ONDERWIJSVISITATIE

LLO
KWALITEITSFICHE

2 & 3 december 2013

Op 2 & 3 december 2013 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding
Leraar Lager onderwijs (LLO) 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 LLO is voldoende voor de drie
kwaliteitswaarborgen:

M. Smits
E. Boutens
L. Heylen
J. Verhoof
J. de Kerf

Beoogd eindniveau
Onderwijsleeromgeving
Gerealiseerd eindniveau

Sterktes

De commissie waardeert de wijze waarop de opleiding het
actieonderzoek vormgeeft.
Het aangeboden cursusmateriaal is zorgvuldig opgebouwd volgens
de richtlijnen van de opleiding, wat de helderheid bevordert.
De studenten worden door de opleiding goed begeleid vanaf de
instroom- tot de uitstroomfase.
De toetsing verloopt naar mening van de commissie goed.

Meenemen naar de toekomst
De commissie beveelt de opleiding aan om de visie en profilering
samen met de decretaal opgelegde basiscompetenties te
integreren tot één duidelijke opleidingsspecifiek
leerresultatenkader.
De commissie adviseert om in het cursusmateriaal meer aandacht
te hebben voor onderwijskundige theorieën en modellen. Dit
versterkt de theoretische onderbouw van de leerinhouden.
De commissie stelt vast dat de infrastructuur van de opleiding over
het algemeen verouderd is.

De peer review
van LLO staat
gepland in
2021-2022

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

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

"Het hoogtepunt van mijn driejarige opleiding was zonder twijfel
de eindejaarsvoorstelling in het laatste jaar. Hier konden we
laten zien wat we gedurende onze drie bachelorjaren geleerd
hadden. In deze praktijkgerichte opleiding deed ik een pak
ervaring op, die mij tot een sterke leraar heeft gemaakt."
Student LLO

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 is tevreden met de kwaliteit van de afgestudeerden. Het
werkveld waardeert ten zeerste de algemene didactische
competenties, thematisch werken en omgang met diversiteit.
Daarnaast blijken de afgestudeerden vlot om te gaan met collega's,
leerlingen, ouders en externen en tonen ze flexibiliteit en
verantwoordelijkheidszin.

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 LLO 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)?

