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Waar en hoe?
• Vraag van studenten voor meer inspraak
o

Via studentenvertegenwoordigers

• Geformaliseerd in structuur en reglementen van de
universiteiten
51° permanente onderwijscommissie (POC): de commissie
samengesteld met het oog op het ontwikkelen en bewaken
van één of meer opleidingen en bestaande uit leden van het
academisch personeel en vertegenwoordigers van
studenten, eventueel aangevuld met alumni;
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Waar en hoe?
• Doorheen alle structuren:
o
o
o
o
o
o

Academische raad
Onderwijsraad
Faculteitsraad
Faculteitsbestuur
Permanente onderwijscommissie
(Ad hoc) Werkgroepen (indien van toepassing)

Uitgewerkte voorbeelden

Visitatieproces
• 8-jaarlijks proces
• Opleidingen worden door externen gevisiteerd
Beoordeling van de kwaliteit van de opleiding
Accreditering van de opleiding
• Voorbereidende werkgroep binnen de opleiding:
o Docenten
o Onderwijsondersteuners
o Studenten
o
o
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Visitatieproces
• Studenten worden aangesteld door studentenkring
o

Opdracht:
• Sterkte-zwakte analyse van de opleiding
• Formuleren van leerresultaten (doelen)
• Andere studenten mobiliseren om deel te nemen aan
bevragingen
• Mee teksten nalezen (voor het zelfevaluatierapport)
• Studenten selecteren en mobiliseren om met commissie te
praten

Online studentenbevraging
• Twee-jaarlijkse bevraging (centraal georganiseerd)
• Elke docent wordt voor elk OPO bevraagd
10-tal gesloten vragen
Open commentaar veld
Alle studenten krijgen oproep om dit in te vullen
Docent ziet na afloop resultaten, kan reageren
Resultaten gaan naar subcommissie met één of twee
studenten
Besluit van commissie naar decaan
o Resultaat in beoordelingsdossier docent
o
o

•
•
•
•

Online studentenbevraging
• Studentenbevragingen als indicator voor kwaliteit van het
onderwijs
o Subjectief?
o Afrekeninstrument?
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Toetsbeleid
• Elke faculteit opdracht om een toetsbeleid te formuleren
o
o

o
o

Ondersteunende dienst maakt aanzet
Naar facultaire POC: studenten uit elke opleiding (8-tal
studenten)
Naar verschillende POC’s (telkens ook met studenten)
Nota wordt aangepast obv opmerkingen
• Bv. toch punt bij tussentijdse toets

Professioneel gedrag
• Probleem: studenten leveren laattijdig opdrachten in, laten
afval achter in aula’s, gebruiken geen mailetiquette,….
o Vanuit facultair POC samen met studenten uitwerken
van ‘code professioneel gedrag’
o Implementatie: acties bepalen samen met studenten

Wisselwerking met POC
• studentenvertegenwoordigers komen met klachten over
een bepaald vak (vb. applied biostatistics in BMW)

• schrijven een nota voor de POC
• Nota wordt geagendeerd en besproken op POC
• programmadirecteur neemt dit verder op met het
didactisch team

• aanpassingen op diverse vlakken, ...
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Een wat lastiger voorbeeld
• Inspraak over puntenverdeling?
o

Examen bestaat uit drie delen
• Eerste deel 65%
• Tweede deel 20%
• Derde deel 15%
Probleem: studenten studeren enkel eerste deel, eventueel nog
tweede deel

Aandachtspunten
• Duidelijk informeren van studenten
• Wijzen op rol van ‘studentenvertegenwoordiger’: niet
noodzakelijk eigen mening

• Selectie: tevreden met wie er zich aandient?
• Begeleiding nodig van studentenvertegenwoordigers?

Succesfactoren
• Houding van studenten als studentenvertegenwoordigers
• Relatie met studentenkring of terugkoppelingskanaal naar
studenten
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Afsluitende beschouwing
• Studentenparticipatie voor kwaliteitszorg
Enkel mogelijk voor hoger onderwijs?

Voorbeeld uit de Freinetbasisschool
de Zevensporng
 Inspraak van leerlingen via klasraad <> kringgesprek
 Inspraak van leerlingen in schoolraad => nemen zelf ook
verantwoordelijkheden op
 Terugkoppeling schoolraad naar klas en naar team

Besluit
• Leerlingenparticipatie /-oordelen als één van de
instrumenten

• Ook portfolio, zelfreflectie,….
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Meer info: geraldine.clarebout@med.kuleuven.be
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