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1 Inleiding en verantwoording 

 

Dit adviesrapport is tot stand gekomen in het kader van een uitgebreide 

instellingsreview bij Hogeschool PXL. Die review toetst het onderwijsbeleid, de 

kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg van de instelling; de resultaten van die oefening 

worden door de reviewcommissie vastgelegd in een evaluatierapport.  

 

Hogeschool PXL wenst in de toekomst zelf in te staan voor het borgen en verbeteren 

van de kwaliteit van haar opleidingen. De regie van die opleidingsbeoordeling is in 

volle ontwikkeling; via pilots zijn de visie en de aanpak van die regie toegepast op 

enkele opleidingen. Als onderdeel van de instellingsreview heeft de reviewcommissie 

in een aparte derde trail de geplande regie bestudeerd en getoetst. De 

reviewcommissie maakt daarbij gebruik van de resultaten van de regie-pilots die de 

instelling ter onderbouwing aanreikt.  

 

In voorliggend rapport analyseert de reviewcommissie de wijze waarop Hogeschool 

PXL de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen zal vormgeven. Het gaat om 

‘work in progress’; dit rapport bevat daarom geen evaluatie, maar wel advies aan de 

instelling om de visie op de regie verder te expliciteren en de ontwikkeling van de regie 

te bevorderen. Voor de organisatie, voorbereiding, implementatie en rapportering van 

de regie-pilot is het kaderstellend document van de NVAO, Kwaliteitscode – 

Vlaanderen 2015-2017, gebruikt. 

 

1.1 Samenstelling van de reviewcommissie 

De analyse van de voorgestelde regie van de opleidingsbeoordeling is gebeurd door 

een reviewcommissie aangesteld door de NVAO. Deze is als volgt samengesteld: 

– Prof. dr. Antonia Aelterman, voorzitter 

– dr. Jan Welmers, lid 

– Karin van Loon, lid 

– Jan van den Nieuwenhuijzen, lid 

– Bram Roelant, student-lid 

 

De reviewcommissie werd ondersteund door: 

– Mark Delmartino MA, secretaris 

– Frank Wamelink, procescoördinator NVAO 

 

De CV’s van de commissieleden zijn opgenomen in het evaluatierapport. Daar kan 

worden vastgesteld dat de samenstelling van deze reviewcommissie voldoet aan de 

eisen opgenomen in het Kader Instellingsreview – Vlaanderen 2015-2017. 

 

1.2 Werkwijze van de reviewcommissie 

De aanpak van de instellingsreview is beschreven in het evaluatierapport. Hogeschool 

PXL heeft met het oog op deze derde trail een apart document opgemaakt: 

‘Kwaliteitszorgsysteem opleidingen. Regierapportage’ (september 2016). Ter 

voorbereiding van die trail hebben de commissieleden het document bestudeerd en 

hun indrukken met elkaar gedeeld. Aangezien de gesprekken over de regie-pilot aan 

het einde van de instellingsreview vielen, heeft de commissie de onderwerpen en 

vragen verfijnd op basis van haar meest recente bevindingen over de kwaliteit van het 

onderwijsbeleid.  
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De trail zelf vond plaats op 2 december 2016 en bestond uit vijf sessies: een inleiding 

over de visie en wijze van uitrol van het kwaliteitszorgsysteem, drie gesprekken over 

de resultaten van de regie-onderdelen die in totaal door zeven pilootopleidingen zijn 

uitgetest, en een afsluitend gesprek met het beleid. Het volledige programma van deze 

trail is beschikbaar in bijlage. 

 

Tijdens die gesprekken met alle relevante actoren verzamelde de commissie heel wat 

bijkomende en nuttige informatie. Via het intranet van de Hogeschool had de 

commissie toegang tot het materiaal dat de instelling tot nu toe heeft ontwikkeld in 

verband met de regie van de eigen opleidingsbeoordeling. Het gaat om volgende 

documenten:  

– Kader met theoretische onderbouw voor de regie van de eigen 

opleidingsbeoordeling: Kwaliteitszorgsysteem opleidingen, Kwaliteitskenmerken, 

Procesbeschrijving van de kwaliteitstoets, Verslagen overleg 

– Specifiek materiaal rond kwaliteitstoets 1 voor de opleidingen zorgmanagement en 

toerisme en recreatiemanagement 

– Specifiek materiaal rond kwaliteitstoets 2 voor de opleidingen beeldende kunsten en 

elektromechanica 

– Specifiek materiaal rond het hersteltraject voor de opleidingen journalistiek, sociaal 

werk en leraar kleuteronderwijs  

 

De commissie heeft vervolgens alle informatie uit de gesprekken en het ter beschikking 

gestelde materiaal intern besproken. Tijdens dit overleg heeft de commissie haar 

bevindingen en overwegingen afgetoetst aan de kwaliteitskenmerken die volgens de 

Kwaliteitscode 2015-2017 een leidraad vormen voor zowel instellingen bij de uitbouw 

van hun regie als reviewcommissies bij het beoordelen van die regie. Aan het einde 

van het bezoek heeft de commissie haar bevindingen – zowel de sterke punten als 

enkele aanbevelingen - mondeling gedeeld met de instelling en hen de kans geboden 

op een eerste reactie.  

 

De secretaris heeft na het bezoek een conceptrapport opgesteld en aan de 

commissieleden voorgelegd voor commentaar. Op basis van die input is een tweede 

versie gemaakt, die is vastgesteld door de voorzitter van de reviewcommissie.  
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2 Rapportage van de bevindingen en overwegingen 

 
Dit rapport betreft een advies over de wijze waarop Hogeschool PXL de regie 

organiseert over de kwaliteitsborging van haar opleidingen. De commissie brengt dit 

advies uit op basis van het document ‘Kwaliteitszorgsysteem opleidingen’ dat 

Hogeschool PXL in het kader van de instellingsreview heeft opgemaakt, de 

gesprekken die tijdens het tweede locatiebezoek van de instellingsreview hebben 

plaatsgevonden, en het materiaal dat de instelling digitaal ter beschikking heeft 

gesteld. De regie opleidingsbeoordeling bevindt zich in een pilootfase: de bevindingen 

en adviezen in dit rapport zijn er daarom op gericht de visie van Hogeschool PXL op de 

nieuwe opleidingsbeoordeling vast te stellen  en de verdere ontwikkeling van de regie 

te bevorderen.  

 

 

Systeem 

Naar aanleiding van de fusie tussen XIOS Hogeschool en de Provinciale Hogeschool 

Limburg in 2013 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitszorgsysteem 

voor Hogeschool PXL. Het doel was om de sterktes van beide instellingen te behouden 

en te integreren in een nieuw systeem. In 2015 heeft Hogeschool PXL ervoor gekozen 

om een instellingseigen regie uit te bouwen om de onderwijskwaliteit van haar 

opleidingen te beoordelen. 

 

Die regie vertrekt vanuit de visie van de hogeschool op onderwijs en kwaliteit. Om die 

visie te verhelderen en te laten doordringen tot in alle geledingen van de organisatie 

heeft de hogeschool het X-factor model ontwikkeld. Dit model en de wijze waarop de 

hogeschool haar onderwijsvisie realiseert zijn uitgebreid aan bod gekomen in het 

evaluatierapport.  

 

Conform de engagementen die in het strategisch beleidsplan van Hogeschool PXL zijn 

uitgezet, leidt kwaliteitsvol onderwijs studenten op tot excellente professionals. De 

hogeschool heeft deze visie geconcretiseerd in negen kwaliteitskenmerken, minimale 

vereisten waaraan elke PXL-opleiding dient te voldoen. Voor de academische 

opleidingen werd een tiende criterium toegevoegd: inbedding van onderwijs in 

onderzoek. De commissie stelt vast dat de tien kwaliteitskenmerken op een redelijk 

concreet niveau zijn uitgewerkt en in de lijn liggen van de strategische beleidskeuzes 

en onderwijsvisie van de hogeschool. Deze kwaliteitskenmerken, die verder in dit 

rapport beschreven zijn, dekken ook de kwaliteitscode af zoals bepaald door de NVAO 

(zie verder). Uit de documenten en gesprekken blijkt dat deze criteria een goede 

houvast bieden voor de opleidingen.   

 

Een beleidsperiode duurt zes jaar. Het kwaliteitszorgsysteem is wat betreft timing en 

duur geënt op de beleidscyclus. Elke opleiding maakt periodiek een 

opleidingsbeleidsplan waarin ze de identiteit van de opleiding beschrijft aan de hand 

van de missie en visie van de hogeschool en waarin de doelstellingen van de opleiding 

voor de komende beleidsperiode worden vastgelegd. Die doelstellingen worden 

geconcretiseerd in acties en resultaten; voor de totstandkoming van het plan en de 

opvolging en bijsturing van de doelstellingen kan de opleiding beroep doen op een 

aantal instrumenten: perceptie- en prestatiemetingen, jaarverslag, puntenrapportage, 

opvolgsysteem PROBA, enz.  De commissie heeft al tijdens het eerste locatiebezoek 

vastgesteld dat PROBA een adequaat instrument is voor de opvolging van beleids- en 

actieplannen. Uit de gesprekken gedurende het tweede bezoek is bovendien gebleken 

dat het opvolgsysteem ook door alle betrokkenen wordt gebruikt. Met PROBA beschikt 

de hogeschool volgens de commissie over een transparant en effectief systeem waarin 
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het centrale niveau, de onderwijsondersteuners en de opleidingen met elkaar in 

interactie treden.  

 

Op twee vastgelegde momenten in de zesjarige kwaliteitscyclus beoordeelt een 

commissie van internen en/of externen bepaalde kwaliteitskenmerken van een 

opleiding. Kwaliteitstoets 1 situeert zich tijdens de opmaak van het 

opleidingsbeleidsplan. Een commissie van internen aangevuld met een extern expert, 

geeft een advies over het opleidingsbeleidsplan voor de komende beleidsperiode en 

kijkt hierbij met name naar de kwaliteitszorg van de opleiding. In het vijfde jaar van de 

beleidsperiode beoordeelt een commissie van uitsluitend externen de opleiding aan de 

hand van minstens vier kwaliteitskenmerken die niet tijdens de eerste kwaliteitstoets 

aan bod zijn gekomen en  waarvan de opleiding er zelf twee mag kiezen. In deze 

Kwaliteitstoets 2 bekijkt de commissie de realisaties van de kwaliteitskenmerken van 

de opleiding in functie van het hogeschoolbeleid en de eigen ambities in het 

opleidingsbeleidsplan.  

 

De hogeschool, zo blijkt uit de gesprekken, heeft bewust gekozen voor een beperkt 

aantal kwaliteitskenmerken: de opleiding bereidt zich voor op alle criteria, maar krijgt 

tevens de kans om de eigen sterke punten naar voren te brengen. De opleiding kan 

bovendien de commissie vragen om met bijzondere aandacht te kijken naar die 

domeinen waar er nog ruimte voor verbetering is. De hogeschool is van oordeel dat er 

geen risico is op zogenaamde ‘blinde vlekken’, op criteria die onvoldoende sterk zijn 

uitgewerkt en te lang onder de radar zouden kunnen blijven. Naast de kwaliteitstoetsen 

– en de dossiervoorbereiding op alle kwaliteitscriteria – is er immers ook nog de 

reguliere opvolging via PROBA, jaarverslag en terugkoppeling in het beleidscollege. 

 

Uit de documenten en de gesprekken kwam naar voren dat het een bewuste keuze is 

van de hogeschool om de opleidingen ook te laten beoordelen door externe peers die 

volledig onafhankelijk zijn van de opleiding en de instelling. In die zin is de 

kwaliteitstoets qua methodiek vergelijkbaar met de vroegere opleidingsvisitaties, met 

twee grote verschillen: de opleiding schrijft geen kritische reflectie maar stelt een 

informatiedossier samen en de instelling bepaalt zelf wat kwaliteitsvol onderwijs is aan 

de hand van de kwaliteitskenmerken hierboven benoemd. De commissie is deze 

aanpak zeer genegen. Tijdens de gesprekken werd aangegeven dat de hogeschool 

een beperkt aantal externe voorzitters op het oog heeft, die bekend zijn met de 

instelling en die vanuit een waarderende aanpak naar de opleidingen kijken en 

beoordelen. De commissie heeft in dit verband opgemerkt dat een beperkte pool aan 

voorzitters tot gewenning kan leiden en tot verlies van de onafhankelijke blik op de 

instelling en de opleidingen. De hogeschool heeft hierop gereageerd dat ze zich van 

deze valkuil bewust is en erover waakt dat de leden en voorzitters van de commissie 

ten allen tijde ook voldoende ‘mentale’ afstand van de hogeschool bewaren om op die 

manier met de onafhankelijke blik van een kritische vriend te kijken naar de 

basiskwaliteit.  

 

De commissie constateert dat het ook een bewuste keuze van de instelling is om voor 

alle opleidingen de beleidsperiodes gelijk te trekken. Het centrale management, de 

opleidingen en de dienst kwaliteitszorg van de hogeschool zullen in een periode van 

zes jaar twee piekperiodes kennen die zowat in elkaar overgaan bij het einde van de 

oude en de aanvang van de nieuwe beleidsperiode. Daarna volgt een langere 

beleidsluwe periode waarin opleidingen het gevalideerde opleidingsbeleidsplan 

realiseren en de uitvoering intern opvolgen met een jaarlijkse terugkoppeling (opmaak 

jaarverslag en bespreking in beleidscollege). De verantwoordelijken van de diensten 

onderwijs en kwaliteitszorg hebben uitdrukkelijk aangegeven dat deze beslissing 

genomen is na rijp beraad en met het engagement van alle centrale geledingen en de 

departementen. De gevolgen van deze aanpak zijn onderzocht en zowel op financieel 
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vlak als op het niveau van de werklast is de nieuwe aanpak voordeliger voor zowel de 

opleidingen als de centrale diensten. Het is duidelijk voor alle betrokkenen dat er in 

elke cyclus een piekperiode zit, maar die weegt op tegen de wat langere periode van 

opvolging. In die luwere periode is er meer tijd voor opvolging en coaching.  

 

De bestaande kwaliteitscultuur in de hogeschool is volgens de commissie ook sterk 

aanwezig in de regie: zoals beschreven in het evaluatierapport komt die cultuur tot 

uiting in zowel structuren als personen en in het evenwicht en de wisselwerking tussen 

centrale diensten en de departementen en opleidingen. Het centrale niveau zorgt voor 

het kader van de eigen regie van de opleidingsbeoordelingen en ontwikkelt 

tegelijkertijd instrumenten ter facilitering van het proces bij de opleidingen. Ook hier 

staan de opleidingen er niet alleen voor maar worden ze ‘waakzaam gevolgd’ door de 

centrale diensten en de onderwijsondersteuners. Bovendien, zo blijkt uit de 

gesprekken, beschikt het centrale niveau ook over mogelijkheden om te interveniëren 

indien dit noodzakelijk is.    

 

Naarmate de gesprekken tijdens de regie-trail vorderden, heeft de commissie zich een 

steeds concreter beeld gevormd van de verschillende componenten van de regie en 

hun complementariteit. De combinatie van die componenten resulteert volgens de 

commissie in een aanpak die past bij de wijze waarop Hogeschool PXL haar 

kwaliteitszorgsysteem organiseert. Door de opleidingsbeoordeling te verankeren in het 

bredere systeem van kwaliteitszorg wordt die nieuwe aanpak geïnternaliseerd.  

 

 

Feedback testfase 

Hogeschool PXL heeft het beoogde systeem getest aan de hand van zeven 

opleidingen: (i) de bacheloropleiding Toerisme en Recreatiemanagement en de 

bachelor-na-bachelor Zorgmanagement hebben elke een kwaliteitstoets 1 doorlopen; 

(ii) de bachelor elektromechanica en de academische bachelor en master in de 

beeldende kunsten hebben kwaliteitstoets 2 afgelegd; (iii) de bacheloropleidingen 

journalistiek, leraar kleuteronderwijs en sociaal werk hebben naar aanleiding van een 

traditionele visitatie een herstelplan uitgewerkt. De keuze voor deze opleidingen werd 

onder meer gemaakt op basis van de timing van de vroegere visitaties.  

De aanpak en de verschillende componenten van de opleidingsbeoordeling zijn tijdens 

het locatiebezoek uitgebreid besproken met de betrokkenen. De commissie stelt vast 

dat alle gesprekspartners positief zijn over het nieuwe systeem en de doorlopen 

testfase. Zoals door een deelnemer aan de gesprekken geformuleerd, hebben de 

opleidingen er eerder “naar uitgekeken dan er tegenop gekeken”. De deelnemers aan 

de pilot Kwaliteitstoets 1 hebben goede informatie gekregen over de toets en vonden 

het een zinvolle oefening om het eigen beleid af te toetsen aan het beleid van de 

hogeschool. Tijdens de voorbereiding van de toets hebben beide opleidingen 

regelmatig overleg gehad met de onderwijsondersteuners. Het feit dat de commissie 

voornamelijk uit interne mensen bestond die bekend waren met de hogeschool maakte 

het gesprek efficiënt. Het hele proces werd door de betrokken opleidingen aangevoeld 

als waarderend: de commissie ging uit van vertrouwen en de overwegingen waren 

constructief. De opleidingen zijn tevreden dat de hogeschool hun suggestie heeft 

opgepikt om na de toets een mondelinge terugkoppeling te organiseren. 

 
Bij de deelnemers aan de pilot kwaliteitstoets 2 was een gelijkaardig geluid te horen. 

Beide opleidingen waren erg tevreden over de aanpak en ondersteuning vanuit de 

hogeschool in de voorbereidende fase. Ze apprecieerden ook de mogelijkheid om zelf 

externe commissieleden voor te dragen. De gesprekken met de commissie waren 

zinvol en waarderend, op geen enkel ogenblik voelden de opleidingen de nood om ‘in 

het defensief te gaan’. Het rapport lag in de lijn van wat tijdens het bezoek aan bod is 
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gekomen. De opleidingen hebben de overwegingen en aanbevelingen van hun 

commissie dan ook onderschreven en zijn nu bezig met de vertaling van die 

aanbevelingen in doelen en acties. Ten slotte apprecieerden de opleidingen ook de 

aandacht van de hogeschool voor de evaluatie van de pilootfase en voor haar 

feedback die ter harte is genomen.  

 
De commissie heeft ook gesproken met vertegenwoordigers van opleidingen die naar 

aanleiding van een traditionele visitatie een herstelplan hebben uitgewerkt. Ook zij 

waarderen de efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de centrale diensten in 

volle respect voor de eigenheid en autonomie van de opleiding. De betrokken 

opleidingen gaven aan dat het hersteltraject zeer systematisch is verlopen: het was 

duidelijk dat er iets moest veranderen aan de opleiding en dit verbetertraject werd 

zorgvuldig onder de aandacht gebracht en gehouden door de onderwijsondersteuners 

en de dienst kwaliteitszorg.  

 

Ter voorbereiding van de kwaliteitstoets kan een proeftoets worden georganiseerd op 

vraag van de opleiding of van de directeur onderwijs. De betrokken opleidingen 

appreciëren deze mogelijkheid en vinden de eventuele bijkomende werklast niet 

opwegen tegen de voordelen van zulke toets: het is, volgens een van de 

gesprekspartners, enkel een kwestie van iets vroeger aan de voorbereidingen te 

beginnen en de deadline voor het informatiedossier naar voren te schuiven.  

 

Uit de documenten en de gesprekken onthoudt de commissie dat de vormgeving en 

organisatie van de kwaliteitstoetsen zijn aangescherpt op basis van het 

evaluatieoverleg met de verschillende pilootopleidingen. De kwaliteitskenmerken 

vormen volgens alle betrokkenen een goede insteek om de kwaliteit van de 

opleidingen te beoordelen. De omvang van het dossier, de afstemming van de tabel 

met kwaliteitskenmerken en de relevantie van sommige bewijsstukken worden op dit 

ogenblik door de centrale diensten in overleg met de betrokken opleidingen onderzocht 

en waar nodig aangepast.  

 

Het valt de commissie ten slotte op dat, door te vertrekken vanuit een waarderende 

aanpak en een gevoel van vertrouwen, de hogeschool een veilige omgeving heeft 

gecreëerd voor de opleidingen en hun beoordelingssystematiek. Doelmatig handelen is 

een bijzonder sterk ontwikkeld kenmerk van het hele kwaliteitszorgsysteem en 

diezelfde doelmatigheid komt terug in het regiesysteem van de 

opleidingsbeoordelingen. Volgens de commissie is de hogeschool in staat om grip te 

krijgen op de kwaliteit van haar opleidingen binnen de cyclus van zes jaar.  

 

 

Kwaliteitseisen 

De hogeschool heeft haar visie op kwaliteitsvol onderwijs geconcretiseerd in negen 

kwaliteitskenmerken: (1) Opleidingsprofiel, (2) Competentieprofiel, (3) 

Evaluatiesysteem, (4) Curriculum, (5) Krachtige leeromgeving, (6) Instroom-, 

doorstroom- en uitstroombeleid, (7) Personeel, (8) Gerealiseerd eindniveau, (9) 

Kwaliteitszorg. Voor de academische opleidingen werd een tiende criterium 

toegevoegd: inbedding van onderwijs in onderzoek. De tien kenmerken omvatten 

enerzijds de basiskwaliteit waaraan elke opleiding moet voldoen en anderzijds de 

specifieke eigenheid van de hogeschool, d.w.z. de kenmerken gekleurd met de keuzes 

van de hogeschool in haar beleidsplan. 

 

Bij het opstellen van de kwaliteitskenmerken is de hogeschool nagegaan of deze de 

kwaliteitscode zoals bepaald door de NVAO afdekken. Die kwaliteitscode omvat 

volgende elementen: (i) link met de Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
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the European Higher Education Area (ESG); (ii) de beschrijving van de betrokkenheid 

van interne en externe stakeholders, en de inzet van onafhankelijke experten en/of 

peers; (iii) link met de Vlaamse Kwalificatiestructuur en de Europese 

Kwalificatieraamwerken. De commissie heeft de kwaliteitskenmerken van de PXL-

opleidingen aandachtig bestudeerd en vastgesteld dat zij de kwaliteitseisen uit de 

Kwaliteitscode Vlaanderen afdekken.   

 

 

Interne Rapportering 

Ter voorbereiding van elke kwaliteitstoets maakt de opleiding een informatiedossier op 

dat bestaat uit elementen die in het kader van het nieuw uitgetekende 

kwaliteitszorgsysteem systematisch worden verzameld: opleidingsbeleidsplan, 

verslagen van stakeholderoverleg, jaarverslagen, resultaten van de perceptiemetingen 

en de kritische stand van zaken per kwaliteitskenmerk en de bijhorende documenten 

en bewijsstukken.  

 

Na elke kwaliteitstoets 1 volgt een mondelinge terugkoppeling aan het opleidingshoofd 

waarna het schriftelijke advies van de commissie door de dienst kwaliteitszorg 

gefinaliseerd en aan het opleidings- en departementshoofd gestuurd. Bij de 

mondelinge terugkoppeling van kwaliteitstoets 2 zijn opleidings- en 

beleidsverantwoordelijken aanwezig en geeft de commissie het oordeel (behaald of 

niet behaald) per kenmerk en een overzicht van de belangrijkste positieve bevindingen 

en aandachtspunten. Het ontwerprapport wordt aan de opleiding voorgelegd voor een 

reactie op feitelijke onjuistheden, waarna het ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan 

het Directiecomité (de Raad School of Arts voor beeldende kunsten en pop- en 

rockmuziek). Op vraag van de commissie heeft de algemeen directeur aangegeven dat 

sinds juni 2016 ook de studenten vertegenwoordigd zijn in het beleidscollege. Op die 

manier is hun rol in de medezeggenschap nu formeel verankerd.  

 

 

Publieke rapportering 

De Kwaliteitscode 2015-2017 benadrukt dat publieke transparantie een essentieel 

onderdeel is van de door de instellingen geregisseerde kwaliteitsborging van de 

opleiding. Tijdens de gesprekken heeft de hogeschool aangegeven dat het op een 

aangepaste manier zal communiceren naar het brede publiek. Dit betekent concreet 

dat de hogeschool haar visie en onderwijsbeleid duidelijk kenbaar maakt voor de 

buitenwereld en de buitenwereld ook over het systeem van kwaliteitszorg zal 

informeren. Hogeschool PXL is trots op haar visie, beleid en kwaliteitszorgsysteem en 

dat mag geweten zijn: voor de hogeschool met het netwerk is het bovendien belangrijk 

te benadrukken dat ze externe ogen in huis hebben. De commissie onderschrijft dit 

voornemen van de hogeschool volledig.   

 

Wat betreft de externe communicatie over de gemeten kwaliteit van de opleidingen wil 

de hogeschool zo transparant mogelijk zijn om kandidaat-studenten en andere 

stakeholders zoals bedrijven adequaat te informeren. Ze denkt hierbij aan een 

algemene beschouwing over de opleiding, een beperkt aantal kencijfers en enkele 

meta-gegevens over tevredenheid en rendement. De hogeschool wil zich voor wat 

betreft de publicatie van de kwaliteitstoetsen loyaal opstellen tegenover de collega-

hogescholen in Vlaanderen. Ze neemt deel aan de discussie over publieke 

transparantie en houdt zich aan de afspraken die onderling worden gemaakt. De 

commissie heeft vastgesteld dat een samenvatting van de pilots op de website staan 

en waardeert bovendien dat PXL de ambitie heeft om transparant te zijn over kwaliteit 

van de opleidingen.  
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Advies 

De commissie heeft kennis genomen van de basisprincipes van de regie en de 

onderdelen van de nieuwe opleidingsbeoordeling in het regiedocument. Tijdens de 

gesprekken zijn de aanpak en de verschillende elementen van het systeem stuk voor 

stuk aan bod gekomen en verder verduidelijkt. Op basis van de schriftelijke en 

mondelinge informatie constateert de commissie dat Hogeschool PXL in volle 

voorbereiding is op de nieuwe opleidingsbeoordeling die ze in eigen regie zal 

doorvoeren.  

 

Het voorgestelde systeem en de componenten van die opleidingsbeoordeling zijn 

verankerd in het bestaande kwaliteitszorgsysteem van de instelling, wat betekent dat 

dit ook in de lijn ligt van de onderwijsvisie. De commissie stelt bovendien vast dat de 

pilootfase voorspoedig is verlopen en dat de betrokkenen enthousiast zijn over de 

werkwijze en de resultaten.  

 
Het systeem van eigen regie dat wordt uitgezet door de hogeschool gaat niet over de 

beoordeling van een geïsoleerde opleiding, maar is hogeschool-breed opgezet en 

ondersteunt en faciliteert het leer- en verbeterproces. Het systeem legt volgens de 

commissie het eigenaarschap bij verschillende actoren en ondersteunt alle 

betrokkenen in doelgericht werken. Bovendien biedt het de opleidingen een veilige 

omgeving en ruimte voor autonomie en experiment. Het vertrekpunt van (het systeem 

van) de beoordeling is een waarderende houding en vertrouwen in de (kwaliteit van de) 

opleiding.  

 

Met de beoordeling in eigen regie door te voeren staat de hogeschool voor de 

uitdaging om greep te krijgen op de basiskwaliteit van de opleidingen. De commissie is 

van oordeel dat de hogeschool een bijzondere inspanning heeft gedaan in het 

definiëren van de tien kwaliteitskenmerken en stelt vast dat die criteria de 

kwaliteitseisen afdekken die vooropgesteld zijn in de Kwaliteitscode Vlaanderen. 

Volgens de commissie is het systeem van kwaliteitszorg en beoordeling bovendien zo 

aangezet dat de hogeschool de basiskwaliteit kan borgen binnen de volledige 

beleidscyclus van zes jaar.  

 

Hogeschool PXL is – terecht – trots op haar visie, onderwijsbeleid en 

kwaliteitszorgsysteem. De commissie onderschrijft dan ook de intentie van de 

hogeschool om hierover duidelijk te communiceren via haar website en andere 

kanalen. De exacte vorm en het niveau van detail waarin dit gebeurt, zal bekeken 

worden in functie van, en in dialoog met, andere hogescholen in Vlaanderen. 

 

Naast alle positieve appreciaties en de talrijke sterke punten die in dit rapport naar 

voren zijn gebracht, doet de commissie ook enkele aanbevelingen aan de hogeschool. 

Het gaat hierbij om aandachtspunten die volgens de commissie het regie-systeem (nog 

meer) versterken. Met het oog op de uitrol van het regie-systeem, adviseert de 

commissie Hogeschool PXL om: 

– de samenwerking met andere hogescholen in binnen- en buitenland met het oog op 

benchmarking structureel te verankeren en verder uit te rollen op hogeschool- en 

opleidingsniveau;  

– erover te waken dat in de externe commissies te allen tijde onafhankelijke peers 

zetelen zodat commissieleden voldoende afstand bewaren van de hogeschool om 

met onafhankelijke blik als kritische vriend te kijken naar de kwaliteit van de 

opleidingen; 

– aandacht te besteden aan de wijze waarop ze het regie-systeem en de resultaten 

van de opleidingsbeoordeling zal publiek maken; 
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– erover te waken – via evaluatie van het regiesysteem zelf - dat de vooropgezette 

aanpak van kwaliteitszorg ‘lean and mean’ blijft: het gaat niet enkel om de toewijzing 

van middelen, maar ook om de wetenschap dat kwaliteitszorg geen doel op zichzelf 

is maar een instrument om de onderwijsvisie van de hogeschool te realiseren, 

studenten op te leiden tot excellente professionals.   
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Bijlage 1: Programma van het locatiebezoek 
 

In het kader van de instellingsreview heeft de reviewcommissie twee bezoeken 

gebracht aan Hogeschool PXL. Alle gesprekken in verband met de regie-pilot vonden 

plaats op vrijdag 2 december 2016 op de Campus Elfde Linie in Hasselt.  

 

Het programma was als volgt: 

 

09.00u  Visie en Uitrol kwaliteitszorgsysteem 

 Ben Lambrechts, algemeen directeur 

 Heidi Croes, directeur Onderwijs & student 

 Paul Martens, strategie- en beleidsadviseur 

 Veronique Janssen, diensthoofd kwaliteitszorg 

 Paul Himschoot, stafmedewerker kwaliteitszorg 

 

 

09.45u  Kwaliteitstoets 1: opleidingen Zorgmanagement en Toerisme en 

Recreatiemanagement 

 Agna Thys, opleidingshoofd pBa toerisme en recreatiemanagement 

 Aleide Bijnens, domeinverantwoordelijke kwaliteitszorg TRM  

 Renilde D’Exelle, departementshoofd PXL-Media & Tourism 

 Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare 

 Monique Ratajczak, opleidingshoofd BnB zorgmanagement 

 Lies Laga, onderwijsondersteuner  

 

 

10.30u  Kwaliteitstoets 2: opleidingen Beeldende Kunsten en Elektromechanica 

 Erwin Goegebeur, departementshoofd PXL-MAD 

 Erica Cselotei, opleidingshoofd aBa en Ma beeldende kunsten 

 Patrick Ceyssens, docent / onderzoeker PXL-MAD 

 Wouter Hustinx, onderwijsondersteuner 

 Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Tech 

 Patrick Pilat, opleidingshoofd pBa elektromechanica 

 Ruth Jamers, onderwijsondersteuner 

 

 

11.15u  Hersteltraject: opleidingen Journalistiek, Leraar Kleuteronderwijs en Sociaal 

Werk 

 Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education 

 Alida Pierards, opleidingshoofd pBa onderwijs: kleuteronderwijs 

 An Hendrikx, domeinverantwoordelijke kwaliteitszorg 

 Lies Laga, onderwijsondersteuner 

 Mark Coenen, opleidingshoofd pBa journalistiek 

 André Hemeryck, voormalig opleidingshoofd pBa journalistiek 

 Renilde D’Exelle, departementshoofd PXL-Media & Tourism 

 Ruth Jamers, onderwijsondersteuner 

 Filip Giraldo, departementshoofd PXL-Social Work 

 Johan Vandersmissen, domeinverantwoordelijke kwaliteitszorg  

 

 

11.45u  Terugkoppelingspauze 
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12.15u  Afsluitend gesprek met beleid 

 Ben Lambrechts, algemeen directeur 

 Heidi Croes, directeur Onderwijs & student 

 Paul Martens, strategie- en beleidsadviseur 

 Veronique Janssen, diensthoofd kwaliteitszorg 

 Paul Himschoot, stafmedewerker kwaliteitszorg 

 

 

Waarnemer: Eline Valkeneers 

 
 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

NVAO 
 

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun 

kwaliteitscultuur. Op basis van NVAO's oordelen worden opleidingen in het hoger 

onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal 

en werkt internationaal. 

 

NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het oog op de 

advisering over de regie op de kwaliteitsborging van opleidingen door Hogeschool 

PXL.  
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