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Situering opleiding
De opleiding Toegepaste Informatica is een driejarige opleiding van 180 studiepunten. Ze biedt drie keuzetrajecten
aan: Computer & Cyber Crime Professional (CCCP), Software Systems Engineer (SSE) en ICT Consultant (ICTC).

Kwaliteit opleiding
Sterke punten






Kwaliteitscriterium 1: Er is een sterke wisselwerking tussen de drie keuzetrajecten.
Kwaliteitscriterium 3: Er wordt veel ruimte gecreëerd voor projectwerk met ruime zelfstandigheid en coteaching en coaching.
Kwaliteitscriterium 5: De opleiding vertrekt vanuit de sterktes van de eigen studenten om het beste uit
zichzelf te halen.
Kwaliteitscriterium 6: De samenwerking met het werkveld is sterk aanwezig in de dagdagelijkse werking
van de opleiding.
Kwaliteitscriterium 7: Het panel waardeert de brede en directe inzetbaarheid van de afgestudeerden en de
hands-on mentaliteit van de studenten-stagiairs.

Ontwikkelpunten




Kwaliteitscriterium 1: Het panel beveelt de opleiding aan om bij de doorontwikkeling van de visie tot een
goede balans te komen tussen de drie keuzetrajecten.
Kwaliteitscriterium 3: Het panel beveelt de opleiding aan de rode draad en een goede afstemming tussen
de verschillende opleidingsonderdelen te versterken.
Kwaliteitscriterium 4: Het panel meent dat de opleiding gebaat zou zijn met een duidelijke geformuleerde
toetsvisie zodat helder wordt wat de opleiding beoogt en zij dat wenst te realiseren.

Suggesties ter verbetering




Kwaliteitscriterium 4: Het panel moedigt de opleiding aan om te reflecteren over het belang van het
aanscherpen van analyse- en procesdenken bij de studenten om het end to end proces mee te
ondersteunen en een goed inzicht te hebben in de volledige life cycle van een product.
Kwaliteitscriterium 7: Het panel nodigt de opleiding uit om stil te staan bij de rol die zij ten aanzien van het
werkveld wil spelen: leidend of volgend.



Kwaliteitscriterium 7: Het panel is ervan overtuigd dat de onderzoeksmatige houding bij de studenten
beter zichtbaar gemaakt kan worden in de bachelorproef. Ze steunt de opleiding in haar streven naar het
versterken van een onderzoeksmatige houding en onderzoeksvaardigheden bij studenten en lectoren.

De opleidingsaudit als onderdeel van continue verbetering
De resultaten van de audit van de opleiding Toegepaste informatica 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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Programma audit
Woensdag 20 december 2017
12:45-14:45

Intern beraad panel

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

Gesprek met opleidingsverantwoordelijken
Showcase

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

Inloopspreekuur en documentenbeoordeling
Gesprek met alumni

18:30-19:30

Gesprek met werkveldpartners

19:30-19:45

Intern beraad panel

19:45-20:00

Gesprek met opleidingsverantwoordelijken

Donderdag 21 december 2017
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
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Gesprek met lectoren
Lunch en intern beraad panel
Gesprek met studenten
Tweede inloopspreekuur en intern beraad panel

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

Formuleren conclusies
Terugkoppeling conclusies

