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Howest opleidingstoets
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Situering opleiding
Devine – Digital Design and Development is opgestart in 2008 als keuzetraject binnen de bachelor Multimedia en
Communicatietechnologie. Het traject bestaat uit 180 ECTS en is de enige opleiding in haar soort in Vlaanderen en
Nederland

Kwaliteit opleiding
Sterke punten







Kwaliteitscriterium 1: Het panel stelt vast dat de opleiding in haar visie een duidelijke keuze maakt waartoe
ze opleidt, op welke ontwikkelingen ze inspeelt en hoe ze haar onderwijs vormgeeft en organiseert.
Kwaliteitscriterium 3: Het programma is goed doordacht en stelt de studenten in staat om de beoogde
competenties op een stapsgewijze en logische manier te verwerven.
Kwaliteitscriterium 4: Studenten worden opgeleid in een reële, relevante en authentieke context. Ze
worden actief gestimuleerd tot internationale leerervaringen en interdisciplinair samenwerken en om hun
eigen leerproces in handen te nemen.
Kwaliteitscriterium 6: De opleiding en het opleidingsteam is heel sterk werkveld georiënteerd. De
studenten maken van bij de start van de opleiding kennis met het werkveld.
Kwaliteitscriterium 8: De kennis en vaardigheden van het team is up-to-date en ze hebben een mentaliteit
van levenslang leren.

Ontwikkelpunten




Kwaliteitscriterium 1: Bekendheid en gedragenheid van alle aspecten van de visie bij studenten, alumni en
werkveld versterken.
Kwaliteitscriterium 4: Doorontwikkelen van het toetsbeleid.
Kwaliteitscriterium 5: Verder inzetten op maximale doorstroom in het jaar 2 en 3 en het verkorten van de
studieduur

Suggesties ter verbetering


Kwaliteitscriterium 2: Overleg met werkveld en studenten structureler borgen in de opleiding.




Kwaliteitscriterium X: Het Devine profiel onderbouwen via onderzoek en vandaaruit een onderzoeksniche
bepalen.
Kwaliteitscriterium X: De belasting van het team bewaken zodat er ruimte blijft om zich bij te scholen en
adaptief te blijven voor het snel veranderende werkveld.

De opleidingsaudit als onderdeel van continue verbetering
De resultaten van de audit van Devine – Digital design and development worden voorgelegd aan het
managementcomité en het bestuurscomité van Howest. De aandachtspunten en suggesties van het panel worden
opgenomen in het jaarrapport kwaliteitszorg van de opleiding en omgezet in actiepunten. De actiepunten die bijdragen
aan de strategische doelstellingen van Howest worden opgenomen in de beleidsplannen van de opleiding. De
beleidsplannen worden opgevolgd door het management en jaarlijks geëvalueerd en herbekeken. Op deze manier
werken we continu aan de optimalisering van de kwaliteit van de opleiding.
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Programma audit
Maandag 3 oktober
13:00-15:00

Intern beraad panel

15:00-15:45
15:45-16:30

Gesprek met opleidingsverantwoordelijken
Showcase

16:30-17:30
17:30-18:30

Inloopspreekuur en intern beraad panel
Gesprek met alumni

18:30-19:30
19:30-20:00

Gesprek met welkveldpartners
Afsluiting van de dag

Dinsdag 4 oktober
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:15

Intern beraad panel
Gesprek met lectoren en opleidingscoördinator
Intern beraad

11:15-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Gesprek met lectoren
Lunch en documentenbeoordeling
Gesprek met studenten

14:00-15:00
15:00-16:30
16:30-17:00

Tweede inloopspreekuur en intern beraad panel
Formuleren conclusies
Terugkoppeling resultaten

