MULTEC

ONDERWIJSVISITATIE
22 & 23 november 2016

KWALITEITSFICHE

KWALITEITSLABEL
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in
de multimedia en de communicatietechnologie
(professioneel gerichte bachelor) voldoet aan alle generieke
kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de
opleiding als voldoende.

Op 22 en 23 november 2016 werd de professioneel gerichte
bacheloropleiding Multimedia en communicatiechnologie van de
Erasmushogeschool Brussel, in het kader van een onderwijsvisitatie, op
haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke
experten.De onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse
Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe
kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs
Commissie van experten:

Winnie Valbracht (voorzitter)
Steven Verbruggen
Ellen Vanderhoven
Yawuar Serna Delgado (student)

STERKE PUNTEN
De commissie is van mening dat de opleidingsspecifieke
leerresultaten overeenstemmen met het beoogde bachelorniveau.
De opleiding heeft een duidelijke visie op wat ze wil bereiken met
de studenten. De combinatie van design en development is een
positief aspect en sluit ook aan bij de vraag van het werkveld.
Er is een sterke focus op vaardigheden wat leidt tot direct inzetbare
werkkrachten.
Het programma is logisch opgebouwd en de integratieprojecten
vormen een duidelijke afsluiting van een periode. De
integratieprojecten vindt de commissie een meerwaarde en ze
vormen een ideale manier om geleerde kennis toe te passen en te
verfijnen.
Het kenniscentrum is een troef voor de opleiding. Het genereert
mooie input voor de integratieprojecten en voor de
bachelorproeven.
De commissie is onder de indruk van het materiaal waarmee de
studenten in het Fablab, Medialab en het Open device lab kunnen
werken.
Er wordt bijzonder veel aandacht gegeven aan zowel docenten- als
studentenparticipatie.
De commissie vindt dat
er voldoende aandacht gegeven is aan het toetsbeleid.

MEENEMEN NAAR DE TOEKOMST
Er werd duidelijk veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van
het opleidingsspecifiek kader maar de commissie vindt de
gedragsindicatoren soms nog vaag en niet altijd observeerbaar.
Sommige opleidingsonderdelen kunnen nog geoptimaliseerd
worden (niveau taalvakken mag verhoogd worden, OPO
Entrepreneurship mag inhoudelijk aangepast worden; aandacht
voor benchmarking, SWOT-analyses en business plannen).
De commissie heeft 12 eindwerken gelezen en vindt dat de werken
het niveau van een bachelor weerspiegelen. Ze begreep echter niet
altijd de toegekende score.

De peer review van
Multec staat
gepland in 20222023

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

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

Studente Multec
Met een Multec-diploma kun je overal ter wereld terecht, en dat
merk je al tijdens de opleiding. Ik heb de kans gekregen om een
semester op uitwisseling te gaan in Tsjechië en om een projectweek
te volgen met Europese studenten in UK. Volgend semester loop ik
stage bij een internationaal bedrijf in Washington DC: een perfecte
kick-start voor mijn internationale carrière.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Actueel zijn en blijven is essentieel. Daarom onderhoudt de opleiding
nauwe contacten met het werkveld om te detecteren wat de
hedendaagse noden zijn. Zo wordt het werkveld via de resonantieraad
betrokken bij de opleiding. De vertegenwoordigers van het werkveld
die de commissie gesproken heeft, bevestigen dat de opleiding
rekening houdt met de input van het werkveld (Onderwijsvisitatie 2016).
Jaarlijks organiseert de opleiding samen met de studenten
verschillende evenementen zoals EHACKB, Digital Convention Brussels,
Career Launch, ...Tijdens deze evenementen brengt de opleiding
studenten ook in contact met de experten uit het werkveld zodat ze
reeds tijdens hun studies een professioneel netwerk kunnen uitbouwen.

Wat zeggen de alumni?

Wat denken de werknemers ervan?

De medewerkers van departement Design & Technologie (DT), waarvan
de opleiding Multec deel uitmaakt, namen in 2018 deel aan de
medewerkersbevraging van EhB.
Werknemers zijn erg tevreden over:
De inhoud van de job
Uitdaging binnen de job
De afwisseling in werkzaamheden
Samenwerking met directe collega's
77% van de werknemers op DT komt meestal/altijd met plezier werken.

Enkele to do's

Een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers ontwikkelen
Het bijscholingsbeleid verder uitwerken
Investeren in planning
De taakbelasting herbekijken
Werken aan werkklimaat, sfeer en cultuur door samenwerking met
hogeschooldiensten en andere opleidingen te stimuleren,
teambuildingsactiviteiten in te voeren en extra teamvergaderingen te
organiseren.
Meer inspirerend beleid voeren door een beleid rond Blended
learning te ontwikkelen waarin visietekst, verwachtingen en
taakbelasting in wordt opgenomen.

