samenwerkingsverbanden met 
maatschappelijke partners zoals beleidsmakers, bedrijven, 
kennis- en andere instellingen, en private partners er mede 
voor dat maatschappelijke evoluties en uitdagingen die 
resulteren in een veranderend werkveld adequaat worden 
vertaald in de opleidingen en verder de blik van de student 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsaanbod.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsaanbod.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ondersteuning-van-lesgevers-en-opleidingen.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ondersteuning-van-lesgevers-en-opleidingen.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/externe-samenwerking.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/externe-samenwerking.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b44_0oGv0JI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-HfmADuN2Jo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jur62Pxlsw0
https://www.youtube.com/watch?v=rrek-6rFeN4
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm#3.Steuntalent 
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verruimen. Bij deze contacten dienen onafhankelijkheid 
en maatschappelijke relevantie in evenwicht te zijn.  

“Ondanks de zee aan kennis, is de UGent geen 
eiland. Het kwaliteitsvol onderwijs wordt gemaakt 

door en met heel veel partners.”

5. VERLEG GRENZEN.  
Het onderwijs aan de UGent bouwt een 
internationale dimensie in

Als partner in een internationaal breed vertakt netwerk 
brengt de UGent een internationaal perspectief binnen 
in haar onderwijs. Internationalisering is voor de UGent 
geen doel op zich, maar een middel om alle studenten 
en personeelsleden de kans te geven zich internationale 
en interculturele competenties eigen te maken, en om de 
academische kwaliteit van haar onderwijs te verhogen. 
Dit doel wordt bereikt door 25% (streefcijfer) van de 
studenten een buitenlandse ervaring te laten opdoen, 
door internationale studenten en lesgevers aan te trekken, 
door internationale onderwijsinhouden en methodieken 
(on campus en online) volop te integreren in het onderwijs 
(‘Internationalisation@Home’ en virtuele mobiliteit) en 
door dit internationaliseringsstreven te benchmarken 
in permanente dialoog met andere internationale 
academische instellingen en koepelorganisaties, recent 
ook in het kader van de Europese Universiteit ENLIGHT.  

“Internationalisering zorgt ervoor dat studenten, 
onderzoekers en de universiteit zelf beter in staat 
zijn om de belangrijke maatschappelijke opdracht 

adequaat in te vullen”

6. KIES KWALITEIT.  
Het onderwijs aan de UGent is kwalitatief 
hoogstaand en voldoet aan de internationaal 
erkende normen voor gedegen kwaliteitszorg

De UGent draagt onderwijskwaliteitszorg hoog in het 
vaandel. Het onderwijskwaliteitszorgsysteem garandeert 
ambitieuze opleidingscompetenties, een kwaliteitsvol 
opleidingsaanbod, coherent opgebouwde curricula en 
een goede afstemming van werk- en toetsvormen. Het is 
afgestemd op de Vlaamse en Europese standaarden en 
richtlijnen voor kwaliteitszorg. 

Het onderwijskwaliteitssysteem van de UGent streeft 
permanente kwaliteitszorg na die gebaseerd is 

op vertrouwen in de expertise van opleidingen en 
faculteiten, en op een gedragen eigenaarschap dat 
zelfsturing van opleidingen en faculteiten faciliteert en 
stimuleert. Lesgevers, medewerkers aan het onderwijs, 
onderwijsondersteuners en studenten zorgen er samen 
met veel enthousiasme voor dat de kwaliteit van elke 
opleiding hoogstaand en gegarandeerd is.

2.2.  Onderwijsvisie en onderwijsbeleid: 
blik op de toekomst 

 
Ten gevolge van economische, sociale, ecologische en 
maatschappelijke noden staan universiteiten  op een 
kantelpunt. Zo zorgde de Covid-19-pandemie naast heel 
wat problemen en noodingrepen ook voor een versnelling 
van de digitalisering en voor innovatie.

In overeenstemming met de EU-beleidsagenda (Higher 
Education	 Area,	 2020;	 Skills	 Agenda,	 2020;	 …)	 en	
Europese visieteksten zoals ‘Universities without walls. 
A vision for 2030’ (EUA, 2021), werd begin 2021 een 
cocreatietraject opgestart om na te denken over ‘het 
onderwijs van de toekomst’ aan de UGent en de relatie 
met de zes strategische onderwijsdoelstellingen. Dit 
cocreatietraject met een brede groep collega’s ZAP, 
AAP, ATP, studenten en externen leidde tot een visienota 
over het onderwijs van de toekomst, die in juli 2021 werd 
goedgekeurd door de Raad van bestuur. Hieronder worden 
tevens twee opportuniteiten toegelicht om dit onderwijs van 
de toekomst te realiseren. 

2.2.1. Het onderwijs van de toekomst

 
Tijdens de denkoefening over ‘het onderwijs van de 
toekomst’ werd er sterk voor gepleit om te blijven 
inzetten op de zes strategische doelstellingen als basis 
van het onderwijsbeleid. Om een antwoord te bieden op 
de uitdagingen van de toekomst is het echter nodig te 
focussen op drie bijkomende speerpunten: (1) future-proof 
curricula, (2) levenslang leren, en (3) Blend@UGent. Deze 
drie speerpunten worden als extra inhoudelijke uitdieping 
en verrijking toegevoegd aan de huidige onderwijsvisie, 
de strategische onderwijsdoelstellingen en het 
onderwijsbeleid. De ambitie van de UGent is om studenten 
zo te vormen dat ze permanent lerende burgers worden 
die bovendien change-agents zijn die de maatschappij van 
morgen niet alleen beleven maar ook maken. Studenten 
zullen klaar zijn om een leidende rol op te nemen en 
oplossingen aan te brengen in een maatschappij waarin 
uitdagingen zoals de klimaatverandering, maatschappelijke 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/overzicht.htm
https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf
https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rrek-6rFeN4
https://www.youtube.com/watch?v=lVCfWmfXjj4
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https://www.youtube.com/watch?v=EYd3EFFO1z8
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/onderwijsvisie.htm#6.Kieskwaliteit


1919

uitsluiting, groeiende inkomensongelijkheid, autoritarisme 
en	populisme,	…	zich	aandienen.	

1. Futureproof opleidingen 

In de komende 5 jaar zullen de opleidingen hun curricula 
tegen het licht houden en aftoetsen aan vijf future-proof 
criteria:

•  •  Biedt de opleiding een weloverwogen balans 
van leerkansen voor het verwerven van 
enerzijds  de essentiële onderzoeksgebaseerde 
disciplinespecifieke	 competenties	 en	 anderzijds	
ook voor het verwerven van generieke 
competenties, vanuit de idee van de ‘T-shaped 
professional’?

•  •  Biedt de opleiding voldoende mogelijkheden voor 
een multi en interdisciplinaire invulling van het 
curriculum waarbij studenten uit verschillende 
disciplines met elkaar in interactie gaan?

•  •  Heeft de opleiding het ‘stepping stoneprincipe 
voor internationalisering’ systematisch 
geïntegreerd voor het verwerven van internationale 
en interculturele competenties?

•  •  Is de opleiding voldoende verankerd in de 
maatschappij, krijgen studenten de kans om in 
contact te komen met maatschappelijke spelers, 
worden ze aangespoord tot maatschappelijk 
engagement, is de opleiding in overeenstemming 
met toekomstige maatschappelijk noden, 
gebaseerd op/gebruik makend van ‘real-life 
challenges’?

•  •  Staat de student in de opleiding centraal? Biedt 
de opleiding flexibele leerkansen en leerwegen 
zodat het voor studenten mogelijk is om hun 
opleiding te personaliseren?

2. Levenslang leren 

Inzetten op levenslang leren is een belangrijke uitdaging 
voor het hoger onderwijs van de toekomst. Het leren stopt 
niet wanneer het initieel diploma behaald is. De UGent 
maakte met het ‘strategisch beleidsplan levenslang 
leren’ (Raad van bestuur (2020)) de expliciete keuze om 
een compagnon de route te worden van iedereen die 
zich tijdens de loopbaan blijvend verder wil bekwamen. 
Ze ziet het als haar opdracht om de nieuwste innovaties 
en ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek te 
vertalen naar de samenleving. Hiertoe zal een uitgebreid 
aanbod voor levenslang leren voorzien worden dat 

gebaseerd is op excellent onderzoek en de meest 
betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het 
vakgebied. Alumni die terugkeren naar de UGent om een 
vorming te volgen, professionals die hun loopbaan verder 
richting willen geven, werkstudenten en zij-instromers, 
senioren, geïnteresseerden die willen werken aan hun 
competentie-uitbouw om welke reden ook, kunnen allen 
bij de UGent terecht voor state-of-the-art kennis en 
vaardigheden.

Het aanbod voor levenslang leren wordt, als volwaardig 
onderdeel van het onderwijs, verankerd in (inter)facultaire 
academies voor levenslang leren, die volledig ingebed zijn 
in de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek. Deze 
academies zullen instaan voor gespecialiseerde master-
na-masteropleidingen, kwaliteitsvolle postgraduaten, lang- 
en kortlopende opleidingen, lezingen, studiedagen, en een 
nieuw te ontwikkelen aanbod van microcredentials (micro-
degrees). Drempels die in het verleden de uitbouw van een 
dergelijk aanbod belemmerden worden weggewerkt en 
de academies krijgen maximale ondersteuning vanuit de 
centrale en facultaire diensten.  

Een intensieve samenwerking op het gebied van 
levenslang leren tussen de UAntwerpen, de VUB 
en de UGent zal zorgen voor een optimale afstemming 
van het aanbod, het opstarten van nieuwe gezamenlijke 
initiatieven en voor gemeenschappelijke communicatie 
naar het brede publiek via de Nova Academy. Deze unieke 
samenwerking zorgt ervoor dat levenslang lerenden in heel 
Vlaanderen rechtstreekse toegang hebben tot een breed 
universitair aanbod, waarbij zoveel mogelijk drempels 
worden weggenomen. 

3. Blend@UGent 

De visie Blend@UGent die tijdens de coronaperiode 
ontwikkeld werd, biedt een kader voor een doordachte 
en goed op elkaar afgestemde mix van online en on 
campus onderwijs. Deze doordachte mix kan niet enkel 
worden toegepast op het niveau van de lesgever of het 
opleidingsonderdeel, maar ook op het niveau van de 
opleiding en elk modeltrajectjaar. 

De optimale verhouding tussen online en on campus 
activiteiten hangt af van zowel inhoudelijk-didactische, 
sociaalpsychologische, praktische als technologische 
factoren, waaronder de te bereiken competenties, 
de samenstelling van de studentengroep, de 
veiligheidsmaatregelen, de lokalencapaciteit en de 
beschikbare technologie. Fysieke aanwezigheid op 
de campus zal een kerneigenschap blijven van het 
interactief en activerend onderwijs dat de UGent voor haar  

https://onderwijstips.ugent.be/en/tips/apollo-8-project-3-future-proof-ugent-opleidingen/
https://onderwijstips.ugent.be/en/tips/apollo-8-project-3-future-proof-ugent-opleidingen/
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren/beleid.htm
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren/beleid.htm
https://nova-academy.be/nl
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ugent-goes-blended-visie-van-ugent/
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studenten beoogt. Maar digitalisering zal in de toekomst 
een belangrijkere plaats innemen binnen datzelfde 
concept van activerend onderwijs, waarbij studenten actief 
participeren doorheen de lessenreeks en in interactie 
gaan met de aangeboden leerinhouden, studiematerialen, 
medestudenten en lesgevers. Blended leren bevordert ook 
de	 inclusiviteit	 en	 flexibiliteit	 voor	 de	 studenten.	 Precies	
omdat studenten bij blended leren meer aangesproken 
worden op hun zelfstandigheid en zelfsturing is er extra 
aandacht en zorg nodig voor de ondersteuning van het 
leerproces van studenten, het bevorderen van interactie, 
en het creëren van een warm(er) leerklimaat.

Het verder operationaliseren van de Blend@UGent visie 
in de toekomst vergt een grondige bespreking binnen 
de opleidingscommissies en binnen het team van alle 
lesgevers, de onderwijsondersteuners en de studenten. 
Dit is een proces dat tijd zal vergen, maar lesgevers en 
opleidingen worden uitgenodigd en aangemoedigd om hier 
in de komende jaren werk van te maken.  

2.2.2. Opportuniteiten in het Apollo 8project

 
In het kader van de relance na corona heeft de Vlaamse 
Overheid middelen ter beschikking gesteld van het hoger 
onderwijs (‘Voorsprongfonds’). De UGent koos ervoor om 
in	cocreatie	met	facultaire	sleutelfiguren,	het	management	
van de instelling en diverse centrale directies, 8 grote 
strategische projecten uit te schrijven (Apollo 8) en 
verwierf	 hiervoor	 ruim	 9	 miljoen	 euro	 projectfinanciering	
voor de periode november 2021 – oktober 2023. Met 
Apollo 8 lanceert de UGent haar missie om met haar 

onderwijsinnovatie een wezenlijke (voor)sprong te nemen. 
Deze 8 strategische projecten zijn opgebouwd rond de 
drie hierboven vermelde speerpunten die in de toekomst 
de zes strategische onderwijsdoelstellingen inhoudelijk 
zullen verrijken en uitdiepen. Het Apollo 8-project is een 
belangrijke opportuniteit voor het kwaliteitszorgbeleid. 

Drie projecten zijn gerelateerd aan het realiseren van 
futureproof curricula. Het rationaliseren en optimaliseren 
van het UGent-opleidingsaanbod zorgt voor de creatie van 
ruimte om te innoveren (project 1). Een optimalisatie van 
de samenwerking met de hogescholen resulteert in goed 
afgestemde leerladders, schakel- en ritstrajecten, en (her)
oriënteringspistes (project 2). Twintig UGent-opleidingen 
zullen als pilootproject de future-proof criteria versneld 
invoeren en als voorloper en experiment fungeren voor 
de verdere implementatie in de universiteit (project 3). 
Gerelateerd aan levenslang leren zet de UGent in op 
de versterking van de (inter)facultaire academies voor 
levenslang leren in samenwerking met o.a. de UAntwerpen 
en de VUB (project 4). Vier projecten zetten versterkt in 
op digitale onderwijsvormen en zijn dus gerelateerd aan 
Blend@UGent. Er worden bijzondere infrastructurele 
inspanningen gedaan voor het activerend, hybride en 
interactief on campus onderwijs van de toekomst (project 
5), naast investeringen voor de digitale leeromgeving van 
de volgende generatie (project 6). Het geheel van die 
vernieuwingen wordt geruggensteund door uitgebreide 
professionalisering en ondersteuning (project 8). Ten slotte 
zal worden ingezet op de ontwikkeling van diverse virtual 
science labs ter ondersteuning en aanvulling van het 
vaardigheidsonderwijs (project 7).

Figuur 8: De ENLIGHT leerervaring als student 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/apollo8projecten.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/apollo8projecten.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/apollo-8-project-3-future-proof-ugent-opleidingen/
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2.2.3.  Opportuniteiten in het European  
University Network ENLIGHT

 
Op 1 november 2020 startte ENLIGHT, een door de UGent 
gecoördineerd consortium van 9 Europese universiteiten 
binnen het European Universities programma onder 
Erasmus+. Het netwerk verenigt de universiteiten van 
Baskenland (ES), Bordeaux (FR), Bratislava (SK), Galway 
(IE), Göttingen (DE), Groningen (NL), Tartu (EE), Uppsala 
(SE) en Gent (BE). 

ENLIGHT staat voluit voor ‘European university Network to 
promote equitable quality of Life, sustainability and Global 
engagement through Higher education Transformation’ 
en stelt zich als doel om bij te dragen tot de vernieuwing 
van het hoger onderwijs door studenten (en bij 
uitbreiding: eenieder die wil leren) de juiste kennis en 
vaardigheden aan te reiken om als geëngageerde burgers 
en professionals antwoorden te bieden op de grote, 
complexe maatschappelijke uitdagingen van de 21ste 
eeuw. ENLIGHT bundelde deze uitdagingen in 5 grote 
domeinen: health & wellbeing, digital revolution and impact 
of digitization,  climate change, energy & circular economy 
en equity.

Op termijn wil ENLIGHT een open ruimte creëren 
tussen de negen universiteiten, een zogenaamd 
European University System, waarin obstakels voor 
internationale leerervaringen worden weggewerkt, 
zodat meer studenten en medewerkers toegang krijgen 
tot de beste onderwijs en onderzoeksomgeving, 
en waarin excellentie wordt nagestreefd door het delen 
van kennis en middelen.  Daartoe wordt ingezet op 
een aantal concrete acties: het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke kwaliteitsaanpak die automatische 
erkenning van studieperiodes binnen ENLIGHT-
instellingen mogelijk maakt; het ontwikkelen en opschalen 
van internationale onderzoeksgerichte en challenge-
based leer- en onderwijsbenaderingen om onze studenten 
kennis	 en	 specifieke	 competenties	 bij	 te	 brengen;	 het	
bevorderen van generieke competenties en mondiale 
betrokkenheid bij studenten; het ontwikkelen van een 
structureel en technisch kader voor inclusieve, naadloze 
en groene mobiliteit die zowel fysiek, blended als virtueel 
kan zijn (zoals een gezamenlijke course catalogue) en het 
ontwikkelen van modellen voor een structurele dialoog met 
lokale, Europese en mondiale stakeholders.

De UGent beschouwt ENLIGHT dan ook als een 
belangrijke motor van haar toekomstgerichte 
onderwijsvernieuwing en positioneert dit open European 
University System als een internationale proeftuin voor een 
aantal van de strategische projecten in het kader van het 
Apollo 8-project, in het bijzonder m.b.t. de futureproof 

curricula. In lijn met de sterke studentenparticipatie die de 
UGent kenmerkt, zijn ook UGent studenten zeer actief in 
het ‘Student Network’ van Enlight. 

2.3.  De beleidsuitvoering:  
van strategische naar operationele 
doelstellingen

 
Hierboven werden de onderwijsvisie en het onderwijsbeleid 
van de UGent toegelicht. Nu maken we de overgang van 
het onderwijsbeleid naar de beleidsuitvoering, de 
monitoring en het verbeterbeleid. 

Sinds het wegvallen van de externe visitaties in 2014 en de 
overschakeling naar de instellingsreview, waarbij de UGent 
in ‘eigen regie’ haar onderwijsbeleid en kwaliteitszorg 
borgt, koos de UGent ervoor om op centraal, facultair 
en opleidingsniveau de PlanDoCheckAct (PDCA) 
methodiek toe te passen 

Bij het doorlopen van deze PDCAcyclus wordt het 
onderwijsbeleid met de zes strategische doelstellingen 
vertaald in meer concrete operationele doelstellingen, 
die beschrijven wat van het centrale niveau, de faculteiten 
en de opleidingen verwacht wordt om het uitgestippelde 
beleid te realiseren. 

De vertaling naar operationele doelstellingen 
voor alle faculteiten en alle opleidingen binnen 
de UGent gebeurde in cocreatie tussen de Directie 
Onderwijsaangelegenheden, de faculteiten en de 
opleidingen. Deze uniforme operationele doelstellingen 
werden goedgekeurd door de Onderwijsraad.  Op het niveau 
van de faculteit en de opleiding werden respectievelijk 28 
en 39 operationele doelstellingen vastgelegd. 

Deze operationele doelstellingen zijn afgestemd op (1) 
de inhoud van het decreet houdende vaststelling van 
het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs (dd. 18 
mei 2018); (2) de acht kwaliteitskenmerken opgesomd 
in het decreet; en (3) de Standaarden en Richtlijnen voor 
kwaliteitszorg in de Europese Hogeronderwijsruimte 
(ESG, European Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area, 2015). 
Een mapping tussen de operationele doelstellingen en de 
acht kwaliteitskenmerken is hier te consulteren. Door het 
geheel van deze uniforme operationele doelstellingen als 
basiskader te hanteren voor zowel  faculteit als opleiding, 
wordt gegarandeerd dat op alle niveaus voldaan wordt 
aan de decretale eisen. 

Voor al deze operationele doelstellingen wordt verwacht 
dat de faculteiten en opleidingen bepalen en documenteren 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering/enlight
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/apollo8projecten.htm
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1386986
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/mapping.objectives.esg.xlsx
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wat de visie en het beleid is (Plan), welke acties er worden 
ondernomen om dit beleid te operationaliseren (Do), in 
welke mate de doelstelling behaald wordt (Check) en 
welke verbeteracties nodig zijn (Act).

2.4.  De monitor als motor van de  
kwaliteitscultuur 

 
Het doorlopen van deze PDCA-cyclus is een continu 
proces waardoor het centrale niveau, de faculteiten en 
de opleidingen structureel werken aan onderwijsbeleid, 
kwaliteitszorgbeleid en de operationalisering ervan. 
Om dit continue proces te faciliteren hebben de Directie 
Onderwijsaangelegenheden en de Directie ICT samen een 
platform in een SharePoint-omgeving ontwikkeld zodat 
faculteiten en opleidingen hun beleidsplannen, processen 
en acties, de resultaten en verbeterpunten, goed 
kunnen opvolgen. Dit digitale datagestuurde reflectie-
instrument kreeg de naam ‘monitor’. 

Voor elke opleiding, elke faculteit en het centrale niveau 
werd	een	monitor	ontwikkeld:	een	datagestuurd	reflectie-
instrument, digitale documentruimte, dashboard en 
opvolgingstool voor verbeterprocessen. Deze monitors 
stellen respectievelijk de opleidingen, faculteiten en de 
Directie Onderwijsaangelegenheden in staat om continu 
over de (complexe) processen van onderwijsbeleid, 
uitvoering, monitoring en verbetering te reflecteren, 
en deze te borgen. De informatie neergeschreven in de 
monitor wordt afgetoetst en gedragen door de betreffende 
raad of commissie per niveau: de Opleidingscommissie, de 
Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, of de Onderwijsraad. 

2.4.1.  De operationele doelstellingen in de  
monitors

 
In de centrale monitor werden 44 operationele 
doelstellingen vastgelegd. Het is de Directie 
Onderwijsaangelegenheden die voor deze doelstellingen 
telkens de visie en het beleid ontwikkelt (Plan), op basis 
van deze visie en beleid de acties uitvoert om deze 
doelstellingen te bereiken (Do),  voor elke doelstelling een 
‘Check’ uitvoert om na te gaan of de doelstelling is bereikt, 
en eventueel een verbeteractie formuleert (Act).  

Medewerkers in de faculteiten die werken aan de facultaire 
en opleidingsmonitors kunnen in de centrale monitor het 
universiteitsbrede onderwijsbeleid en de bijbehorende 
uitvoering terugvinden. Ze kunnen hiernaar ook linken 
leggen vanuit de eigen monitor. 

De 11 facultaire monitors en de 103 opleidingsmonitors 
– deze laatsten telkens gekoppeld aan een 
opleidingscommissie – hebben een analoge structuur. De 
28 operationele doelstellingen van de facultaire monitors en 
de 39 doelstellingen van de opleidingsmonitors zijn bindend, 
wat wil zeggen dat van alle faculteiten/opleidingen een 
beleid verwacht wordt om deze te bereiken. Het is evenwel 
de verantwoordelijkheid en de autonomie van de 
faculteit/opleiding om te beslissen hoe deze doelstellingen 
worden ingevuld, welke acties hiervoor worden ontwikkeld, 
of ze worden georganiseerd op het niveau van de faculteit 
of op het niveau van de opleiding, en welke accenten er 
worden gelegd. De faculteit/opleiding implementeert de 
processen en acties conform haar identiteit en cultuur. 
Belangrijk is dat de faculteit/opleiding zich eigenaar voelt 
van deze processen en autonoom kiest hoe ze dit beleid 
m.b.t. onderwijs zal voeren binnen het opgegeven kader. 

2.4.2.  Het stabiele deel van de monitor:  
onderwijsbeleidsplannen (Plan) en  
activiteiten om de doelstellingen te  
bereiken (Do)

 
In de monitors kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen het stabielere ‘Plan-Do-deel’ en het meer 
dynamische ‘Check-Act-deel’. 

Per cluster van operationele doelstellingen, dus per 
hoofdstuk in de monitor, worden de visie en algemene 
beleidsintenties (‘Plan’) neergeschreven, samen met de 
concrete acties die ondernomen worden om het beleid te 
realiseren (‘Do’). Dit vormt het relatief stabiele deel van 
de monitor. Het uitschrijven van de Plan en de Do gebeurt 
zodanig dat deze teksten een aantal jaren blijven gelden, en 
men zich snel een goed beeld kan vormen van de visie, het 
beleid en de beleidsuitvoering. De drie niveaus (opleiding, 
faculteit, centraal) verwijzen maximaal naar elkaar zodat 
informatie niet onnodig herhaald hoeft te worden. 

Het centrale beleidsplan onderwijs, waarvoor de Directie 
Onderwijsaangelegenheden (DOWA) verantwoordelijk 
tekent, is te vinden in de centrale monitor. Deze monitor, 
die breed toegankelijk is  binnen de UGent, bestaat uit 9 
hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een essentieel 
deel van het UGent onderwijsbeleid en voor elk van deze 
aspecten werd een ‘Plan’ uitgewerkt. Dit ‘Plan’ is een 
uitgeschreven visie van het vooropgestelde beleid en stuurt 
zowel de acties van de centrale administratie (DOWA) als 
het onderwijsbeleid voor de hele instelling.

De facultaire beleidsplannen onderwijs zijn geïntegreerd 
in de 11 facultaire monitors. De opbouw van de facultaire 
monitor bestaat uit 3 delen: onderwijsvisie en beleid van 

https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/operationele_doelstellingen_centrale_monitor.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/operationele_doelstellingen_centrale_monitor.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/operationele_doelstellingen_facultaire_monitor.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/operationele_doelstellingen_opleidingsmonitor.pdf
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/SitePages/Uitleg%20PDCA%20Model.aspx
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de faculteit, permanente kwaliteitszorg, en de strategische 
doelstellingen van de UGent. Elke faculteit voert haar 
onderwijsbeleid op  basis van de ‘Plan’ opgenomen in de 
monitor. 

De onderwijsbeleidsplannen voor de opleidingen zijn 
geïntegreerd in de opleidingsmonitors. De opbouw van 
elke opleidingsmonitor volgt dezelfde structuur als de 
facultaire monitor. De onderwijsvisie en het beleid van de 
opleiding is terug te vinden onder de ‘Plan’.

In tabel 1 is een voorbeeld te vinden van hoe de ‘Plan’-
fase van de PDCA-Cyclus eruit ziet in de monitors van 
de verschillende niveaus. In de centrale monitor wordt 
de ‘Plan’ weergegeven voor de negen hoofdstukken. De 
monitors van zowel de faculteiten als de opleidingen is, 
zoals hoger beschreven,  ingedeeld in drie delen. (Bij wijze 
van illustratie worden hier de ‘Plan’ van de monitor van de 
faculteit Economie en Bedrijfskunde en van de monitor van 
de opleiding Handelsingenieur weergegeven via de link in 
de tabel)

De	 centrale,	 facultaire	 en	 opleidingsspecifieke	
onderwijsbeleidsplannen zijn dus automatisch geïntegreerd 

binnen deze monitors. De verzameling van alle Plans (visie 
en beleid) op de drie verschillende niveaus vormt aldus 
een universiteitsbreed, geïntegreerd onderwijsbeleidsplan. 

Op basis van de visie en het beleid voeren de opleidingen, 
de faculteiten en het centrale niveau acties en activiteiten 
uit om het uitgestippelde beleid te realiseren (dit is de 
‘Dofase’). Bij elke operationele doelstelling horen dan 
ook concrete beleidsacties, processen, procedures, en 
praktijken, die een operationalisering zijn van het brede 
centrale kader.

Deze ‘Do’-sectie van de centrale monitor bevat de activiteiten 
die (vooral) door de Directie Onderwijsaangelegenheden 
worden uitgevoerd om het onderwijsbeleid vorm te geven. 
Deze sectie van de centrale monitor komt overeen met het 
onderwijsjaarverslag dat jaarlijks aan de overheid wordt 
bezorgd. De ‘Do’-sectie voor elk deel van de facultaire 
en opleidingsmonitor geeft aan welke activiteiten, acties, 
procedures en praktijken de faculteiten en opleidingen 
uitvoeren om de operationele doelstellingen te bereiken. 

Aan	 het	 einde	 van	 deze	 Kritische	 Reflectie	 wordt	 ter	
illustratie dieper ingegaan op deze ‘Do’-sectie, de inhoud 
van de processen en acties die opleidingen ondernemen 

Tabel 1: Hoofdstukken van de centrale, de facultaire en de opleidingsmonitor. 

1 CENTRALE MONITOR: PLAN  11 FACULTAIRE MONITORS: PLAN 103 OPLEIDINGSMONITORS: PLAN

1. Onderwijsvisie en beleid 
2. Onderwijsaanbod 
3. Onderwijskwaliteitszorg 
4. Ondersteuning van lesgevers en opleidingen 
5. Interne communicatie en samenwerking met 
UGentmedewerkers en andere medewerkers 
6. Adviesverlening aan studenten en toekomstige 
studenten 
7. Begeleiding en ondersteuning van studenten 
8. Administratieve ondersteuning van studenten 
9. Externe profilering en samenwerking

DEEL 1: Onderwijsvisie en beleid van de faculteitDEEL 1: Onderwijsvisie en beleid van de faculteit

1.1. Onderwijsbeleid van de faculteit 
1.2.Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

DEEL 2: Permanente kwaliteitszorgDEEL 2: Permanente kwaliteitszorg

2.1. Verankeren externe blik 
2.2. Werking Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 
(CKO) en verbeterbeleid 
2.3. Transparantie en communicatie

DEEL 3: De strategische doelstellingen van de DEEL 3: De strategische doelstellingen van de 
UGentUGent

3.1. Durf denken en multiperspectivisme 
3.2. Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek 
3.3.1. Talentontwikkeling voor studenten 
3.3.2. Talentontwikkeling voor lesgevers 
3.4. Betrokkenheid van stakeholders 
3.5. Internationalisering van studenten en docenten

DEEL 1: Onderwijsvisie en beleid van de opleidingDEEL 1: Onderwijsvisie en beleid van de opleiding

1.1. Visie en leerresultaten van de opleiding 
1.1.1. Visie en missie van de opleiding 
1.1.2. Opleidingscompetenties (Opleidingsspecifieke leerres
ultaten  OLR’s) 
1.1.3. Kritische reflectie 
1.2. Programma 
1.2.1. Vertaling van de opleidingscompetenties (OLR’s) naar 
het programma 
1.2.2. Werkvormen en activerend leren 
1.2.3. Masterproef 
1.2.4. Stages 
1.2.5. Kritische reflectie 
1.3. Toetsing en eindniveau 
1.3.1. Toetsvisie en –beleid 
1.3.2. Kritische reflectie

DEEL 2: Permanente kwaliteitszorgDEEL 2: Permanente kwaliteitszorg

2.1. Verankeren externe blik 
2.2. Werking opleidingscommissie en verbeterbeleid 
2.3. Transparantie en communicatie

DEEL 3: De strategische doelstellingen van de UGentDEEL 3: De strategische doelstellingen van de UGent

3.1. Durf denken en multiperspectivisme 
3.2. Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek 
3.3. Talentontwikkeling voor studenten en lesgevers 
3.3.1. Talentontwikkeling voor studenten 
3.3.2. Talentontwikkeling voor lesgevers 
3.4. Betrokkenheid van stakeholders 
3.5. Internationalisering van studenten en docenten

https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=fac948e1-9dc6-4806-bfc6-bcac1d8a79db
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=77a1051f-c612-44f5-84a8-3f37e8f31fdb
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=282fb251-83de-40fb-855a-a222d80010df
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=417cc5fc-370a-4e32-b6ce-73a05e49d520
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=1c3d3d60-3185-4c4c-a7cd-3e3f1f257aae
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=5ab7fb66-9c9f-418b-a006-63c61d988f72
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=8e2271e1-4b9f-496d-98a0-e9dfda4b331b
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=3142b729-53a0-45c2-a7df-3052c3579e18
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=3142b729-53a0-45c2-a7df-3052c3579e18
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=ab9cb18e-d62a-4d5d-b6e2-bdb6a5c6f13d
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=025ae32e-62f7-49cd-b249-f661b585a7b1
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=823df410-9712-4480-8957-bcd94eec0e89
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=512665c3-8584-4a2c-9cca-56f5bce08901
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=766f9705-2e67-47bf-83d7-16ac44fcdbdf
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=5eeeecf4-a042-4eef-b7f9-fd6a59166246
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=9dc01a15-3b02-4c9f-aa71-4d8039223cdb
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=2952b5c4-d385-4c88-b592-d9d75b2f6a8d
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=7cba7dc8-079b-49ba-8be5-e5a510179544
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=b8882e0a-17bd-4dca-b17b-0d2462e69ecf
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FFAC017/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=fd3ab079-54f9-4af6-b54f-6e8a2c48d6d7
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=1d4347f9-2dfb-4a01-9416-a470e94bce83
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=e47a2869-4f24-451c-a42e-1cb33d1061b2
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=01af4c23-6cdf-43ff-8d44-47a7fcbc78ee
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=fba1cb49-bccb-450e-9521-fd5fb21a1b9c
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=2af69929-2143-442f-ade4-bda6f8566036
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=b4353a41-84be-4774-92d0-c8287e1143f4
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=14aa430c-6520-4e36-8c63-05daa6f38a07
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=2b2d21a7-165f-4b3f-86ae-89a19b4c8496
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=a80dffb1-1436-435a-952c-4774462cb498
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=6abb9e48-e139-4ce0-a5ea-1678f4b87cd4
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=beb9e704-f012-4547-bd36-96b18433251d
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=67b6209e-41be-479d-8c9c-a1eaf73be854
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=afb63824-29bc-41a9-ba6e-21dd7a6fe800
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=b814cfca-4fe7-4005-850a-e4f6512d5a22
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=ff9aed93-7a50-466e-a540-92a808ac86f9
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=c99b5f41-70d9-4bf7-afa8-2eedbe5107fe
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=c82a280e-75f6-434f-a32a-bd300f6fee7f
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=136d5b9d-8d66-4ea8-9f1a-b5fda3ff00dc
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=fc30fff4-e6c6-42d6-b318-26971e072cdb
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om ervoor te zorgen dat de operationele doelstellingen 
bereikt worden. Deze illustratie beschrijft deze operationele 
aspecten van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg 
vanuit het perspectief van de opleiding, het niveau bij 
uitstek waarop het onderwijs concreet vormgegeven wordt. 

Om de faculteiten en opleidingen te ondersteunen bij 
het ontwikkelen en uitschrijven van het onderwijsbeleid 
(Plan), en de onderwijsbeleidsuitvoering (Do) werd 
aanvankelijk een kwaliteitshandboek geschreven. Dit 
kwaliteitshandboek werd in 2015 goedgekeurd door de 
Onderwijsraad en kwam tot stand na een brede consultatie 
van alle stakeholders. Dit kwaliteitshandboek werd 
inmiddels volledig geïntegreerd in de monitors. Per 
hoofdstuk wordt met één muisklik toegang geboden tot het 
specifieke	 deel	 van	 het	 kwaliteitshandboek	 dat	 relevant	
is	 om	 inhoudelijke	 input	 te	 voorzien	 en	 om	 de	 reflectie	
te voeden. Daarnaast is het digitale kwaliteitshandboek 
online toegankelijk vanuit het dashboard van de monitors. 
Het kwaliteitshandboek is volledig geïntegreerd in 
Onderwijstips.ugent.be. Via onderliggende linken kan 
het kwaliteitshandboek voor de faculteit en de opleiding 
geraadpleegd worden.  

2.4.3.  Het dynamische deel van de monitor:  
monitoring (Check) en verbeterbeleid (Act)

 
De operationele doelstellingen dienen te worden 
geëvalueerd (Check) en kunnen resulteren in concrete 
verbeteracties (Act). Dit vormt het dynamische Check
Act gedeelte van de monitor. Van elke opleiding en 
faculteit	 wordt	 verwacht	 dat	 jaarlijks	 wordt	 gereflecteerd	
over de mate waarin de operationele doelstellingen wel of 
niet worden behaald. 

Om deze ‘Check’ te staven, kan men een keuze maken uit 
een aantal indicatoren waarvan de resultaten automatisch 
gegenereerd worden uit het UGent Geïntegreerd 
Informatiesysteem (UGI). Men krijgt in de monitor 
automatisch een aantal UGI-rapporten te zien. Deze UGI-
rapporten geven de cijfers en de evolutiegegevens voor 
die	specifieke	doelstelling	weer	en	tonen	ook	telkens	een	
aantal relevante  referentiekaders. De cijfers voor een 
opleiding worden b.v. afgezet tegen de cijfers voor de hele 
universiteit en tegen de cijfers voor de faculteit waartoe 
de opleiding behoort. Naast deze vaste indicatoren die 
in de monitors zijn verankerd, kan een faculteit/opleiding 

Figuur 9: Werking van een onderwijsmonitor

https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/kwaliteitshandboek-opleidingsmonitor/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/onderwijskwaliteitszorg/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/kwaliteitshandboek-facultaire-monitor/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/kwaliteitshandboek-opleidingsmonitor/
https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
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ook eigen data als indicator in de monitor gebruiken. Dit 
gaat bv. over resultaten van bevragingen die men zelf in de 
opleiding organiseert. Voor heel wat doelstellingen zal de 
‘Check’ niet enkel gebeuren op basis van deze kwantitatieve 
indicatoren, maar ook op basis van kwalitatieve informatie 
(zie 2.5 monitoring en evaluatie). 

De opleiding/faculteit/centraal wordt op deze manier 
zelf in staat gesteld in te schatten in welke mate een 
operationele doelstelling wordt gehaald. Hierbij wordt een 
vierpuntenschaal gehanteerd. 

 
Afhankelijk	 van	 deze	 analyse	 definieert	 de	 opleiding	
vervolgens de nodige verbeteracties (‘Acts’). Deze ‘Acts’ 
kunnen via een automatische actie binnen SharePoint 
geaggregeerd worden in een kwaliteitsverbeterplan. 
In dit kwaliteitsverbeterplan wordt per actie een actor, 
een timing en een mate van progressie aangeduid. 
Dit kwaliteitsverbeterplan kan op elk moment uit de 
monitor ‘getrokken’ worden zodat het de basis is voor het 
verbeterbeleid in de schoot van de Opleidingscommissie 
(opleiding), de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs / de 
Faculteitsraad (faculteit), en de Onderwijsraad / de Directie 
Onderwijsaangelegenheden (centraal). 

De opleidingsmonitor en facultaire monitor zijn dé 
werkinstrumenten om het onderwijsbeleid en de 
onderwijskwaliteitszorg in de opleiding/faculteit op te 
volgen. Het is geen open vergaarbak voor een veelheid 
aan informatie, of een platform waar de opleiding of faculteit 
aan de buitenwereld toont hoe goed ze is. Het is wel een 
dynamische en nuttige tool die een gestructureerde 
reflectie over het onderwijs binnen de eigen faculteit/
opleiding ondersteunt en stimuleert.

De processen, acties en kwaliteitsindicatoren vormen eerder 
een geheel van mogelijke manieren om elke strategische 
en operationele doelstelling op een kwaliteitsvolle manier 
te bereiken. Hierbij maakt de faculteit/opleiding eigen 
beargumenteerde keuzes. De faculteit/opleiding toetst 
deze keuzes, processen en resultaten op regelmatige 
basis af op basis van de beschikbare kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens. De beleidsuitvoering is dus 
geen mathematisch systeem maar in essentie een intern 

zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de 
doelen die ze zichzelf hebben gesteld en de acties die 
ze uitvoeren aftoetsen aan de behaalde resultaten en op 
basis hiervan acties en/of doelen bijsturen.

2.5. Evaluatie en monitoring
 
Bij de opbouw van het onderwijsbeleid over de jongste 
dertig jaar heeft de UGent een heel gamma van evaluatie 
en monitoringinstrumenten ontwikkeld die gebruikt 
kunnen worden in de Check-fase. Deze evaluatie- en 
monitoringinstrumenten zijn afgestemd op de hierboven 
besproken operationele doelstellingen op centraal, facultair 
en opleidingsniveau. 

Het is de visie van de UGent dat ook evaluatie en monitoring 
moet gebeuren vanuit een multiperspectivistische 
benadering: de realisatie van het onderwijsbeleid en 
de kwaliteit moet geëvalueerd worden door studenten, 
lesgevers, externe stakeholders, en op basis van centrale 
tools en objectieve data. De nadruk ligt hierbij op een 
integratie van kwantitatieve gegevens (vooral via UGI
onderwijsbeleid) en kwalitatieve informatie op basis 
van focusgesprekken of overleg in raden, commissies, 
werkgroepen of ad hoc georganiseerde besprekingen. Dit 
leidt tot een 360° feedback (figuur	10),	wat	de	basis	is	voor	
het ontwikkelen van verbeteracties en voor het aanpassen 
van het beleid. 

UGIonderwijsbeleid zorgt zoals vermeld in hoofdstuk 
1 voor het ontsluiten van onderwijsdata uit het 
OnderwijsAdministratie- en StudentenInformatieSysteem 
(OASIS) en uit andere databanken, en is ook het systeem 
dat alle input van bevragingen die centraal worden 
gecoördineerd in het kader van de 360° feedback ter 
beschikking stelt. Bij de ontwikkeling van de monitors 
in de SharePoint-omgeving werd gezorgd voor een 
rechtstreekse en realtime koppeling van de UGI data 
aan elke specifieke monitor. Dit leidt ertoe dat opleidingen 
of faculteiten die willen nagaan of ze hun operationele 
doelstellingen realiseren rechtstreeks kunnen doorklikken 
naar de relevante indicatoren in UGI en hun oordeel o.a. op 
deze data (naast de kwalitatief beschikbare data) kunnen 
baseren. Deze integratie is een grote stap vooruit, niet 
alleen op het vlak van evidence-based reflecteren en 
ontwikkelen van verbeterbeleid, maar ook op het vlak van 
administratieve vereenvoudiging en werklast. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
belangrijkste monitoringinstrumenten in het kader van 
onderwijsbeleid, evaluatie en kwaliteitszorg. De meeste 
van deze monitoringinstrumenten werden van midden 2018 
tot eind 2019 grondig besproken en geüpdatet door de 
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Werkgroep Monitoring, een ad-hocwerkgroep aangesteld 
door de Onderwijsraad. Illustraties worden gegeven aan 
het	eind	van	deze	Kritische	Reflectie,	specifiek	toegepast	
op de operationele doelstellingen van de opleidingen. 

2.5.1. Bevragingen bij studenten 

 
Vakfeedback 

De vakfeedback is een semestriële bevraging van de 
studenten over de opleidingsonderdelen die ze in 
het voorgaande semester hebben gevolgd. Er wordt 
gebruikgemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst 
met 33 items (zie bijlage), te beantwoorden op een 
5-puntenschaal, waarbij studenten zich wel of niet 
akkoord verklaren. Een deel van de items bevraagt het 
opleidingsonderdeel, een ander deel de lesgever. In 
2019 werd de benaming ‘onderwijsevaluatie’ bewust 
gewijzigd in ‘vakfeedback’, in lijn met het nieuwe ZAP-
loopbaanmodel. Het is immers de bedoeling dat de 
feedback door studenten aan elke individuele lesgever 
voldoende	inspiratie	geeft	voor	persoonlijke	reflectie	en	het	
optimaliseren van het onderwijs. Een strikt kwantitatieve 
beoordeling, met (facultaire) referentiekaders, wordt 
daarbij	vermeden.	Naast	het	uitgangspunt	van	zelfreflectie,	
persoonlijke ontwikkeling en vertrouwen in de lesgever, 
komt de klemtoon ook meer te liggen op inpassing in, 

onderling vertrouwen en samenwerking binnen een ruimer 
team van lesgevers en binnen een opleiding.

De lesgever krijgt het resultaat van de vakfeedback 
onmiddellijk na verwerking te zien en heeft vanaf dan 
twee weken de tijd om te reageren en eventueel enkele 
actiepunten voor te stellen. Ook de onderwijsdirecteur en 
de CKO-medewerker heeft op dat moment inzage in de 
resultaten. Na twee weken zijn de resultaten ook zichtbaar 
voor de voorzitter van de opleidingscommissie en de 
voorzitter van de vakgroep waartoe de lesgever behoort. Als 
studenten problemen aangeven met een vak/lesgever en 
deze worden door de lesgever niet erkend en/of er worden 
geen verbeteracties voorgesteld, wordt een gesprek 
georganiseerd tussen de lesgever en de voorzitter van 
de opleidingscommissie en/of de onderwijsdirecteur van 
de faculteit. Indien nodig wordt een remediëringstraject 
opgestart en het vak / de lesgever nauwgezet verder 
opgevolgd. Dit traject wordt ook besproken in de HR
commissie van de betrokken lesgever. 

 
Opleidingsfeedback

De opleidingsfeedback is een jaarlijkse bevraging 
bij studenten over de (kwaliteit van) de hele 
opleiding. In deze bevraging worden alle bachelor- en 
masteropleidingen, en ook master-na-masteropleidingen, 
schakel- en voorbereidingsprogramma’s meegenomen. 
De bevraging bestaat uit 40 items te beantwoorden op 

Figuur 10: 360° monitoring van onderwijsbeleid en kwaliteit

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/vakfeedback-bij-mijn-opleidingsonderdeel-door-stud/
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap/ondersteuninghrcommissie.htm
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap/ondersteuninghrcommissie.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/opleidingsfeedback/
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/bijlage._vragenlijst_opleidingsfeedback_nl.pdf
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een 5-puntenschaal. De studenten geven bijkomend 
antwoorden op drie open vragen (positieve aspecten, 
negatieve aspecten, suggesties). De antwoorden op de open 
vragen worden, omwille van de privacy van de lesgevers, 
enkel aan de voorzitter van de opleidingscommissie en de 
facultaire onderwijsdirecteur bezorgd. 

De resultaten van de opleidingsfeedback worden 
jaarlijks besproken in de opleidingscommissie. De 
opleidingsfeedback is ook, zoals hierboven reeds 
aangehaald, volledig geïntegreerd via UGI-onderwijsbeleid 
in de monitor en daarbinnen gerelateerd aan het 
bereiken	 van	 specifieke	 operationele	 doelstellingen.	 De	
opleidingsfeedback genereert bijgevolg heel wat belangrijke 
indicatoren, die samen met hun evolutie over de voorbije 
vijf jaar, en de vergelijking met referentiegroepen (UGent 
en faculteit), een belangrijke basis zijn voor de ‘Check’ van 
heel wat operationele doelstellingen in de monitor. 

De resultaten van de opleidingsfeedback zijn via UGI 
toegankelijk. 

 
Masterproefbevraging 

De masterproefbevraging is een korte bevraging met 
een 13-tal items die aan alle studenten op het einde van 
hun masteropleiding wordt voorgelegd. Hiermee wordt 
feedback gevraagd over het leereffect, de organisatie, 
de evaluatie, de werklast en de begeleiding van de 
masterproef. De resultaten van de bevraging worden ook 
via UGI geïntegreerd in de monitor en jaarlijks besproken 
op de opleidingscommissie. 

 
Studentenreflectie 

Om de studentenparticipatie in onderwijskwaliteitszorg 
verder te bestendigen en te versterken, worden 
op vraag van de Gentse Studentenraad 
complementair aan de bestaande initiatieven van 
studentenparticipatie, ‘studentenreflecties’ als extra 
kwaliteitszorginstrument	 ingezet.	 Studentenreflecties	
zijn focusgroepgesprekken die ervoor zorgen dat een 
breder en diverser studentenperspectief op de opleiding 
wordt binnengebracht dan datgene dat opleidingen 
verkrijgen via studentenvertegenwoordigers. Ze zorgen 
ook voor een kwalitatieve verdieping bij de kwantitatieve 
studentenbevragingen, zoals de vakfeedback, 
opleidingsfeedback en masterproefbevraging.  

De	studentenreflectie	heeft	als	doel	om	meer	diepgaande	en	
constructieve feedback te verzamelen, aandachtspunten, 
sterke punten en mogelijke verbetervoorstellen vanuit 
het studentenperspectief op het spoor te komen. Dit 
wordt samengebracht in een kritisch constructief 
reflectieverslag dat rekening houdt met de individuele 

privacy van de lesgevers, en dat wordt opgenomen in de 
opleidingsmonitor.	De	studentenreflectie,	die	minimaal	om	
de drie jaar plaatsheeft,  wordt ook door de opleiding in de 
opleidingscommissie besproken, in aanwezigheid van 
de studentenvertegenwoordigers. 

Op voorstel van de Gentse Studentenraad worden 
deze	 studentenreflecties	 opgevolgd	 en	 gecoördineerd	
door studentcoördinatoren. Zij organiseren de 
focusgesprekken in elke opleiding in samenspraak met de  
studentenvertegenwoordigers van de opleiding. Deze 
student-coördinatoren worden als deeltijdse jobstudenten 
aangesteld door de Gentse Studentenraad en de Directie 
Onderwijsaangelegenheden, die ook instaan voor de 
ondersteuning en professionalisering ervan.

2.5.2. Bevraging bij lesgevers 

 
Omdat de nood werd aangevoeld om de concrete 
onderwijspraktijk te toetsen aan de 6 strategische 
onderwijsdoelstellingen, werd in 2015 een eerste 
lesgeversbevraging uitgevoerd. Deze bevraging werd 
herhaald in 2021. De lesgeversbevraging is een korte 
bevraging van een 40-tal items, te beantwoorden op een 
5-puntenschaal, waarbij lesgevers zich wel of niet akkoord 
verklaren. De resultaten van de lesgeversbevraging zijn via 
UGI toegankelijk. Enkele voorbeelden worden gegeven in 
het	laatste	deel	van	deze	Kritische	Reflectie.	

2.5.3.  Bevragingen bij en overleg met externe 
stakeholders

 
De externe blik wordt op het facultair en opleidingsniveau 
binnengebracht via de structurele inbreng van alumni, 
het werkveld (bedrijven, instellingen en private partners), 
beleidsmakers en (onafhankelijke) peers. Het overleg 
met deze externe stakeholders gebeurt meestal via 
werkveldcommissies, strategische adviesraden, of 
specifieke	 overlegstructuren.	 De	 inbreng	 van	 de	 externe	
blik is cruciaal voor de beoordeling van de inhoudelijke 
kwaliteit van een opleiding. Daarom wordt dit meer in 
detail beschreven in hoofdstuk 3 waar de Eigen Regie 2.0 
uitgebreid wordt toegelicht. 

Naast het binnenbrengen van de externe blik via 
gestructureerd overleg, worden ook bevragingen 
bij externe stakeholders georganiseerd. Sommige 
opleidingen organiseren werkveldbevragingen, of 
bevragingen bij stagebegeleiders of externe experts. 
Deze	zijn	echter	te	specifiek	om	centraal	gecoördineerd	te	
kunnen worden. De opleidingen en faculteiten zorgen zelf 
voor het opnemen van de resultaten in hun monitor.

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/masterproefbevraging/
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/bijlage._vragenlijst_masterproefbevraging_nl.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/studentenreflectie/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/lesgeversbevragingen-aan-de-ugent/
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/bijlage._lesgeversbevraging_nl.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
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Alumni	 vormen	 een	 specifieke	 groep	 van	 vertegen-
woordigers van het werkveld. Recent afgestudeerde 
alumni brengen een uniek perspectief binnen in de 
opleiding. Zij bieden niet enkel een zicht op de relatie 
tussen hun opleiding en de professionele situatie. Ze 
kunnen	ook	reflecteren	over	de	aansluiting	van	hun	beroep	
op hun opleiding, mogelijke tekorten en sterke punten in 
de opleiding, tevredenheid over de gekozen opleiding, 
het traject naar een eerste job, de nood aan bijkomende 
opleidingen of vorming, de gepercipieerde employability en 
career	control,	en	bieden	een	reflectie	op	de	belangrijkste	
verworven competenties die noodzakelijk zijn voor de 
huidige job. 

Na een periode van tien jaar waarbij faculteiten en 
opleidingen	hun	eigen	meer	specifieke	alumnibevragingen	
uitvoerden, werd recent de wens geuit om opnieuw 
universiteitsbrede alumnibevragingen te organiseren 
-  wat in 2021 gebeurd is. Deze bestaat uit een generiek 
deel	en	een	deel	met	specifieke	vragen opgesteld door de 
faculteiten/opleidingen. De alumnibevraging onderscheidt 
twee groepen: (1) de recent afgestudeerden, namelijk 
de drie laatste cohorten (uitstroomgroep) (deze groep 
zal driejaarlijks bevraagd worden), en (2) de langer 
afgestudeerden (brede groep van alle gekende alumni, 
langer afgestudeerd) (zal zesjaarlijks bevraagd worden). 
De universiteitsbrede resultaten van de alumnibevraging 
zijn via UGI hier toegankelijk. 

2.5.4. Centrale monitoringtools

 
OnderwijsAdministratie en 
StudentenInformatieSysteem (OASIS)

OASIS bevat alle onderwijsadministratie op het niveau 
van de instelling, het programma en de student. Informatie 
uit OASIS werd in de afgelopen jaren systematisch via 
UGI ter beschikking gesteld van opleidingen, faculteiten 
en het centraal bestuur. Deze informatie bevat gegevens 
over het onderwijsaanbod, de studentenkenmerken, 
de studievoortgang, internationalisering, evaluatie en 
toetsing. Via de ‘expertomgeving’ van UGI-onderwijsbeleid 
kunnen op deze OASIS gegevens meer doorgedreven 
analyses uitgevoerd worden. Deze expertomgeving is 
voor personeelsleden met beleidstaken toegankelijk op 
aanvraag. 

Interne Audit 

De Interne Audit voert voor de Raad van bestuur 
evaluatieopdrachten uit met betrekking tot de organisatie, 
de processen, de interne controles en de mate waarin de 
organisatorische	en	financiële	risico’s	binnen	het	wettelijk	
kader worden beheerst. De Interne Audit richt zich op de 

verschillende inhoudelijke aspecten van de academische 
werking, waaronder de onderwijsprocessen. Van elke 
uitgevoerde opdracht wordt een rapport voorgelegd 
aan de geauditeerden, waarna dit rapport met een 
managementreactie wordt overgemaakt aan de Raad van 
bestuur en dan verder wordt opgevolgd. Rapporten die 
betrekking hebben op onderwijs zijn: Audit van de integratie 
van de academische opleidingen van de hogescholen; 
Audit over de studiekosten van studenten; Audit over de 
administratieve processen bij studenten. 

 
Ombudswerking en Interne beroepen

Informatie verzameld via facultaire en centrale 
ombudsdiensten, en interne beroepen kunnen wijzen 
op processen die niet optimaal verlopen en zijn dus 
een belangrijke bron van evaluatie en monitoring. Deze 
diensten spelen dus ook een belangrijke rol in de interne 
kwaliteitszorg. Meldingen die mogelijks een risico zouden 
kunnen betekenen voor de onderwijskwaliteit worden 
steeds opgenomen met de betrokkenen in de faculteit 
en/of de opleiding, en verder opgevolgd in het kader van 
kwaliteitsborging binnen de Eigen Regie 2.0. Deze diensten 
werken ook preventief door de procedures ter discussie te 
stellen die tot het bewust probleem hebben geleid, en deze 
te optimaliseren. 

2.5.5. Kwalitatieve feedback 

 
Bovenstaande zou misschien de indruk kunnen wekken 
dat de monitoring van het onderwijsbeleid en dus de 
‘Check’ van de doelstellingen louter gebeurt op basis van 
objectieve of kwantitatieve parameters. Dit is geenszins 
het geval. Kwalitatieve, vaak verdiepende informatie 
vormt steeds een noodzakelijke aanvulling en wordt 
ook structureel gepland. Voorbeelden hiervan zijn 
focusgroepen met studenten na het introduceren van een 
programmaherziening, de hiervoor reeds aangehaalde 
studentenreflectie,	 reflectiedagen	 met	 het	 werkveld,	
overleg met alumni, het binnenbrengen van de externe 
blik van internationale peers via benchmarkgesprekken, 
jaarlijkse kwaliteitszorggesprekken tussen de opleiding en 
de	faculteit,	…	

Naast	deze	geplande	acties	om	reflectie	op	onderwijsbeleid	
en kwaliteit te realiseren, komt kwalitatieve informatie vanuit 
diverse geledingen ook voortdurend naar boven tijdens 
gesprekken en overleg in allerlei raden, commissies, 
werkgroepen	 of	 stuurgroepen.	 Deze	 reflecties	 over	 (de	
kwaliteit van) het onderwijs zijn minstens even belangrijk 
om een continue monitoring van het onderwijsbeleid op 
alle niveaus te garanderen.

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/centrale-alumnibevragingen-aan-de-ugent/
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/bijlage._alumnibevraging_nl.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/bijlage._alumnibevraging_nl.pdf
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evaluatiereflectietool/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evaluatiereflectietool/
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/interne-audit/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ombudsdiensten/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ombudsdiensten/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ombudsdiensten/jaarverslag-2020-2021-ombudsdiensten-en-interne-beroepen.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ombudsdiensten/studievoortgang-bij-geweigerde-studenten-na-2020-2021.pdf
https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid#page=2b6c3434-4d1c-4dcd-8ec3-cb3cb967eb49
https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid#link=yep7brBLZa
https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid#link=bNTofaelTj
https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid#link=qOdPAFkJNS
https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid#link=TVOFprwbNI
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evaluatiereflectietool/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evaluatiereflectietool/
https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
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2.6.  Verbeterbeleid:  
een kwaliteitsverbeterplan  
op alle niveaus

 
Het sluiten van de PDCAcyclus in de Act-fase is 
bijzonder belangrijk in het kader van de continue 
kwaliteitszorg en het verbeterbeleid. Deze fase in de cyclus 
zet	 in	 essentie	 aan	 tot	 reflectie,	 niet	 enkel	 over	wat	 niet	
goed gaat, maar evenzeer over processen die wél goed 
lopen en dus in de toekomst behouden moeten blijven. 
Opleidingen, faculteiten en het centrale bestuur moeten 
bekrachtigd worden in het verderzetten en delen van good 
practices, in het ondersteunen van uitstekende lesgevers 
en in het aanmoedigen van alle initiatieven die leiden tot 
kwaliteitsvol onderwijs.

Het basisniveau voor het verbeterbeleid is uiteraard elke 
individuele lesgever. Alle lesgevers worden aangemoedigd 
om	 te	 reflecteren	 over	 de	 dagelijkse	 lespraktijk	 en	
om remediëringsacties te ondernemen op basis van 
vakfeedback, focusgroepen, onderwijsprofessionalisering, 
overleg met stakeholders, internationale contacten, 
resultaten uit onderzoek en innovatie. Deze ingesteldheid 
vormt de brede basis van de kwaliteitscultuur. Het nieuwe 
loopbaan en bevorderingsbeleid voor het ZAP 
bevordert	expliciet	deze	vorm	van	reflectie	over	onderwijs.	
Zoals hiervoor reeds aangehaald kan elk ZAP lid dit 
inbrengen in de individuele HR-commissie.

Elke opleiding, faculteit en de Directie Onderwijs-
aangelegenheden voert jaarlijks een Check van de 
operationele doelstellingen uit. Vervolgens kunnen in 
de monitor een of meerdere Acts geformuleerd worden. 
Dat is verplicht het geval bij een gele of rode code van 

de Check. Als de operationele doelstelling onvoldoende 
wordt bereikt, wordt een Act geformuleerd zodat op 
termijn de operationele doelstelling (beter) gerealiseerd 
wordt. Heel wat opleidingen en faculteiten formuleren 
ook Acts bij een groene of blauwe code. Deze Acts 
zijn de actieplannen of verbeterplannen, waarbij 
ook concreet wordt vermeld wie de actor of actoren zijn 
voor elke actie, wat de vooropgestelde timing is, en in 
welke mate deze actie reeds werd uitgevoerd. Als alle 
Acts in een monitor zijn geformuleerd kan automatisch 
een kwaliteitsverbeterplan voor deze monitor worden 
getrokken. Dit kwaliteitsverbeterplan is de basis voor het 
verbeterbeleid in het komende jaar of de komende jaren. 
Dit plan wordt jaarlijks geüpdatet en bijgesteld.

Op opleidingsniveau speelt de voorzitter van de 
Opleidingscommissie een centrale rol bij het opvolgen van 
het kwaliteitsverbeterplan. Persoonsgebonden informatie 
wordt met de nodige vertrouwelijkheid behandeld en wordt 
enkel in onderling overleg tussen de voorzitter van de 
Opleidingscommissie/onderwijsdirecteur en de lesgever 
besproken (bv. resultaten van de vakfeedback) in functie 
van verdere remediëring.

Op facultair niveau is het de verantwoordelijkheid van 
de onderwijsdirecteur die samen met de Commissie 
Kwaliteitszorg Onderwijs gevolg geeft aan informatie die, 
geïntegreerd via UGI, uit bevragingen bij studenten, bij 
lesgevers, bij externen, of uit elke andere bron zoals de 
ombudsdienst of het beroepenveld komt, om ervoor te 
zorgen dat een concreet actieplan en remediëring volgen.

Op centraal niveau zijn verschillende instanties 
verantwoordelijk voor het sluiten van de PDCA-
cyclus: de verantwoordelijke is hier de Directie 
Onderwijsaangelegenheden, en de betrokken instanties 

Figuur 11: de PDCA cyclus op de drie niveaus.  
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zijn de Onderwijsraad, het Onderwijskwaliteitsbureau 
en de Raad van bestuur/Bestuurscollege. Het 
Onderwijskwaliteitsbureau is het centrale orgaan dat instaat 
voor de opvolging van de kwaliteitszorg en de borging aan 
de UGent (zie hoofdstuk 3 voor een uitvoerige bespreking).

De manier waarop de PDCA-cyclus op de 3 niveaus met 
elkaar interageert en telkens wordt gesloten is voorgesteld 
in	figuur	11.

2.6.1. Globale verbeteracties op opleidingsniveau 

 
Elke opleiding evalueert jaarlijks de operationele 
doelstellingen (Check) en formuleert vervolgens 
verbeteracties (Acts) die in hun monitor automatisch een 
kwaliteitsverbeterplan genereren. In de illustratie aan het 
eind	 van	 deze	Kritische	Reflectie	wordt	 dieper	 ingegaan	
op hoe alle opleidingen menen dat ze de operationele 
doelstellingen realiseren, hoe ze dit inhoudelijk doen, 
en worden enkele voorbeelden van de monitoring 
gegeven. Er wordt ook dieper ingegaan op de aggregatie 
van de checks, dus de zelfevaluatie voor alle 103 
opleidingsmonitors. Operationele doelstellingen die 
door een betekenisvol deel van de opleidingen een gele 
of rode kleur kregen, worden gevolgd door verbeteracties. 
De belangrijkste verbeteracties die door het geheel van 
alle opleidingen worden geformuleerd voor het komende 
jaar of de komende jaren zijn tevens terug te vinden in de 
illustratie	aan	het	eind	van	deze	Kritische	Reflectie.	

Naast deze zelfevaluatie van de opleidingen wordt jaarlijks 
ook een grondige analyse uitgevoerd van de mate waarin 
de UGent-opleidingen hun operationele doelstellingen 
realiseren. Deze analyse gebeurt door de Directie 
Onderwijsaangelegenheden (DOWA) op basis van alle 
kwantitatieve en kwalitatieve monitoring gegevens die 
beschikbaar zijn. Het resultaat van deze analyse is te 
vinden in het eerste hoofdstuk van de centrale monitor. 
De belangrijkste aandachtspunten voor het geheel van de 
opleidingen die uit deze analyse naar boven komen zijn:

•  •  Inzetten op internationalisering via het integreren 
van een beleid rond internationalisering in 
het programma, via inkomende en uitgaande 
studentenmobiliteit, en via internationalisation@
home, om bij de studenten internationale en 
interculturele competenties te realiseren.

•  •  De studenten maximale kansen geven om zich 
te ontplooien binnen de thema’s duurzaamheid, 
ondernemen en maatschappelijk engagement. 

•  •  Feedback verzamelen bij een breed spectrum van 
externe stakeholders en bij internationale peers.

•  •  Aanmoedigen dat lesgevers participeren 
in docentenmobiliteit of internationale 
professionaliseringsmogelijkheden.

•  •  Communiceren met externe stakeholders over de 
opleiding en via deze stakeholders op de hoogte 
blijven van maatschappelijke ontwikkelingen in het 
vakgebied.

CASUS 
Onderwijsbeleid en kwaliteitszorg in tijden van de pandemie: een robuust systeem 

In maart 2020, bij het begin van de pandemie, schakelde de UGent over naar crisismanagement. Hierbij 
werden snel korte communicatielijnen opgezet tussen de verschillende beleidsniveaus en werd een single 
point of contact opgericht. Vanuit de centrale directies werd nauw samengewerkt om tools en methodieken ter 
beschikking te stellen om online les te kunnen geven. 

Naast deze crisisaanpak werd ook snel werk gemaakt van een duurzame visie op blended onderwijs. Vanuit 
deze visie werden de onderwijskeuzes telkens aangepast aan de wijzigende corona-maatregelen, die via het 
UGent portaal en Onderwijstips.ugent.be werden gecommuniceerd en gekoppeld werden aan professionali-
sering op vlak van digitale didactiek. 

De kwaliteitscultuur in de opleidingscommissies werd gedurende deze periode nog zichtbaarder. OC-voorzit-
ters, lesgevers en studenten pleegden meer dan ooit overleg om problemen te detecteren en op te lossen. 
Studentenvertegenwoordigers organiseerden zelf bevragingen en snelle communicatiekanalen om hun ach-
terban te raadplegen en mogelijke problemen en oplossingen aan te reiken. Good practices, aandachtspunten 
en mogelijke ondersteuningsinitiatieven werden doorgesproken. Vanaf september 2021 werden de lessons 
learned meegenomen in het vormgeven van het onderwijs van de toekomst.  

https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid
https://ugiprd.ugent.be/UGI-Onderwijsbeleid
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapter.aspx?ChapterTermGuid=fac948e1-9dc6-4806-bfc6-bcac1d8a79db
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ugent-goes-blended-visie-van-ugent/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/Digitale-tools/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/Digitale-tools/
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Figuur 12: aggregatie van checks van de operationele doelstellingen voor de opleidingsmonitors

•  •  Opstellen van een performant kwaliteitsverbeter-
plan dat aanleiding geeft tot permanente 
kwaliteitszorg en vertaling in verbetermaatregelen.

•  •  Borging van de kwaliteit van de toetsing, 
toepassen van het vierogenprincipe en voorzien in 
regelmatige (tussentijdse) feedback.

•  •  Integreren van wetenschappelijke en academische 
integriteit in het programma.

 
De resultaten van beide analyses (zelfevaluatie door 
de opleidingen en analyse door DOWA) zijn sterk 
gelijklopend en congruent. Dit betekent dat opleidingen 
zelf zeer goed kunnen inschatten waar hun verbeterpunten 
liggen. Deze congruentie vormt ook een belangrijk criterium 
bij de borging van de opleidingskwaliteit, zoals beschreven 
in hoofdstuk 3.  

2.6.2. Globale verbeteracties op facultair niveau  

 
Net zoals de opleiding evalueert ook de faculteit jaarlijks 
de facultaire operationele doelstellingen (Check) en 
formuleert hiervoor verbeteracties (Acts). Een overzicht 
van de codes die de elf faculteiten zichzelf toekenden 

voor hun operationele doelstellingen is in UGI en ook in 
figuur	13	te	vinden.	

De verbeteracties die het meest voorkomen op facultair 
niveau zijn:

•  •  Studenten kansen bieden om zich te ontplooien 
binnen de kernthema’s duurzaamheid, 
ondernemen en maatschappelijk engagement. 

•  •  Het kwaliteitsverbeterplan afstemmen op het 
personeels- en onderzoeksbeleidsplan, de 
onderwijsmiddelen optimaal inzetten en de 
investering voor onderwijs op opleidingsniveau 
optimaliseren.

•  •  Het engagement voor onderwijs en de compensatie 
voor wie onderwijsbeleidstaken opneemt in de 
loopbaan duidelijk erkennen. 

•  •  De communicatie van de faculteit met externe 
stakeholders over hun opleidingen en het op 
de hoogte blijven door die stakeholders van 
de ontwikkelingen in het vakgebied en de 
maatschappelijke relevantie van haar opleidingen. 

•  •  Zorgen voor adequate voorzieningen op de 
diverse campussen die makkelijk toegankelijk zijn 
voor alle studenten. 

https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx


3232

2.6.3. Verbeteracties op centraal niveau 

 
Van de 44 operationele doelstellingen in de centrale 
monitor krijgen er 12 een blauwe code, 24 een groene 
code en 8 een gele code. Een overzicht van de checks 
voor de centrale monitor kan hier bekeken worden. 

De belangrijkste verbeteracties op centraal niveau om de 
centrale onderwijsdoelstellingen te bereiken zijn: 

•  •  Alumni, werkveld en internationale stakeholders 
sterker betrekken bij het onderwijs(beleid).

•  •  Het nieuwe beleid rond levenslang leren verder 
optimaliseren. 

•  •  Aangepaste doelstellingen voor studentenmobiliteit 
voor de toekomst formuleren.

•  •  Het proces van programmawijzigingen 
optimaliseren.

•  •  De internationale dimensie versterken met speciale 
aandacht	voor	internationale	profilering.

•  •  Vraag en aanbod van onderwijsprofessionalisering 
nauwer afstemmen en goed communiceren 
daarover.

•  •  Het beleid rond uitstroom van studenten naar de 
arbeidsmarkt verder uitbouwen.

•  •  Meer aandacht voor diversiteit in de 
onderwijspraktijk en voor studenten met een 
migratieachtergrond, internationale studenten en 
werkstudenten.

•  •  Het begeleidings- en ondersteuningsaanbod voor 
studenten beter bekend en toegankelijk maken. 

•  •  Inzetten op preventief werken bij studenten bv. 
m.b.t. mentaal welbevinden.

Figuur 13: aggregatie van checks van de operationele doelstellingen voor de facultaire monitors

https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/SitePages/Home.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/SitePages/Home.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/cenowmon/C/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/Chapters-Goals-Indicators2.aspx
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HOOFDSTUK 2 
Sterktes en aandachtspunten 

STERKTES

•   ‘Durf Denken’ is een breed gedragen uitgangspunt dat de eigenheid van de instelling vat. Dat duidelijk 
signaal	wordt	verder	uitgediept	in	de	onderwijsfilosofie	‘multiperspectivisme’. Het blijven implementeren van 
het	multiperspectivisme	als	filosofie	en	methode	past	binnen	de	transformatie	van	het	hoger	onderwijs	in	de	
toekomst.  

•   De 6 strategische doelstellingen zijn bottom-up gegroeid in de aanloop naar de eerste instellingsreview 
in 2016. Deze 6 doelstellingen worden intussen breed gedragen, bieden een eenvoudig en helder kader 
en weerspiegelen het DNA van de instelling. Het onderwijsbeleid waakt erover dat het strategisch kader 
geen keurslijf wordt. Daarom beoogt het beleid de realisatie van een optimaal evenwicht tussen centrale 
sturing en facultaire autonomie. Visie en (nieuw) beleid worden in deze interactie vormgegeven, waardoor 
de verantwoordelijkheid, het eigenaarschap en de motivatie van faculteiten hoog blijft. Dit evenwicht vereist 
voortdurende afstemming tussen centrale kaders, noodzakelijke sturing en aandacht voor eigenheid en cultuur 
van faculteiten en opleidingen.  

•   De UGent is een universiteit waarvan men onderbouwd kan poneren dat er een kwaliteitscultuur op het 
vlak van onderwijs heerst. De UGent heeft sterk betrokken opleidingscommissies, die het kloppend hart 
vormen van deze kwaliteitscultuur. De opleidingscommissies stippelen het onderwijsbeleid van de opleidingen 
uit en volgen de onderwijsorganisatie en het verbeterbeleid systematisch op. Deze continue PDCA-cyclus is 
geborgd en traceerbaar via de online opleidingsmonitors die op elk moment alle aspecten van deze cyclus 
samenbrengen en visualiseren voor alle betrokkenen binnen de opleiding en de faculteit. 

•   De UGent kan rekenen op gepassioneerde lesgevers die instaan voor kwalitatief hoogstaand academisch 
onderwijs. UGent-lesgevers zijn ook uitstekende onderzoekers. Studenten en alumni bevestigen dat ze 
wetenschappelijk en kritisch gevormd worden aan de UGent. De nauwe verwevenheid tussen onderwijs, 
onderzoek en kritisch denken wordt erg gewaardeerd en is ook duidelijk zichtbaar bij de excellent 
gerealiseerde operationele doelstellingen in de monitors. 

•   De UGent is trots op de sterke studentenvertegenwoordiging die ze van oudsher kent. Studenten worden op 
alle niveaus (centraal, faculteit en opleiding) betrokken, ze zijn lid van alle raden, commissies en werkgroepen 
waar onderwijsthema’s worden behandeld, en ze schrijven er mee aan het beleid. Studentenvertegenwoordigers 
nemen hun opdracht met toewijding op en geven aan dat er echt naar hen geluisterd wordt. 

•   De UGent heeft de zes strategische doelstellingen in cocreatie vertaald naar gemeenschappelijke 
operationele doelstellingen op centraal, facultair en opleidingsniveau. Daardoor is het voor alle 
betrokkenen duidelijk waar de UGent naar streeft op het vlak van onderwijs en wordt binnen de hele universiteit 
dezelfde	taal	gesproken.	De	zelfreflectie	van	opleidingen	en	faculteiten	op	de	mate	waarin	de	operationele	
doelstellingen worden gerealiseerd (Check) blijkt goed overeen te komen met de beschikbare data, evidence 
en kwalitatieve gegevens, en is dus zeer accuraat. Opleidingen en faculteiten zijn zich bewust van de 
aandachtspunten, hebben niet de neiging tot window dressing en formuleren een effectief verbeterbeleid.  
Het ‘onderwijs van de toekomst’ zet verder in op de zes strategische doelstellingen als basis van het 
onderwijsbeleid met een verdere inhoudelijke uitdieping op drie bijkomende speerpunten: (1) future-proof 
curricula, (2) levenslang leren, en (3) Blend@UGent. Deze verdieping en verrijking zal in de toekomst 
ongetwijfeld resulteren in aanpassingen van de operationele doelstellingen op de drie niveaus. 
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•   De centraal ontwikkelde en instellingsbrede monitoringinstrumenten (vakfeedback, opleidingsfeedback, 
masterproefbevraging, lesgeversbevraging, alumnibevraging), samen met de datarapporten en het veelvuldig 
onderwijsoverleg, leveren via de integratie in UGI bruikbare indicatoren op die ondersteunend en richtinggevend 
werken voor systematische zelfreflectie, dialoog en verbeteracties. Kenmerkend binnen de instelling is ook 
de transparantie en openheid waarmee gegevens uit monitoring tussen faculteiten en opleidingen gedeeld 
worden, waardoor steeds een benchmark mogelijk is op de verschillende niveaus binnen de instelling. 

•   De onderwijsmonitors laten toe om overzichtelijke kwaliteitsverbeterplannen te genereren waarbij de 
actiepunten, de verantwoordelijken, de timing en de progressie zichtbaar worden. 

•   Er is een sterk partnerschap tussen de Directie Onderwijsaangelegenheden en de faculteiten dat 
gebaseerd	is	op	vertrouwen,	dialoog,	kritische	reflectie	en	cocreatie.	Deze	goede	samenwerking	zorgt	voor	
een uitstekende afstemming in de uitvoering van centrale onderwijsprocessen en doorvertaling van deze 
processen naar de faculteiten. Er wordt hierbij ook sterk ingezet op leren van elkaar door het regelmatig 
samenbrengen van mensen die dezelfde onderwijsfuncties vervullen in de verschillende faculteiten 
(monitoraatsmedewerkers, trajectbegeleiders, medewerkers van de facultaire studentenadministratie, 
medewerkers onderwijsinternationalisering, kwaliteitszorgmedewerkers), en door regelmatig overleg met de 
onderwijsdirecteurs en het organiseren van een lerend netwerk voor voorzitters van opleidingscommissies.  
Via	de	 facultaire	onderwijsmonitor	 voeren	de	 faculteiten	minstens	 jaarlijks	een	kritische	 reflectie	uit	 op	het	
eigen onderwijsbeleid, de interne kwaliteitscultuur en de realisatie van de universiteitsbrede beleidslijnen. 
Deze	reflectie	wordt	jaarlijks	besproken	met	de	Directie	Onderwijsaangelegenheden.	De	resultaten	van	deze	
gesprekken alsook de aggregatie van de facultaire en opleidingsmonitors voeden op hun beurt de centrale 
monitor en de acties die de Directie Onderwijsaangelegenheden neemt om de faculteiten en opleidingen nog 
beter te ondersteunen.

•   Het verbeterbeleid staat op de 3 niveaus in onderlinge verbinding via de voorzitter van de 
Opleidingscommissie, de facultaire onderwijsdirecteur, de directeur Onderwijsaangelegenheden, de rector/
vicerector, en de Raad van bestuur/Bestuurscollege. Deze verbondenheid zorgt voor een kwaliteitscultuur 
waarin alle betrokkenen bijdragen aan kwaliteitsverbetering en innovatie. 

•   Tijdens de pandemie bleken de formele en informele overlegstructuren, de communicatielijnen en het 
partnerschap op de 3 niveaus, de kwalitatieve en kwantitatieve monitoring- en evaluatie-instrumenten, de 
kwaliteitscultuur en het risicomanagement robuust genoeg voor het nemen van  passende crisismaatregelen.

AANDACHTSPUNTEN

 
•   Het opleidingsaanbod kan zelf meer getuige zijn van het multiperspectivisme dat de UGent wil reali-

seren. Hoewel het onderzoek aan de UGent in de voorbije jaren meer en meer multidisciplinair werd, zijn de 
initiatieven om dit ook binnen opleidingen te verankeren nog beperkt. De manier waarop de UGent georga-
niseerd	is,	met	structuren	en	een	personeels-	en	financieel	beleid	binnen	faculteiten,	werpt	hier	drempels	op.	 
In lijn met de criteria voor de future-proof curricula, zal het belangrijk zijn dat alle opleidingen in de komende 
jaren generieke competenties, multi- en interdisciplinariteit, internationalisering, maatschappelijke verankering 
en	flexibele	leerwegen	meer	en	beter	integreren	in	hun	curricula.	Hiervoor	werden	intussen	twintig	pilootprojec-
ten geselecteerd die deze implementatie in 2022-2023 opstartten. Deze vormen proeftuinen voor de verdere 
realisatie van de future-proof curricula in de andere opleidingen in de komende vijf jaar. De UGent zal hiervoor 
ook	soepeler	en	flexibeler	moeten	omgaan	met	de	wijze	waarop	we	georganiseerd	zijn.	Hierover	is	een	denk-
proces opgestart. 

•   De inbreng van externe stakeholders, en meer in het bijzonder van internationale onafhankelijke peers 
die de inhoud van de opleidingsprogramma’s evalueren, is in veel opleidingen nog in de planningsfase. Er 
zijn daartoe duidelijke kaders en ondersteuningsinitiatieven ontwikkeld, maar de implementatie komt traag op 
gang, mede ook door de pandemie. De volgende drie jaar zal er door de faculteiten en het Onderwijskwaliteits-
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bureau nauw op toe gezien moeten worden dat de externe internationale blik ingezet wordt om te toetsen of 
elk opleidingsprogramma aan de maat is. Binnen de context van Enlight zullen voor opleidingen die dit wensen 
hiervoor mogelijkheden worden gecreëerd. 

•   De grote betrokkenheid van studenten, lesgevers en onderwijsondersteuners op alle niveaus van beleidsvoe-
ring en beleidsuitvoering houdt een risico in van overbevraging en overbelasting van deze groepen, wat kan 
leiden tot verminderen of stoppen met hun engagement. Een optimaal evenwicht zal hier gevonden moeten 
worden. Een billijke erkenning voor studenten en lesgevers die zich in beleidsfuncties engageren is tevens 
belangrijk. Voor lesgevers is deze erkenning ingebouwd in het nieuwe ZAP-loopbaanmodel. Voor studenten 
werd	recent	een	systeem	ontwikkeld	waarbij	vrijwillig	engagement	via	badges	wordt	erkend.	Specifieke	badges	
worden ook ontwikkeld voor het engagement van studentenvertegenwoordigers. 

•   De UGent heeft enkele jaren geleden m.b.t. de internationalisering van het onderwijs de ambitie voor-
opgesteld dat 25% van de studenten afstudeert met een buitenlandse uitwisselingservaring. Het ex-
pliciteren van dit streefcijfer op het vlak van studentenmobiliteit en de continue rapportering daar-
over in UGI heeft sinds 2016 een positieve dynamiek op gang gebracht. Nochtans stagneert sinds 
enkele jaren het aantal afgestudeerden met buitenlandse ervaring. Deze plafonnering duidt erop dat 
mobiliteit voor veel studenten nog niet vanzelfsprekend is en gerichte acties blijvend nodig zullen zijn. 
Meer algemeen geven studenten aan dat ze nog te weinig worden aangemoedigd voor een bui-
tenlandervaring, te weinig in contact komen met internationale studenten, en ook te weinig in-
ternationalisation@home-activiteiten meemaken. Het is duidelijk dat nog niet alle studenten die 
aan de UGent afstuderen de nodige internationale en interculturele competenties verwerven. 
Studenten geven aan weinig in contact te komen met internationale lesgevers. De verhouding internationale 
personeelsleden bij doctoraatsstudenten en postdoctorale medewerkers is relatief evenwichtig (respectievelijk 
48 en 38%). Studenten komen met deze medewerkers in contact via practica en begeleiding van masterproe-
ven. Het aantal internationale professoren is echter nog beperkt. Professoren zijn ook weinig betrokken in 
internationale onderwijsmobiliteit. Er is hier nog ruimte voor verbetering. 

•   Studenten zelf, maar ook de opleidingen en de faculteiten, geven aan dat studenten meer kansen zouden 
moeten krijgen om competenties te verwerven rond specifieke thema’s zoals duurzaamheid, ondernemen en 
maatschappelijk engagement. In de afgelopen jaren werden hier al heel wat stappen gezet, maar de zichtbaar-
heid en impact zijn in heel wat opleidingen nog te beperkt.

•   Studenten geven ook aan weinig diversiteitscompetenties aangereikt te krijgen. Meer aandacht voor diversiteit 
in de onderwijspraktijk en voor studenten met een migratieachtergrond, lagere sociaal-economische status, 
internationale studenten en werkstudenten is nodig. Uitdagingen zijn hierbij niet enkel de instroom – een stu-
dentenpopulatie die een betere afspiegeling is van de maatschappelijke diversiteit – maar ook de doorstroom 
van deze studentengroepen. 

•   Faculteiten uiten de wens om een betere afstemming te realiseren tussen het personeels-, onderzoeks-, en 
onderwijsbeleid binnen hun faculteit. Een meer geïntegreerde benadering van het kwaliteitsverbeterplan 
voor onderwijs met het personeels- en onderzoeksbeleidsplan, moet ervoor zorgen dat de middelen optimaler 
worden inzetten en de investering voor onderwijs ook op opleidingsniveau verder worden geoptimaliseerd.

•   Het zorgen voor voldoende investeringen in en onderhoud van adequate infrastructuur en voorzieningen op 
de diverse campussen is een grote uitdaging. De UGent heeft meer dan 20 campussen verspreid in Gent, met 
meer dan 400 auditoria en leslokalen die zich vaak bevinden in historisch patrimonium, met de bijbehorende 
logistieke uitdagingen o.a. voor de roostering. De onderwijsinfrastructuur is op dit moment nog vrij klassiek en 
gefocust	op	ex-cathedraonderwijs.	De	evolutie	naar	de	 ‘campus	van	de	toekomst’	met	flexibele	(onderwijs)
ruimtes die gericht zijn op activerend leren, ontmoeting en verbondenheid, en blend@UGent, dient te ver-
snellen. Binnen het Apollo 8 project worden op dit moment bijzondere infrastructurele inspanningen gedaan 
voor het activerend, hybride en interactief on campus onderwijs van de toekomst, naast investeringen voor de 
volgende generatie digitale leeromgeving.
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In dit hoofdstuk wordt het onderwijskwaliteits
zorgsysteem van de UGent toegelicht. Dit kwam tot 
stand na een grondige evaluatie van het oorspronkelijke 
interne kwaliteitszorgmodel (de Eigen Regie 1.0) en de 
kennisname van het decreet onderwijskwaliteitszorg 
(2018).

Voor de UGent was toen het moment aangebroken om 
verdere stappen te zetten in de richting van een structurele 
kwaliteitscultuur inzake onderwijs. Daarbij werd afstand 
genomen van modellen en procedures die een momentane 
controle van de onderwijspraktijk inhouden en die slechts 
een korte intensieve aandacht voor kwaliteitsverbetering 
teweegbrengen. De Eigen Regie 2.0 heeft als doel 
om geleidelijk aan nog meer naar een volwaardige 
universiteitsbrede kwaliteitscultuur toe te groeien 
waarin alle belanghebbenden op een vanzelfsprekende 
wijze streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking 
en versterking. 

De algemene uitgangspunten van de Eigen Regie 2.0 zijn 
de volgende (verder in dit hoofdstuk wordt hierop nader 
ingegaan): 

•  •  Vertrouwen: de aanpak vertrekt vanuit vertrouwen 
in de opleidingen en in de expertises die in de 
faculteiten en opleidingen aanwezig zijn. 

•  •  Gedragen eigenaarschap: de nieuwe systematiek 
wil zelfsturing faciliteren en stimuleren, aangezien 
de motor voor het genereren en bewaken van 
kwaliteit bij opleidingen en faculteiten ligt.

•  •  Continu monitoren: de nieuwe systematiek 
is gericht op de verdere ontwikkeling van een 
positieve kwaliteitscultuur waarin faculteiten en 
opleidingen op basis van de beschikbare continue 
monitoring een vinger aan de pols kunnen houden.

•  •  Efficiënte tools: ter ondersteuning van de 
kwaliteitszorgprocessen worden instrumenten 
voorzien (‘kwaliteitsperformantietools’) die een 
effectief hulpmiddel vormen bij de beleidsvoering 
in faculteiten en opleidingen.

•  •  UGent Verlicht: administratieve processen worden 
zoveel mogelijk vereenvoudigd, geautomatiseerd 
en gedigitaliseerd, en de planlast en rapportering 
wordt beperkt tot het absolute minimum. 

 
Om een volwaardige universiteitsbrede onderwijs-
kwaliteitscultuur te realiseren voorziet de UGent een 
groeipad, met een korte- en langetermijnperspectief. In 
eerste instantie, met name tussen 2020 en 2024, wil de 
UGent de opleidingen aanzetten tot een datagestuurde 
kritische reflectie en de systematische opvolging van 
de vooropgestelde verbeteracties. Dit werd toegelicht in 
hoofdstuk 2. Deze fase is de huidige Eigen Regie 2.0. 
Het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zal in deze fase de 
kwaliteitszorgprocessen van de opleidingen screenen en 
borgen.

 
In een volgende fase, met name vanaf 2024, is het 
zelfsturend vermogen van faculteiten en opleidingen 
voldoende versterkt en maken zij autonoom gebruik van het 
gevarieerde onderwijsondersteuningsaanbod en van de 
continue monitoring om een duurzame kwaliteitscultuur 
te installeren met permanente aandacht voor de 
kwaliteit van elke opleiding. Deze fase is de Eigen 
Regie 3.0 (zie verder).

Figuur 14: groeipad onderwijskwaliteitscultuur

Hoofdstuk 3  
Borgen van de kwaliteit: Eigen Regie 2.0

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/bijlage-1_beschrijving-van-de-eigen-regie-1-0.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/eigenregie2.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/samenstelling-onderwijskwaliteitsbureau
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3.1.  Eigen Regie 1.0 (20152019): focus op 
peerleerbezoeken

 
De UGent ontwikkelde en implementeerde het eerste 
interne onderwijskwaliteitszorgmodel tussen 2015 en 2019. 
In deze periode verkregen de hogeronderwijsinstellingen 
de mogelijkheid om de kwaliteit van de eigen opleidingen 
zelf te borgen. Bij decreet werd de instellingsreview 
geïntroduceerd, een procedure waarbij de NVAO de 
beleidsvoering en de zogenaamde ‘eigen regie’ van de 
instellingen beoordeelt. De externe beoordeling (visitaties 
door externe visitatiecommissies) en accreditatie (door 
de NVAO) van individuele opleidingsprogramma’s 
werd opgeschort. Het UGent-systeem voorzag in 
monitoringprocessen op zowel opleidings-, facultair als 
centraal niveau op basis van de PDCA-methodiek. De 
beschrijving van de Eigen Regie 1.0 zoals voorgelegd 
aan de eerste instellingsreviewcommissie in 2016 kan hier 
bekeken worden. 

Op opleidingsniveau werden peerleerbezoeken 
georganiseerd: een opleiding ontving daarbij het 
bezoek van een team bestaande uit drie voorzitters van 
opleidingscommissies uit een andere UGent-opleiding, een 
vakinhoudelijk expert en een studentenvertegenwoordiger. 
Deze teamleden spraken met lesgevers, studenten, 
alumni en verantwoordelijken van de opleiding. Het 
bezoek werd gecoördineerd en inhoudelijk begeleid door 
een medewerker van de afdeling Onderwijskwaliteitszorg. 
Elke opleiding had een digitaal opleidingsportfolio in de 
toenmalige leeromgeving Minerva. Dit portfolio omvatte een 
overzicht van het onderwijs(kwaliteitszorg)beleid, alsook 
van alle processen en praktijken die aan de basis liggen van 
de (operationele) werking van een opleiding. In het portfolio 
besprak een opleiding tevens de monitoringgegevens die 
via UGI ter beschikking werden gesteld. Het portfolio gold 
als basis voor het peer-leerbezoek. De bevindingen van 
het team werden gebundeld in een peer-leerverslag dat 
werd voorgelegd aan het Onderwijskwaliteitsbureau 
(OKB) (cf. infra). 

Ook op facultair niveau werden verschillende 
monitoringprocessen opgezet. Elke faculteit beschikte 
over een portfolio met daarin een overzicht van de 
facultaire onderwijsbeleidslijnen en acties en de facultaire 
kwaliteitszorgprocessen. In elke faculteit werd een 
Jaarlijks Kwaliteitsoverleg georganiseerd tussen de 
decaan en de onderwijsdirecteur enerzijds, en de Directeur 
Onderwijsaangelegenheden en het afdelingshoofd 
Onderwijskwaliteitszorg anderzijds, om de voornaamste 
ontwikkelingen op het vlak van onderwijsbeleid en 
kwaliteitszorg te bespreken (cf. Infra 3.2.2.). 

Op centraal niveau werd het Onderwijskwaliteitsbureau 
(OKB) geïnstalleerd: dit orgaan stond onder toezicht 
van de Raad van bestuur en het Bestuurscollege en 
had de bevoegdheid om de onderwijskwaliteit van alle 
UGent	opleidingen	op	 te	volgen	en	de	efficiëntie	van	de	
kwaliteitszorgprocessen vanuit een universiteitsbreed 
perspectief te bewaken en te borgen. 

In de periode 2015-2017 voerde de NVAO een eerste 
ronde van instellingsreviews uit. Deze ronde vormde een 
nulmeting: op basis van hun bezoek aan de universiteiten 
en hogescholen stelden de reviewcommissies geen 
bindende beoordeling op, maar wel een adviesrapport met 
concrete aanbevelingen. Het rapport m.b.t. de UGent - die 
bezocht werd in mei 2016 - beklemtoonde het feit dat de 
eigen regie een duidelijke stimulans had gegeven aan de 
interne	reflectie	op	de	onderwijskwaliteit.	Daarnaast	sprak	
de commissie zich onder meer positief uit over de grondige 
procesmatige check binnen het peerleerconcept, de 
aandacht voor wederzijds leren tussen opleidingen 
en de actieve betrokkenheid van studenten bij alle 
onderdelen van het kwaliteitszorgmodel. Terzelfdertijd 
adviseerde de commissie om nog sterker in te zetten op 
een internationale benchmark en op de vakinhoudelijke 
check van opleidingen. 

De commissie adviseerde ook om (1) erover te waken dat 
de operationalisering van de indicatoren een hulpmiddel zou 
blijven en geen mechanische invulling van het verbeterbeleid 
zou meebrengen; (2) de instrumenten en processen die 
deel uitmaken van het onderwijsbeleidssysteem blijvend 
onder de aandacht te houden, ook nadat de externe druk 
van de instellingsreview is weggevallen; (3) blijvend te 
monitoren of de tijdsinvestering die gepaard gaat met het 
nieuwe beleid niet nodeloos hoog wordt, bijvoorbeeld door 
het invoeren van formaliteiten die de inhoud niet ten goede 
komen;	en	(4)	verder	te	reflecteren	over	de	rol	van	de	peer-
leerbezoeken, met name over de afweging tussen ‘proces’ 
en ‘inhoud’ en het aandeel dat de externen hierin hebben. 

Het Adviesrapport (Eigen Regie NVAO -  UGent, 2016) 
kan hier geconsulteerd worden. Een systematisch 
overzicht van de manier waarop aan al deze adviezen 
werd tegemoet gekomen is hier te vinden. 

Om tegemoet te komen aan de hierboven vermelde 
adviezen van de reviewcommissie en om ook de 
opmerkingen van opleidingen en faculteiten  te kunnen 
aanpakken werd besloten om de Eigen Regie 1.0 en het 
peerleerconcept grondig te evalueren. In 2016-2017 
werden gesprekken gevoerd met onderwijsdirecteurs 
en kwaliteitszorgmedewerkers van alle faculteiten. Het 
portfolio in Minerva werd ervaren als een te passief 
instrument dat men niet gemakkelijk kon integreren in de 
werking van een opleidingscommissie. De evaluatie van 55 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/bijlage-1_beschrijving-van-de-eigen-regie-1-0.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/advies-1.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteit-van-het-onderwijs-van-de-universiteit.htm
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processen en meer dan 100 indicatoren die vervat waren in 
elk portfolio bleek ook een onoverzichtelijke oefening. Om 
bepaalde indicatoren te evalueren, dienden opleidingen 
dan nog zelf de relevante gegevens in UGI op te zoeken. Er 
waren m.a.w. nog (te) veel obstakels voor systematische, 
datagestuurde besluitvorming en kwaliteitszorg. 

De Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) 
organiseerde in het voorjaar van 2018 tevens een enquête 
en focusgesprekken om feedback te verzamelen bij alle 
stakeholders die betrokken waren geweest bij de peer-
leerbezoeken. Tijdens deze evaluatieoefening werden 
heel wat positieve aspecten van het peer-leersysteem in 
de verf gezet en bleek er waardering voor de algemene 
aanpak. Er bleek duidelijk interesse in de uitbouw van een 
ondersteuningsluik	 na	 afloop	 van	 een	 peer-leerbezoek	
waarbij coaching op maat zou worden voorzien. Daarnaast 
werd een aantal aandachtspunten gedetecteerd: zo 
werd de opzet van het bezoek nog sterk aangevoeld als 
een ‘klassieke visitatie’ en werd de aanpak waarbij peers 
scores aan opleidingen toekenden, ervaren als een te 
beoordelende aanpak die een neiging tot window dressing 
in de hand kon werken. De focus van het peer-leerbezoek 
bleek daarenboven niet altijd voor iedereen eenduidig: 
zo bleek de verhouding tussen de ‘procesevaluatie’ en 
de vakinhoudelijke evaluatie niet helder genoeg. Tot slot 
brachten de peer-leerbezoeken ook veel onnodige planlast 
met zich mee omdat er heel veel opleidingen bezocht werden 
waarvan we op voorhand al wisten dat de kwaliteit prima was 
– wat nadien ook uit 90 procent van de peerleerverslagen 
bleek. Een uitgebreidere nota over de evaluatie van de 
Eigen Regie 1.0 kan hier gevonden worden. 

Na een decretale evaluatie van het nieuwe 
kwaliteitszorgstelsel werd in mei 2018 een nieuw 
decreet m.b.t. de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs 
uitgewerkt en gestemd. De decreetgever besliste om de 
instellingsreview te handhaven en elke instelling om 
de zes jaar via deze procedure te laten beoordelen. Het 
nieuwe decreet legt de beoordelingscriteria voor de 
toekomstige instellingsreviews vast en beschrijft de 
kwaliteitskenmerken waaraan alle opleidingen dienen te 
voldoen. Daarbij is duidelijk dat de eigen regie de volgende 
aspecten dient te borgen: de inhoudelijke component van 
elke opleiding (o.a. opleidingscompetenties, programma, 
eindniveau), de kwaliteitscultuur in elke opleiding, en de 
mate waarin de opleidingen het onderwijsbeleid van de 
instelling realiseren. Wat de UGent betreft, dient de regie 
aldus het beleid van opleidingen m.b.t. de zes strategische 
onderwijsdoelstellingen te borgen.

Het decreet beklemtoont bovendien de betrokkenheid 
van verschillende types stakeholders: van de 
hogeronderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij zowel 
interne belanghebbenden (lesgevers, studenten), als 

externen (alumni, werkvelddeskundigen en onafhankelijke 
internationale peers) structureel betrekken bij alle 
onderdelen van het kwaliteitszorgproces. Ook legt het 
decreet de verantwoordelijkheid over een formeel 
borgingsbesluit voor elke opleiding en het publiceren 
en opvolgen van dit besluit via de ‘publieke informatie’ bij 
het bestuur van de instelling.

3.2.  Eigen Regie 2.0 (20202023):  
focus op kwaliteitsreflectie

 
Op basis van de hierboven beschreven elementen bleek 
een actualisatie van het UGent kwaliteitszorgmodel 
noodzakelijk. Tussen eind 2018 en het najaar van 
2019 werd een nieuwe systematiek ontwikkeld.  Bij de 
ontwikkeling van de Eigen Regie 2.0 werd niet enkel met 
de interne stakeholders van de UGent grondig overleg 
gepleegd; ook de externe blik werd binnengebracht in 
dit proces. Er werden reflectiegesprekken gevoerd met 
nationale en internationale collega’s. Tijdens deze 
gesprekken werden positieve punten en mogelijke risico’s 
besproken, en mogelijke aanpassingen voorgesteld. 

Binnen Vlaanderen werd een gesprek gevoerd met de 
bestuurders onderwijs van de Universiteit Antwerpen en 
de VUB. Daarnaast werd in verschillende gesprekken 
afgestemd met de NVAO. 

De Eigen Regie 2.0 werd ook gepresenteerd en 
bediscussieerd op internationale fora. Dit gebeurde op 
het European Quality Assurance Forum in 2019, op de 
Bologna peer support group on QA peer learning activity 
in januari 2020 in het kader van het Europees project 
ESQA met Europese Quality Assurance Agencies en op 
de ENLIGHT Teaching en Learning Conference in 2021. 
Naar aanleiding van deze presentatie werd ook een artikel 
geschreven (ETH Learning and Teaching Journal, vol2, 
no 2, December 2020, p 484). In  februari 2020 werd ook 
een aftoetsgesprek gevoerd met Tia Loukkola, de Director 
Institutional Development van de European University 
Association (EUA). Tussen 2019 en 2022 werden tevens 
gesprekken gevoerd met collega’s uit diverse buitenlandse 
instellingen die de Eigen Regie 2.0 graag wilden leren 
kennen. 

3.2.1.  Kwaliteitsreflectie volgens de  
PDCAcyclus 

 
De kwaliteitsreflectie op basis van de PDCA-cyclus, 
gebruikmakend van de monitor, de integratie van UGI, 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/bijlage-3_evaluatie-van-de-eigen-regie-1-0.pdf
https://esqa.ro/
https://learningteaching.ethz.ch/index.php/lt-eth/issue/view/3/10
https://learningteaching.ethz.ch/index.php/lt-eth/issue/view/3/10
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de monitoring, en het kwaliteitsverbeterplan werd reeds 
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2, en dit op het niveau 
van de opleiding, de faculteit en de universiteit. 

Het is logisch dat bij het uitwerken van de Eigen Regie 2.0 
een	 systeem	 werd	 opgezet	 waarbij	 kwaliteitsreflectie	 en	
borging hand in hand gaan. In het kader van samenwerking 
en borging werden vanuit de monitor voor opleidingen en 
faculteiten ook ‘teamsites’ ontwikkeld om teamoverleg 
te stimuleren, en werden linken gelegd bij het online 
documentplatform ‘documentenbeheer’ om verslagen 
van opleidingscommissies en Commissies Kwaliteitszorg 
Onderwijs vlot ter beschikking te stellen. 

In	figuur	15	wordt	op	het	niveau	van	de	opleiding	voorgesteld	
wie	de	kwaliteitsreflecties	doet	met	als	centraal	orgaan	de	
opleidingscommissie	 (OC),	 waarop	 wordt	 gereflecteerd,	
en welke tools de opleiding ter beschikking heeft om dit 
efficiënt	te	kunnen	realiseren.	

3.2.2. De borging van de kwaliteit

Externe blik

In 2016 adviseerde de instellingsreviewcommissie om nog 
sterker in te zetten op internationale benchmarking en 
op de vakinhoudelijke check van opleidingen. Deze 
opmerking kreeg voor alle hogeronderwijsinstellingen 
in Vlaanderen een nog dwingender karakter toen in het 

nieuwe decreet kwaliteitszorg de inbreng van de externe 
blik werd ingeschreven als cruciaal voor de beoordeling 
van de inhoudelijke kwaliteit (o.a. opleidingscompetenties, 
programma, eindniveau) van een opleiding. In de Eigen 
Regie 2.0 kiest de UGent ervoor om de externe blik een 
zeer prominente rol te geven en structureel te verankeren.

De stakeholders die de externe blik kunnen binnenbrengen 
zijn onder te brengen in twee groepen: enerzijds 
onafhankelijke internationale peers/vakgenoten/
experts, en anderzijds vertegenwoordigers uit het 
werkveld, alumni, en relevante andere externen. In bijna 
alle opleidingen en faculteiten lopen al jaren initiatieven 
waarbij op geregelde basis externe stakeholders worden 
betrokken en een extern perspectief wordt binnengehaald. 
In sommige opleidingen zijn dit echter informele en weinig 
systematische acties met een beperkte navolgbaarheid 
en zicht op hun impact. In de Eigen Regie 2.0 is het de 
bedoeling om de externe blik op een systematische, 
formele en navolgbare manier verder in te vullen voor alle 
opleidingen, zoals het decreet dit momenteel voorschrijft. 

Van elke opleiding wordt minimaal het volgende verwacht: 

1.  Elke opleiding betrekt een breed spectrum 
van externe stakeholders om de inhoudelijke 
component (minstens de opleidingscompetenties, 
het opleidingsprogramma en de toetsing en het 
eindniveau) van de opleiding mee af te laten 
toetsen. 

Figuur 15: kwaliteitsreflectie op het niveau van de opleidingscommissie

https://sharepoint.ugent.be/teams/OW/SitePages/Home.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/Documentenbeheer/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
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2.  De resultaten uit opleidingsspecifieke 
bevragingen van het werkveld of andere 
structureel betrokken stakeholders en uit 
centraal georganiseerde bevragingen van pas 
afgestudeerden en alumni, zoals gepresenteerd 
in de monitor via UGI, worden door de 
opleidingscommissie besproken en vormen het 
startpunt voor zelfreflectie en eventueel verdere 
diepgaande analyse.

3.  Minstens drie internationale academische 
peers, met een brede blik op de opleiding en bij 
voorkeur internationaal gezaghebbend, spreken 
zich elk apart of in een panel één keer om de 
4 jaar of bij elke ‘grote programmawijziging’ uit 
over de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. 
Dat betekent dat zij uitspraken doen over het 
wel of niet aan de maat zijn van die inhoudelijke 
kwaliteit. Op die manier worden alle opleidingen 
extern beoordeeld op hun basiskwaliteit.

 
De Directie Onderwijsaangelegenheden voorziet in het 
beleidskader en de ondersteunende informatie over 
mogelijke acties en werkvormen. De acties die gericht 
zijn op het binnenbrengen van de externe blik zijn steeds 
traceerbaar in die zin dat de opleiding het beleid rond de 
externe blik, de (geplande) acties en het resultaat van die 
acties – de verkregen input en het gevolg dat de opleiding 
eraan geeft – bespreekt in de opleidingscommissie en 
registreert in de monitor. 

 
Jaarlijks Kwaliteitsoverleg

Op facultair niveau is het Jaarlijks Kwaliteitsoverleg 
cruciaal om de kwaliteitszorg en het onderwijsbeleid 

te monitoren en te borgen. Tijdens dit Jaarlijks 
Kwaliteitsoverleg, georganiseerd tussen de decaan 
en de onderwijsdirecteur van de faculteit enerzijds 
en de Directeur Onderwijsaangelegenheden en het 
afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg anderzijds, worden 
het onderwijsbeleid op facultair niveau, de kwaliteitszorg en 
cultuur, de verbeterpunten en ondersteuningsvragen in het 
partnerschap tussen de Directie Onderwijsaangelegenheden 
en de faculteit besproken. De facultaire monitor vormt 
het uitgangspunt van deze open dialoog. Sterktes en 
aandachtspunten komen aan bod, alsook mogelijke acties 
en centrale ondersteuningsmogelijkheden. Het Jaarlijks 
Kwaliteitsoverleg werd opgestart in 2014 in het kader van 
de Eigen Regie 1.0. Dit Jaarlijks Kwaliteitsoverleg had als 
resultaat dat de faculteiten in de afgelopen acht jaar een 
sterkere rol zijn gaan opnemen bij het ontwikkelen van 
een eigen onderwijsbeleid, dat het beleid van de aparte 
opleidingen overkoepelt. Het zorgde ook voor een grotere 
uniformiteit binnen de UGent en een versterking van het 
partnerschap tussen opleidingen, faculteiten en de Directie 
Onderwijsaangelegenheden.

 
Het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) 

Het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) is het 
gespecialiseerde uitvoerende orgaan dat sinds 2015 
instaat voor de opvolging van de kwaliteitszorg 
aan de UGent. Het OKB neemt de taak over van 
de externe visitatiecommissies en monitort vanuit 
een helikopterperspectief de kwaliteitscultuur in alle 
UGent-opleidingen. Het OKB verzamelt en analyseert 
systematisch de informatie over kwaliteitszorg en vertaalt 
deze in concrete acties voor opleidingen. Met de oprichting 
van het OKB heeft de UGent een instantie die de cyclus 
van kwaliteitsverbetering bovenaan sluit. Het is het 

CASUS 
Alumnibeleid bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

The Faculty of Economics and Business Administration (FEB) aims for a strong partnership with their alumni. 
The faculty has got an active alumni association, which unites all alumni of the faculty by organizing events, 
workshops,	lectures,	company	visits,	…	Alumni	are	kept	up	to	date	with	the	FEB’s	developments	via	a	website, 
a magazine and an interactive LinkedIn group. 

This community allows the study programmes of the faculty to tap into on a strong network of alumni, e.g. by 
encouraging them to propose master’s dissertation subjects and internships, to be guest lecturers or to hand 
out awards at proclamations. Furthermore, alumni are invited to share their experiences at several student 
information sessions, e.g. on internships, experiences abroad, majors and study choices.

On top of that, each Study Program Committee consists of at least two alumni, providing feedback on the cur-
riculum based on their professional activities. At faculty level, alumni are involved in strategic decisions via an 
alumni committee, advising both Study Program Directors as well as the faculty board.

https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/inspiratiekaarten.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/bijlage-7-rol-en-samenstelling-van-het-okb.pdf
https://www.ugent.be/eb/en/alumni-companies
http://www.febalumni.be/Uploads/xvi2vr0e.43k.pdf
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orgaan dat in de Eigen Regie 1.0 de peerleerbezoeken 
en het Jaarlijks Kwaliteitsoverleg superviseerde en 
waaraan de rapporten van peerleerbezoeken en van het 
Kwaliteitsoverleg voor verdere actie overgemaakt werden.

Ook in de Eigen Regie 2.0 blijft het OKB de opdracht hebben 
om, vanuit een helikopterperspectief, de kwaliteitscultuur 
in alle UGentopleidingen te monitoren en te borgen. 
Het OKB dient dus bij elke opleiding na te gaan of 
en in welke mate deze in staat is om een performant 
en	 gedragen	 onderwijsbeleid	 te	 voeren	 en	 efficiënte	
kwaliteitszorgprocessen op te zetten.

In de periode 20212023 voert het Onderwijs
kwaliteitsbureau een eenmalige screening uit van de 
opleidingsmonitors met als doel een helder beeld te 
verkrijgen van de aanwezige kwaliteitscultuur en de reële 
verbetercapaciteit in alle UGentopleidingen. Voor elke 
UGent-opleiding wordt een borgingsbesluit uitgesproken 
(positief, positief met cruciale aandachtspunten, negatief) 
en wordt hierover publiek informatie gepubliceerd.

Met deze uitspraak beoogt het OKB niet de beoordeling 
van de inhoudelijke aspecten van opleidingen - deze wordt 
gewaarborgd door de externe blik - maar wel het vormen 
van een helder beeld van de aanwezige kwaliteitscultuur 
en de reële verbetercapaciteit. Het OKB voert via 
rechtstreekse toegang tot de monitors de screenings 
uit en neemt vervolgens de borgingsbesluiten. Gezien 
de schaalgrootte van de universiteit is dit een zeer 
uitgebreide oefening.

De samenstelling van het OKB werd in de Eigen Regie 
2.0 dan ook afgestemd op deze gewijzigde opdracht. 
Logischerwijs bestaat het OKB uit een complementair 
team van experts naar analogie van de samenstelling van 
panelleden van een externe visitatiecommissie. Om dit te 
bereiken werd het aantal leden van het OKB uitgebreid. 
Het aantal externe experts in het OKB werd uitgebreid van 
twee naar vier om ook in het OKB de externe blik sterker 
binnen te brengen en de mogelijkheid te creëren om bij de 
screening van alle opleidingen telkens minstens een extern 
expert intensief te betrekken. Het OKB werd ook uitgebreid 
met 1 extra AAP-lid (dus in totaal 2) en 2 ATP-leden. Op die 
manier wil het OKB meer gebruik maken van de expertise 
die bij het ATP zit met betrekking tot onderwijskwaliteitszorg 
en tegelijk haar screeningscapaciteit vergroten. Wat de 
interne UGent-leden betreft, wordt gestreefd naar een 
evenwichtige verdeling van experts die onafhankelijk 
van hun statuut kunnen meedenken en een besluit 
kunnen nemen naar kwaliteitsborging. De leden 
handelen niet als vertegenwoordigers van hun geleding of 
faculteit, maar als bewakende en sturende instantie van de 
instelling als geheel. De diversiteit aan statuten zorgt voor 
complementaire expertise.

In zijn huidige samenstelling bestaat het OKB uit de 
vicerector (tevens voorzitter), de directeur Onderwijs-
aangelegenheden, vier ZAP-leden, twee studenten, twee 
AAP-leden, twee ATP-leden en vier externe experts uit 
het	afnemend	veld	(profit	en	non-profit).	Meer	uitgebreide	
informatie is hier te vinden. 

Figuur 16: De structuren van de onderwijsbeleidsvoering en -uitvoeren en de kwaliteitszorg van de UGent 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/samenstelling-onderwijskwaliteitsbureau
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Screeningsprocedure door het OKB

 
Om de screening van meer dan honderd opleidingen/
monitors organisatorisch mogelijk te maken, wordt gewerkt 
met een screeningskalender waarbij elke maand 4 
opleidingsmonitors door het OKB worden gescreend. Deze 
4 opleidingen behoren bij voorkeur tot dezelfde faculteit, wat 
ervoor zorgt dat de gerelateerde facultaire monitor optimaal 
meegenomen kan worden bij de screening. Aan elke 
opleiding worden telkens drie ‘pre-screeners’ toegewezen 
die 4 weken de tijd krijgen om de monitor/opleiding grondig 
te screenen. Een week voor de vergadering van het OKB 
worden hun rapporten ter beschikking gesteld en wordt van 
alle OKB-leden verwacht de monitors met bijbehorende 
rapporten te bestuderen om voorbereid te zijn voor de 
bespreking. 

Het is de bedoeling dat de screening op uniforme wijze 
gebeurt, zodat alle opleidingen worden geanalyseerd 
volgens dezelfde screeningscriteria; dat ze een accuraat en 
genuanceerd beeld oplevert van de actuele kwaliteitscultuur 
in	een	opleiding;	dat	ze	op	een	vlotte	en	efficiënte	manier	
wordt uitgevoerd; en dat ze navolgbaar is. 

Om aan deze voorwaarden te voldoen wordt een vlot 
hanteerbaar sjabloon voorzien voor de leden van het OKB 
en werd het proces van screening, schriftelijke neerslag 
door de screeners, samenvatting, bespreking op het OKB, 
besluit en rapportering geautomatiseerd en gedigitaliseerd. 

Voor de start van de screeningsprocedure in juni 2021 
werden verschillende vergaderingen van het OKB 
gewijd aan het afstemmen van de screening en het 
optimaal en uniform toepassen van de screeningscriteria. 
Er werden proefscreenings georganiseerd met 
voorbeeldmonitors waarna besprekingen ervoor 
zorgden dat dit uiteindelijk resulteerde in een goede 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

Tijdens de screeningsprocedure worden voor elke monitor/
opleiding drie algemene domeinen/criteria afgetoetst. 
Deze zijn geïntegreerd in een digitaal sjabloon waarbij 
de screener ook meteen toegang heeft tot bijkomende 
informatie gerelateerd aan de opleiding (UGI data, 
verslagen van de opleidingscommissie, facultaire monitor, 
enz.). 

De volgende drie criteria worden afgetoetst: 

1.  Congruentie tussen de beschikbare data en 
de zelfevaluatie.   
Is het beeld dat de opleiding van zichzelf heeft 
en geeft (in o.a. de zelfevaluatie) in de monitor 
in overeenstemming met de beschikbare data uit 
(o.a.) UGI?

3.  De verankering van de externe blik op de 
opleiding.   
Bieden de acties die een opleiding opzet en/
of reeds heeft uitgevoerd in het kader van de 
verankering van de externe blik een garantie 
op een structurele, vakinhoudelijke check van 
(minstens) de opleidingscompetenties, het 
programma en de toetsing en het eindniveau 
door internationale peers en vertegenwoordigers 
van het werkveld?

3.  De kwaliteitscultuur in de opleiding.  
Op welke wijze is de opleiding in staat om knelpunten 
te detecteren en effectief te remediëren? Hoe 
performant is de opleidingscommissie, welke 
structurele processen zijn opgezet om een 
efficiënte	 opvolging	 van	 onderwijskwaliteitszorg	
te verzekeren en op welke manier worden 
belanghebbenden geïnformeerd over en 
betrokken bij het beleid? 

Borgingsbesluit

Op basis van de screening neemt het OKB een 
borgingsbesluit m.b.t. de onderwijskwaliteit en de 
kwaliteitscultuur in elke opleiding. 

Er zijn drie besluiten mogelijk:

1.  De basis(onderwijs)kwaliteit is gegarandeerd 
met vertrouwen in het beleidsvoerend 
vermogen: positief besluit.
Het OKB kan een advies formuleren om bepaalde 
verbeterpunten op te volgen en om, daaraan 
gekoppeld,	 deel	 te	 nemen	 aan	 specifieke	
initiatieven uit het ondersteuningsaanbod. De 
opleiding kan ook worden uitgenodigd om één of 
meerdere goede praktijken te delen met andere 
opleidingen/faculteiten. 

2.  De basis(onderwijs)kwaliteit is gegarandeerd 
maar er zijn cruciale werkpunten die 
opgevolgd dienen te worden: positief 
besluit, met de verplichting om een gericht 
coachingstraject te doorlopen in functie 
van de werkpunten, met driemaandelijkse 
rapportering aan het OKB. Meer toelichting bij 
het gericht coachingstraject is hier te vinden.  
Het OKB formuleert deze cruciale werkpunten en 
de acties die binnen het coachingstraject worden 
verwacht. Het staat de opleiding vrij om daarnaast 
ook gebruik te maken van alle andere initiatieven 
uit het ondersteuningsaanbod voor opleidingen.

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/bijlage-8_screeningsprocedure-van-de-monitors-door-het-onderwijskwaliteitsbureau.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/bijlage-9_gericht-coaching-traject.pdf
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3.  De basis(onderwijs)kwaliteit van de opleiding 
is niet gegarandeerd: negatief besluit met 
dwingende maatregelen, en indien nodig 
bevriezen of stopzetten van de opleiding. 

Het	 OKB	 laat	 het	 borgingsbesluit	 flankeren	 door	 een	
syntheserapport waarin het sterktes en werkpunten 
m.b.t kwaliteitszorg en aanbevelingen meegeeft aan de 
opleiding. De opleiding kan inspiratie putten uit zowel 
het ondersteuningsaanbod op UGent Training- en 
OntwikkelingsPlatform (UTOP) als op de onderwijstips om 
met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Daarnaast 
verzoekt het Onderwijskwaliteitsbureau om binnen de termijn 
van twee maanden de publieke informatie te reviseren en 
aan te passen indien nodig. 

Antwoord op een mail van het OKB met het 
resultaat van de screening van een opleiding 
(december 2021): “Als voorzitter van de opleiding 
dank ik u voor het vertrouwen in onze opleiding 
en vooral ook voor de nuttige suggesties en 
aanbevelingen. Die zullen op de eerstkomende OC-
vergadering besproken worden en in het werkplan 

worden opgenomen.”

Als het OKB een oordeel velt dat aanleiding zou geven 
tot een positief besluit met verplicht coachingstraject 
of tot een negatief besluit, wordt altijd een bijkomend 
overleg gepland met de opleidingsverantwoordelijken en 
de onderwijsverantwoordelijken van de faculteit om het 
oordeel toe te lichten en te bespreken. Meer informatie 
over deze wederwoordprocedure is hier te vinden. Tegen 
een negatief borgingsbesluit kan een opleiding ook in 
beroep gaan. Meer informatie over deze procedure is hier 
te vinden. 

3.2.3.  Specifieke procedures voor  
kwaliteitsborging 

 
Externe accreditatie van opleidingen 

Een aantal faculteiten/opleidingen binnen de UGent 
kiezen ervoor om ook te blijven participeren in externe 
accreditatieprocedures. Deze keuze wordt o.a. ingegeven 
door het prestige van de corresponderende evaluatie-
organisaties en de internationale bekendheid en impact 
van	hun	accreditaties.	Meer	specifiek	gaat	het	hier	over	de	
volgende faculteiten/opleidingen:

•  •  Faculteit Economie en Bedrijfskunde: de 
accreditatieprocedure door de Association 
to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) voor alle opleidingen loopt op heden. 
Daarnaast doorliepen de bachelor en master in de 
Bestuurskunde en het publiek management in 2017  
een accreditatie van de European Association for 
Public Administration Accreditation (EAPAA) en 
van de Amerikaanse International Commission on 
Accreditation of Public Administration Education 
and Training (ICAPA).

•  •  De faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur verkreeg in 2016 voor de opleidingen 
Burgerlijk ingenieur een accreditatie door de 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) en 
doorloopt in 2022 een tweede accreditatieronde 
voor het verwerven van het EUR-ACE label.

•  •  De bachelor- en masteropleidingen Dier-
geneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde 
werden in 2013 geaccrediteerd door de European 
Association of Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE). In 2023 volgt een nieuwe 
procedure. Deze accreditatie biedt de garantie dat 
de opleiding aan de Europese Directieve 2005/36 
over	 de	 beroepskwalificaties	 voldoet	 en	 is	 een	
vereiste voor  het uitoefenen van het beroep door 
de afgestudeerden. 

•  •  Deze externe accreditaties kunnen in de 
Eigen Regie ingezet worden in het kader 
van de internationale benchmark en voor de 
programmatoets bij de externe blik.

Internationale opleidingen

Voor internationale opleidingen die gezamenlijk met 
één of meerdere instellingen in andere landen worden 
aangeboden en die leiden tot een gezamenlijk of meerdere 
nationale diploma’s, gaat de voorkeur uit naar de ‘European 
Approach for Quality Assurance of Joint Programmes’ die 
in mei 2015 door de ministers van de Europese Hoger 
onderwijsruimte is aangenomen. 

Deze Europese aanpak bestaat uit één kader met de 
standaarden en werkwijze voor de beoordeling van 
internationale gezamenlijke opleidingen. Met behulp van 
dit kader kunnen alle kwaliteitszorgorganisaties die in 
het Europese Register zijn opgenomen beoordelingen 
van gezamenlijke opleidingen uitvoeren. Meer informatie 
over de aanpak van deze ‘European Approach’ binnen de 
UGent is hier te vinden. 

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijsondersteuningsaanbod-aan-de-ugent/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijsondersteuningsaanbod-aan-de-ugent/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/2021-08-25-schrijfwijzer-publieke-info.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/wederwoordprocedure-onderwijskwaliteitsbureau.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/beroepsprocedure-tegen-een-negatief-borgingsbesluit-def.pdf
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteitszorg/bijlage-15_european-approach-for-quality-assurance-of-joint-programmes-op-maat-van-de-eigen-regie-2-0.pdf
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Binnen de Eigen Regie wordt de European Approach 
ingezet voor alle internationale opleidingen, ook de reeds 
extern geaccrediteerde. De opleidingen worden om de 6 
jaar extern via de European Approach geëvalueerd en in 
de tussenperiode is een follow up voorzien. 

 
Kwaliteitsborging voor activiteiten levenslang leren 

De Eigen Regie 2.0 wordt toegepast voor alle bachelor-, 
master-, master-na-masteropleidingen en voor schakel- en 
voorbereidingsprogramma’s. 

Voor activiteiten in het kader van levenslang leren zoals 
postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen en micro-
credentials waar tevens een evaluatie aan gekoppeld is en 
de	deelnemers	een	certificaat	 van	de	UGent	ontvangen,	
wordt een andere, iets lichtere kwaliteitsborgingsprocedure 
gevolgd. Meer informatie is hier te vinden.

3.2.4. Publieke informatie  

 
Van elke opleiding, ook van de internationale opleidingen, 
wordt	verwacht	dat	ze	verantwoording	aflegt	t.a.v.	het	bredere	
publiek over de borging van de eigen opleidingskwaliteit. 
Tevens wordt van alle hogeronderwijsinstellingen verwacht 
dat ze alle zinvolle informatie over de opleiding, het 
programma,	het	profiel,	…	publiek	toegankelijk	maken.	Dit	
is de ‘publieke informatie’ van de opleiding. 

Nadat het OKB een borgingsbesluit heeft geformuleerd, 
wordt aan de faculteit gevraagd om in samenwerking met 
de desbetreffende opleiding een geactualiseerde versie 
van de publieke informatie m.b.t. kwaliteitszorg uit 
te werken en deze in de monitor van de opleiding op te 
nemen. Dit voorstel bevat een beknopt overzicht van de 
voornaamste sterktes en knelpunten en daarnaast 
ook een haalbare timing waarbinnen de opleiding de 
knelpunten wil wegwerken. Dit overzicht kan, samen met 
het borgingsbesluit door het brede publiek geconsulteerd 
worden op een aparte webpagina rond onderwijsbeleid 
en kwaliteitszorg op de UGent-website. Vanuit 
deze webpagina wordt ook een link voorzien naar de 
‘studiekiezer’. 

Het integreren van informatie over de opleidingskwaliteit 
in de studiekiezer zorgt ervoor dat toekomstige studenten 
en hun ouders, maar ook externen die interesse hebben 
in een bepaalde opleiding, alle publieke informatie over 
deze opleiding (inhoud, voor wie, structuur, arbeidsmarkt, 
programma, alle informatie die kan bijdragen aan een 
goede		oriëntering,	…)		inclusief deze over de kwaliteit 
van de opleiding samen kunnen lezen. Daarnaast verwijst 

de UGent-website ook naar de site van de overheid 
‘Opleiding in Cijfers’. 

3.2.5.  Resultaat peerleerbezoeken  
en screeningsprocedure op  
opleidingsniveau  

 
In de periode 20152019 werden op opleidingsniveau peer
leerbezoeken georganiseerd (Eigen Regie 1.0). In deze 
periode kregen 34 opleidingen een peer-leerbezoek. Er 
waren 26 opleidingen die een positief borgingsbesluit 
kregen. Voor 8 opleidingen oordeelde het OKB dat ze een 
positief borgingsbesluit met ernstige aandachtspunten 
kregen. Voor 6 van deze opleidingen werd geoordeeld dat 
dit betekende dat er een verkorte cyclus van 3 jaar zou 
worden ingesteld, zodat na 3 jaar kon worden geëvalueerd 
of deze opleidingen de aandachtspunten voldoende 
hadden weggewerkt. Voor 2 opleidingen besliste het 
OKB voor een strikte driemaandelijkse opvolging van het 
verbeterplan in nauwe samenwerking met de betrokken 
faculteit. Voor 1 van deze opleidingen werd ook een 
negatief borgingsbesluit gegeven voor een van de 
afstudeerrichtingen, die onmiddellijk bevroren werd voor 
nieuwe inschrijvingen. Dit laatste gebeurde na een gesprek 
en in consensus met de betrokken faculteit. 

Vanaf september 2021 startte het OKB met het screenen 
van de opleidingsmonitors (Eigen Regie 2.0). Het is de 
bedoeling om van 2021 tot 2023 alle 103 monitors te 
screenen. Alle opleidingen krijgen in deze periode een 
borgingsbesluit, zodat vanaf 2024 overgegaan kan worden 
naar de Eigen Regie 3.0. Van september 2021 tot juni 
2022 werden reeds 41 monitors gescreend. Voor 36 
monitors nam het OKB een positief borgingsbesluit, voor 
4 monitors oordeelde het OKB dat een positief besluit met 
verplicht coachingstraject noodzakelijk was. Eén monitor 
werd als onontvankelijk bevonden en kreeg een nieuwe 
plaats in de screeningskalender. 

Intussen werden ook de opleidingen die in de 
Eigen Regie 1.0 een borgingsbesluit met ernstige 
aandachtspunten kregen verder opgevolgd. Bij 2 
van deze opleidingen werd een positief borgingsbesluit 
met een verplicht coachingstraject ingesteld. Voor deze 
opleidingen had het OKB onvoldoende vertrouwen in de 
verbetercapaciteit. Deze opleidingen worden op dit moment 
nog steeds nauwgezet opgevolgd en gecoacht. Bij de 
overige opleidingen oordeelde het OKB dat er voldoende 
vertrouwen gesteld kan worden in de verbetercapaciteit. 
Deze opleidingen zijn intussen gewoon opgenomen in de 
systematiek van de screening van de monitors. 

https://www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren/kwaliteitszorg-aanbod-lll.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteit-van-de-opleidingen.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/kwaliteit-van-de-opleidingen.htm
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/?T=&L=&I=110114&tchk=1647959715404
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Het is belangrijk te beseffen dat de Eigen Regie 2.0 nog 
een vrij jong systeem is dat nog zijn volle implementatie 
in de instelling moet kennen. Op dit moment is er een 
proces lopende waarbij de gedragenheid van het systeem 
binnen alle opleidingen nog verder moet groeien en er nog 
grote verschillen vastgesteld worden in de mate waarin 
opleidingen dit reeds ten volle implementeren in de werking 
van hun opleidingscommissie. Sommige opleidingen 
hebben het nog moeilijk om de meerwaarde van de monitor 
te begrijpen, en zijn van mening dat dit niet de ‘echte’ 
kwaliteit van de opleiding weergeeft. Opleidingen zullen 
verder ondersteund (moeten) worden om eigenaarschap 
op te nemen voor de realisatie van een permanente 
kwaliteitscultuur en dit ook navolgbaar te maken in de 
monitor. We hopen dat op die manier het systeem niet 
als administratieve overlast wordt gezien, maar als een 
werkinstrument en hulpmiddel om het verbeterbeleid en de 
kwaliteitscultuur vorm te geven. 

3.2.6. Systeembrede analyse  

 
Het decreet onderwijskwaliteitszorg (2018) voorziet 
dat elke instelling tussen 2020 en 2026 deelneemt 
aan twee systeembrede analyses. Het doel is dat 
instellingen goede praktijken rond onderwijsbeleid en 
opleidingskwaliteit delen met elkaar. De UGent koos 
voor (1) curriculumontwikkeling / future proof curricula 
(2023-2024) en learning outcomes / 21st century skills 
(2025-2026). Deze keuze werd ingegeven door de 
toekomstvisie op het onderwijs aan de UGent waarbij de 
focus	ligt	op	onderwijs	dat	wendbaar	en	flexibel	inspeelt	
op ontwikkelingen in de (toekomstige) samenleving, 
het vorm geven  van de future-proof curricula, de 
balans tussen generieke en onderzoeksgebaseerde 
domeinspecifieke	 leerresultaten,	 en	 de	 afstemming	 op	
werk- en evaluatievormen. 

CASUS 
Coachingstraject van een opleiding

Een peerleercommissie bezocht de opleiding in april 2018 en maakte haar rapport en aanbevelingen over aan 
het Onderwijskwaliteitsbureau. Deze legde de opleiding een gericht coachingstraject op. 

De opleiding kenmerkte zich door een sterke verwevenheid van klinisch en academisch onderwijs, wat zorgde 
voor de nodige infrastructurele, organisatorische en inhoudelijke uitdagingen. Dit alles zorgde ervoor dat het 
onderwijs van deze opleiding uitermate complex was en er geworsteld werd met aanslepende knelpunten. 

De facultaire dienst onderwijsondersteuning nam samen met het bestuur van de faculteit het voortouw bij 
het coachingstraject en startte individuele gesprekken met alle betrokkenen van de opleiding, inclusief de 
studentengeleding. Vervolgens werd een kwaliteitsverbeterplan opgesteld, waarin verschillende werven met 
bijbehorende	verbeteracties	werden	gedefinieerd.	De	verantwoordelijkheden	werden	verdeeld	over	de	brede	
groep van lesgevers, die systematisch terugkoppelden in de opleidingscommissie. Dit zorgde ervoor dat het 
coachingstraject op een brede gedragenheid kon rekenen en als een gedeelde verantwoordelijkheid werd 
beschouwd. 

De faculteit nam hier een ondersteunende rol op - door het ter beschikking stellen van middelen, good practi-
ces,	werkdocumenten,	…	-	maar	fungeerde	ook	als	procesbewaker	en	gaf	in	co-creatie	met	de	opleiding	het	
coachingstraject vorm. Net zoals de verantwoordelijken van de werven aan de opleidingscommissie terugkop-
pelden, rapporteerde de faculteit op haar beurt maandelijks aan het Onderwijskwaliteitsbureau. 

Na een intensief traject van co-creatie tussen opleiding en faculteit, stelde het Onderwijskwaliteitsbureau in 
2020 vast dat de opleiding de aanbevelingen ter harte had genomen, het merendeel van de knelpunten was 
succesvol geremedieerd. Aan de opleiding werd vervolgens opnieuw het vertrouwen gegeven om de onder-
wijskwaliteit autonoom te realiseren. 



46

3.3.  De toekomst met de Eigen Regie  
3.0 (vanaf 2024): een volwaardige 
continue kwaliteitscultuur

 
De fase van de Eigen Regie 2.0 vormt een noodzakelijke 
stap naar een volgende fase waarin het onderwijs(beleid) 
en de kwaliteitszorgprocessen uitgebouwd worden binnen 
een volwaardige onderwijskwaliteitscultuur. 

In de periode 2020-2024 wordt via het bevorderen van een 
systematische	kritische	reflectie	rond	de	doelstellingen	 in	
de monitors en via ondersteuningsinitiatieven vanuit de 
Directie Onderwijsaangelegenheden het beleidsvoerend 
vermogen van opleidingen en faculteiten 
aangescherpt. Zoals hierboven reeds aangehaald bij het 
Jaarlijks Kwaliteitsoverleg, spelen faculteiten nu reeds 
een belangrijke rol in het opvolgen van het onderwijs in hun 
opleidingen: het is de bedoeling dat deze rol wordt versterkt 
zodat zij gradueel evolueren naar zelfsturende entiteiten 
die een eerstelijnsrol opnemen m.b.t. de continue 
monitoring en bijsturing van de onderwijskwaliteit. In 
deze context wordt de Directie Onderwijsaangelegenheden 
een partner die vanuit de ‘tweede lijn’ ondersteuning biedt 
aan opleidingen en faculteiten. 

Vanaf eind 2024 zal ook het OKB zijn opdracht uitvoeren 
via processen en procedures die een continue monitoring 

van de onderwijskwaliteit mogelijk maken, bv. door het 
uitvoeren van steekproeven in de monitors en niet meer 
door het screenen via een cyclische kalender, waardoor de 
vinger aan de pols gehouden kan worden van de kwaliteit 
van de UGent-opleidingen. Speciale aandacht zal door het 
OKB worden besteed aan de voortgang van de actieplannen 
zodat kan worden gegarandeerd dat aandachtspunten 
in opleidingen ook echt worden aangepakt en opgelost. 
Deze omschakeling naar continue monitoring op 
basis van steekproeven en oranje of rode lichten 
(risicomanagement) zal enkel mogelijk zijn dankzij alle 
tools die op dat moment volledig operationeel zullen zijn: 
de opleidingsmonitors en facultaire monitors, de volledige 
integratie van UGI in de monitors, de integratie van alle 
monitoring gegevens in UGI, het volledig uitgebouwde 
ondersteuninings- en professionaliseringsbeleid voor 
lesgevers, opleidingen en faculteiten, en de volledige 
digitalisering en automatisering van deze processen in 
de achtergrond waardoor opleidingen en faculteiten geen 
extra inspanningen meer moeten doen in functie van 
kwaliteitscontrole. Het zal belangrijk zijn om binnen de 
Eigen Regie 3.0 ook verder te focussen op het verminderen 
van de werklast voor de opleidingen, lesgevers en 
onderwijsondersteuners. 
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HOOFDSTUK 3 
Sterktes en aandachtspunten  

STERKTES 

 
 
•  Op basis van een lang participatief traject met faculteiten, opleidingen en een externe benchmark werd 

de Eigen Regie 2.0 ontwikkeld waarbij ten volle wordt ingezet op de kwaliteitscultuur. Dit systeem geeft 
vertrouwen	aan	faculteiten	en	opleidingen,	is	gebaseerd	op	monitoring	en	zelfreflectie,	en	zorgt	ervoor	dat	
de opleiding geen extra inspanningen moet doen om op bepaalde momenten rapporten op te leveren of 
bezoeken te organiseren. De resultaten van de eerste groep gescreende opleidingen toont aan dat het 
systeem werkt, de kwaliteitscultuur breed heerst, en aandachtspunten voldoende naar boven komen zodat 
gepaste coaching voorzien kan worden. 

•  Met de Eigen Regie 2.0 werd de basis gelegd om in de toekomst nog meer in te zetten op vertrouwen en 
autonomie. De opleidingen en faculteiten kijken uit naar de Eigen Regie 3.0, waarbij de kwaliteitsborging 
in de achtergrond gebeurt, op basis van een kwaliteitscultuur die voldoende zichtbaar is op basis van de 
beschikbare tools. Dankzij het bestuurlijk vermogen van faculteiten kan overgegaan worden van controle naar 
vertrouwen en ondersteuning.  

•  Het Jaarlijks Kwaliteitsoverleg is een performant systeem van kwaliteitsbewaking en toonde in de afgelopen 
jaren reeds zijn doelmatigheid. Het Jaarlijks Kwaliteitsoverleg zal in de toekomst het facultair onderwijsbeleid, 
de operationele doelstellingen, de acties en het verbeterbeleid binnen de faculteit/opleiding systematisch blijven 
opvolgen vanuit een basishouding van wederzijds vertrouwen en partnerschap. 

•  De werkzaamheid van het verplicht coachingstraject heeft zich in het afgelopen jaar reeds bewezen in 
verschillende casussen. Het verplicht coachingstraject blijkt een krachtiger middel om bezorgdheden omtrent 
onderwijskwaliteit te remediëren in vergelijking met het systeem van peer-leerbezoeken, waarbij opleidingen 
zelf aan de slag moesten gaan met aandachtspunten wat niet altijd leidde tot bevredigende oplossingen. Het 
coachingstraject zet sterk in op de professionalisering van de leden van de opleidingscommissie en zorgt voor 
een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit. 

•  De instellingsreviewcommissie uit 2016 adviseerde om studenten verder te betrekken bij positieve en 
verbeterpunten van de opleiding. Dit werd intussen vorm gegeven in de studentenreflectie. De screening van 
de	eerste	groep	opleidingen	door	het	OKB	toonde	het	nut	en	belang	van	deze		studentenreflectie	reeds	duidelijk	
aan.	Deze	reflectie	brengt	een	uniek	verdiepend	perspectief	binnen	en	geeft	de	studenten	een	extra	stem.	

•  Het proces van screening van de monitors door de leden van het OKB loopt goed, het OKB is een performant 
orgaan. Er is een grote eensgezindheid rond beoordeling en aanbevelingen. De samenstelling van het OKB 
zorgt voor complementaire expertise en multiperspectivisme. De externe OKB leden brengen een grote 
meerwaarde binnen. De koppeling tussen de monitor, de UGI data, het kwaliteitsverbeterplan en de verslagen 
van de opleidingscommissie biedt een zeer goed zicht op het functioneren van een opleiding. 

•  Dankzij	de	real-time	koppeling	van	de	specifieke	opleidingsdata	uit	UGI	in	elke	monitor	kunnen		opleidingen	hun	
eigen werkpunten en verbeterpunten beter dan vroeger identificeren en hier adequate verbeteracties aan 
koppelen. Uit de screening blijkt een grote overeenstemming tussen de zelfevaluatie van de opleidingen van de 
operationele doelstellingen en de beschikbare data.  Het kwaliteitsverbeterplan zorgt ervoor dat er op voldoende 
concrete manier nagedacht wordt over timing, verantwoordelijken, acties en planning voor deze verbeteracties. 
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AANDACHTSPUNTEN

 
 
•  Met de overgang van de externe visitaties naar de Eigen Regie is de continue aandacht voor kwaliteitszorg 

binnen de opleidingen gestaag gegroeid. De voorbije jaren werd immers de omslag gemaakt van een cy-
clische zesjaarlijkse controle naar een permanente kwaliteitscultuur. Het opstarten van de Eigen Regie 2.0 
in 2020, in volle corona pandemie, heeft bovendien een zware opstartkost gevergd van opleidingen en 
faculteiten omdat zowel het stabiele gedeelte (de Plan’s en de Do’s) als het dynamische gedeelte (Checks en 
Acts) beschreven moest worden in de monitors na bespreking en validatie. Het zal belangrijk zijn dat opleidin-
gen gemotiveerd blijven om (minstens) jaarlijks de check te doen van de doelstellingen en het verbeterplan 
bij te sturen. 

•  Door een groep opleidingen en lesgevers wordt de werklast en planlast die verbonden is met de Eigen Regie 
2.0	nog	als	te	hoog	gepercipieerd.		Het	invullen	van	de	monitor	en	de	zelfreflectie	die	hierbij	wordt	verwacht,	
worden als een louter administratieve oefening beschouwd met weinig meerwaarde voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Het zal belangrijk zijn om hieraan voldoende aandacht te besteden en het gesprek met deze opleidin-
gen en lesgevers te blijven aangaan om deze werklast zoveel mogelijk te reduceren en binnen dit proces deze 
elementen over te houden die de kwaliteit van het onderwijs werkelijk ten goede komen. 

•  Opleidingen en faculteiten geven aan dat het beschikken over veel data vanuit verschillende perspectieven die 
regelmatig wordt geüpdatet in de eigen monitor overweldigend kan overkomen en hun soms het gevoel geeft 
dat	er	voortdurend	gereflecteerd	moet	worden.	Het	zal	belangrijk	zijn	om	aan	verwachtingsmanagement	te	doen	
en	hun	duidelijk	te	maken	dat	een	jaarlijkse	reflectie	op	eventuele	wijzigingen	die	zich	hebben	voorgedaan	in	
de check van de doelstellingen een goede manier van werken is. Het is ook belangrijk om niet te lang te blijven 
stilstaan bij de analyse van de data, maar vooral in te zetten op de daaraan gekoppelde verbeteracties is, 
waarbij opleidingen en faculteiten ook de autonomie hebben om de prioriteiten in hun eigen verbeteracties zelf 
te bepalen. Het blijft tevens belangrijk om te blijven inzetten op het nog performanter maken van alle digitale 
informatiesystemen om zo de administratieve overlast zo veel mogelijk te vermijden. 

•  Het internaliseren van het belang van de externe blik binnen de context van de Eigen Regie 2.0 en 3.0 en het 
inbouwen hiervan in de systematiek van de werking van een opleiding, eerder dan dit te beschouwen als een 
extern opgelegde verplichting die vooral meer werklast genereert, zal nog verdere aandacht, tijd en begeleiding 
vergen.  

•  De ervaring leert dat binnen een context van vertrouwen de kwaliteitscultuur in een opleiding toch vrij sterk 
afhangt van de slagkracht en het beleidsvoerend vermogen van een opleidingscommissie en van de voor
zitter van deze commissie. Daarnaast is ook de rol van het facultair bestuur met daarin de onderwijsdirecteur 
van de faculteit, de steun van de vakgroepen die lesgevers voordragen voor de opleidingsonderdelen, en de 
beleidsmatige ondersteuning die in de opleiding of faculteit aanwezig is cruciaal voor het goed laten werken 
van een opleiding. Met het nieuwe ZAP-loopbaan model is er meer waardering en autonomie voor ZAP-leden 
die onderwijsbeleidsfuncties invullen. Inzet voor onderwijs en onderwijsbeleid heeft, zoals vroeger wel het geval 
was, geen negatieve effecten meer op mogelijke bevorderingskansen (in het kader van de reguliere of de fast 
track-bevorderingen). Het blijft belangrijk dat voldoende ZAP-leden zich hiervoor engageren, wat niet vanzelf-
sprekend is. Onderwijsbeleidsfuncties brengen immers enerzijds een grote impact, verantwoordelijkheid en 
voldoening met zich mee, maar anderzijds genereren ze ook een hoge werkdruk. Volgehouden erkenning en 
waardering van diegenen die deze functies uitstekend invullen, samen met voldoende facultaire en centrale 
ondersteuning, begeleiding en professionalisering is een belangrijk aandachtspunt.

•  Binnen de Eigen Regie 2.0 is de omvang van de werkzaamheden voor het OKB aanzienlijk toegenomen. De 
screening van de meer dan 100 opleidingsmonitors en de opvolging van het syntheseverslag, de borgingsbe-
sluiten, en de publieke informatie zorgt voor een aanhoudende werkdruk. Het is een aandachtspunt om deze 
beheersbaar te houden. 
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Hieronder volgt een illustratie van acties die opleidingen ondernemen om ervoor te zorgen dat de operationele doelstellingen 
bereikt worden. Dit deel gaat dus dieper in op de operationele aspecten van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg. 
Er	werd	gekozen	om	deze	illustratie	specifiek	te	schrijven	vanuit	het	perspectief van de opleiding, het niveau bij uitstek 
waarop het onderwijs concreet vormgegeven wordt. 

Deze illustratie volgt de structuur van de opleidingsmonitor. De resultaten van de zelfevaluatie (Check van de 
doelstellingen) van de 103 opleidingsmonitors worden synthetiserend en universiteitsbreed samengebracht. Per hoofdstuk 
van de monitor worden telkens eerst de operationele doelstellingen vermeld. Voor elke operationele doelstelling wordt 
in geaggregeerde vorm weergegeven hoe alle UGent-opleidingen samen in hun opleidingsmonitors inschatten in welke 
mate ze deze doelstellingen realiseren (blauw, groen, geel, rood). Dit is geen objectieve analyse maar wel het resultaat 
van	de	zelfreflectie	(Check)	die	elke	opleiding	jaarlijks	uitvoert	op	basis	van	o.a.	de	indicatoren	uit	de	360°	monitoring.	De	
percentages die hieronder per doelstelling worden gegeven zijn dus geaggregeerde percentages per doelstelling over alle 
opleidingen heen. Deze gegevens zijn ook terug te vinden in UGI. De foto van de onderstaande data werd gemaakt in 
februari 2022. 

Vervolgens gaan we kort in op alle activiteiten en acties die opleidingen ondernemen om deze doelstellingen te realiseren 
(Do). Omwille van de uitgebreide informatie die hiervoor reeds voorhanden is in het kwaliteitshandboek opleidingsmonitor 
en onderwijstips.ugent.be zal hier vooral naar onderliggende informatie worden verwezen, eerder dan deze te beschrijven. 
Er wordt ook kort stilgestaan bij de facultaire en/of centrale acties die dit kunnen ondersteunen. We geven per onderdeel 
exemplarisch enkele voorbeelden die inzicht geven in onderliggende kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 

Opleidingsmonitor DEEL 1: Onderwijsvisie en beleid van de opleiding

DEEL 1 van de opleidingsmonitor behelst de inhoud van de opleiding. Er wordt door de opleiding achtereenvolgens nagegaan 
of de opleiding beschikt over een missie en visie die aansluit bij die van de UGent, of die missie en visie adequaat vertaald 
zijn in opleidingscompetenties (OLR’s) of die opleidingscompetenties terug te vinden zijn in het programma en tenslotte of 
die opleidingscompetenties op een valide manier getoetst worden.

 
Visie en leerresultaten van de opleiding

Opleidingsdoelstelling

De	opleiding	heeft	een	duidelijke	en	gedragen	missie	en	visie	waaruit	de	eigenheid	en	het	profiel	van	de	
opleiding blijkt. De missie en de visie sluiten aan bij de missie, visie en de strategische onderwijsdoel-
stellingen van UGent. 

28% 69% 3% 0%

De opleiding beschikt over een actuele set opleidingscompetenties (OLR’s) die een vertaling zijn van 
de	missie	en	de	visie,	de	strategische	keuzes,	de	eigenheid	en	profilering	van	de	opleiding,	en	van	het	
UGent-competentiemodel. Ze vormen een helder en coherent geheel. 

28% 67% 5% 0%

TER ILLUSTRATIE 
Hoe opleidingen het onderwijsbeleid en de  

kwaliteitscultuur vorm geven 

https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/kwaliteitshandboek-opleidingsmonitor/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/
https://sharepoint.ugent.be/sites/ugi/SitePages/UGI%20Onthaal.aspx
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De opleidingscompetenties (OLR’s) beantwoorden qua niveau, inhoud en oriëntatie aan de eisen van 
de	 niveaudescriptoren	 van	 de	 Vlaamse	 Kwalificatiestructuur	 (VKS)	 en	 de	 bestaande	 domeinspecifieke	
leerresultaten (DLR’s). Verder beantwoorden ze aan de bestaande en bereiden ze voor op toekomstige 
beroepsprofielen	en	bovendien	worden	ze	internationaal	afgetoetst.	

17% 71% 12% 0%

De opleidingscompetenties (OLR’s) zijn gedragen en bekend bij alle stakeholders van de opleiding. 7% 59% 34% 0%

Acties om de doelstellingen te bereiken: 

• Missie	en	visie,	strategische	keuzes,	eigenheid	en	profilering	van	de	opleiding	worden	omgezet	in	opleidingsspecifieke	
• leerresultaten (OLR)/ opleidingscompetenties.
• De	OLR’s	worden	gekoppeld	aan	het	UGent-competentiemodel	en/of	een	beroepsspecifiek	competentiemodel.
• De OLR’s worden minstens bij programmahervormingen geëvalueerd vanuit de externe blik via o.a. de programmatoets.
• De OLR’s worden via de website ‘Studiekiezer’,	studie-	en	infodagen,	nieuwsbrief,	…	bekend	gemaakt.

De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

• 97% heeft een gedragen missie en visie en 95% vindt de OLR’s actueel en coherent.  
•  88% vindt dat de OLR’s voldoende internationaal en qua niveau werden afgetoetst; iets meer dan 10% vindt de 

internationale aftoetsing een werkpunt. 
• De bekendmaking van de OLR’s bij de stakeholders kan beter; voor 34% van de opleidingen is dit een werkpunt. 

 

Programma  

Opleidingsdoelstelling

Het programma concretiseert de opleidingscompetenties (OLR’s) adequaat. De opleiding streeft die 
opleidingscompetenties in meerdere opleidingsonderdelen na (competentiematrix). 

17% 69% 13% 1%

Het programma is logisch opgebouwd volgens het principe van ‘constructive alignment’. Het vormt een 
samenhangend geheel (bijv. via leerlijnen), waarbij de lesgevers de verschillende opleidingsonderdelen 
zowel horizontaal als verticaal op elkaar afstemmen. De opleiding zorgt daarbij ook voor een goede 
afstemming over de planning, deadlines en werklast voor studenten. 

19% 66% 15% 0%

Het programma is erop gericht dat studenten het beoogde eindniveau (zoals geformuleerd in de OLR’s) 
kunnen bereiken. Zo kunnen studenten optimaal doorstromen naar een vervolgopleiding of naar het 
werkveld. 

31% 61% 8% 0%

De opleiding gebruikt een gevarieerde set van didactische werkvormen die aantoonbaar aansluiten bij de 
opleidingscompetenties (OLR’s). 

27% 69% 3% 1%

De opleiding integreert activerende werkvormen in het programma waarbij studenten aantoonbaar 
verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leerproces. 

26% 62% 12% 0%

De	opleiding	voert	een	transparant	en	efficiënt	masterproefbeleid	dat	garandeert	dat	elke	student	(a)	de	
kans krijgt om een kwalitatief hoogstaande masterproef te maken die aansluit bij het programma, en (b) 
adequaat wordt begeleid. 

25% 62% 13% 0%

De	opleiding	voert	een	transparant	en	efficiënt	stagebeleid	dat	garandeert	dat	elke	student	 (a)	de	kans	
krijgt om een kwalitatief hoogstaande stage te lopen die aansluit bij het programma en (b) adequaat wordt 
begeleid. 

16% 74% 10% 0%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

• De OLR’s worden geconcretiseerd in het programma met constructive alignment als leidend principe.
•  In de digitale competentiematrix geven lesgevers aan hoe de leerresultaten van hun opleidingsonderdeel bijdragen 

aan de OLR’s.

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/opleidingscompetenties-formuleren/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/het-ugent-competentiemodel/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/opleidingsonderdeel-samenstellen/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/vertaling-van-de-olrs-naar-het-programma/
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•  Speciale aandacht wordt besteed aan activerende en motiverende werkvormen. Sinds 2018 werd in het kader van de 
Universiteitsbrede Beleidskeuzes (UBK) sterk ingezet op activerend leren met het ACTIVOproject. Dit project kwam 
tot stand na overleg met alle stakeholders en is een voorbeeld van hoe de overleg- en debatcultuur aan de UGent 
leeft. Een team van in totaal 10 centrale ACTIVO-medewerkers en facultaire ACTIVO-antennes zorgden sindsdien 
voor het versnellen van activerend onderwijs op opleidingsniveau.

•  De masterproef is het sluitstuk van elke masteropleiding waarbij de integratie tussen onderwijs en onderzoek, het 
realiseren van het eindniveau, en het kritisch, creatief en wetenschappelijk denken centraal staan.

•  De meeste opleidingen kiezen ervoor om studenten via stage of community service learning (CSL)-activiteiten reeds 
te laten kennismaken met een authentieke leer- en werkomgeving.

De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  85% tot 97% van de opleidingen is van oordeel is dat de doelstelling gerelateerd aan hun programma goed tot zeer 
goed worden bereikt.

•  10% tot 15% van de opleidingen wil meer aandacht besteden aan de planning van deadlines en werklast van de 
opleiding; de competentiematrix; de begeleiding van en duidelijke richtlijnen voor de masterproef en stage, en het 
integreren van activerende werkvormen.

Hierna volgen, bij wijze van voorbeeld, twee van de onderliggende indicatoren:

Figuur 17: items van de masterproefbevraging UGent-breed 

Figuur 18: items van de alumnibevraging UGent-breed

https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/diverse-werkvormen/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/ubk.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/activerend-onderwijs-project/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/werkvormen-en-activerend-leren/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/masterproef-in-opleiding/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/stage-vormgeven/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/community-service-learning-de-verbinding-tussen-st/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/authentieke-context/
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Toetsing  en eindniveau

Opleidingsdoelstelling

De opleiding beschikt over een gedragen en actuele toetsvisie die in overeenstemming is met het 
toetsconcept, het toetsmodel, en de 17 toetsprincipes van de UGent, en desbetreffend de facultaire 
toetsvisie. De opleiding kan daarbij eigen accenten leggen. 

16% 73% 11% 0%

De evaluatievormen zijn gevarieerd en afgestemd op het leerproces en de gebruikte werkvormen. De 
opleiding voorziet waar nodig in tussentijdse feedback en/of integreert andere activerende evaluatievormen 
Doorheen de opleiding worden de verschillende opleidingscompetenties (OLR’s) in meerdere 
opleidingsonderdelen getoetst (competentiematrix). 

14% 67% 18% 1%

De opleiding borgt de kwaliteit van de toetsing tot op het niveau van de individuele opleidingsonderdelen. 
De opleiding ziet er dus op toe dat de lesgevers duidelijke criteria hanteren om de diverse werkvormen te 
evalueren en van feedback te voorzien. Verder zorgt de opleiding ervoor dat lesgevers het vierogenprincipe 
toepassen om examens en opdrachten op te stellen. 

13% 64% 23% 0%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Er wordt een eigen toetsvisie ontwikkeld in overeenstemming met het toetsconcept, het toetsmodel, en de 
toetsprincipes. 

•  Het geheel van de evaluatievormen van de opleidingsonderdelen is gevarieerd, en ontwikkeld op basis van de 
competentiematrix en het contructive alignment	 principe.	 Specifieke	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	 activerende 
evaluatievormen en feedback. 

•  De	opleidingscommissie	(of	specifieke	toetscommissie)	borgt	de	kwaliteit van de toetsing met aandacht voor validiteit, 
betrouwbaarheid en transparantie, ze kan hiervoor ook beroep doen op de nieuwe UGI tool	 ‘toetsreflectie’ voor 
lesgevers, opleidingen en examencommissies.

•  Het eindniveau van studenten die het diploma behalen wordt geborgd door de som van alle evaluaties en door het 
binnenbrengen van de externe blik. 

 
De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  90% van de opleidingen heeft een actuele toetsvisie.
•  20% tot 24% wil meer aandacht besteden aan de toetsing vooral via het geven van (tussentijdse) feedback; het 

gebruik van het vierogenprincipe bij het opstellen van examens en opdrachten; het zorgen voor duidelijke criteria en 
het voorzien in meer variëteit in de evaluatievormen. 

Bij wijze van illustratie volgt hieronder een van de aangewende indicatoren:

Figuur 19: item uit de opleidingsfeedback – bacheloropleidingen, UGent-breed, evolutiegrafiek. 

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/toetsvisie-en-toetsbeleid/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/evalueren/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/evaluatievormen/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/evaluatievormen/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evalueren-hoe-doe-je-dat-kwaliteitsvol/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evaluatiereflectietool/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
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Specifieke facultaire en/of centrale acties m.b.t. leerresultaten, programma en toetsing

•  Tijdens de Covid-19-pandemie werd een visie op blended onderwijs uitgewerkt, blend@UGent. Zeer veel lesgevers 
volgden professionalisering m.b.t. digitale didactiek.

•  Voor het vorm geven van opleidingsonderdelen en opleidingen kunnen opleidingscommissies en lesgevers terecht 
bij de FDO van de faculteit en bij de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA). Het uitgebreid opleidingsaanbod 
gericht op onderwijsprofessionalisering wordt toegelicht in dit hoofdstuk bij ‘talentontwikkeling voor lesgevers’. 
Het goedkeuren van de studieprogramma’s van de opleidingen gebeurt door de centrale Commissie Programma’s 
(COP) op basis van het Vademecum Studieprogramma’s. 

Opleidingsmonitor DEEL 2: Permanente kwaliteitszorg

DEEL TWEE van de opleidingsmonitor behelst de doelstellingen, acties en (zelf-)evaluaties die betrekking hebben op de 
permanente kwaliteitszorg binnen de opleiding. Er wordt achtereenvolgens nagegaan of de opleiding genoeg voorzieningen 
heeft getroffen om haar kwaliteitsbewaking te versterken door het inbrengen van een externe blik, of de opleidingscommissie 
naar behoren functioneert en of de communicatie naar alle stakeholders (studenten, lesgevers, brede publiek) transparant 
verloopt. 

 
Verankeren externe blik

Opleidingsdoelstelling

De opleiding verzamelt op regelmatige basis feedback bij een breed spectrum van externe stakeholders 
(peers,	 werkveld,	 alumni,	 vakorganisaties…)	 over	 minstens	 (a)	 de	 opleidingscompetenties/OLR’s	 (met	
inbegrip	van	het	profiel),	(b)	de	inhoud	en	vormgeving	van	het	programma	en	(c)	de	toetsing	en	eindniveau.	
De opleiding zorgt er tevens voor dat minstens om de vier jaar of bij elke grote programmawijziging 
(minstens) drie internationale academische peers zich uitspreken over de inhoudelijke kwaliteit van de 
opleiding.

6% 52% 40% 2%

De opleidingscommissie bespreekt de externe feedback en vertaalt die in verbetermaatregelen, als die 
nodig zijn (‘kwaliteitsverbeterplan’). 

9% 69% 21% 1%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Er worden een aantal acties opgezet die toelaten om op een structurele wijze een divers extern perspectief binnen te 
brengen (zie ook 3.2.2 externe blik).

•  Voor het realiseren van de internationale externe blik kunnen opleidingen aansluiten bij  (bestaande) initiatieven 
en netwerken in het kader van internationalisering (staff mobility, studentenmobiliteit, internationale peers of 
partneropleidingen, internationale onderzoeksnetwerken, internationale programma’s, ENLIGHT). Kwaliteitsvolle 
externe partners zijn beschikbaar via EQUATIC. Diverse (internationale) financiële	middelen worden ter beschikking 
gesteld.

•  De inbreng van dit breed spectrum van externe stakeholders wordt besproken en wel of niet beargumenteerd 
meegenomen in verbeteracties. 

Specifieke facultaire en/of centrale acties:

•  In 2020 werd een beleidskader en (digitale) inspiratiekaarten ontwikkeld om de externe blik structureel te verankeren. 
Het belang van de externe blik, de (minimale) verwachtingen en de good practices werden tijdens een kick-off, 
workshops op maat, opleidingstrajecten en facultaire initiatieven gedeeld.

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ugent-goes-blended-visie-van-ugent/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ondersteuning-van-lesgevers-en-opleidingen.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderwijs/vademecum
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/externe-samenwerking.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/externe-samenwerking.htm
https://www.equatic.ugent.be/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/verankeren-externe-blik/
https://onderwijstips.ugent.be/media/uploads/bijlagen/inspiratiekaarten.pdf
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De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  Bijna de helft (42%) van de opleidingen wil in de toekomst meer aandacht besteden aan het structureel verankeren 
van de externe blik in de opleiding. 

•  Ruim 20% van de opleidingen geeft ook aan dat de feedback van externe stakeholders nog beter in het 
kwaliteitsverbeterplan van de opleiding geïntegreerd kan worden.

 
Vele plannen die opleidingen daartoe in 2020 en 2021 hadden gemaakt, werden door de pandemie gedwarsboomd. Op 
dit moment hebben alle opleidingen concrete plannen om deze externe blik in het huidig of het volgend academiejaar te 
realiseren en desgevallend op te nemen in de verbeteracties. 

Werking opleidingscommissie (OC) en verbeterbeleid

Opleidingsdoelstelling

In haar samenstelling en werking volgt de OC de richtlijnen van het onderwijs- en examenreglement. De OC 
komt regelmatig samen, en gebruikt de OC-teamsite als operationele werkplek en de opleidingsmonitor als 
onderwijsbeleidsinstrument. Haar verslagen plaatst de OC in Documentenbeheer. 

26% 66% 8% 0%

De OC analyseert en bespreekt de resultaten van de opleidingsrelevante kwaliteitsmetingen en andere 
evaluaties grondig en op vooraf vastgelegde terugkerende tijdstippen. De OC respecteert uiteraard de 
vertrouwelijkheid van resultaten die persoonsgebonden zijn. 

34% 62% 4% 0%

De opleiding stelt op regelmatige basis een kwaliteitsverbeterplan op. Dat doet ze op basis van 
de check van doelstellingen en indicatoren enerzijds en de analyse van evaluaties anderzijds. Het 
kwaliteitsverbeterplan wordt gegenereerd door de monitor en omschrijft actiepunten, prioriteiten, een 
tijdspad en verantwoordelijken. De opleiding zorgt ervoor dat het plan wordt uitgevoerd. Tot slot kan de 
opleiding aantonen dat de kwaliteitsverbeterplannen leiden tot een permanente verbetering. 

9% 66% 25% 0%

Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  De opleidingscommissie is het centrale orgaan die het beleid, de beleidsuitvoering, de monitoring en het verbeterbeleid 
continu opvolgt. Hier krijgt de kwaliteitscultuur via de PDCA-cyclus permanent vorm, gebruikmakend van de 
opleidingsmonitor en de OC-teamsite. De OC-verslagen worden openbaar gemaakt via ‘Documentenbeheer’. 

•  (Minstens) een keer per jaar worden de operationele doelstellingen gecheckt op basis van de meest recente 
kwantitatieve en kwalitatieve monitoring en feedback (zie 2.4), en worden verbeteracties geformuleerd. Het 
kwaliteitsverbeterplan dat hieruit volgt, wordt als leidraad gebruikt voor het verbeterbeleid. 

Specifieke facultaire en/of centrale acties:

•  De ‘lerende netwerken voor voorzitters Opleidingscommissies’ brengen ervaren en nieuwe voorzitters onder 
begeleiding van externe consulenten samen om ervaringen uit te wisselen, onderling te adviseren, oplossingen te 
zoeken, nieuwe ideeën op te doen, en het eigen functioneren in vraag te stellen.

De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  Opleidingscommissies werken goed tot zeer goed en doorlopen regelmatig de PDCA-cyclus.
•  25% van de opleidingen wil het kwaliteitsverbeterplan van de opleiding (wat op dit moment nog relatief nieuw is) 

concreter uitwerken, dit meer als leidraad gebruiken, en hiervoor een breed draagvlak creëren met een (meer) 
gedeelde verantwoordelijkheid in de opleiding. 

https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://sharepoint.ugent.be/teams/OW/SitePages/Home.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/Documentenbeheer/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://sharepoint.ugent.be/sites/OWMON/FOPL048/_layouts/15/UGent/OWPORT/CustomPages/QualityImprovementPlan.aspx
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/lerend-netwerk-voor-opleidingsvoorzitters/
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Lees hier hoe de grondige programmawijziging in de bachelor Farmaceutische Wetenschappen tot stand kwam in 
de schoot van de opleidingscommissie. 

 
Transparantie en communicatie

Opleidingsdoelstelling

De	 opleidingsfiches	 en	 de	 studiefiches	 zijn	 actueel,	 volledig,	 informatief	 voor	 de	 student,	 en	 zowel	
beschikbaar in het Nederlands als in het Engels. 

20% 76% 4% 0%

Er is volledige en gemakkelijk leesbare informatie over alle fasen van de studieloopbaan, het beschikbare 
leermateriaal, de ondersteuning en de organisatie van de opleiding beschikbaar voor studenten, lesgevers, 
onderwijsondersteuners en andere stakeholders. 

24% 69% 7% 0%

De opleiding communiceert actief over alle aspecten van het onderwijsbeleid en onderwijskwaliteitszorg. 
Ze informeert daarbij studenten, lesgevers, onderwijsondersteuners en externe stakeholders. De opleiding 
stemt hierover af met de faculteit. Op vraag van het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) maakt de opleiding 
de informatie over de opleidingskwaliteit ook toegankelijk voor het brede publiek. 

11% 72% 17% 0%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Opleidingen en lesgevers communiceren met studenten via de digitale leeromgeving UFORA, die sinds 2019 
instellingsbreed	 in	 gebruik	 genomen	 werd.	 UFORA	 bevat	 de	 cursussen,	 agenda,	 studiefiches,	 aankondigingen,	
infosites, en een integratie van alle digitale onderwijstools (virtual classroom, peerassessment, online toetsen, 
lesopnames,	…).

•  Er worden initiatieven ontwikkeld vanuit de opleidingscommissie om met alle lesgevers van de opleiding te 
communiceren	(nieuwsbrief,	lesgeversoverleg,	werkgroepen,	webpagina,	verslagen	delen,	…).

•  Voor huidige en toekomstige studenten en voor het brede publiek wordt alle informatie over de opleidingen publiek 
toegankelijk gemaakt in het Nederlands en in het Engels via de studiekiezer	(programma,	studiefiches,	infomomenten,	
inschrijvingen, mogelijkheden om verder te studeren en voor de arbeidsmarkt, en de opleidingskwaliteit) (zie ook 
3.2.4. publieke informatie).

Specifieke facultaire en/of centrale acties:

•  De UGent lanceerde in 2020 het online (internationale) alumniplatform Infinitum. Alumni komen er in contact met 
studiegenoten, krijgen uitnodigingen voor alumni-activiteiten en vinden er interessante vacatures. Dit platform maakt 
het mogelijk voor opleidingen en faculteiten om hun alumni werking beter te ondersteuning en structureel op te volgen.

De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  Communicatie over onderwijsbeleid en kwaliteitszorg loopt goed. 
•  17% geeft aan meer te willen inzetten op communicatie naar alle stakeholders, ook over de opleidingskwaliteit. 

https://www.ugent.be/nl/actueel/eigen-regie-vernieuwde-bacheloropleiding.htm
https://elosp.ugent.be/welcome?target=%2fd2l%2fhome
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/transparantie-en-communicatie/
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek
https://www.ugent.be/alumnus/nl/infinitum
https://www.ugent.be/alumnus/nl
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 Bij wijze van voorbeeld, volgt hier een van de gebruikte indicatoren: 

 

Figuur 20: items uit de lesgeversbevraging, UGent-breed. 

 

Opleidingsmonitor DEEL 3: De strategische doelstellingen van de UGent

In DEEL DRIE van de opleidingsmonitor wordt nagegaan in welke mate de programma’s, methodieken en werkwijzen van de 
opleidingen een verwerkelijking zijn van de universiteitsbrede strategische doelstellingen: durf denken en multiperspectivisme, 
onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek, talentontwikkeling van respectievelijk studenten en lesgevers, betrokkenheid 
van stakeholders, internationalisering van studenten en docenten. De strategische doelstelling onderwijskwaliteitszorg werd 
reeds geoperationaliseerd in DEEL 1 en DEEL 2. 

 
Durf denken en multiperspectivisme

Opleidingsdoelstelling

De opleiding zet kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme, en tolerantie voor diverse 
meningen centraal in haar onderwijs. 

37% 55% 8% 0%

De opleiding stimuleert multi-, inter- en transdisciplinariteit. Ze moedigt (service)onderwijs aan, zowel 
vanuit andere faculteiten als vanuit andere studiegebieden uit dezelfde faculteit. De opleiding heeft daarbij 
aandacht voor de integratie van duurzaamheidsvraagstukken. 

26% 62% 12% 0%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Kritische zin, perspectiefwisseling, openheid ten aanzien van diverse gezichtspunten en multi- en interdisciplinariteit 
zijn geïntegreerd in de  OLR’s, en verankerd in het UGent-competentiemodel. De keuze voor activerende werk- en 
evaluatievormen	zorgen	voor	ontdekkend	en	confronterend	leren,		en	kritische	reflectie	en	perspectiefwisseling.	

•  In elke opleiding is ruimte voorzien voor universiteitsbrede keuzevakken, waarbij studenten uit verschillende opleidingen 
rond een bepaald thema leren en samenwerken. Heel wat opleidingen zorgen voor de inbedding van minoren 
uit andere opleidingen/faculteiten of voor multi-, inter, en transdisciplinaire opleidingsonderdelen. Verschillende 
opleidingen	volgden	ook	een	specifiek	traject	voor	de	integratie	van	duurzaamheidsvraagstukken. 

•  In	 sommige	 opleidingen	 zit	multiperspectivisme	 inherent	 vervat	 in	 hun	 opzet,	 een	 specifiek	 doelpubliek	 en/of	 de	
samenstelling van het lesgeverskorps (bv. internationaal studentenpubliek, lesgevers uit verschillende opleidingen). 
Zo zijn er aan de UGent 20 gezamenlijke internationale opleidingen. 

De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

• Kritische zin en multi- , inter- en transdisciplinariteit worden centraal geplaatst in het onderwijs en de opleiding.

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/het-ugent-competentiemodel/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/diverse-werkvormen/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/diverse-werkvormen/
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/keuzevakken.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/duurzaamheid-als-beleidsthema/
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/eu-funding/jointmaster.htm
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•  De opleidingen geven globaal genomen aan dat ze voldoende aandacht hebben voor duurzaamheidsvraagstukken. 
Ongeveer 12% van de opleidingen geeft aan hier nog meer werk van te willen maken. 

Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek 

Opleidingsdoelstelling

De opleiding baseert haar onderwijs steeds op (innovatief) onderzoek en (recente) wetenschappelijke 
inzichten in het vakgebied. 

48% 49% 3% 0%

Bij het toedelen van onderwijstaken zorgt de opleiding voor een adequate koppeling met onderzoeksexpertise 
in het betreffende vakgebied. 

37% 62% 1% 0%

De opleiding zorgt ervoor dat studenten optimaal onderzoekscompetenties ontwikkelen. 41% 52% 7% 0%

De opleiding integreert het concept wetenschappelijke en academische integriteit in haar programma. 18% 64% 18% 0% 

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  De nauwe verstrengeling van onderwijs en onderzoek is zichtbaar in alle opleidingen en in zo goed als alle vakken. De 
sterke verwevenheid staat ook garant voor het voortdurend binnenbrengen van de externe blik via internationale peers 
in het up-to-date en maatschappelijk relevant houden van (de inhoud van) opleidingsonderdelen, afstudeerrichtingen 
en opleidingen. 

•  Lesgevers worden jaarlijks aangesteld, op voordracht van de vakgroepen waarbinnen het onderzoek dagelijks 
plaatsvindt. Vakgroepen hebben ook de verantwoordelijkheid om te investeren in het aantrekken van gepaste 
lesgevers in relevante vakdomeinen voor het onderwijs/de opleiding.

•  Studenten worden via een geïntegreerde onderzoeksleerlijn systematisch in contact gebracht met wetenschappelijke 
literatuur en leren zelf onderzoek opzetten.  Er wordt ook aandacht besteed aan het uitwerken van een leerlijn 
wetenschappelijke integriteit. Indien mogelijk verwerken lesgevers ook eigen onderzoeksresultaten in hun 
opleidingsonderdelen.  

•  De masterproef	 wordt	 zo	 vorm	 gegeven	 dat	 de	 student	 kan	 aantonen	 een	 hoog	 niveau	 van	 kritisch-reflectieve	
vaardigheden te bezitten en ook autonoom eigen onderzoek kan uitvoeren, wel of niet aansluitend bij lopend 
(doctoraats)onderzoek. 

 
De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  Het onderwijs aan de UGent is sterk gebaseerd op onderzoek en lesgevers hebben ook de onderzoeksexpertise in 
het domein waarin ze doceren. 

•  Het structureel integreren van wetenschappelijke en academische integriteit is bij 18% van de opleidingen een 
werkpunt.

Figuur 21: hoogst scorende items (>75% (helemaal)akkoord) uit de opleidingsfeedback, UGent-breed. 

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijs-gebaseerd-op-excellent-onderzoek/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijs-gebaseerd-op-excellent-onderzoek-1/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijs-gebaseerd-op-excellent-onderzoek-1/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/samenhang-en-leerlijnen/
https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00002020/
https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00002020/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/masterproef-OPO/
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Talentontwikkeling voor studenten 

Opleidingsdoelstelling

De opleiding voert een beleid om de instroom, studievoortgang en uitstroom (employability) te optimaliseren. 
Ze heeft daarbij aandacht voor de diversiteit van de studentenpopulatie. 

19% 71% 9% 1%

De opleiding biedt de studenten eigen keuzemogelijkheden (het opnemen van keuzevakken, keuzetrajecten 
in	hun	studiecurriculum,	minoren,	keuze	stages,	keuze	onderwerp	masterproef…).

42% 57% 1% 0%

De opleiding geeft studenten maximaal kansen om zich te ontplooien binnen de thema’s ‘duurzaamheid, 
ondernemen en maatschappelijk engagement’ van de UGent. 

11% 51% 38% 0%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken waarbij de opleiding, de faculteit en het centrale niveau een actieve rol opnemen: 

•  Er wordt sterk geïnvesteerd in oriëntering van studenten via brochures, aanwezigheid op Student-Informatiedagen 
(SID’in), infoavonden op secundaire scholen,  facultaire infodagen,  Open Lessen en Try-outs. Ook de ‘studiekiezer’ 
is hierbij een belangrijk communicatie-instrument. 

•  Studenten vullen de door UGent ontwikkelde en gevalideerde oriënteringstool SIMON in om een opleiding te 
vinden die aansluit bij de persoonlijke vaardigheden en interesses. Daarnaast wordt SIMON ook ingezet als 
remediëringsinstrument voor generatiestudenten. Na de afname bij het begin van het academiejaar leidt dit tot een 
individueel feedbackrapport met een remediëringsaanbod en mogelijke individuele gesprekken met het monitoraat. 
In enkele opleidingen wordt een verplicht toelatingsexamen ingericht (arts/tandarts). In een aantal STEM-
opleidingen worden (verplichte) ijkingstoetsen ingericht om de studenten een spiegel voor te houden m.b.t. hun 
begincompetenties, en gepaste remediëring voor te stellen. 

•  Via UGI is een grondige en continue monitoring van de studievoortgang mogelijk op centraal, facultair en 
opleidingsniveau. Jaarlijks wordt een rapport voorgelegd aan de onderwijsraad en worden eventueel wijzigingen in 
het Onderwijs- en Examenreglement voorgesteld. De vier principes van de UGent m.b.t. studievoortgang zijn: (1) 
snelle remediëring voor beginnende studenten; (2) maximale inzet op het eerste bachelorjaar; (3) een tweede kans 
voor iedereen maar onder strenge voorwaarden; en (4) het vermijden van studieduurvertraging. De opleiding monitort 
het studierendement na elke zittijd wat eventueel aanleiding kan geven tot gerichte acties. Hiervoor kan de opleiding 
gebruik maken van een nieuwe tool: de toetsreflectie. 

Figuur 22: Evolutie slaagcijfers op basis van de toetsreflectie – bacheloropleiding Wiskunde. 

•  Voor	vakspecifieke	begeleiding,	studiebegeleiding	en	trajectbegeleiding	kunnen	studenten	terecht	bij	de	lesgever	en	
het monitoraat van hun faculteit.	Studenten	met	specifieke	studiegebonden	problemen	(uitstelgedrag,	faalangst)	of	
persoonlijke problemen worden doorverwezen naar de centrale studentenpsychologen voor individuele begeleiding 
of begeleiding via groepstrainingen. 

•  De voorbije jaren werd de aandacht voor het welzijn van studenten verscherpt. Het aantal studentenpsychologen en 
het aanbod begeleidingssessies werd verhoogd. Er werd een online platform “Wel in je vel” uitgebouwd waarop alle 
initiatieven gebundeld worden. 

https://vraaghetaansimon.be/
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/studiekeuze/ijkingstoetsen.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ombudsdiensten/overzicht.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/evaluatiereflectietool/
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/monitoraat
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ondersteuning-van-studenten.htm#collapse1
https://vraaghetaansimon.be/login
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•  Studenten worden na het behalen van een diploma begeleid bij de uitstroom naar de arbeidsmarkt (vb. via Student 
Career Hub en UGent Career Center) of naar verdere studeermogelijkheden. De UGent voorziet in een uitgebreid en 
kwaliteitsvol aanbod van niet-initiële opleidingen gericht op specialisatie en levenslang leren via de Academies voor 
levenslang leren. De communicatie gebeurt via Nova Academy, het communicatieplatform ‘levenslang leren’, samen 
met de Universiteit Antwerpen en de VUB. 

•  Aandacht voor talentontwikkeling bij studenten betekent ook aandacht voor diversiteit van de studentenpopulatie. 
De prioritaire doelgroepen zijn studenten met een migratieachtergrond en studenten met een functiebeperking. 
Specifieke	aandacht	wordt	besteed	aan	het	verhogen	van	de	aanwezigheid	van	kansengroepen	aan	de	UGent,	de	
betere doorstroommogelijkheden van kansengroepen, de ruime mogelijkheden van het bijzonder statuut,	…	Acties	
om	dit	 te	 realiseren	zijn	de	rolmodellenwerking,	UGent	 in	Zicht,	Voortraject,	….	Binnen	opleidingen	en	 faculteiten	
wordt ook ingezet op het nastreven van een zekere genderheterogeniteit bij de studenten. Er is ook ruime aandacht 
voor de ontwikkeling en versterking van academische taalvaardigheid bij studenten. Dit gebeurt aan de hand 
van een doordacht taalbeleid dat zich richt op hogere-orde-vaardigheden zoals structureren, onderbouwen, kritisch 
reflecteren,	analyseren	en	synthetiseren.	De	UGent	gaat	hier	uit	van	een	inclusieve	aanpak.	

•  Talentontwikkeling bij studenten betekent ook dat studenten gedurende hun studietraject keuzes kunnen maken en 
extra uitdagingen kunnen inbouwen. De UGent heeft vier faculteitsoverschrijdende honoursprogramma’s met een 
focus op onderzoek en onderwijs waarbij bijzonder getalenteerde studenten een extra pakket opnemen, toegang 
krijgen tot gespecialiseerde onderzoeksteams, of tot lezingen van topwetenschappers, en waarmee ze ook over 
de grenzen van hun vakgebied heen competenties kunnen opbouwen. Sommige faculteiten bieden ook zelf een 
excellentieprogramma aan voor hun excellerende studenten. 

•  De UGent wil een pioniersrol spelen in het stimuleren van 3 kernthema’s nl. duurzaamheid, ondernemen en 
maatschappelijk engagement. Faculteiten en opleidingen worden aangemoedigd om deze kernthema’s een plaats te 
geven	in	hun	onderwijs,	geïntegreerd	in	hun	missie,	cultuur	en	specifiek	vakgebied.

•  De UGent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch 
duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context. Hiertoe wordt een substantieel draagvlak gecreëerd voor 
duurzame ontwikkeling, wordt duurzaamheid geïntegreerd in onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en wordt 
duurzaamheid geïmplementeerd in de bedrijfsvoering en organisatie. Duurzaamheid in onderwijs is tevens een 
Universiteitsbrede Beleidskeuze. 

•  Onder de noemer ‘Durf Ondernemen’ worden student-ondernemers ondersteund via coaching, events, 
workshops,	 bootcamp,	 communitywerking,	 rolmodellen,	 …	 om	 hun	 eigen	 start-up	 op	 te	 starten	 en	 hun	
ondernemerschapsvaardigheden verder aan te scherpen. Er is een leerlijn ondernemen met vier keuzevakken, en 
nog veel andere vakken waar ondernemerschap gestimuleerd wordt. 

•  De erkenning en structurele integratie van maatschappelijk engagement in het academisch onderwijs is voor de 
UGent belangrijk. In sommige opleidingen wordt Community Service Learning georganiseerd. Studenten krijgen 
erkenning voor hun maatschappelijk engagement (o.a. ook studentenvertegenwoordiging) via het systeem van 
badges. 

De UGent is sinds 2020 gestart met het opzetten van een trainingsaanbod voor opleidingen om de thema’s duurzaamheid, 
ondernemend handelen en maatschappelijk engagement te integreren in hun curricula. 

https://www.ugent.be/nl/careercenter/studentcareerhub/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/careercenter/studentcareerhub/overzicht.htm
https://www.ugent.be/nl/careercenter
https://nova-academy.be/nl
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-inclusie
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/overzicht.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/honoursprogramma
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/overzicht.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ondernemen-als-beleidsthema/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/doelstellingen/talentontwikkeling/community-service-learning
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/maatschappelijk-engagement-als-beleidsthema/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid/ondersteuning-van-lesgevers-en-opleidingen.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/honoursprogramma#Excellentieprogramma'saandefaculteiten
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ondernemen-als-beleidsthema/#Hoewerkjeaanondernemendhandeleninonderwijs-enleeractiviteiten?
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De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  90% van de opleidingen voert een beleid om de instroom, studievoortgang en uitstroom te optimaliseren. 10% wil 
hierbij meer aandacht besteden aan de diversiteit binnen de studentenpopulatie.

•  Een grote groep opleidingen, bijna 40%, is van mening is dat ze studenten nog te weinig kansen bieden om zich te 
ontplooien binnen de thema’s duurzaamheid, ondernemen en maatschappelijk engagement.

Onderstaande		figuur	geldt	als		voorbeeld	voor	het	soort	 indicatoren	die	bij	het	beoordelen	van	deze	doelstelling	werden	
gebruikt: 

Figuur 23: items uit de opleidingsfeedback - masteropleidingen, 2 faculteiten (BW, Bio-ingenieurswetenschappen; RE, 
Recht en criminologie)

https://www.durfdenken.be/nl/studentenleven/studies-combineren-met-topsport-deze-ugenters-doen-het
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Talentontwikkeling voor lesgevers 

Opleidingsdoelstelling

De opleiding zet haar lesgevers adequaat in over de verschillende opleidingsonderdelen. Ze houdt rekening 
met	ervaring,	profiel	en	expertise	van	de	lesgevers	zodat	studenten	optimaal	de	kans	krijgen	om	de	beoogde	
competenties (OLR’s) te behalen. 

25% 70% 5% 0%

De opleiding zet in op onderwijsprofessionalisering bij haar lesgevers. Zo moedigt ze lesgevers aan om 
deel te nemen aan initiatieven van onderwijsprofessionalisering en stimuleert ze onderwijsinnovatie in de 
lespraktijk, met bijzondere aandacht voor activerend leren. 

16% 75% 9% 0%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Bij de jaarlijkse aanstelling van lesgevers wordt getracht om lesgevers maximaal op basis van hun talent in te 
zetten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende niveaus, de heterogene samenstelling (o.a. gender), 
hun voorbeeldfunctie, hun positie als rolmodellen, en de diversiteit van de lesgeversgroep. Dankzij het nieuwe ZAP 
loopbaan- en bevorderingsmodel, kunnen lesgevers autonomer kiezen om, na afstemming met het team en de 
faculteit, hun zwaartepunt op onderwijs of onderzoek te leggen.  Dit komt ook het welzijn en het welbevinden van het 
personeel ten goede. De faculteit heeft hier extra aandacht voor. 

•  Lesgevers en medewerkers die mee instaan voor het onderwijs worden aangemoedigd om deel te nemen aan 
onderwijsprofessionalisering georganiseerd door de centrale diensten (zie verder), en/of door de faculteit 
(onderwijsdagen, conclaaf, studiedagen), of door derden. Lesgevers die op basis van de vakfeedback een indicatie krijgen 
dat	het	minder	goed	loopt	in	de	lespraktijk	kunnen	deelnemen	aan	diverse	specifieke	professionaliseringsinitatieven,	
of krijgen een coachingstraject op maat. 

 
Specifieke facultaire en/of centrale acties:

•  Jaarlijks worden aan de faculteiten middelen ter beschikking gesteld voor onderwijsinnovatie. De faculteiten 
ontwikkelen een plan met innovatieprojecten die gekaderd zijn in het breder onderwijsvernieuwingsbeleid van 
de faculteit. Alle resultaten van de onderwijsinnovatieprojecten worden over faculteiten heen gedissemineerd via 
Onderwijstips zodat er geleerd kan worden van elkaar. 

•  De UGent kent reeds meer dan 20 jaar een stevige traditie van onderwijsprofessionalisering voor lesgevers. Dit 
aanbod onderging in de voorbije 5 jaar een sterke verandering (door de corona pandemie, Eigen Regie 2.0, blend@
UGent, APOLLO 8, ENLIGHT), en evolueerde naar een nieuw ondersteuningsaanbod 2.0. 
Dit aanbod richt zich zowel op individuele lesgevers als op opleidingen én faculteiten. Het eigenaarschap voor 
leer- en vernieuwingsprocessen blijft steeds bij deze doelgroepen zelf. Deelname aan ondersteuningsinitiatieven 
wordt geregistreerd en wordt op termijn tevens als indicator in UGI in de monitor opgenomen. Deze werkwijze zal de 
beleidsvoering van opleidingen en faculteiten op het vlak van onderwijsondersteuning faciliteren.
Het ondersteuningsaanbod krijgt aanbodgestuurd vorm omdat het aansluit bij de onderwijscompetenties voor UGent-
lesgevers en bij de operationele doelstellingen voor opleidingen uit de monitor. Anderzijds wordt ook vraaggestuurd 
gewerkt. De vraaggestuurde component van het ondersteuningsaanbod wordt op een systematische manier 
aangepakt door de jaarlijkse planningsgesprekken waar de ondersteuningsnoden in kaart worden gebracht. 
Het ondersteuningsaanbod wordt recent aangeboden via een nieuw universiteitsbreed platform: het UGent 
Training en OntwikkelingsPlatform (UTOP). Het aanbod bevat een grote diversiteit aan initiatieven: eenmalige 
en trajectmatige initiatieven; online, face2face en blended trajecten; expert learning en peer learning; de jaarlijkse 
universiteitsbrede onderwijsdag en de facultaire onderwijsdagen; een basisaanbod bericht op essentiële competenties 
en	een	verdiepend	aanbod	gericht	op	specifieke	noden	of	interesses	van	lesgevers,	opleidingen	of	faculteiten.	Het	
volledig aanbod kan hier bekeken worden. 
Naast het ondersteuningsaanbod met opleidings- en trainingsinitiatieven werd recent ook het digitale platform 
Onderwijstips.ugent.be herwerkt. Op Onderwijstips kunnen medewerkers van de UGent alle eerstelijnsinformatie 
vinden over de operationalisering van onderwijs en kwaliteitszorg. Onderwijstips beschikt nu over een betere 
zoekfunctie, bevat naast informatie voor lesgevers ook informatie voor opleidingen, werd vertaald naar het Engels 
en is voor een groot deel publiek toegankelijk gemaakt.  Via de extra knop ‘wekelijkse updates’ kunnen OC’s en 

https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap
https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/welzijn
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/vakfeedback-bij-mijn-opleidingsonderdeel-door-stud/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/c/projecten-en-innovatie/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijsinnovatieprojecten-aan-de-ugent-1997-hede/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijsondersteuningsaanbod-aan-de-ugent/
https://unigent.plateau.com/learning/user/catalogsearch/catalogSearchDispatchAction.do?searchType=filteredSearch&OWASP_CSRFTOKEN=UUEV-FFB6-EQOB-FUVF-O4NO-EXWN-FEWZ-XM4B&keywords=&srcSel=&ILBlend=&ILSchd=&sbArSel=3&ILDateTo=&ILDateFrm=&delMthSel=&fromSF=Y&selKeyWordHeader=&catSel=&fromDeepLink=true
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijsondersteuningsaanbod-aan-de-ugent/
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lesgevers makkelijk volgen welke nieuwe tips aangemaakt werden. Deze updates worden ook wekelijks aan de 
Onderwijsdirecteurs bezorgd voor verdere verspreiding in de faculteiten. Tot slot kwam ook een nieuwe sectie ‘UGent
praktijken’ tot stand waar goede onderwijspraktijkvoorbeelden en resultaten van innovatieprojecten doorzoekbaar 
gemaakt zijn over de grenzen van faculteiten en opleidingen heen.

CASUS  
2021  Onderwijstips ter inspiratie van Kennisclips  

Het vak Statistiek I aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen wordt gevolgd door stu-
denten eerste bachelor uit verschillende opleidingen. Alles samen volgen zo’n 1500 studenten het vak, waarbij 
het vaak de eerste keer is dat ze in aanraking komen met statistiek. 

Alle klassieke hoorcolleges integraal streamen bleek, in tijden van corona, niet aangewezen. Het aantal uren 
hoorcollege werd gereduceerd van 30 naar 8 uur, waarin de grote lijnen werden geschetst met als doel de 
datageletterdheid te vergroten. Geïnspireerd door Onderwijstips.UGent.be ging de lesgever aan de slag met 
kennisclips: korte video’s gericht op een topic met een focus op de meer technische informatie. 

“Ik heb ontzettend veel geleerd door te kijken hoe anderen het aanpakken via onder meer de website Onderwi-
jstips 2.0, door me wetenschappelijk in te lezen over blended onderwijs, en door te overleggen met collega’s.”, 
aldus de professor.

Bron: https://www.ugent.be/nl/actueel/blend-at-ugent-2.htm

De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

• 95% van de opleidingen zet haar lesgevers adequaat in.
• 91% van de opleidingen stimuleert onderwijsprofessionalisering bij haar lesgevers. 

Tabel 2: Aantal sessies en aantal deelnemers voor het ondersteuningsaanbod in 2020 (via UTOP). 

https://onderwijstips.ugent.be/nl/ugentpractices/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/ugentpractices/
https://www.ugent.be/nl/actueel/blend-at-ugent-2.htm
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Betrokkenheid van stakeholders

Opleidingsdoelstelling

De opleiding betrekt een representatieve studentenvertegenwoordiging actief in diverse beleidsorganen van 
de opleiding (de opleidingscommissie en gerelateerde commissies en werkgroepen). De opleiding stimuleert 
deze studenten om zich op te stellen als ‘vertegenwoordiger’ en moedigt hen aan om voortdurend met hun 
medestudenten te communiceren. De opleiding betrekt de studenten ook actief in het kwaliteitszorgproces. 
Dat betekent dat studenten inbreng hebben in de opleidingsmonitor en het kwaliteitsverbeterplan mee helpen 
opstellen	en	uitvoeren.	De	opleiding	bespreekt	de	resultaten	van	studentenreflectie	die	minstens	driejaarlijks	
wordt uitgevoerd op een overleg van de OC in aanwezigheid van studentenvertegenwoordigers. De bespreking 
wordt geregistreerd in de monitor. 

29% 63% 8% 0%

De opleiding betrekt alle lesgevers van de opleiding bij het opleidingsbeleid en de kwaliteitszorg. De 
opleidingscommissie peilt actief naar hun bezorgdheden en probeert hieraan tegemoet te komen. 

27% 60% 12% 1%

De opleiding communiceert met externe stakeholders (bv. werkveld, alumni, beleid, nationale en 
internationale	experts,	…)	over	de	visie,	missie,	eigenheid	en	het	profiel	van	haar	opleiding.	Ze	zorgt	ervoor	
dat die stakeholders de opleiding mee op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het vakgebied en 
het werkveld en de maatschappelijke relevantie van haar opleidingen (zie §2.1 ‘verankeren externe blik’). 

8% 64% 27% 1%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Studenten hebben een grote stem in het beleid van de UGent; ze zijn vertegenwoordigd op alle niveaus (zie hoofdstuk 
1). De opleidingscommissies bestaan voor 1/3 uit studenten. Studenten worden als volwaardige partners beschouwd 
en krijgen de ruimte om zelf beleidsvoorstellen te formuleren en het beleid bij te sturen. De Gentse Studentenraad 
verenigt de centrale en de facultaire studentenvertegenwoordigers en verdedigt de belangen van de studenten 
zowel intern binnen de instelling als extern. Studentenvertegenwoordigers krijgen automatisch het bijzonder statuut 
‘Mandaat’ en kunnen faciliteiten gebruiken om vergaderingen bij te wonen. 

•  Naast de studenten zijn lesgevers rechtstreeks betrokken stakeholders bij het onderwijsbeleid. De opleiding betrekt 
alle lesgevers van de opleiding bij het opleidingsbeleid en de kwaliteitszorg (zie Transparantie en communicatie).

•  De structurele betrokkenheid van externe stakeholders bij het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg werd 
reeds besproken bij ‘de externe blik’ (zie Hoofdstuk 2 (2.3.3), Hoofdstuk 3 (3.2.2), dit hoofdstuk (4.2)). 

 
De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  In ongeveer 90% van de opleidingen loopt de betrokkenheid van studenten en van lesgevers goed. Voor 10% is dit 
nog een werkpunt.

•  De betrokkenheid van externe stakeholders blijft in 30% van de opleidingen nog een belangrijk aandachtspunt en een 
actiepunt voor de toekomst. 

Figuur 24: items uit de opleidingsfeedback - bacheloropleidingen, per faculteit. 

https://gentsestudentenraad.be/
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/mandaat.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/betrokkenheid-van-stakeholders/
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Internationalisering van studenten en docenten

Opleidingsdoelstelling

De opleiding heeft een beleid rond internationalisering dat zichtbaar verankerd zit in de visie, de missie, de 
opleidingscompetenties (OLR’s) en het programma. 

20% 62% 18% 0%

De opleiding zet concreet in op internationalisering via inkomende en uitgaande studentenmobiliteit en 
zorgt, via internationalisation@home, voor de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties 
bij alle studenten. 

16% 41% 43% 0%

De opleiding heeft lesgevers die participeren in docentenmobiliteit en medewerkers die gebruik maken van 
professionaliseringsmogelijkheden via internationalisering. 

11% 56% 31% 2%

 
Acties om de doelstellingen te bereiken: 

•  Er wordt een internationaliseringsbeleid uitgewerkt om ervoor te zorgen dat, via studentenmobiliteit, mobiliteit van 
lesgevers en ondersteunend personeel, betrokkenheid bij internationale onderwijsprojecten, internationalisation@
home, virtuele of kortdurende mobiliteit, internationale joint masters, studenten de door hun opleiding vooropgestelde 
internationale en interculturele competenties verwerven en docenten zich verder professionaliseren. 

•  Er wordt een kwalitatief partnerportfolio uitgebouwd ondersteund door UGI en eQuaTIC. In het kader van Erasmus+ 
kunnen Engelstalige opleidingen, projectmatige internationale samenwerking en bilaterale onderwijssamenwerking 
worden georganiseerd. 

•  Een docentenkorps waarin buitenlandse lesgevers actief zijn, garandeert de inbreng van een internationaal 
perspectief in het onderwijs. Opleidingen kunnen ook inzetten op docentenmobiliteit door uitwisselingen/ gastlessen 
in het buitenland te stimuleren.

 
Specifieke facultaire en/of centrale acties:

•  Twee	specifieke	initiatieven	die	de	UGent	realiseerde	met	specifieke	relevantie	voor	het	onderwijsinternationaliseringsbeleid	
zijn	het	strategische	netwerk	van	negen	universiteiten	gefinancierd	als	European	University	ENLIGHT en de Ghent 
University Global Campus in Zuid-Korea. 

•  Voor internationalisering in de opleidingen wordt ENLIGHT uitgebouwd tot een hogeronderwijsruimte waarin wordt 
ingezet op meer inclusieve en groenere mobiliteit die studenten toelaat om naadloos te participeren in zowel 
horizontale als verticale mobiliteitsopportunititeiten van korte duur (on campus, online of blended), een semester of 
een volledige opleiding (zie ook 1.8.2). 

•  In 2014 startten in Songdo, ZuidKorea, 4-jarige geaccrediteerde bacheloropleidingen in de domeinen 
voedingstechnologie, milieutechnologie en moleculaire biotechnologie. Ze worden verzorgd door permanente 
stafleden	(ZAP	en	AAP),	aangevuld	met	zogenaamde	‘flying	faculty’	bestaande	uit	UGent-professoren	die	in	compacte	
modules telkens een vak doceren. Momenteel wordt gewerkt aan het oprichten van een ‘graduate school’ om het 
aanbod verder uit te diepen en te verbreden. Elke student van de campus in Korea brengt minstens een semester 
door aan de UGent en vanuit een toenemend aantal opleidingen gaan UGent-studenten een semester studeren of 
masterproefonderzoek doen in Zuid-Korea. 

 
De zelfevaluatie van alle opleidingen in bovenstaande tabel geeft het volgende aan:

•  Een groter aantal opleidingen heeft een internationaliseringsbeleid en verankering in leerresultaten en programma. 
Voor 17% is dit nog een aandachtspunt. 

•  Bijna de helft van de opleidingen ziet nog een belangrijk werkpunt in het realiseren van internationale en interculturele 
competenties bij studenten. 

•  Ook participatie in docentenmobiliteit en professionalisering omtrent internationalisering bij lesgevers is voor een op 
drie opleidingen voor verbetering vatbaar.

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/overzicht.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/internationaal/onderwijsactiviteiten/financiering/docentenmobiliteit.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/internationaal/onderwijsactiviteiten/financiering/docentenmobiliteit.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/internationaal/onderwijsactiviteiten/financiering/adminmobiliteit.htm
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/projects.htm
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/eu-funding/jointmaster.htm
https://www.equatic.ugent.be/
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/internationaal/onderwijsactiviteiten/financiering/eu-erasmus-plus.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/internationaal/onderwijsactiviteiten/financiering/eu-erasmus-plus.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/internationaal/onderwijsactiviteiten/financiering/bilaks/bilaks.htm
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/enlight.htm
https://www.ugent.be/globalcampus/en
https://www.ugent.be/globalcampus/en
https://www.ugent.be/globalcampus/en
https://www.ugent.be/globalcampus/en/study/programs
https://www.ugent.be/globalcampus/en/study/programs
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Figuur 25: 20% hoogst scorende ‘(helemaal) niet akkoord’ items, opleidingsfeedback – masteropleidingen, UGent-breed. 

Figuur 26: aantal inkomende en uitgaande studentenuitwisselingen, UGI – evolutiegrafiek. 

 
Pro memorie: door de coronapandemie was internationale uitwisseling voor een aanzienlijke groep studenten wel gepland 
maar onmogelijk
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Verbeteracties van de opleidingen

 
De belangrijkste verbeteracties die door het geheel van alle opleidingen werden geformuleerd worden hieronder opgesomd. 
Op die manier wordt de PDCA-cirkel gesloten. Dit is een overzicht vanuit de geaggregeerde zelfevaluaties, wat betekent dat 
niet elke actie voor een individuele opleiding een verbeterpunt hoeft te zijn.  

DEEL !
Onderwijsvisie en beleid van  

de opleiding

DEEL 2
Permanente kwaliteitszorg

DEEL 3
De strategische doelstellingen  

van de UGent

• •  De opleidingscompetenties 
bekend maken bij de brede groep 
stakeholders van de opleiding.

• •  Het bewaken van de planning van 
deadlines en van de studielast van 
studenten.

• •  Het inbouwen van meer 
tussentijdse feedback, en een 
variëteit aan evaluatievormen.

• •  Het consequent toepassen van het 
vierogenprincipe om examens en 
opdrachten op te stellen.

• •  Het inbedden van generieke 
competenties in het programma, 
de werkvormen en de toetsing

• •  Feedback verzamelen bij een 
breed spectrum van externe 
stakeholders en bij inter-nationale 
peers (programma-toets). 

• •  Opstellen van een performant 
kwaliteitsverbeterplan dat zorgt 
voor permanente kwali¬teits-zorg.

• •   Communicatie van alle 
aspecten van onderwijsbeleid 
en  kwaliteitszorg naar alle 
stakeholders. 

• •  Overleg met lesgevers 
stimuleren en hen meer 
betrekken bij het onderwijs – en 
kwaliteitsverbeterbeleid. 

• •  Inzetten op multi-, inter-, en 
transdisciplinariteit in het 
programma. 

• •  Structureel integreren van 
wetenschappelijke en academische 
integriteit in het programma.

• •  De studenten maximale kansen 
geven om zich te ontplooien 
binnen de thema’s duurzaamheid, 
ondernemen en maatschappelijk 
engagement. 

• •  Initiatieven nemen om 
de bekendheid van de 
studentenvertegenwoordigers bij 
de brede studentenpopulatie te 
vergroten. 

• •  Communiceren met externe 
stakeholders over de opleiding 
en via deze stakeholders op de 
hoogte blijven van maatschap-
pelijke ontwikkelingen in het 
vakgebied. 

• •  Inzetten op internationalisering 
om bij de studenten internationale 
en interculturele competenties te 
realiseren.
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ALFA FACULTEITEN

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor in de archeologie
Bachelor in de geschiedenis
Bachelor in de kunstwetenschappen
Bachelor in de moraalwetenschappen
Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
Bachelor in de Oosterse talen en culturen
Bachelor in de taal- en letterkunde
Bachelor in de toegepaste taalkunde
Bachelor in de wijsbegeerte
________________________________________

Master of African Studies (Engelstalig)
Master in de archeologie
Master in gender en diversiteit
Master in de geschiedenis
Master of Arts in Global Studies (Engelstalig)
Master in de historische taal- en letterkunde
Master in de kunstwetenschappen
Master in de meertalige communicatie
Master in de moraalwetenschappen
Master in Oost-Europese talen en culturen
Master in de Oosterse talen en culturen
Master in de taal- en letterkunde
Master of Technology for Translation and Interpreting (Engelstalig)
Master in het tolken
Master in de vergelijkende moderne letterkunde
Master in het vertalen
Research Master of Philosophy (Engelstalig)
Master in de wijsbegeerte

BIJLAGE 1 
Overzicht van de initiële bachelor en masteropleidingen  

in academiejaar 20222023 volgens de studiekiezer
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Faculteit Recht en Criminologie

Bachelor in de criminologische wetenschappen
Bachelor in de rechten
________________________________________

Master in de criminologische wetenschappen
International Master of Advanced Research in Criminology: Border Crossing, Security and Social Justice (Engelstalig)
Master in de rechten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
Bachelor in de economische wetenschappen
Bachelor handelsingenieur
Bachelor in de handelswetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
________________________________________

Master in de algemene economie
Master in de bedrijfseconomie
Master in de bestuurskunde en het publiek management
Master of Business Economics (Engelstalig)
Master of Business Engineering (Engelstalig)
Master of Economics (Engelstalig)
Master of Economics of Globalisation and European Integration (Engelstalig)
Master in de handelswetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Bachelor in de pedagogische wetenschappen
Bachelor in de psychologie
________________________________________

European Master of Clinical Linguistics (Engelstalig)
Master in de pedagogische wetenschappen
Master in de psychologie
Master in het sociaal werk

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Bachelor in de communicatiewetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen
Bachelor of Social Sciences (Engelstalig)
Bachelor in de sociologie
________________________________________

Master in de communicatiewetenschappen
Master	of	Conflict	and	Development	Studies	(Engelstalig)
Master in de EU-studies
Master in gender en diversiteit
Master of Arts in Global Studies (Engelstalig)
Master in de politieke wetenschappen
Master in de sociologie
Master of Sociology (Engelstalig)
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BETA FACULTEITEN

Faculteit Wetenschappen
 Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
Bachelor in de biologie
Bachelor in de chemie
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
Bachelor	in	de	geografie	en	de	geomatica
Bachelor in de geologie
Bachelor in de informatica
Bachelor in de wiskunde
Bachelor of Environmental Technology (Global Campus South Korea – Engelstalig)
Bachelor of Food Technology (Global Campus South Korea – Engelstalig)
Bachelor of Molecular Biotechnology (Global Campus South Korea – Engelstalig)
________________________________________

Master of Biochemistry and Biotechnology (Engelstalig)
Master in Bioinformatics (Engelstalig)
Master of Biology (Engelstalig)
Master of Chemistry (Engelstalig)
Master in de fysica en de sterrenkunde
Master	in	de	geografie	en	de	geomatica
Master in de geologie
Master of Geology (Engelstalig)
Master in de informatica
Master of Marine and Lacustrine Science and Management (Engelstalig)
International Master of Marine Biological Resources (Engelstalig)
International Master of Agro- and Environmental Nematology (Engelstalig)
Master of Sustainable Land Management (Engelstalig)
Master in de wiskunde

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor in de industriële wetenschappen
Bachelor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Bachelor in de ingenieurswetenschappen
________________________________________

Master in Bioinformatics (Engelstalig)
Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Master in de industriële wetenschappen: chemie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek
Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
Master in de industriële wetenschappen: landmeten
Master in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Master of Biomedical Engineering (Engelstalig)
Master of Industrial Engineering and Operations Research (Engelstalig)
International Master of Science in Biomedical Engineering (Engelstalig)
Master of Chemical Engineering (Engelstalig)
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Master of Civil Engineering (Engelstalig)
Master of Computer Science Engineering (Engelstalig)
Master of Electrical Engineering (Engelstalig)
Master of Electromechanical Engineering (Engelstalig)
Master of Engineering Physics (Engelstalig)
Master of Fire Safety Engineering (Engelstalig)
International Master of Science in Fire Safety Engineering (Engelstalig)
European Master of Nuclear Fusion and Engineering Physics (Engelstalig)
European Master of Photonics (Engelstalig)
Master of Photonics Engineering (Engelstalig)
Master of Sustainable Materials Engineering (Engelstalig)
International Master of Textile Engineering (Engelstalig)
Master of Textile Engineering (Engelstalig)
Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek 
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Faculteit Bioingenieurswetenschappen

Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Bachelor in de biowetenschappen
Bachelor of Environmental Technology (Global Campus South Korea – Engelstalig)
Bachelor of Food Technology (Global Campus South Korea – Engelstalig)
Bachelor of Molecular Biotechnology (Global Campus South Korea – Engelstalig)
________________________________________

Master of Aquaculture (Engelstalig)
Master of Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology (Engelstalig)
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
Master in Bioinformatics (Engelstalig)
Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
Master of Environmental Science and Technology (Engelstalig)
International Master of Environmental Technology and Engineering (Engelstalig)
Master of Food Technology (Engelstalig)
International Master of Health Management and Aquaculture (Engelstalig)
Master in de industriële wetenschappen: biochemie
Master in de industriële wetenschappen: chemie
Master in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie
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Master in de industriële wetenschappen: milieukunde
Master of Nutrition and Rural Development (Engelstalig)
Master of Pharmaceutical Engineering (Engelstalig)
International Master of Science in Rural Development (Engelstalig)
International Master of Soils and Global Change (Engelstalig)
International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Engelstalig)

GAMMA FACULTEITEN

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor in de biomedische wetenschappen
Bachelor in de geneeskunde
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Bachelor in de tandheelkunde
________________________________________

Master in de bewegings- en sportwetenschappen
Master of Biomedical Sciences (Engelstalig)
Master in de ergotherapeutische wetenschap
Master in de geneeskunde
Master in de gezondheidsbevordering
Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg
Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Master in de tandheelkunde
Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Faculteit Diergeneeskunde

Bachelor in de diergeneeskunde
________________________________________

Master in de diergeneeskunde

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
________________________________________

Master in de farmaceutische zorg
Master in de geneesmiddelenontwikkeling
Master of Pharmaceutical Engineering (Engelstalig)
International Master of Sustainable Drug Discovery (Engelstalig)
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