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Situering opleiding
De opleiding Sociaal werk is een driejarige bachelor van 180 studiepunten. De opleiding wordt aangeboden in Brugge
en in Kortrijk.

Kwaliteit opleiding
Sterke punten









Kwaliteitscriterium 1: Het panel beschouwt het centraal stellen van het bijbrengen van een reflectieve en
kritische houding bij studenten als positief. Ook het belang van geëngageerde sociaal werkers in de visie
wordt door het panel gewaardeerd.
Kwaliteitscriterium 3: Het panel is positief over de multidisciplinaire samenwerkingen die ingebouwd zitten
doorheen het programma. Ze beschouwt dit als een troef van de opleiding en als een versterking voor het
profiel van de afgeleverde sociaal werker.
Kwaliteitscriterium 4: Het panel constateert dat het werkveld sterk aanwezig is in de opleiding. Deze
praktijkgerichte aanpak zorgt voor een vlotte link tussen de aangebrachte theorie en de praktijk.
Kwaliteitscriterium 5: De opleiding slaagt erin om een veilige omgeving te creëren voor de studenten om
zich kwetsbaar op te stellen en op deze manier bij te dragen aan de persoonsvorming van de studenten. Op
deze manier vormt de opleiding de studenten ook op persoonlijk vlak.
Kwaliteitscriterium 7: De opleiding levert direct inzetbare professionals af met een hands -on mentaliteit.
Afgestudeerden zijn zich sterk bewust van het belang aan een (zelf)kritische houding en het belang van
levenslang leren.

Ontwikkelpunten




Kwaliteitscriterium 4: Het panel beschouwt een verdere doorontwikkeling van het toetsbeleid als
noodzakelijk.
Kwaliteitscriterium 7: De bachelorproef verder doorontwikkelen door vooral het proces onder de loep te
nemen en aandacht te hebben voor de valorisatie van het product in het werkveld.
Kwaliteitscriterium 8: Het panel raadt de opleiding aan om te investeren in duidelijke processen om tot
besluitvorming te komen.

Suggesties ter verbetering


Kwaliteitscriterium 1: Sommige aspecten uit de visie zichtbaar inbouwen in de opleiding, zoals bijvoorbeeld
voldoende diversiteit binnenbrengen in het opleidingsteam om studenten ook op die manier verschillende
kaders aan te reiken en de opleiding structureler verbinden met het werkveld.




Kwaliteitscriterium 3: Het panel moedigt de opleiding aan om de leerlijnen concreet vorm te geven en te
visualiseren in het programma teneinde de samenhang van het programma transparanter te maken.
Kwaliteitscriterium 6: Het panel moedigt de opleiding aan om de speerpunten van de opleiding te vertalen
in onderzoeksniches waarbinnen de expertise van de opleiding ontwikkeld en uitgebouwd kan worden.

De opleidingsaudit als onderdeel van continue verbetering
De resultaten van de audit van de Bachelor in het Sociaal werk worden voorgelegd aan het managementcomité en het
bestuurscomité van de 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 de 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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Procesbegeleider en secretaris
Sanne Tanghe, Howest

Werkvelddeskundige
Koen Allary, Circuscentrum Gent/PERPLX

Programma audit
Donderdag 26 april 2018
12:45-14:45

Intern beraad panel

14:45-15:45
15:45-16:30

Gesprek met opleidingsverantwoordelijken
Showcase

16:30-17:15
17:15-18:15

Inloopspreekuur en documentenbeoordeling
Gesprek met alumni

18:15-18:30
18:30-19:30

Intern beraad panel
Gesprek met werkveldpartners

19:30-19:45
19:45-20:00

Intern beraad panel
Gesprek met opleidingsverantwoordelijken

Vrijdag 27 april 2018
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:15

Intern beraad panel
Gesprek met lectoren en opleidingscoördinator
Intern beraad panel

11:15-12:00

Gesprek met lectoren

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:30-17:00

Lunch en intern beraad panel
Gesprek met studenten
Tweede inloopspreekuur en intern beraad panel
Formuleren conclusies
Terugkoppeling conclusies

