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Inleiding 
De bacheloropleiding bouw van de Hogeschool VIVES richt zich op studiekiezers die gefascineerd zijn 
door de bouwwereld. Studenten die het bouwen van een constructie van dichtbij willen meemaken, 
vanaf de eerste spadesteek tot aan de oplevering, van op de tekentafel tot op de werf. Deze opleiding 
is voor studenten die worden aangesproken door duurzaam (ver)bouwen en oog hebben voor groene 
energie. 
Deze beschrijving van een aantal kwaliteitskenmerken schetst de contouren van de bacheloropleiding 
bouw door een beknopte toelichting te verschaffen bij:  

- de opleidingsvisie 
- de leerresultaten 
- het opleidingsprogramma 
- het onderwijsproces 

Vervolgens wordt ingegaan  op de vooropgestelde accenten in functie van de verdere ontwikkeling van 
deze opleiding en wordt gefocust op het resultaat van de kritische reflectie, de opleidingsaudit en de 
managementkeuzes. De bespreking van de kwaliteitszorgcyclus is opgebouwd rond de 6 
kwaliteitskenmerken van het VIVES-referentiekader 2017-2022. 

1. Beschrijving van de kwaliteit van de opleiding 
1.1 Opleidingsvisie 
De opleiding stelt een professioneel en toepassingsgericht programma voorop. De opleiding bachelor 
bouw is praktijkgericht en bereidt de student voor op verschillende beroepsprofielen, waaronder 
technisch bediende voorbereiding-planning, calculator, EPB-verslaggever en werfleider. De nadruk 
komt dus in hoofdzaak te liggen op de praktische benadering en het oplossingsgericht werken. De 
opleiding wil de studenten graag voorbereiden op wat in de toekomst van de werknemers wordt 
verwacht.  

De afgestudeerde professionele bachelor bouw heeft een grondig inzicht verworven in de 
constructie van gebouwen, wegen en kunstwerken, dankzij zijn kennis van materialen, 
constructiemethoden, normering en wetgeving. Hij heeft kennis van de fysische en 
stabiliteitsachtergronden van hedendaagse duurzame gebouwen en bouwtechnieken. Hij is op de 
hoogte van de regelgevingen op vlak van duurzaam bouwen en hernieuwbare energie en kan deze in 
zowel nieuwbouw als renovatieprojecten toepassen. Ook duurzame energetische renovatie komt 
hierbij aan bod. Hij kan de informaticatechnologie toepassen voor bouwtechnische en -
organisatorische doelen. De professionele bachelor bouw is in staat de kostprijs van een bouwwerk te 
berekenen, de werkzaamheden te plannen en de werkorganisatie op te zetten en te coördineren. 

De opleiding incorporeert maatschappelijke en professionele vaardigheden zoals communicatie-, 
presentatie-, ICT-vaardigheden. Verder is het programma doordrenkt met contacten uit de 
professionele sector.  

1.2 Leerresultaten 
De opleiding is uitgewerkt op basis van 16 domeinspecifieke leerresultaten (DLR) die zijn vastgelegd 
samen met andere Vlaamse hogescholen die deze opleiding in Vlaanderen aanbieden. Deze DLR 
werden in de schoot van deze opleiding vertaald in concrete indicatoren die een houvast zijn bij het 
uitwerken van het onderwijsproces. Deze indicatoren zijn bepalend bij het nagaan of studenten de 
vooropgestelde leerresultaten behalen. Deze link leidt naar de DLR van de bacheloropleiding bouw.  

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:ONDERWIJSKWALIFICATIE:::::P1030_OK_DOSSIER_ID:235
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1.3 Opleidingsprogramma 
De opleiding bachelor in de bouw maakt deel uit van het studiegebied industriële wetenschappen en 
technologie (IWT) op de campus Oostende Station. Het gehele programma omvat 180 studiepunten, 
verdeeld over drie fasen en zes semesters. Het programma start in het eerste semester met een 
basisvorming en kent daarna een progressieve opbouw. Zo wordt meer zelfstandigheid van de student 
verwacht en ook de opdrachten worden complexer. Het programma is opgebouwd op basis van vijf 
clusters: 

1. wooncomfort 
2. bouwwerf 
3. bouwsystemen 
4. rekentechnieken 
5. bouwmanagement 
Elk semester omvat een aantal opleidingsonderdelen, gevolgd door een bouwproject waarin de 

studenten de kennis en vaardigheden die ze tot dan toe hebben geleerd, toepassen in nieuwe, 
authentieke probleemsituaties. De studenten werken hiervoor individueel of samen in groep.  

In het tweede en derde jaar lopen de studenten stage in een bedrijf waarbij de duur van de stage 
toeneemt naarmate men vordert in de opleiding.  

In het laatste semester van de opleiding werkt de student een bachelorproef uit. Het laatste 
semester van de opleiding zijn de studenten dus quasi permanent aan de slag in het werkveld. 

 

1.4 Onderwijsproces 
Het studiemateriaal is degelijk en verzorgd. De verschillende vormen, die bestaan uit handboeken, 
syllabi en slides zijn studentvriendelijk opgesteld.  

Het hoorcollege vormt in de opleiding de meest voorkomende werkvorm. De hoorcolleges worden 
veelal gecombineerd met activerende werkvormen en met oefensessies. Tijdens deze oefensessies 
gaan studenten in kleinere groepen aan de slag om de leerinhoud in te studeren. Tijdens projectwerk 
worden studenten doorheen de volledige opleiding gestimuleerd om informatie op te zoeken, te 
analyseren, te interpreteren en op een correcte wijze te gebruiken. Deze onderwijspraktijk heeft als 
doel organisatietalent aan te scherpen en om teamgericht werken te stimuleren. Het elektronische 
leerplatform wordt frequent gebruikt door de docenten, voornamelijk voor het beschikbaar stellen van 
leermaterialen.  

Geregeld gaan de studenten op bedrijfs- en werfbezoek en komt er een externe gastspreker langs. 
De evaluaties gebeuren via permanente evaluatie en/of een examen tijdens de examenperiode. In 

dat laatste geval is de evaluatievorm mondeling of schriftelijk. Formatieve evaluatie komt eveneens 
frequent voor. Studenten krijgen een individuele of groepsopdracht en worden geëvalueerd op de 
manier waarop ze deze uitvoeren (procesevaluatie, medewerking tijdens contactmomenten of 
participatie in groepswerken) en/of op hun eindproduct (productevaluatie, een verslag, paper of 
presentatie).  

2. Accenten voor verdere kwaliteitsontwikkeling 
In functie van het streven naar de vooropgestelde kwaliteitskenmerken uit het VIVES-referentiekader 
2017-2022 worden onder meer de hieronder vermelde accenten benadrukt. De keuze voor deze 
accenten gebeurt op basis van kwaliteitszorgcyclus en refereert hierbij naar 1) de kritische reflectie, 2) 
de opleidingsaudit, en 3) de managementkeuzes. De onderstaande actiepunten/accenten worden 



 
 

Pagina 4 van 5 
 

momenteel gerealiseerd (cf. richtdatum start van dit proces is december 2018). De uitvoering kent per 
actiepunt –als gevolg van proceseigen accenten- evenwel een verschillende mate van realisatie. Deze 
accenten worden als losstaande elementen gepresenteerd, maar vanzelfsprekend is het behoud van 
een goede samenhang ertussen een belangrijk doel. 

De opleiding is een relatief jonge opleiding met een dynamisch team. Een aantal docenten hebben 
al heel wat didactische ervaring, anderen hebben een specifieke technische kennis (bijvoorbeeld EPB). 
De docenten blijven nauw betrokken bij de actuele ontwikkelingen en noden van het werkveld 
(bijvoorbeeld bouwmaterialen en ecologisch bouwen) door contacten te onderhouden met bedrijven 
of zich bij te scholen en deze kennis door te geven.  

Het docententeam heeft samen de leerresultaten in indicatoren uitgeschreven en uitgezet in een  
curriculummapping. De leerdoelen van ieder opleidingsonderdeel worden gekoppeld aan deze  
indicatoren zodat een kwaliteitsvolle evaluatie mogelijk wordt en alle leerresultaten worden behaald. 
Per indicator zullen de verschillende niveaus (verkennen, verdiepen en integreren) nog verder worden 
uitgewerkt en in de curriculummapping en de evaluatiedocumenten opgenomen. 

Er zal ook nog meer structuur en eenvormigheid worden gebracht in de wijze waarop informatie 
over leerresultaten en leerdoelen wordt gecommuniceerd. Verder zullen laatstejaarsstudenten, recent 
afgestudeerden en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld begeleiders van stage en eindwerken) 
systematisch worden bevraagd in functie van het up-to-date houden van de leerresultaten en dit om 
te voldoen aan de noden van het werkveld. 

Aan de hand van een krachtige leeromgeving biedt de opleiding een studeerbaar en  
samenhangend opleidingsprogramma aan met een goed evenwicht tussen kennis, vaardigheden,  
persoonlijke ontwikkeling en geïntegreerde leeractiviteiten (bouwprojecten, bachelorproef). De  
docenten bieden een intensieve en persoonlijk begeleiding ter ondersteuning van het leerproces.  
Voor een aantal opleidingsonderdelen zal het studiemateriaal nog verder worden uitgewerkt tot een  
volwaardige cursus zodat de studeerbaarheid nog wordt verhoogd. 

De resultaten van bevragingen en gesprekken met studenten en werkveld, leiden ertoe dat de  
organisatie van de opleiding voortdurend wordt bijgestuurd. Tijdens gestructureerde 
overlegmomenten (POC, opleidingsvergaderingen) worden verbeteracties besproken en opgenomen  
in het jaarplan van de opleiding. De opleiding wil streven naar een duurzame verbetering van de  
kwaliteit van de opleiding en wil de sterke punten bestendigen en de aandachtspunten gericht  
aanpakken. Zo zullen studenten, afgestudeerden en vertegenwoordigers van het werkveld blijvend  
systematisch worden bevraagd over de kwaliteit van het onderwijsproces in functie van het up-to- 
date houden van de leerdoelen en de leerresultaten. Leerdoelen in verband met de opmaak van 
planningen en prijscalculaties in de bouw zullen hierbij de nodige aandacht krijgen. De opleiding 
onderzoekt ook  hoe het BIM-verhaal (Building Information Mondeling) verder kan worden 
geïntegreerd in het opleidingsprogramma.  

Naast de bestaande toetscommissie (op de POC), zal ook het initiatief worden genomen om 1 keer 
per jaar alle docenten van de opleiding te betrekken bij de evaluatie van de examenstatistieken. Zo kan 
het team samen beslissen waar bijsturing van het evalueren nodig is. Ook zal aandacht gaan naar de 
wijze waarop feedback wordt gegeven aan studenten (zowel in groep als individueel). In de 
toetscommissie wordt ook nagegaan hoe de studie-efficiëntie in het eerste jaar kan worden verhoogd 
zodat dit vergelijkbaar is met het gemiddelde van het studiegebied IWT. In functie hiervan zullen onder 
meer de opleidingsonderdelen met herhaaldelijk zwakkere slaagcijfers met de docent bekeken 
worden. 
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Omdat de organisatie en evaluatie van de stages en de bachelorproef is veranderd, is een 
herwerking nodig geweest van de handleidingen en evaluatieformulieren. Er zal verder voldoende 
aandacht worden besteed aan de beoordeling (de cesuur) zodat deze transparant en betrouwbaar 
blijft. Het elektronisch platform Link zal in de toekomst verder ingezet worden om de organisatie nog 
efficiënter te laten verlopen. 
  

Er zal worden nagegaan hoe de bekomen data over de in-, door- en uitstroom van studenten voor 
verdere analyse vlot aan betrokkenen van de opleiding beschikbaar kunnen worden gesteld. Met 
ondersteuning van de expertisegroep kwaliteitszorg wordt het ter beschikking stellen van deze 
gegevens verder uitgewerkt. Onder meer het openstellen van een onderwijsdashboard en het BI-
platform zijn waardevolle tools om analyses te maken. Een toevoeging voor het opvolgen van 
internationale studiepunten is ook een must om de gestelde KPI te monitoren. 

De internationale docenten- en studentenmobiliteit wordt verder uitgebouwd. De opleiding wil 
de studenten gerichter in aanraking laten komen met de internationale en multiculturele dimensie in 
de bouw. De opleiding realiseert zich dat er ook nog kansen liggen bij het uitwerken van buitenlandse 
stages en bij het begeleiden van inkomende buitenlandse studenten. 
In een snel evoluerende en complexe wereld van de bouw is een sterke dialoog met het werkveld 
essentieel. De opleiding beseft dat ze zowel nationaal als internationaal haar expertise, via 
maatschappelijke dienstverlening en onderzoek nog kan aanscherpen.  

De bacheloropleiding bouw is sterk gericht op de onmiddellijke toepassing van bouwtechnieken  
en -methoden waardoor er momenteel beperkte aandacht is voor de integratie van onderzoek in 
onderwijs. Via bestaande onderzoeksprojecten en door het investeren in het creëren van een 
draagvlak voor onderzoek en dienstverlening zal bij een bredere groep docenten de integratie van 
onderzoek in onderwijs worden aangemoedigd. 
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