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Het integraal eindoordeel van de commissie van de

onderwijsvisitatie LKO is voldoende/goed voor de drie

kwaliteitswaarborgen:

 

Beoogd eindniveau

Onderwijsleeromgeving

Gerealiseerd eindniveau

 

ONDERWIJSVISITATIE 

21 & 22 oktober 2013

Op 21 & 22 oktober 2013 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding

Leraar Kleuteronderwijs 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.    

 

Sterktes
 

Over het algemeen vindt de commissie het programma van de

opleiding, waarin zeer gericht gewerkt wordt aan cultuureducatie

en dit niet alleen in de muzische vakken, origineel en innoverend.

De cursusmaterialen zijn over het algemeen vrij goed uitgewerkt. Er

is een variatie aan werkvormen aanwezig om het onderwijs vorm te

geven.

De commissie is tevreden over de materiële ruimtes waarvan de

opleiding gebruik maakt, waaronder de mediatheek die hier het

studielandschap wordt genoemd.

Wat de begeleiding van studenten betreft, zijn de docenten

bereikbaar en hebben een laagdrempelig contact met de

studenten.

De afgestudeerde kleuterleraren van de Erasmushogeschool

Brussel zijn volgens het werkveld inzetbaar en staan stevig in de

schoenen.

De visitatiecommissie had de volgende samenstelling:

 

J. Langers

L. Machiels

G. Calders

E. Alberts

G. Van Dijck

Meenemen naar de toekomst
 

Volgens de commissie zal het leggen van explicietere accenten

binnen de opleidingsvisie de profilering verduidelijken.

Er mag nog wat meer aandacht gaan naar de link tussen

theoretische kaders en de praktijk op stage.

De commissie meent dat de toetsing van de stage en het eindwerk

in de eindwerkstage, op een degelijke manier verloopt. Hier en daar

kunnen nog wat puntjes op de i worden gezet, zoals het blijven

inzetten op de taak van de mentor in het beoordelingsproces van

de stage of de aandacht voor de relatie theorie-praktijk in de

presentatie van de eindwerkstage.

De commissie beveelt opleiding aan om de studenten nog

concreter voor te bereiden op communicatie met ouders en

partners specifiek met betrekking tot zowel kleuters met algemene

zorgvragen als tot kleuters met specifieke zorgvragen.    

De peer review

van LKO staat

gepland in

2020-2021



INPUT VAN STAKEHOLDERS

Wat zeggen studenten?

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

 

 

Wat vindt het werkveld?

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.
 
Het werkveld vindt dat de afgestudeerde kleuterleraren van EhB

inzetbaar zijn en stevig in de schoenen staan. Het werkveld waardeert

de explorerende en onderzoekende houding van de student, het

cultuureducatieve aspect en het kunstzinnig omgaan met kinderen.

 

 

"Tijdens mijn opleiding Kleuteronderwijs heb ik geleerd om met
een open geest te kijken, bewust te zijn van mij eigen
subjectiviteit. Door te observeren leren we rekening te houden
met de 100 talen van een kind. Iedere kleuter heeft zijn talent."

Student LKO
 



 

Wat zeggen de alumni?
 

Alumnibevraging 2017

 



 

Wat denken de werknemers ervan?

De medewerkersbevraging van 2018 toont mooie resultaten voor het

departement Onderwijs & Pedagogie (EDU), waar de opleiding LKO

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 EDU is erg tevreden over de

samenwerking met de directe collega's. 

 

Op vlak van leiderschap vindt er een goede samenwerking plaats

tussen werknemer en direct leidinggevende.

 

De overgrote meerderheid kan bij zijn collega's terecht als er

problemen zijn (96%).

 

To do 

 
 

Communicatie: 

Het departement maakt werk van een departementale nieuwsbrief,

waar het nieuws van alle campussen in te lezen zal zijn.

 

Cultuureducatie
In de nieuwbouw wil het departement het aspect cultuureducatie, wat

heel eigen is aan de opleidingen, zichtbaar maken. Dat wil EDU doen

door samenwerkingen met de buurt op poten te zetten.

 

Infrastructuur: 

- Verhuis naar de nieuwe campus Kanal

- Het departement inventariseert hoe de medewerkers naar Campus

Kanal kunnen komen. Op die manier kan EDU anticiperen op

bijvoorbeeld voldoende fietsparking.

 

Duurzaamheid 
·Er is aandacht voor duurzaamheid op twee niveaus: duurzaamheid op

de campus en duurzaamheid in het curriculum (hoe kunnen we

studenten meer bewust maken van het belang van duurzaamheid)?


