ONDERWIJSVISITATIE

CM
KWALITEITSFICHE

16 & 17 april 2013

Op 16 en 17 april 2013 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding
Communicatiemanagement (CM) plaats. Tijdens deze visitatie werd de
kwaliteit van de opleiding geëvalueerd door een commissie van
experten. De onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse
Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe
kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs.

De visitatiecommissie had de volgende samenstelling:

KWALITEITSLABEL
Het integraal eindoordeel van de commissie van de
onderwijsvisitatie CM is voldoende voor de drie
kwaliteitswaarborgen:
Beoogd eindniveau
Onderwijsleeromgeving
Gerealiseerd eindniveau

E. Van Vooren
H. Marynissen
C. Léonard
W. Michels
R. Van Zandycke

Sterktes

De opleiding slaagt erin brede profielen te ontwikkelen die snel
inzetbaar zijn.
De opleiding bouwde een gedifferentieerde didactische aanpak uit
met een goede variatie in gebruikte werkvormen.
Er is voldoende variatie in de evaluatievormen en -methodes
aanwezig. Er wordt adequaat en stelselmatig feedback voor de
studenten voorzien.
De studiebegeleiding is adequaat georganiseerd.
Het toets- en evaluatiebeleid is adequaat.
Het brede profiel maakt de studenten breed inzetbaar in vele
deelsectoren van het vakgebied Communicatiemanagement.
De afgestudeerden zijn snel inzetbaar op de werkvloer.
De commissie heeft kunnen zien dat de opleiding zich inzet om
voortdurend te werken aan de interne kwaliteitszorg van de
opleiding.

Meenemen naar de toekomst
De commissie vraagt om de professionalisering meer te
stroomlijnen aan de hand van bijvoorbeeld een scholingstraject
voor docenten, dat tevens rekening houdt met de noden van het
programma.
De commissie is van oordeel dat de kennisdeling binnen de
opleiding nog moet gesystematiseerd worden.
De commissie wil de opleiding waarschuwen voor de
studeerbaarheid die de opleidingsprofilering met zich meebrengt.
De studeerbaarheid van het programma dreigt volgens de
studenten immers in het gedrang gebracht door de hoge studielast
die wordt ervaren in zowel de tweede als de derde fase van de
opleiding. De commissie vraagt de opleiding dit te onderzoeken en
eventueel keuzes te maken.
De commissie wil de opleiding vragen meer aandacht te schenken
aan de zelfstandige reflex om zich spontaan in vreemde talen uit te
drukken en deze leercurve te stimuleren.

De peer review
van CM staat
gepland in
academiejaar
2021-2022

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

Wordt verder aangevuld met de resultaten van bevraging 2018-2019.

“De opleiding communicatiemanagement bood veel aan. Niet
alleen de pure communicatie maar ook een ruim aanbod aan
marketing, wat heel hard helpt als je een richting zoals
Bedrijfskunde verder studeert. Ik heb echt veel geleerd in deze
richting en het heeft me zeker een stuk wijzer gemaakt.”
Student CM

Wat vindt het werkveld?

De opleiding houdt systematisch contact met diverse spelers uit de
communicatiesector. Jaarlijks betrekt de opleiding het werkveld via de
resonantiecommissie waarin het niveau en de inhoud van een
opleiding op continue wijze afgetoetst worden aan het werkveld. Mede
op vraag van en suggesties vanuit het werkveld heeft de opleiding de
afgelopen jaren sterke hervormingen doorgevoerd in zowel haar visie
als het onderwijsprogramma, Verder houdt de opleiding op geregelde
tijdstippen formele en informele bevragingen van het werkveld.
Studenten worden in toenemende mate verantwoordelijk voor het
beoordelen van zichzelf (self assessment) en medestudenten (peer
assessment),
met
de
inbreng
van
het
werkveld.
Werkveldvertegenwoordigers worden zo betrokken bij de beoordeling
van het professionele handelen van de student ("onderwijsvisitatie
2013").

Wat zeggen de alumni?

Alumnibevraging 2017

Wat denken de werknemers ervan?

De medewerkersbevraging van 2018 toont mooie resultaten voor het
departement Management, Media en Maatschappij (MMM), waar de
opleiding CM deel van uitmaakt.
Werknemers zijn erg tevreden over:
De inhoud en uitdagingen van de job
De afwisseling in werkzaamheden
De mate waarin de aard van de job overeenstemt met de
bekwaamheden en interesses
De mate waarin werknemers zelf autonoom beslissingen en
initiatieven kunnen nemen
Het personeel van departement MMM is tevreden over de
samenwerking met de directe collega's.
Op vlak van leiderschap voelen werknemers zich gewaardeerd door de
direct leidinggevende en vindt er een goede samenwerking plaats
tussen werknemer en direct leidinggevende.
De overgrote meerderheid kan bij zijn collega's terecht als er
problemen zijn (93%).

To do

Werkdruk:
- hertekening taakbelastingsysteem
- werkdruk verspreiden over het hele jaar
- timemanagement
Duurzaamheid:
- studenten SW zijn vragende partij om rond duurzaamheid te werken
Infrastructuur:
-beschikbare ruimtes opwaarderen
- stilteplekken ontwerpen
- drinkfontein op elke verdieping installeren
Transparantie/Betrokkenheid:
- departementale nieuwsbrief verderzetten, digitale kalender integreren
Samenwerking met hogeschooldiensten en tussen opleidingen:
- expertise uitwisselen
- samen lesgeven

