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 Wederwoordprocedure Onderwijskwaliteitsbureau  
 

 
 
Indien het OKB, na onderzoek van de opleidingsmonitor en de begeleidende documenten, van oordeel is dat een 
positief borgingsbesluit, met inachtname van een coachingtraject, zich opdringt, neemt het zijn bevindingen en 
evaluatie op in een gemotiveerd ontwerp van besluit. 
 
Vervolgens nodigt het OKB de volgende actoren uit voor een gesprek met betrekking tot de vaststellingen die 
het OKB heeft gedaan bij het onderzoek van de opleidingsmonitor en de begeleidende documenten, en de 
evaluatie en beslissing die zich hierbij naar het oordeel van het OKB opdringt:  
 

- de voorzitter van de opleidingscommissie van de betrokken opleiding; 
- de onderwijsdirecteur van de faculteit die de betrokken opleiding organiseert, alsook de CKO-

medewerker(s) van de faculteit die de betrokken opleiding opvolgt/opvolgen; 
- de directeur onderwijsaangelegenheden van de instelling (UGent); 
- het afdelingshoofd onderwijskwaliteitszorg van de instelling (UGent). 

 

Ter voorbereiding van het gesprek bezorgt het OKB het ontwerp van syntheserapport aan de opleiding. Het 

gesprek vindt niet eerder plaats dan zeven kalenderdagen nadat het syntheserapport aan de opleiding is 

bezorgd.  

Tijdens het gesprek peilt het OKB met name naar het antwoord op de vraag of de opleidingsmonitor en de 

begeleidende documenten een adequaat en waarheidsgetrouw beeld geven van het 

onderwijskwaliteitszorgbeleid, zoals vastgesteld door het OKB bij het onderzoek van voornoemde documenten. 

Tevens biedt het OKB de opleiding tijdens het gesprek de kans om technische opmerkingen te formuleren bij het 

syntheserapport of feitelijke onjuistheden te signaleren. 

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat via e-mail door het secretariaat van het OKB aan de deelnemers 

wordt bezorgd.  

Op basis van de bevindingen van het gesprek dat heeft plaatsgevonden kan het OKB het borgingsbesluit bijsturen 

dan wel handhaven. 
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Meer in het bijzonder kan het OKB desgevallend : 

- een positief borgingsbesluit nemen 
- het ontwerp van positief borgingsbesluit met gericht coachingstraject handhaven, al dan niet op basis 

van een gewijzigde motivering 
 

Het aldus tot stand gekomen definitieve borgingsbesluit wordt aan de opleiding overgemaakt via e-mail door 

het secretariaat van het OKB. Het definitieve borgingsbesluit wordt aan de opleiding bezorgd binnen een 

ordetermijn van 30 dagen nadat het hierboven bedoeld gesprek heeft plaatsgevonden. 

 

 


