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Situering opleiding
De opleiding bachelor in de Toegepaste architectuur is uniek in Vlaanderen. De opleiding is een driejarige bachelor van
180 studiepunten.

Kwaliteit opleiding
Sterke punten







Kwaliteitscriterium 1: Het panel stelt vast dat de opleiding met een duidelijke visie op het beroep een
rolmodel is voor de wijze waarop het werkveld functioneert en hierdoor een spiegel is voor het beroep
waar ze toe opleidt.
Kwaliteitscriterium 2: Het panel ervaart de opleiding als sterk praktijkgericht.
Kwaliteitscriterium 3: De grote zorgvuldigheid waarmee de opleiding het nieuwe curriculum ontwikkelde
en uitrolt.
Kwaliteitscriterium 5: De opleiding biedt een brede waaier aan initiatieven aan die zorgen voor een
laagdrempelige studentenbegeleiding.
Kwaliteitscriterium 8: De sterke inhoudelijke competenties van het team en de sterke binding met het
werkveld.

Ontwikkelpunten





Kwaliteitscriterium 3: Het borgen van alle veranderingen in het curriculum zodat de opleiding blijft
capteren wat zich in het werkveld voordoet en om die veranderingen in het opleidingsprogramma te
integreren.
Kwaliteitscriterium 4: Het panel ziet ruimte voor het scherp stellen van de onderzoekslijnen binnen de
opleiding.
Kwaliteitscriterium 7: Het panel ziet ontwikkelingspotentieel voor de organisatie van de bachelorproef.

Suggesties ter verbetering




Kwaliteitscriterium 1: De onderwijsvisie in lijn brengen met de visie op de opleiding en hiervoor de
benodigde professionaliseringstrajecten uitzetten.
Kwaliteitscriterium 3: Structureel het werkveld bevragen zodat blijven gecapteerd kan worden wat zich in
het werkveld voordoet.
Kwaliteitscriterium 7: De transparantie en navolgbaarheid van de beoordelingen van de afsluitende toetsen
vergroten aan de hand van duidelijke criteria.

De opleidingsaudit als onderdeel van continue verbetering
De resultaten van de audit van de Bachelor in de Toegepaste architectuur 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
Dinsdag 25 april 2017
12:30-14:30

Intern beraad panel

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

Gesprek met opleidingsverantwoordelijken
Showcase

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

Inloopspreekuur en intern beraad panel
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
Afsluiting van de dag met opleidingsverantwoordelijken

Woensdag 26 april 2017
8:45-9:30
9:30-11:00
11:00-11:15

Intern beraad panel
Gesprek met lectoren en opleidingscoördinator
Intern beraad panel

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

Gesprek met lectoren
Lunch en intern beraad panel
Gesprek met studenten

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

Tweede inloopspreekuur en intern beraad panel
Formuleren conclusies
Terugkoppeling resultaten

