ONDERWIJSVISITATIE

IIM
KWALITEITSFICHE

12 & 13 februari 2019

Op 12 en 13 februari 2019 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding
Idea and Innovation Management (IIM) 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 IIM is voldoende voor de drie
kwaliteitswaarborgen:
Beoogd eindniveau
Onderwijsleeromgeving
Gerealiseerd eindniveau

Inge Arents: algemeen directeur Flanders' FOOD (voorzitter)
Wim Vanhaverbeke: gewoon hoogleraar aan de Neoma Business School
Mieke Van Gramberen: algemeen directeur Flanders Synergy
Joost Vermeer: bachelor Business Innovation Avans hogeschool

Sterktes

Het is een unieke opleiding in Vlaanderen.
Er is bijzondere aandacht voor persoonlijke & professionele
ontwikkeling van studenten wat de commissie als zeer positief
beoordeelt.
De opleiding maakt gebruik van verschillende werkvormen:
hoorcolleges, werkcolleges, practica, projectwerk, stage, ...
De commissie waardeert de sterk praktijkgerichte aanpak.
Toetsing verloopt transparant, valide en betrouwbaar.

Meenemen naar de toekomst

Generieke kwaliteitswaarborg 1 - Beoogd eindniveau
Toon voldoende aandacht voor technologische innovaties en
economische doeleinden.
Maak keuzes m.b.t. het gewenste profiel van afgestudeerden en de
positie die de opleiding wil innemen binnen en buiten Vlaanderen.
Generieke kwaliteitswaarborg 2 - Onderwijsleeromgeving
Werk de inhoudelijke overlap tussen opleidingsonderdelen weg.
Maak gebruik van innovatieve onderwijs- en leervormen.
Vergroot de internationale outreach van de opleiding.
Zet blijvend in op de theoretische, empirische onderbouwing van
de opleidingsonderdelen
Generieke kwaliteitswaarborg 3 - Gerealiseerd eindniveau
Zet in op exposure en naambekendheid ten aanzien van
(potentiële) werkgevers om de doorstroom naar de arbeidsmarkt te
optimaliseren.

Opvolging:
wordt nog
aangevuld

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

Wordt verder aangevuld met de resultaten van bevraging 2017-2018.

Wat de opleiding bijzonder maakt is de vrijheid (in
denken en doen) en docenten die heel dicht bij de
studenten staan. Maar ook de studenten hebben een
soort samenhangende visie op het leven: niet zwartwit kijken, maar liever alle kleuren van de regenboog
zien!
Student IIM

Wat vindt het werkveld?

De opleiding IIM betrekt jaarlijks het werkveld via de
resonantiecommissie. Via de resonantiecommissie worden het niveau
en de inhoud van een opleiding op continue wijze afgetoetst aan het
werkveld. Zo werden bv. de gedragsindicatoren in overleg met het
werkveld geformuleerd. Door consequent en gericht hun voelsprieten
in de sector te houden – via stagecontacten, resonantiecommissies,
gastdocenten, gastsprekers en een docententeam dat actief is in het
actuele werkveld – krijgt IIM zicht op mogelijke bijsturingen.
Het docententeam dat zelf grotendeels buiten de opleiding
professioneel actief is, brengt het werkveld regelmatig in de campus.
Daarnaast werkt de opleiding samen met enkele stevige partners uit
het werkveld zoals Coaching Square, OVAM of KBC‑start‑it.
Het werkveld is structureel betrokken bij het onderzoek: in
samenwerking met Kunstencentrum Vooruit, Stad Hasselt, Greenpeace
en Pasar werden reeds vier cases uitgevoerd.

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 IIM 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

