
OPLEIDINGSBELEIDSPLAN EN KWALITEITSTOETS 1 (juli 2016)
De opleiding werkt in de periode 2015-2021 aan volgende thema’s:
• Internationalisering
• Onderzoeksvaardigheden van studenten
• Studenten kunnen zich maximaal ontwikkelen, o.a. door leren op afstand, authentieke leertaken,  

ondersteuning voor talen, …
• Communicatie met studenten, lectoren en het werkveld
• Betrokkenheid van het werkveld

20202019

2016 2021

VISITATIE (september 2014)
Een externe commissie onder leiding van VLUHR 
beoordeelt de kwaliteit van de opleiding. Het 
rapport vind je hier.

KWALITEITSZORGFICHE
professionele Bachelor Toerisme en recreatiemanagement 

Meer info over 
kwaliteitszorg aan 

Hogeschool PXL

www.pxl.be/Pub/Over-PXL/Kwaliteitszorg

KWALITEITSTOETS 2 (oktober 2019) 
Hogeschool PXL vat de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen.
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Competentieprofiel

 • De opleiding is een generalistische opleiding met als doel direct 
multi-inzetbare afgestudeerden op te leiden die wereldwijd in de 
toeristische sector aan de slag kunnen gaan. De klemtoon van de 
opleiding ligt iets meer op incoming tourism dan op outgoing tou-
rism.

 • Studenten bezitten de X-factor van Hogeschool PXL en worden 
door de opleiding gestimuleerd in hun zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid. De opleiding zal in de toekomst meer inzetten op 
plannings- en onderzoeksvaardigheden van studenten, o.a. door 
samen te werken met gelijkaardige opleidingen in binnen- en bui-
tenland.

 • De opleiding heeft een sterke samenwerking met het lokale werk-
veld en houdt een open blik op de wereld. De opleiding zal het 
ruimere werkveld betrekken en over de grenzen van de regio kijken.
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Curriculum

 • Het programma is doordacht opgebouwd. Studenten leren tijdens de 
opleiding omgaan met vragen en problemen uit het werkveld.

 • De opleiding onderzoekt of naast een lange stage in het derde jaar, 
ook een korte stage in het tweede jaar een meerwaarde is.

 • Talen zijn een belangrijk en goed uitgebouwd onderdeel van de op-
leiding, waarin studenten ook goed begeleid worden. De opleiding 
bekijkt of Spaans in het programma kan opgenomen worden.

 • De opleiding heeft een actueel programma en gaat na hoe recente 
ontwikkelingen in de toeristische sector nog sneller opgenomen 
kunnen worden in het programma.

 • Veel studenten gaan tijdens hun studies naar het buitenland, vooral 
voor hun stage. De opleiding zal nog meer aandacht besteden om 
ook buitenlandse studenten naar Hasselt te halen.
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Personeel

 • Het lectorenteam is zeer gemotiveerd. De lectoren zijn erg aan-
spreekbaar en zijn begaan met het welzijn van studenten.

 •  De opleiding werkt samen met het werkveld om de brede sector van 
het toerisme af te kunnen dekken.

 • Binnen een aangenaam werkklimaat voorziet de opleiding meer 
mogelijkheden voor lectoren om recente ontwikkelingen in de toe-
ristische sector op te kunnen volgen en om hun onderzoekservaring 
uit te bouwen.

8
 
Eindniveau

 • De opleiding levert multi-inzetbare afgestudeerden af die erg in trek 
zijn op de arbeidsmarkt en vele opdrachten aankunnen. De afgestu-
deerden kunnen een veelheid van taken aan, denken klantgericht en 
hebben een goed beeld van de sector.

 • Studenten zullen nog intensiever voorbereid worden op het maken  
van de bachelorproef en hun kritische houding zal vanaf het begin 
van de opleiding aangewakkerd worden, waardoor de kwaliteit nog 
zal verhogen.

 • De opleiding bekijkt de mogelijkheden om de bachelorproef anders 
in te vullen zodat studenten het onderzoekend handelen kunnen 
inoefenen.

Samenstelling commissie kwaliteitstoets 2
• Voorzitter, Ton Kallenberg, Hoofd Onderwijs- en Studentzaken Univer-

siteit Leiden
• Pieter Jonckers, Director Train World Schaarbeek
•   Liesbeth Valkeners, Director Franchised Services Radisson Hotel Group
• Jay Vandenbussche, student Toerisme en recreatiemanagement Hoge-

school VIVES
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KWALITEITSTOETS 2 (2026)
Volgens het kwaliteitszorgsysteem van Hogeschool 
PXL zal een externe en onafhankelijke commissie de 
gerealiseerde kwaliteit van de opleiding beoordelen 
aan het einde van de beleidsperiode.

KWALITEITSTOETS 1 (september 2021)
Kwaliteitstoets 1 vindt plaats aan het begin van de beleidsperiode. Een interne commissie, aangevuld 
met één externe werkveldvertegenwoordiger, geeft een advies en concrete aanbevelingen over het 
kwaliteitskenmerk 1 ‘opleidingsprofiel’ en kwaliteitskenmerk 9 ‘kwaliteitszorg’.

De opleiding kreeg een positief advies voor beide kwaliteitskenmerken.
De opleiding stuurde haar beleidsplan (2021-2026) op basis van de aanbevelingen van de commissie 
bij alvorens het aan het beleidscollege voor te leggen. Het beleidscollege keurde het beleidsplan 
goed op 20 december 2021.

Samenstelling commissie kwaliteitstoets 1
 • Heidi Croes, directeur onderwijs & studentenbeleid (voorzitter)
 • Ben Lambrechts, algemeen directeur
 • Veronique Janssen, diensthoofd kwaliteitszorg
 • Francis Vos, departementshoofd PXL-Business
 • Katrien Mampaey, diensthoofd kwaliteit Toerisme Vlaanderen
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http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR_toerisme_2015_DEF.pdf
https://www.pxl.be/Pub/Over-PXL/Onze-missie.html

