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Inleiding 
De bacheloropleiding maatschappelijke veiligheid aan VIVES richt zich op studiekiezers die geboeid zijn 
door complexe maatschappelijke veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. In het bijzonder naar 
studenten die geïnteresseerd zijn in 1) het onderzoeken, het systematisch analyseren en uiteenrafelen 
van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen, 2) het planmatig uitwerken van beleid en 3) 
samenwerken met anderen over disciplines heen.  
 
Onderstaande beschrijving van een aantal kwaliteitskenmerken schetst de contouren van de 
bacheloropleiding maatschappelijke veiligheid door ten eerste een beknopte toelichting te verschaffen 
bij 1) de opleidingsvisie, 2) de leerresultaten, 3) het opleidingsprogramma en 4) het onderwijsproces 
van de opleiding. Ten tweede gaan we in op de vooropgestelde accenten i.f.v. de verdere ontwikkeling 
van deze opleiding en focussen we op het resultaat van 1) de kritische reflectie, 2) de opleidingsaudit, 
en 3) de managementkeuzes. De bespreking van de kwaliteitszorgcyclus is opgebouwd rond de zes 
kwaliteitskenmerken van het VIVES-referentiekader 2017-2022. 

1. Beschrijving van de opleiding 
1.1 Opleidingsvisie 
De opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid maakt deel uit van het studiegebied Sociaal 
Agogisch Werk (of SAW) op de campus te Kortrijk. Het is een unieke opleiding die in Vlaanderen alleen 
in VIVES kan worden gevolgd.  
 
In het pioniersjaar van de opleiding (2004) werd de eerste Kadernota Integrale Veiligheid wereldkundig 
gemaakt.  Deze beleidstekst was ook van bij aanvang de kapstok waaraan het curriculum van 
maatschappelijke veiligheid werd opgehangen en die verder onderbouwd werd als opleidingsvisie.  
Opleiden in veiligheid betekent hier dan ook professionals opleiden die op een integrale wijze 
veiligheidsproblemen kunnen aanpakken en werk maken van veiligheidszorg en veiligheidsbeleid.  De 
focus in de eerste jaren van de opleiding lag voornamelijk op publieke veiligheid op gemeentelijk en 
stedelijk niveau.  Geleidelijk aan kwamen ook het bedrijfsleven en aspecten van arbeidsveiligheid op 
de voorgrond en reageerde de opleiding op de gewijzigde vragen uit het veld. Sociale veiligheid blijft 
hierbij de hoofdfocus van de opleiding, maar fysieke veiligheid wordt mee in het vizier genomen.   De 
opleiding kiest er daarenboven voor om veiligheidsproblemen breed en interdisciplinair te bekijken 
vanuit maatschappelijk complexe problematieken.   
 
Een aantal troeven van deze opleiding zijn: 

- een evenwicht tussen theorie en praktijk; 
- veel echte trainingen waarin vaardigheden in omgaan met agressie, conflicthantering, 

crisiscommunicatie, mondelinge en schriftelijke communicatie en samenwerken worden 
geoefend; 

- nauw contact tussen studenten en lectoren; 
- een internationaal netwerk met partners uit diverse landen; 
- het betrekken van experts uit het werkveld die lesgeven met actuele cases, realistische 

vraagstukken en getuigenissen; 
- de mogelijkheid om stages over heel Vlaanderen op te nemen; 
- een alumniwerking waar studenten elkaar nadien als professionals terugvinden; 
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- keuzemodules waaruit studenten kiezen wat hen boeit: bijvoorbeeld radicalisering en 
polarisering, intrafamiliaal geweld, evenementen en veiligheid, politiestudies; 

- vlotte doorstroom naar de master in de criminologie, master in de bestuurskunde, naar de 
éénjarige Banaba’s binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk...; 

- een extra attest preventieadviseur III erkend door Binnenlandse Zaken, bovenop het 
bachelorsdiploma. 

 

1.2 Leerresultaten 
De opleiding is uitgewerkt op basis van 11 domeinspecifieke leerresultaten (=DLR’s). Deze DLR’s 
werden in de schoot van deze opleiding vertaald in concrete indicatoren die een houvast zijn bij het 
uitwerken van het onderwijsproces. Deze indicatoren zijn o.m. bepalend bij het nagaan of studenten 
de vooropgestelde leerresultaten halen (=assessment). Deze link leidt naar de DLR’s van de 
bacheloropleiding maatschappelijke veiligheid.  
 

1.3 Opleidingsprogramma 
De opleiding omhelst 180 studiepunten gespreid over zes semesters. Een gezonde mix tussen theorie, 
praktijk en trainingen staan hierbij centraal. Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen deze 
opleiding staan klaar om de studieloopbaan van studenten op elk moment  te ondersteunen.  
 
In het zesde en laatste semester van de opleiding kiezen de studenten uit heel wat interdisciplinaire 
keuzetrajecten – de zogenaamde minors – om zich te verdiepen in een brede waaier aan actuele topics.  
Voorbeelden van de keuzetrajecten zijn zoals E-Society; Samen Stad Maken, Jong Geweld, Sociale 
Beïnvloeding… (zie opleidingsprogramma).     
 

1.4 Onderwijsproces 
Bij de opleiding maatschappelijke veiligheid stap je als student in een uniek traject waarin veiligheid 
integraal en interdisciplinair wordt bestudeerd.  Dit betekent een gevarieerd lesprogramma met oog 
voor de actualiteit.   
 
Er zijn jaarlijks wisselende keuzetopics die zorgen dat er kan worden geproefd van de meest recente 
ontwikkelingen op vlak van bijv. evenementenveiligheid, radicalisering, bedrijfsveiligheid, 
verkeersveiligheid,… De opleiding beschikt bovendien over een netwerk experts die cases, realistische 
vraagstukken, getuigenissen en ervaringen tot in de klas brengen. 
 
In de laatste opleidingsfase kan de student een internationale les-, stage- of projectervaring opdoen. 
Er is hierbij de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus); men kan zich kandidaat 
stellen  voor een intercontinentaal project in landen waar al jaren een uitwisselingservaring mee wordt 
onderhouden (zoals India, Zuid-Afrika,...).  Studenten die hier niet voor kiezen,  volgen – zoals reeds 
eerder aangehaald -  een keuzetraject.   
 
In het laatste semester wordt ook aan de bachelorproef gewerkt; het sluitstuk van de opleiding. Een 
bachelorproef wordt gemaakt binnen een minor, rond het thema van het keuzetraject en doorgaans 
ook samen met andere studenten uit één van de vier opleidingen van het studiegebied Sociaal-
Agogisch Werk.   

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:ONDERWIJSKWALIFICATIE:::::P1030_OK_DOSSIER_ID:1093
https://www.vives.be/taxonomy/term/1322
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2. Accenten voor verdere kwaliteitsontwikkeling 
I.f.v. het streven naar de vooropgestelde kwaliteitskenmerken uit het VIVES-referentiekader 2017-
2022 worden o.m 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 
momenteel gerealiseerd (cf. richtdatum start van dit proces is juni 2017). 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. 
 
Het opleidingsprogramma is veelzijdig en interdisciplinair opgebouwd met duidelijke leerlijnen voor 
studenten en werkveld. Er is ook de nadrukkelijke keuze van de opleiding voor een integraal sociaal-
maatschappelijk veiligheidsprofiel.  
 
Samen met o.m. de prominentere aandacht voor blended learning zal de studeerbaarheid van deze 
opleiding blijvend in het oog worden gehouden. Het blijkt immers dat de studie-efficiëntie in het eerste 
jaar vrij laag is in vergelijking met de andere opleidingen van dit studiegebied. Dit gegeven zorgt er ook 
voor dat de opleiding momenteel voor de uitdaging staat om het huidige curriculum te hervormen. 
 
Om de studie-efficiëntie te verhogen werden volgende initiatieven reeds genomen:  

o de  organisatie van het opleidingsonderdeel beroepsoriëntatie en de afstemming hiervan 
op het opleidingsonderdeel SOVA; 

o de beperkte opsplitsing van klasgroepen (enkel in het eerste semester mogelijk omwille 
van de beperkte personele middelen); 

o bijkomende omkadering voor docenten van opleidingsonderdelen in de eerste fase moo. 
het ontwikkelen van aangepaste leeractiviteiten; 

o het vooruit schuiven van het examen voor bepaalde opleidingsonderdelen naar de periode 
van de herfstvakantie; 

o het ontwerp van een alternatief traject van 40-40-40-60 studiepunten; 
o zeer duidelijke en relevante info voor abituriënten zodat de verwachtingen naar de inhoud 

van de opleiding correct is;  
o de toepassing van ‘slimme roostering’: in de voormiddag theorie plaatsen en in de 

namiddag praktijk; 
o ontwikkelen van studiebegeleiding op maat, rekening houdende met het profiel van de 

studenten maatschappelijke veiligheid;  
o uitwerken van een gedegen toets- en onderwijsvisie anticiperend op de veranderende 

kenmerken van de instromende student; 
o goed informeren van toeleiders (CLB…) moo. verspreiden van correcte informatie naar 

potentiële studenten. 

 
Het curriculum wordt momenteel georganiseerd met ongeveer 24 contacturen. Studenten hebben 
gemiddeld 2 halve dagen lesvrij. Er is een evolutie naar meer blended leren.    Bij het verder uitwerken 
van een blended traject zal o.m. aandacht gaan naar het integreren van een simulatieruimte, dit o.a. 
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om opnames te maken en hierover te reflecteren; en geschikte infrastructuur om omgaan met agressie 
te oefenen.  
 
Door de curriculumhervorming heeft de opleiding ervoor gezorgd dat er in de eerste twee fases van 
de opleiding een balans is tussen de basisdisciplines - die belangrijk zijn om een probleem in de juiste 
context te plaatsen - en de meer specifieke opleidingsonderdelen - die de studenten expertise 
bijbrengen in zeer diverse domeinen van de veiligheid, en haar instrumenten en methodes.  Bij de 
verdere uitrol van de curriculumhervorming zal er aandacht zijn om bij clustering van 
opleidingsonderdelen te gaan voor een OLA-structuur, dit moo. het verhogen van de slaagkansen van 
de studenten.  
 
Op basis van het domeinspecifieke leerresultatenkader (DLR’s van NVAO)  werden er indicatoren 
geformuleerd. Naast de beschreven curriculumhervormingen zal worden nagegaan of in elk 
opleidingsonderdeel het leerresultaat dat wordt beoogd adequaat wordt getoetst en of alle DLR’s van 
het leerresultatenkader worden bereikt. 
 
Naast de aandacht voor mogelijke structurele hervormingen zal ook de naamgeving van de 
verschillende opleidingsonderdelen onder de loep worden genomen. 
 
In de toekomst zal de opleiding verder inzetten op interdisciplinaire samenwerking via 
opleidingsoverstijgende en internationaal getinte keuzetrajecten in het laatste semester.  
 
Maatschappelijke veiligheid is een brede opleiding die niet opleidt tot een specifiek beroep maar tot 
een waaier aan beroepen. Om de doorstroom te verhogen, zal worden nagegaan waar de opleiding 
meer verdieping/specialisatie kan aanbieden zonder haar duidelijk profiel al te zeer geweld aan te 
doen en niet te vervallen in versnippering.  Bovendien zal de opleiding actiever aan de slag gaan met 
de zes beroepsrollen waartoe ze de studenten opleidt, met name beleidsmedewerker, onderzoeker, 
preventiewerker, regisseur, consultant en opleider/trainer.  
 
Er is een gedreven en enthousiast opleidingsteam dat ondanks de hoge werkdruk zoekt om de kwaliteit 
van de opleiding voortdurend te bevorderen. Dit uit zich o.m. in een sterke praktijkcomponent, een 
hoge waardering van het werkveld en een flexibele begeleiding van studenten. In de toekomst zal 
blijvend aandacht gaan naar mogelijkheden om verdere professionaliseringen te realiseren, dit door 
de werklast voor docenten te herbekijken. O.m. kan hierbij worden gedacht aan het vormen van 
grotere klasgroepen, het aanpassen van bepaalde werkvormen, … 
 
Tot slot zal worden nagegaan of er mogelijks kan worden aangesloten bij de ontwikkeling van een 
voortraject voor de opleiding criminologie. Tevens zal worden bekeken of er nauwere samenwerking 
kan worden gerealiseerd met opleidingen van andere studiegebieden. In functie hiervan zijn er reeds 
voorgesprekken geweest met de opleiding toegepaste informatica bij het ontwikkelen van het 
keuzetraject E-Society.   
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