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Voorwoord 
 

 

 

Voor u ligt de congresbundel bij de studiedag ‘Tweede Dag van de Onderwijsinnovatie: Faculteiten in 

beweging’. Het is het resultaat van het samenwerkingsverband tussen de afdeling 

Onderwijskwaliteitszorg en de afdeling Onderwijstechnologie van de Universiteit Gent, de 

verschillende facultaire projecten, en de overleggroep Onderwijsinnovatie. We willen hierbij dan ook 

de verschillende betrokkenen bedanken voor de directe en indirecte ondersteuning bij het realiseren 

van deze congresbundel. 

 

De voorbije 10 jaar werd onderwijsinnovatie aan de Universiteit Gent voornamelijk gestimuleerd via 

projecten die door het departement Onderwijs gefinancierd werden. Aanvankelijk werden de 

projecten ook door het departement Onderwijs geselecteerd (Stiho). Later verliep die selectie via een 

formele coördinatie door de instelling (convenantprojecten). Vanaf 2005 kreeg de universiteit 

middelen voor een globaal onderwijsontwikkelingsplan waarbij het departement Onderwijs enkel het 

algemeen kader goedkeurde en toezag op de algemene uitvoering. Op dat moment was het de keuze 

van de universiteit om met die middelen vooral innovatieprojecten te financieren (OPL – DKB – DIG). 

 

Sedert 2008 krijgen de faculteiten meer autonomie: voor elke faculteit zijn vanaf dan jaarlijks 

geoormerkte middelen voorzien die worden toegewezen aan de onderwijsdirecteur en die gebruikt 

kunnen worden voor werking en/of personeel. Onderwijsvernieuwingsprojecten die door de 

faculteitsraad zijn goedgekeurd worden via deze middelen gefinancierd. Nieuw vanaf 2008 is dat de 

faculteit een beleidsplan opstelt waarin ze een visie op onderwijsinnovatie beschrijft en verwijst naar 

innovatie-initiatieven die de faculteit al heeft genomen. De financiële middelen zijn bestemd voor 

projectmatige initiatieven met een duidelijke begin- en einddatum en met verifieerbare resultaten.  

 

Alle onderwijsvernieuwingsprojecten die in deze congresbundel zijn opgenomen, zijn het resultaat 

van deze nieuwe geldstroom. Ze bieden een veelzijdig beeld van de onderwijsinnovatie binnen deze 

universiteit. De geleverde expertise en methodieken van de projecten kunnen een inspiratiebron 

betekenen voor zij die eveneens vernieuwing willen realiseren in hun onderwijs. Met deze nieuwe 

onderwijsvernieuwingsprojecten kan de Universiteit Gent haar kwaliteitsvol onderwijs verder 

uitbouwen.  

 

Deze uitgave is een bundeling van de onderwijsvernieuwingsprojecten van de faculteiten die 

gerealiseerd werden in 2008 en 2009. Daarnaast bevat ze ook alle abstracts van de projecten die op 

de Tweede dag van de Onderwijsinnovatie: Faculteiten in beweging werden voorgesteld. 

 

Dit boek met het overzicht van onderwijsvernieuwingsprojecten geeft geen volledig beeld van de 

onderwijsvernieuwing aan deze universiteit. Onderwijsvernieuwing wordt zeker niet alleen 

gerealiseerd via projectfinanciering. Iedereen die aan onderwijsvernieuwing heeft gedaan op eigen 

initiatief en, op eigen kosten, kreeg in deze bundel geen vermelding. Ze zijn nochtans met velen die 

op die manier aan hun onderwijs een vernieuwende impuls hebben gegeven. 

 

 

 

 

Afdeling Onderwijskwaliteitszorg 

 

Afdelingshoofd  Luc Van de Poele Prof. dr. Kristiaan Versluys 

Medewerker Jan Velghe Directeur Onderwijsaangelegenheden 
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Programma studiedag 
 

 

 

Op deze Tweede Dag van de Onderwijsinnovatie: Faculteiten in beweging, zijn de verschillende 

presentaties opgedeeld in vijf thema’s: 

 
Didactische werkvormen 

Welke vernieuwende werkvormen kunnen in het onderwijsproces ingeschakeld worden? Hoe dragen 

vernieuwende onderwijsactiviteiten ertoe bij dat studenten de vooropgestelde competenties 

verwerven? Welke rol speelt Minerva hierin? Welke andere elektronische hulpmiddelen kunnen 

ingezet worden? Zowel vernieuwingen in eerder klassieke didactische settings als in blended learning 

settings worden besproken. 

 
Evaluatie en toetsing 

Welke elektronische middelen kunnen ingezet worden om studenten te beoordelen? Hoe kan een 

docent nagaan in welke mate studenten de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, 

heeft verworven? Welke rol spelen de toetsomgeving Curios en de leeromgeving Minerva hierin? 

Welke andere elektronische hulpmiddelen kunnen ingezet worden om de beoordeling te realiseren? 

Hoe kunnen wiki's, portfolio's of peer assessment ingeschakeld worden als evaluatie-instrumenten? 

 
Media en nieuwe technologieën 

Welke nieuwe media en technologieën zijn er op de markt en hoe kunnen die ingeschakeld worden 

in het onderwijs? Hoe kan de docent de nieuwe web 2.0 technologieën implementeren in het 

onderwijs die meer de nadruk leggen op communicatie en participatie. Voorbeelden hiervan zijn het 

gebruik van zoals sociale netwerken, je mening verkondigen op een blog, samenwerkend leren via 

het forum of de wiki van Minerva, ... Daarnaast wordt de vraag beantwoord hoe docenten 

leerobjecten kunnen maken en uitwisselen.  

 
Ontwikkelen van leermaterialen 

Hoe kan je op een efficiënte manier elektronische leermaterialen ontwikkelen en welke software en 

hardware heb je daarvoor nodig? Wat is de kostprijs? Welke ervaringen hebben de sprekers met de 

ontwikkeling van deze leermaterialen? Op welke grenzen zijn ze gestoten? 

 
Curriculum 
Hoe kan onderwijsinnovatie ingeschakeld worden om competentiegericht op te leiden en 
vakoverschrijdend te werken? Hoe kan je de in- en doorstroom van studenten bevorderen? 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de abstracts van de verschillende presentaties. 
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Voormiddag: Didactische werkvormen 
 

Sessie 1 D1: De integratie van softwarepakketten en educatieve websites bij het 

taalverwervingsproces Arabisch 

Prof. Caroline Janssen - Sofie Van Den Abbeele  

 

In het kader van het project wordt een nieuwe cursus Arabisch ontwikkeld die verschilt van de 

traditionele methodes in het taalonderwijs. In de lessen worden de studenten aangemoedigd om taal 

zelf analytisch te benaderen en zo op een interactieve manier inzicht te krijgen in de structuur ervan. 

Dit concept wordt verder ondersteund gebruik makend van Curios en wikipagina's op Minerva en 

sluit zo naadloos aan bij het concept van blended learning. Schrijfopdrachten worden niet langer op 

papier ingediend, maar worden op de wiki ingegeven en gecorrigeerd. Studenten zijn op die manier 

niet beperkt tot hun eigen oefeningen, maar kunnen ook uit de fouten van hun medestudenten 

leren. De oefeningen die in Curios ontwikkeld worden, bieden de studenten de kans om op eigen 

tempo thuis oefeningen te maken over de in de les behandelde thema's en reiken hen ook culturele 

elementen aan die belangrijk zijn in het kader van hun studie van de Arabische wereld. 

 

Sessie 1 D2: Digitalisering van audiovisueel materiaal voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden 

Sarah Keymeulen 

 

Met het project ‘Digitalisering van audiovisueel materiaal voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden’ 

wordt nieuw les- (en onderzoeksmateriaal) gecreëerd, door bestaand materiaal die op ‘oude’ dragers 

staan naar digitale media om te zetten, en door actueel materiaal digitaal te ontsluiten. Hiertoe werd 

speciale soft- en hardware-apparatuur aangeschaft. De aldus verkregen Dvd’s (wat het vak 

‘Historische Kritiek’ betreft) worden getoond tijdens de lessen, of aangeboden aan de studenten via 

Minerva om aan zelfstudie te doen, bijkomende voorbeelden te bekijken/beluisteren en de lessen in 

herinnering te brengen. Er wordt gewerkt aan een rondvraag over de noden mbt digitalisering 

binnen de Faculteit, en aan een voorstel om tot een ‘digitale’ bibliotheek voor de faculteit te komen, 

met gemakkelijke maar beveiligde toegang (gezien de copyrights-wetgeving) van het beschikbare 

materiaal voor studenten en vorsers. Er is nood aan een overkoepelend beleid voor deze materie en 

aan meer tijd en middelen om een dergelijk tijdrovend, maar voor de toekomst ongetwijfeld nuttig 

project te kunnen uitvoeren. 

 

Sessie 1 D3: Een digitale, interactieve en multimediale leeromgeving voor de variatielinguïstiek, 

toegepast op het Nederlands in Vlaanderen. 

Liesbet Triest - Prof. Jacques Van Keymeulen 

 

Het project, in de vorm van een website, maakt gebruik van verschillende media: teksten, 

geluidsfragmenten, (sprekende) taalkaarten, enz., om zoveel mogelijk informatie over taalvariatie in 

Vlaanderen aan te bieden aan de studenten. De website ondersteunt zo de colleges 

Variatielinguïstiek en Historische Taalkunde en faciliteert afstandsonderwijs voor bijvoorbeeld 

Erasmusstudenten of neerlandici extra muros. Bij de ontwikkeling wordt voorrang gegeven aan de 

geografische variatie (dialecten), daarna wordt het onderdeel sociale variatie (sociolecten, 

tussentaal, Belgisch Nederlands) uitgewerkt. De website kan ook door de studenten gebruikt worden 

om online enquêtes over dialect af te nemen of te verspreiden in het kader van een bachelor- of 

masterscriptie. 
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Voormiddag: Evaluatie en toetsing 
 

Sessie 1 E1: CorpuScript. Digitale corpora als tool voor het trainen van schriftelijke vaardigheden in 

het vreemde-talenonderwijs 

Geert Bonamie - Frederic Lamsens - Prof. Pascale Hadermann 

 

Het project Corpuscript wil de studenten ondersteuning bieden bij het trainen van hun 

schrijfvaardigheid in een vreemde taal (Duits, Engels, Frans, Spaans en Zweeds; binnen een 

vervolgproject zijn ook Nederlands en Italiaans opgenomen) a.h.v. leerders- en referentiecorpora. 

Het project heeft o.a. tot doel de leeromgeving www.schrijven.ugent.be, efficiënter te maken door 

het inbouwen van een correctiecomponent, die inzetbaar is voor alle betrokken talen. De procedure 

die gevolgd dient te worden omvat volgende stappen: de studenten plaatsen hun tekst op de 

leeromgeving; de docenten verbeteren online met de verbetermodule; ten slotte bekijken studenten 

hun verbeterde tekst, waarbij ze de keuze hebben om alle fouten gemarkeerd te zien, dan wel een 

subset ervan (enkel woordenschat- of discursieve fouten, bijv.).  

Daar waar de taalkundige knowhow beschikbaar was voor dit project, was dat veel minder het geval 

voor de technologische aspecten. Er is veel tijd besteed aan het zoeken van de juiste 

informaticaoplossing. Toch is de basis gelegd voor een verbetermodule die nu voor de afzonderlijke 

talen verder ontwikkeld wordt, in een volledige online omgeving. 

 

Sessie 1 E2: Cumilona: een op Curios en Minerva gebaseerde Interactieve LeerOmgeving voor 

Numerieke Analyse 

Prof. Marnix Van Daele 
 
Cumilona is gegroeid uit eerdere eigen projecten, Ilona en Ipon. De opbouw van de leeromgeving 

vroeg de ontwikkeling en productie van databestanden en elektronische studiematerialen. Ook de 

bestaande databank van onderwerpen werd binnen het OPL-project in de mate van het mogelijke 

herbruikt of herwerkt. Elk item binnen deze databank bevat tekstbestanden, applets en eventueel 

ook maple-worksheets.  Een van de voornaamste realisaties van het OPL-project was om het oude 

Ilona-concept aan te passen aan de leeromgeving van de Universiteit Gent, Minerva (en haar 

toetssysteem Curios). Hierbij worden de oude, vernieuwde en nieuw ontwikkelde applets 

aangeboden als modules (met bijhorende theorie en oefeningen) op een nieuwe website. Het linken 

van modules aan cursussen gebeurt in deze fase niet meer via een eigen beheersysteem maar via 

Minerva. Voor het aanbieden van vragenreeksen, oefeningen of zelftoetsen wordt Curios gebruikt. 

 

Sessie 1 E3: Diversiteit in HO: SPRINT+ 

Lieve Carette 

 

Bij de dienst Begeleiding van Studenten met een Handicap wordt gebruik gemaakt van de 

compenserende leessoftware Sprint Plus. Deze software wordt ter beschikking gesteld van studenten 

zodat ze tekst naar spraak kunnen omzetten, sneller kunnen lezen, beter kunnen spellen en vlotter 

zouden kunnen studeren. Na het introduceren bij de studenten van Sprint Plus, is het belangrijk 

dezelfde software te gebruiken voor examens. Bij deze studenten doet de situatie zich immers voor 

dat een andere examenvorm dan de reguliere niet steeds realiseerbaar is, naast het feit dat de 

vergelijkbaarheid bij het scoren dan ook moeilijk is. Gebruik maken van spraaktechnologie kan dit 

probleem eenvoudig ondervangen. Het is daarom belangrijk de docenten te sensibiliseren en 

vertrouwd te maken met deze eenvoudige en gebruiksvriendelijke technologie die ze kunnen 

gebruiken voor het examineren van studenten met een functiebeperking. Het nut van het inzetten 

van Sprint Plus tijdens de verschillende onderwijsmomenten is nog niet volledig gekend en niet 

iedereen is ermee vertrouwd. Deze studiedag lijkt dus de aangewezen plaats om hierover de eerste 

bevindingen te rapporteren en het programma ruimer bekendheid te geven. 
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Voormiddag: Curriculum 
 

Sessie 1 C1: Farmaceutische Bachelorproef 

Sofie Timmers 

 

Met de ontwikkeling van het opleidingsonderdeel “Farmaceutische Bachelorproef (FaBaP)” wordt de 

Ba-opleiding grondig hervormd. Het vak FaBaP zal ingevoerd worden in het 2
e
 semester van het 

laatste jaar van de Ba-opleiding en geldt als een vakoverschrijdend afsluitend opleidingsonderdeel. 

Het vak, dat ook kan gezien worden als een geïntegreerd practicum, zal volledig nieuw ontwikkeld 

worden en zal aan de hand van samenwerkend leren de studenten ertoe aanzetten actief deel te 

nemen. De studenten zullen in groep enkele farmaceutische problemen voorgeschoteld krijgen 

onder de noemer “de weg van het geneesmiddel: van grondstof tot afgewerkt farmaceutisch 

product”. Elk groepje zal aan de hand van een aangereikte grondstof een volledig rapport moeten 

maken waarin alle stappen wat betreft synthese, opzuivering, analyse en verwerking van de stof 

beschreven zijn. Dit rapport zal samengesteld zijn uit gedeeltelijk theoretische oplossingen voor 

problemen, die de studenten aan de hand van probleemgestuurd onderwijs zullen behandelen, en 

gedeeltelijk verslagen van experimenteel werk, dat de studenten in de respectievelijke laboratoria 

van de faculteit zullen uitvoeren. Om tot deze oplossingen te komen, zowel theoretisch als praktisch, 

zal de verworven kennis van de Ba-jaren gebruikt moeten worden. Parallel zullen er via Minerva een 

aantal vraagstukken m.b.t. de vakken van de Ba-opleiding aangeboden worden voor groepsdiscussie 

via het online forum. Het vak FaBaP zal enerzijds permanent geëvalueerd worden en anderzijds 

afgesloten worden met een postersessie (poster over het opgestelde rapport) en een examen 

(vraagstukken). 

 

Sessie 1 C2: Competent met competenties 

Vicky De Windt - Kris Erauw 

 

Competentiegericht opleiden is al lang niet meer uit het hoger onderwijs weg te denken. Aan de 

UGent ontwikkelde de afdeling Onderwijskwaliteitszorg een competentiemodel dat zes 

competentiegebieden beschrijft die onderling nauw samenhangen en een 'academische opleiding' 

moeten karakteriseren. Het voorziet een invulling van die gebieden met competenties en 

deelcompetenties waarbij elke (deel)competentie nog eens wordt uitgesplitst in een competentie op 

bachelor- en op masterniveau. 

De Dienst Onderwijsondersteuning (DOO) van de FPPW vertaalde het UGent competentiemodel naar 

competentieprofielen voor de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en vertrok 

daarbij expliciet vanuit de opleidingen. Eerst werden de bestaande eindtermen tot een beperkt 

aantal opleidingscompetenties herleid. Daarna werden de algemene opleidingscompetenties via de 

studiefiches met meer concrete eindcompetenties ingevuld.  

De aanpak van de DOO resulteerde in een theoretisch kader dat het uitschrijven van competenties 

en competentieprofielen moet ondersteunen, en in een transparante en werkbare oplossing voor het 

onderbouwen en beschrijven van een curriculum. De presentatie focust op dat kader en op de 

invulling voor de opleiding Psychologie. 

 

Sessie 1 C3: Instroom- en uitstroombeleid: acties, onderzoek en aanbevelingen  

Ernst Buyl 

 

In functie van o.m. visitatierapporten werd besloten om een uitgebreide bevraging op te zetten bij de 

studenten die besluiten om tijdens het eerste jaar Politieke en Sociale Wetenschappen hun studie 

stop te zetten. Eerder dan te kijken naar de kenmerken van de niet-geslaagden wordt geprobeerd 

om het feitelijke studiestopzettingsproces in kaart te brengen. Aan de hand van uitgebreide 

vragenlijsten worden data verzameld, die hopelijk zullen leiden tot een aantal interventies. 
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Ten dele in functie van het 3+2 debat werd beslist om de opinies van de afgestudeerden van de drie 

facultaire opleidingen na te gaan aangaande de beoogde competenties van de curricula. Naar de 

afgestudeerden werd daarom in 2008-09 een uitgebreide vragenlijst gestuurd die naar de relatie 

tussen de competenties en het curriculum peilt. Hoewel de responsgraad werkbaar was (47% voor 

Communicatiewetenschappen, 52% voor Politieke Wetenschappen en 71% voor Sociologie), zal ook 

dit academiejaar een bevraging bij de alumni gehouden worden, teneinde met een grotere dataset te 

kunnen werken. Zowel wat betreft de alumni-bevraging als het uitvalonderzoek zullen er provisioneel 

een aantal voorzichtige aanbevelingen gemaakt worden, respectievelijk naar de opleidings-

commissies en naar de studiebegeleiding. 

 

Sessie 1 C4: Ontwikkelen van voorbereidend en aanvullend lesmateriaal voor het 

opleidingsonderdeel Wiskunde I(A) onder de vorm van streaming-video opnames. 

Willy Arts 

 

Dit project omvat de volgende onderdelen: “aanbieden van voorbereidend lesmateriaal” en 

“aanbieden van aanvullend lesmateriaal”. 

Het eerste deel heeft als doel de instroom van de studenten 1
ste

 bachelor in de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde te vergemakkelijken en tegelijkertijd het studierendement tijdens de 1
ste

 bachelor te 

verhogen. Het biedt nieuwe studenten de gelegenheid om leemtes in hun wiskundige voorkennis en 

vaardigheden effectief bij te werken. Het materiaal wordt, onder de vorm van streaming-video 

opnames, online ter beschikking gesteld via een Zephyr-site. Vanaf het ogenblik van inschrijving 

kunnen de studenten onafhankelijk van plaats en tijd en op eigen tempo dit lesmateriaal bestuderen 

en verwerken. 

Het tweede deel heeft als doel de knelpunten en probleempunten van de leerstof van Wiskunde I(A) 

weg te werken en aldus het studierendement te verhogen in 1
ste

 bachelor. Het aantal extra 

uitlegsessies dat het monitoraat kan organiseren is beperkt door gebrek aan tijd en plaats. Een aantal 

extra uitlegsessies worden, als aanvullend lesmateriaal, aangeboden onder de vorm van streaming 

video-opnames via de Minerva-site van het monitoraat. De studenten kunnen onafhankelijk van 

plaats en tijd en op eigen tempo dit lesmateriaal bestuderen en verwerken. Bij de opnames van 

beide delen werd o.a. gebruik gemaakt van copy-board technieken. 
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Voormiddag: Ontwikkelen van leermaterialen 
 

Sessie 1 L1: Grinvin voor opleidingsdoeleinden 

Prof. Gunnar Brinkmann - Jan Goedgebeur 

 

Grinvin is een computerprogramma waarin op basis van een verzameling van grafen vermoedens 

gegenereerd worden. In het onderwijs kan Grinvin gebruikt worden om te leren redeneren. De 

leerling of student krijgt een door de computer gegenereerd vermoeden en moet uitvissen of het 

juist of fout is. Dan moet ofwel een tegenvoorbeeld in de databank van het programma ingevoerd 

worden (waardoor nieuwe vermoedens gegenereerd worden) ofwel moet de student bewijzen dat 

het vermoeden juist is.  

Deze manier van lesgeven werd intussen in België op universitair niveau en op het niveau van het 

middelbaar onderwijs toegepast. Internationaal werd het al in verschillende landen op universitair 

niveau toegepast en wij zijn van plan in samenwerking met Newcastle/Australië een project in 

Australië in te dienen. 

 

Sessie 1 L2: Digitaal Kennisbestand Wondzorg 

Ann Van Hecke - Dimitri Beeckman 

 

Het project had als doel het ontwikkelen van instrumenten die toelaten de beschikbare kennis rond 

wondzorg vlot te exploreren, kennis te verwerven en deze individueel of in groep toe te passen en te 

toetsen. Er werd een actueel en op wetenschappelijk onderzoek gefundeerd Digitaal KennisBestand 

inzake Wondzorg gecreëerd (DigiWond). Het pakket wordt momenteel gebruikt in het postgraduaat 

‘EduWond: Stomatherapie en Wondzorg’. Deze modulaire opleiding wordt georganiseerd onder de 

koepel van de Associatie Universiteit Gent. Tijdens dit academiejaar (2008-2009) werden ook 

initiatieven genomen om DigiWond te actualiseren en verder bij te sturen. Er werd o.a. een 

uitgebreide door experts gevalideerde toetsmodule (met feedback) ontwikkeld. Ook wordt er 

momenteel een e-learning pakket omtrent de preventie van decubitus (of doorligwonde) ontwikkeld 

gebaseerd op complexe (door experts gevalideerde) casussen.  

 

Sessie 1 L3: Verloskunde bij het paard 

Jan Govaere 

 

De praktijkgerichte startcompetentie van de afstuderende dierenarts zal verbeteren als hij of zij een 

diepgaander inzicht heeft in de verloskunde en de voortplanting van het paard. De creatie van 3D 

animaties sluit aan bij het integreren van innovatieve didactische technieken in de opleiding. De 

ervaring die opgedaan wordt in dit project, zal ook kunnen gebruikt worden bij meerdere aspecten 

van de opleiding waar een betere visualisatie van onderzoeks- en behandelingstechnieken een 

duidelijk pluspunt is. Het project komt ook tegemoet aan het onderwijsconcept: ‘het stimuleren van 

het gebruik van ICT’ door de studenten. De referenties die in het bestand aangebracht worden, 

zullen het gebruik van kennisbestanden sterk doen toenemen. In het kader van het 

opleidingsonderdeel “Voortplanting en verloskunde” zal er voor gezorgd worden dat de studenten 

actief worden betrokken bij het verzamelen van de relevante literatuur welke dient “gelinkt” te 

worden aan het geëxposeerde materiaal. Zo zal de student kennis kunnen opdoen zowel bij het 

aanmaken als bij het gebruik van dit project. Het eindproduct zal geraadpleegd kunnen worden door 

studenten en afgestudeerden via de officiële digitale leeromgeving van de Universiteit Gent 

(Minerva).  
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Namiddag: Didactische werkvormen 
 

Sessie 2 D1: Casusgericht leren 

Dorien Selis 

 

In dit pilootproject worden de percepties en haalbaarheid besproken van online case-discussies 

tussen studenten geneeskunde op stage. Bij het analyseren van de portfolio’s van het 6
e
 jaar 

geneeskunde bleek dat de kwaliteit van de casussen die zij tijdens het academiejaar aanmaken 

variabel is en dat er vaak een gebrek is aan kritische reflectie en verwijzingen naar relevante 

literatuur. Als mogelijke oplossing werd het afgelopen jaar een online “case-based” discussie 

geïntroduceerd voor een pilootgroep studenten die stage liepen op de afdeling “Interne 

geneeskunde” in verschillende ziekenhuizen. Zij werden verdeeld in 4 groepen waarbij elk groepslid 

een andere rol kreeg toebedeeld. Een patiëntencasus werd door 1 groepslid aangebracht en vormde 

het onderwerp van de discussie. Elke groep werd begeleid door een arts uit de afdeling “Interne 

geneeskunde” van het UZ Gent. Na het project evalueerden de studenten zowel zichzelf als hun 

groepsleden en kregen een evaluatie van de begeleider. Door de directe interactie waren zowel de 

motivatie als inzet hoger en gaven de deelnemers aan hiervan meer op te steken dan van individueel 

uitgewerkte casussen. Het online asynchroon aspect zorgde ervoor dat dit project volgend 

academiejaar wordt geïntroduceerd voor alle 6
e
 jaars tijdens deze stage. 

 

Sessie 2 D2: ELO schrijfvaardigheid in de opleiding Taal- en Letterkunde 

Susan Verhulst - Geert Bonamie - prof. Pascale Hadermann 

 

Binnen de opleiding Taal- en Letterkunde werd, dankzij een vorig OPL-project, de elektronische 

leeromgeving www.schrijven.ugent.be uitgebouwd met als doel het trainen van schrijfvaardigheid op 

een intermediair tot gevorderd niveau in Duits, Engels, Frans, Spaans, Zweeds, Italiaans en 

Nederlands 
1
. In dit vervolgproject worden de technische tools aangeboden binnen Minerva/Curios 

verder geïntegreerd. Het is de bedoeling deze om te vormen tot krachtige didactische 

(hulp)middelen voor het oefenen van schrijfvaardigheid.  

Volgende werkvormen worden uitgewerkt:  

• De leerpad functie. Gekoppeld aan leerstijlen, kunnen verschillende trajecten aangeboden worden. 

• Herwerken van bestaande Curios-oefeningen zodat ze optimaal gebruik maken van de nieuwe 

branching-mogelijkheden binnen Minerva en Curios. Branching is een gedeeltelijke vervanging van 

het leerpad waarbij de volgorde van vragen wordt bepaald door de antwoorden die een gebruiker 

heeft gegeven (bij foute antwoorden worden  bijv. gemakkelijkere vragen gegeven). Om dit tot een 

werkbaar systeem om te zetten moeten alle individuele vragen worden aangepast en moet ook een 

evaluatie gebeuren van welke vragen gemakkelijk, gemiddeld, moeilijk zijn. 

 

Sessie 2 D3: Robots voor informaticaonderwijs 

Prof. Andreas Weiermann 

 

Binnen het opleidingsonderdeel ‘formele talen, automaten en complexiteit’ in de opleiding 

informatica werd een programmeerbare robot ingeschakeld voor demonstraties. Het aanschaffen 

van meerdere robots laat toe om werkvormen te hanteren die studenten actiever betrekken bij het 

opleidingsonderdeel. De studenten kunnen in kleine groepen een project uitwerken in verband met 

het programmeren (beweging, waarnemen, sturing, supervisie) van een robot. Ze analyseren een 

door de robot uit te voeren taak en vertalen dit in een programma. Daarvoor krijgen ze een overzicht 

van instructies en commando’s die nodig zijn voor de bediening en de programmering. Aan de hand 

                                                 
1
 Deze oefeningen worden voor de betrokken talen op verschillende momenten in de Ba-opleiding aangeboden, afhankelijk van het 

aanvangsniveau.  
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van een aantal concrete opdrachten leren ze stelselmatig de mogelijkheden en beperkingen van de 

besturing van robots kennen. De casus van het programmeren van een robot verduidelijkt de band 

tussen theorie en praktijk. Studenten leren hun kennis, inzichten en vakspecifieke vaardigheden te 

gebruiken in praktijksituaties. Daarnaast leren ze ook algemene vaardigheden gebruiken zoals 

kritisch en creatief denken, probleemoplossend denken, communicatieve vaardigheden en 

beslissingsvaardigheden.  

Voor de uitwerking van dit project moeten robots aangekocht worden. Aanvullend dient er een set 

aan opdrachten te worden ontwikkeld met een bijhorend systeem van evaluatie. Op termijn is het de 

bedoeling om dit project uit te breiden naar andere opleidingsonderdelen binnen de opleiding 

informatica/wiskundige informatica zodat het integratieve karakter van de opdrachten versterkt 

wordt. Daarnaast is een uitbreiding mogelijk naar opleidingsonderdelen binnen de opleidingen 

wiskunde en natuurkunde waarbij de focus van het gebruik van de robots kan aangepast worden aan 

de specifieke noden van de opleiding.  
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Namiddag: Evaluatie en toetsing 
 

Sessie 2 E1: Evaluatie in evolutie: peer assessment als evaluatie- en leermiddel  

Annelies Raes - Prof. Tammy Schellens 

 

De wijze waarop studenten beoordeeld worden speelt een cruciale rol in hun leerproces. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat evaluatie een centrale rol speelt in het denken over leren en onderwijs. 

Verschillende innoverende assessmentvormen vinden het laatste decennium ingang in het hoger 

onderwijs om tegemoet te komen aan hedendaagse maarschappelijke eisen, een vernieuwende 

onderwijspedagogische visie op leren en instructie en innoverende instructiestrategieën. Daarom 

stellen wij graag de integratie van peer assessment en het interactief gebruik van ‘Turning point’-

technologie daarbij binnen de opleiding onderwijspedagogiek voor. Op die manier krijgen ook in 

toenemende mate metacognitieve, affectieve en sociale dimensies de aandacht naast het cognitieve 

aspect van leren. Tevens wordt de evaluatie geïntegreerd binnen het leerproces waarbij ook de 

lerende een eigen verantwoordelijkheid toebedeeld krijgt.  

 

Sessie 2 E2: Studenten aan het werk in een wiki 

Bram De Wever - Prof. Hilde Van Keer - Sabrina Vandevelde 

 

De presentatie behandelt de introductie van een wiki-opdracht bij het opleidingsonderdeel 

“Vakdidactische verkenningen” in de eerste master pedagogische wetenschappen (major 

lerarenopleiding). Zowel het gebruik van mediawiki (de wikisoftware achter o.a. wikipedia), als de 

concrete opdracht en de verschillende evaluatiecriteria worden toegelicht. Daarnaast wordt ook 

ingegaan op het gebruik van self- en peer assessment bij deze opdracht. 

 

Sessie 2 E3: Didactische omkadering van het portfolioleren in de verschillende opleidingen van de 

faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Leen Aper – Prof. Jackie Vanobbergen 

 

Online portfolio’s maken het mogelijk om grote groepen studenten individueel te begeleiden en te 

stimuleren in hun ontwikkeling. Sinds oktober 2006 biedt het elektronisch leerplatform Minerva de 

mogelijkheid om in elk opleidingsonderdeel een portfoliofunctie (bestaande uit een wiki, een 

documentenruimte en een discussieforum) te activeren. Van Tartwijk et al. (2003) beschrijven de 

elementen van een portfolio aan de hand van een portfoliodriehoek. Hoe gebeurt de vertaalslag van 

de theorie naar de praktijk? Het project is gestart met een inventarisatie van het portfoliogebruik in 

de opleidingen. De opleidingen activeren het portfolio vooral naar aanleiding van de stage, waarbij 

de tool veelal als opslagruimte wordt gebruikt. In de opleiding Tandheelkunde maken de studenten 

echter ook een cursusgebaseerd portfolio waar de elementen “overzichten/CV, materiaal en 

beschouwingen/reflecties” op een evenwichtige manier samenkomen. Het portfolio past enerzijds 

onder het luik didactische werkvormen waarbij Minerva een rol speelt. Anderzijds kan een toelichting 

rond het portfolio uit de Tandheelkunde ook bij evaluatie – toetsing geplaatst worden. In dat 

opleidingsonderdeel wordt het portfolio als evaluatiemiddel gebruikt om studenten een aantal 

competenties te laten verwerven. 
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Namiddag: Media en nieuwe technologieën 
 

Sessie 2 M1: Ontwikkelen van een alternatief leertraject voor Wiskunde I(B) 

Willy Arts - Steven Deneef (IVPV) 

 

Binnen dit project werd een alternatief leertraject ontwikkeld voor het opleidingsonderdeel 

Wiskunde I(B) voor de studenten die een voorbereidingsprogramma of schakelprogramma volgen 

om toegelaten te worden tot een Masteropleiding Economische of Toegepaste Economische 

Wetenschappen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. In het kader van dit OPL2-project wordt 

lesmateriaal aangeboden ter aanvulling en verduidelijking bij de cursus van de docent. De studenten 

krijgen hiertoe een DVD ter beschikking gesteld. Alle lesmateriaal wordt aangeboden onder de vorm 

van streaming video’s. Bij de theoretische lessen wordt een PowerPoint presentatie toegelicht door 

de lesgever. Voor de oefeningenlessen wordt gebruik gemaakt van copy-board technieken. De 

oplossing van de oefeningen wordt op een witbord neergeschreven en wordt live opgenomen door 

de mimio-Xi capture-bar, uiteraard gepaard gaande met de nodige mondelinge uitleg van de 

lesgever. De studenten kunnen onafhankelijk van plaats en tijd, op eigen tempo en zonder noodzaak 

om de lessen te volgen de leerstof verwerken. Deze parallelle leerweg heeft als doel om het 

studierendement te verhogen en de doorstroom naar de masteropleiding te vergemakkelijken. 

 

Sessie 2 M2: MIRAGE, een online audiovisuele e(lektronische) l(eer)o(mgeving) voor de cursus: 

inleiding tot de voornaamste moderne literaturen. In organisch verband met de cursussen 

Vergelijkende literatuurwetenschap en Literatuur en maatschappij. 

Prof. Bart Keunen - Jo Smets 

 

Dit project is fundamenteel gebouwd op twee doelstellingen die perfect door twee thema’s worden 

weerspiegeld. In eerste instantie: het aantrekkelijk opnemen in een online omgeving van 

afbeeldingen, cursustekst, literaire tekstfragmenten, pod- en/of vodcasts van lessen, gemonteerde 

film- of videofragmenten, chapter trailers, one-minute-lectures (microlectures), … In tweede 

instantie: het intensief gebruiken van de omgeving en ten volle benutten van streaming audio en 

video, web conferencing, draadloze technologieën zoals pda en mobile learning, wikis, social 

networking sites, digitale studentenportfolio’s, … Het voorstel van de Projectverantwoordelijke en 

medewerker is dan ook om ipv een poster een laptop/pc in demo op te stellen, waarbij   

1. een presentatie van de leeromgeving automatisch afspeelt binnen de omgeving zelf,  

2. de omgeving volledig klikbaar is gemaakt door een of twee hoofdstukken uit te werken met alle 

mogelijke toepassingen, navigatietrajecten, enz.   

 

Sessie 2 M3: Meta-databank voor datasets ten behoeve van het statistiekonderwijs 

Peter Pipelers 

 

Het project omvat de idee voor het verzamelen van goede didactische voorbeelden en oefeningen 

binnen het vakgebied van de statistiek, wat zich vertaalt in de vorm van datasets. Hierbij werd er 

vertrokken vanuit de vaststelling dat lesgevers moeilijkheden hebben met het vinden van dergelijke 

datasets met eveneens gegevens over de wijze waarop de data verzameld is, statistische methoden 

waarmee de data geanalyseerd kan worden, specifieke problemen waarmee men tijdens de analyses 

rekening moet houden en specifieke achtergrondinformatie bij de datasets. Dit leidde tot de 

realisatie van een metadatabank die datasets en metagegevens, komende van diverse bronnen 

(handboeken, internet, onderzoeks- en consultingcontacten), catalogeert. Op een 

gebruiksvriendelijke manier is het mogelijk om de (MySQL-)databank via gestructureerde 

zoekopdrachten te bevragen met behulp van een grafische interface (Java Swing). Eveneens is de 

toepassing gerealiseerd om zelf data toe te voegen op een manier conform met de databank 

structuur. 
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Namiddag: Ontwikkelen van leermaterialen 
 

Sessie 2 L1: Digitalisatie van de Belgische bodemkaart op schaal 1:5.000 

Ann Verdoodt 

 

Lesgevers, studenten, wetenschappers en geïnteresseerden van diverse firma’s en instituten kunnen, 

dankzij de digitalisatie van de hardcopy bodemkaarten, nu kwalitatief betere plots van de kaarten 

bekijken en desgewenst kopen. Door haar beschikbaarheid onder digitale vorm is de databank ook 

beter ontsloten, wat andere, nieuwere toepassingen, binnen het kader van bijvoorbeeld thesissen of 

gebruik bij de lessen toelaat. Het digitaliseringsproject biedt de betrokken lesgevers uit verschillende 

disciplines de technologische mogelijkheden om onze studenten competitief te maken binnen de 

actueel sterk evoluerende milieuwetenschappen. Zowel de waarde als de verdere toepassing van het 

digitale kaartmateriaal kan in de toekomst nog verder gemaximaliseerd worden als de jpg-beelden 

worden gegeorefereerd zodat de informatie naadloos kan worden ingevoegd in om het even welk 

geografisch informatiesysteem. 

 

Sessie 2 L2: Digitalisering van het diergeneeskundig beeldarchief 

Prof. Paul Simoens - Bart De Pauw 

 

Het project had tot doel om het uitgebreide analoge beeldarchief, aanwezig in verschillende 

vakgroepen van de faculteit diergeneeskunde, te digitaliseren teneinde dit unieke materiaal te 

kunnen aanwenden in diverse elektronische leerplatforms. 

Via een poster- en/of videodemonstratie kunnen voorbeelden getoond worden van relevante 

toepassingen zoals bewegingsanalyse van gezonde en zieke dieren, demonstratie van besmettelijke 

ziekten of zeldzame aandoeningen, ras- en diersoortverschillen, operatietechnieken en 

driedimensionale morfologische reconstructies.  

Naast de didactische meerwaarde en gebruiksmogelijkheden van de gedigitaliseerde beeldbestanden 

kunnen ook de technische mogelijkheden van de aangewende computerapparatuur en - 

programmatuur worden besproken. 

 

Sessie 2 L3: Aanleggen van een Databank voor Leerobjecten in Aquacultuuronderwijs (DLA) + 

Digitaliseren van AquaDIG 

Jean Dhont 

 

Met een voorafgaand convenant project ‘Databank voor Leerobjecten Aquacultuur’ (2003- 2005) 

werd een zoekbare databank ontwikkeld waarbij a.d.h.v. een gestructureerde set sleutelwoorden, 

afbeeldingen, literatuurreferenties en nuttige links kunnen worden gearchiveerd en teruggevonden.  

Er werd een metadata-ondersteunde zoekfunctie voor Zephyr/DOKEOS geïmplementeerd. Als eerste 

toepassing wordt er gewerkt aan een gebruiksvriendelijk systeem om PowerPoint presentaties  op te 

splitsen in afzonderlijke afbeeldingen waaraan automatisch metadata wordt toegekend. De 

afbeeldingen kunnen aan de hand van deze metadata worden teruggevonden. Het principe laat ook 

toe om literatuurreferenties, videofragmenten en collecties URL’s toe te voegen en op dezelfde wijze 

te indexeren en zoekbaar te maken. 

Met het AquaDIG project werden alle videofragmenten gedigitaliseerd (op DVD), geïndexeerd en aan 

de databank toegevoegd. Hierdoor werd de waardevolle maar onderbenutte collectie video’s 

toegankelijk gemaakt zowel voor lesgevers als voor studenten. 
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Sessie 2 L4: Virtuele Microscopie 

Prof. Koen Chiers en Sylvia Mione 

 

Bij virtuele microscopie bekijken de studenten histologische coupes op een computerscherm i.p.v. 

met een traditionele optische microscoop. Door deze werkvorm zijn de coupes onafhankelijk van tijd 

of plaats te gebruiken (zelfstudie), is begeleiding van grotere groepen studenten mogelijk tijdens 

practica, kan interactief gewerkt worden met de coupes, en kunnen de histologische coupes op 

uniforme manier ingezet worden voor ondervraging. 

Alle histologische glaspreparaten worden in het labo één voor één ingescand bij grote vergroting. De 

viewersoftware om de beelden te bekijken is beschikbaar voor de studenten op Athena. Daarnaast 

zijn de digitale beelden beschikbaar via de server van het DICT. In het labo worden tevens annotaties 

(pijltjes) aangebracht op de te kennen structuren. Ook bijhorende practicumnotities – voorlopig nog 

op papier – staan ter beschikking van de studenten.  
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Overzicht van de facultaire innovatieprojecten 2008-2009 
 

 

 

In dit hoofdstuk worden alle innovatieprojecten beschreven, gegroepeerd per faculteit, die door 

projectfinanciering mogelijk gemaakt werden. Andere onderwijsinnovatieprojecten die op eigen 

initiatief en op eigen kosten gerealiseerd werden zijn niet in dit hoofdstuk opgenomen.  

 

 

Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
 

 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte  Projectverantwoordelijke  

Onderwijsvernieuwingsbegeleiding, onder leiding van de 

onderwijsdirecteur  

Prof. dr. Kristiaan Versluys 

Prof. dr. Marc. Boone 

 

Opbouw en valorisatie van een collectie bewegend beeldmateriaal 

voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden in de Faculteit Letteren & 

Wijsbegeerte 

Prof. dr. Marc Boone 

Prof. dr. Bruno De Wever 

 

 

Optimalisering van de communicatie tussen de universitaire 

lerarenopleiding en de stageschool in het secundair onderwijs  

Prof. dr. Antonia Aelterman 

 

 

Een ELO voor schrijfvaardigheidstraining in de opleiding Taal- en 

Letterkunde 

Prof. dr. Pascale Hadermann 

 

 

De integratie van softwarepakketten en educatieve websites bij het 

taalverwervingsproces Arabisch 

Prof. dr. Caroline Janssen 

 

 

Virtuele/elektronische begeleide leeromgeving voor de cursus 

“Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen”  

Prof. dr. Bart Keunen 

 

 

Een digitale, interactieve en multimediale leeromgeving voor de 

Variatielinguïstiek, toegepast op het Nederlands in Vlaanderen 

Prof. dr. Jacques van 

Keymeulen 

 

 

Titel Project Onderwijsvernieuwingsbegeleiding, onder leiding van de onderwijsdirecteur 

Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Kristiaan Versluys en Prof. dr. Marc Boone 

Medewerker: Sien Uytterschout 

 

Om de recent voorgestelde en door te voeren richtlijnen van de onderwijsvernieuwing in de faculteit 

Letteren & Wijsbegeerte (L&W) zo productief mogelijk te organiseren en coördineren, werd 

gedurende één jaar (van 01 januari 2008 tot 31 december 2008) halftijds een wetenschappelijke 

Medewerker aangesteld. Ze is verbonden aan de onderwijsdirecteur en stond in voor het uitschrijven 

en implementeren van het facultaire onderwijsontwikkelingsplan, waarin volgende 

(onderwijsvernieuwende) beleidscomponenten werden opgenomen: 

 

1. De begeleiding en logistieke ondersteuning van de opleidingen L&W die in 2009 worden 

gevisiteerd (door het aanleveren van sjabloonteksten e.d.). 

2. De concrete invulling van het eenmalig vrijgemaakte budget in het kader van 

Internationalisation@Home (I@H). De KCO L&W heeft besloten dit budget te besteden aan de 
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organisatie van een reeks zogenaamde ‘stercolleges’. Dit was een reeks avondlezingen die 

plaatsvonden van 05 november 2008 tot 26 november 2008, waarbij een aantal gerenommeerde 

internationale wetenschappers werd samengebracht rond het interdisciplinaire thema 

‘globalisering’. Hierbij werd als doelpubliek gemikt op de niet-mobiele studenten van de UGent. 

De wetenschappelijke Medewerker staat hierbij o.m. in voor de voorbereiding en de praktische 

organisatie van deze stercolleges, de communicatie met de studenten, en de contacten met de 

gastsprekers. 

3. De onderwijsvernieuwingsprojecten, met inbegrip van de omvormingsprocedure van eenjarige 

naar tweejarige Masteropleidingen. De wetenschappelijke Medewerker heeft de 

onderwijsdirecteur geassisteerd bij het coördineren van de omvormingsdossiers van de eenjarige 

Master tot tweejarige Masteropleidingen, in de vorm van o.m. assistentie bij de organisatie van 

een ad hoc werkgroep in de schoot van de KCO-commissie, het uitschrijven van de 

capaciteitsplanning voor de 10 opleidingen van L&W, en de vertaling van deze 

capaciteitsplanningen naar het Engels
2
, zoals vereist door het ministerie. Het grootste deel van 

de beschikbare tijd van de Medewerker werd hieraan besteed. 

 

  
Titel Project Opbouw en valorisatie van een collectie bewegend beeldmateriaal voor onderwijs- 

en onderzoeksdoeleinden in de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte 

Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Marc Boone en Prof. dr. Bruno De Wever 

Medewerker: Lieselot Leuridan 

 

Het onderwijsvernieuwingsproject beoogde de opbouw en valorisatie van een collectie bewegend 

beeldmateriaal voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden binnen de faculteit Letteren & 

Wijsbegeerte.
3
 Hiervoor werd een halftijds wetenschappelijk Medewerker in dienst genomen.  

 

Resultaten 

1. Uitbreiding van het digitale kennisbestand dat o.m. voor het algemene vak ‘Inleiding tot de 

Historische Kritiek’ wordt gebruikt 

 

In het Geschiedenis Verbeeld-project werd een eerste aanvang gemaakt met de opbouw van een 

digitaal kennisbestand, bestaande uit een reeks primaire en secundaire beeldfragmenten. Deze 

fragmenten worden o.m. gebruikt voor het algemene vak ‘Inleiding tot de Historische Kritiek’ (prof. 

Dr. M. Boone). Een dergelijk gebruik van gedigitaliseerde bewegende beeldbronnen verhoogt niet 

enkel het pedagogische comfort bij het lesgeven aanzienlijk, maar laat ook toe om – binnen het 

kader van Minerva – de studenten de kans te geven de fragmenten buiten het lesgebeuren te 

herbekijken. Dit had een merkbare positieve weerslag op de examenresultaten van 2008 en 2009. 

 

In het onderwijsvernieuwingsproject werd het digitale kennisbestand systematisch uitgebreid en 

geactualiseerd. Zo werd o.m. het materiaal dat in de loop der jaren door lesgevers als prof. dr. W. 

Prevenier en prof. dr. M. Boone op een traditionele manier is verzameld (met als dragers betamax en 

vhs-videobanden) grondig onder de loep genomen, waarna een doordachte selectie werd 

doorgevoerd. Een staal onmiddellijk te benutten beelden werd gedigitaliseerd, het overige materiaal 

werd tijdelijk gearchiveerd. Voorts werden journaal- en televisie-uitzendingen m.b.t. actuele 

gebeurtenissen, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen, op de voet gevolgd, geselecteerd en 

in het digitale kennisbestand opgenomen. 

                                                 
2
 De vertaaloefening werd echter vroegtijdig stopgezet ten gevolge van een wijziging van de ministeriële richtlijnen voor de 

omvormingsprocedure van één- naar tweejarige Masters. 
3
 De eerste stappen in die richting werden eerder gezet binnen de opleiding Geschiedenis en meer bepaald binnen het kader van het OPL-

DKB-project Geschiedenis Verbeeld. Dit project liep van 1 september 2006 tot en met 31 december 2007. Promotor van het project was 

Prof. dr. Marc Boone, coProjectverantwoordelijken waren Prof. dr. Bruno De Wever en dr. Roel Vande Winkel. Lieselot Leuridan werd 

aangesteld als (halftijds) wetenschappelijk medewerkster. 
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2. Uitbreiding van de collectie historische speelfilms 

 

In het kader van het onderwijsvernieuwingsproject werd de bestaande DVD-collectie uitgebreid met 

41 nieuwe historische speelfilms. Dit brengt de totale collectie op 109 films, die voor onderwijs- en 

onderzoeksaangelegenheden kunnen worden aangewend. 

 

3. Uitwerking van een theoretisch raamwerk m.b.t. het gebruik van historische speelfilms binnen 

het kader van onderzoek en onderwijs 

 

In het onderwijsvernieuwingsproject werd grondig onderzoek gevoerd naar zinvolle, verantwoorde 

en innovatieve manieren om – binnen het kader van geschiedenisonderzoek en -onderwijs – aan de 

slag te gaan met historische speelfilms. Daarnaast werden ook linken gelegd met andere 

vakdomeinen. 

 

De resultaten van dit onderzoek werden aan het brede publiek voorgesteld op volgende 

conferenties/studiedagen: 

� International Conference on Public History (Universiteit van Leiden, 22 februari 2008) 

Prof. Dr. B. De Wever & Lieselot Leuridan 

� “Een dag om te herinneren’, vakoverschrijdende studiedag voor leerkrachten secundair onderwijs 

(Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Departement Onderwijs, Brussel, 17 maart 2009) 

Lieselot Leuridan 

 

Daarnaast werd zowel in het academiejaar 2007-2008, als in het academiejaar 2008-2009 een 

gastcollege m.b.t. dit thema georganiseerd binnen de AILO/SLO Geschiedenis. Aan dit college werd 

telkens ook een taak gekoppeld, waarin de verworven innovatieve inzichten dienden te worden 

verwerkt. 

 

4. Opbouw van een nieuwe website  

 

De langverwachte website www.film-en-geschiedenis.ugent.be kreeg in de loop van het 

onderwijsvernieuwingsproject definitief vorm. Op deze website worden in de eerste plaats een reeks 

besprekingen van historische speelfilms aangeboden. Elke bespreking schetst de korte inhoud van de 

film, de productieomstandigheden en het receptiedebat en biedt historiografische 

achtergrondkennis en concrete informatie voor het onderwijs. Voorts wordt de mogelijkheid 

geboden opmerkingen of bedenkingen te formuleren bij elke bespreking en zo met andere bezoekers 

van de site van gedachten te wisselen. Onder het item ‘Links’ vindt men verwijzingen naar andere 

filmbesprekingen en naar de webpagina’s van enkele relevante tijdschriften en verenigingen, die in 

meer of mindere mate actief zijn binnen het domein Film en/als Geschiedenis.  

 

De site richt zich op een breed publiek van filmliefhebbers, historici, leerkrachten geschiedenis, 

studenten en andere geïnteresseerden. Zij kunnen – mits het aanvragen van een account – ook 

opmerkingen formuleren bij de bestaande besprekingen en zelf besprekingen toevoegen. 

 

5. Ontwikkeling van een plan om de collectie bewegend beeldmateriaal onder te brengen in de 

facultaire bibliotheek 

 

Zoals bleek uit het voorgaande bestond een belangrijk deel van het onderwijsvernieuwingsproject uit 

de collectievorming en ontsluiting van een reeks primaire en secundaire bewegende beeldbronnen. 

In de context van de uit te bouwen faculteitsbibliotheek werden contacten gelegd met Saskia 

Scheltjens, faculteitsbibliothecaris Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Hierbij werd 

nagegaan in hoeverre het opgebouwde patrimonium op termijn kan worden ondergebracht in de 
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nieuwe bibliotheek, zodat het kan worden ingezet als zinvol onderzoeks- en leermateriaal binnen 

verschillende opleidingen van de faculteit. 

 

Voortzetting van het project 

Het onderwijsvernieuwingsproject krijgt navolging in twee nieuwe projecten:  

� Project Film en/als Geletterdheid: een praktijkgericht ontwikkelingsonderzoek voor de 

vakdomeinen Geschiedenis en Nederlands (AUGent, Expertisenetwerk Lerarenopleiding (Prof. dr. 

Bruno De Wever en Prof. dr. Ronald Soetaert in samenwerking met 5 docenten uit de 

partnerinstellingen Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen)) 

� Project ‘Opbouw en valorisatie van een collectie bewegend beeldmateriaal voor onderwijs- en 

onderzoeksdoeleinden in de faculteit Letteren & Wijsbegeerte’ (Sarah Keymeulen) 

 

De voortzetting van dit project behelst drie luiken: 

1. De verdere uitbreiding van het digitale kennisbestand dat o.m. voor het algemene vak ‘Inleiding 

tot de Historische Kritiek’ wordt gebruikt op basis van een bestaande collectie beeldmateriaal 

(VHS, Betamax) en van actuele fragmenten. 

2. Het in kaart brengen binnen de faculteit Letteren & Wijsbegeerte van het bezit van audiovisueel 

materiaal en van de noodzaak aan digitalisering en ontsluiting voor onderwijs- en 

onderzoeksdoeleinden. Hierbij aansluitend de inventarisatie van het beschikbare beeldmateriaal 

in samenwerking met de verantwoordelijke van de faculteitsbibliotheek, Saskia Scheltjens. 

3. Onderzoek naar de mogelijkheid om de geïnventariseerde digitale collectie te bewaren in een 

‘digitale bibliotheek’, hetzij in de faculteitsbibliotheek, hetzij in de Centrale 

Universiteitsbibliotheek, en deze te ontsluiten voor studenten en vorsers. 

 

 

Titel Project Optimalisering van de communicatie tussen de universitaire lerarenopleiding en de 

stageschool in het secundair onderwijs 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Antonia Aelterman 

Medewerker: Lincy Van Twembeke 

 

Resultaten 

1. Platform voor informatie-uitwisseling en overleg tussen de praktijkassistenten van de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte.  

 

Dit horizontaal overleg beoogt volgende doelstellingen:  

� een duidelijk beeld krijgen van de huidige werking van de vakdidactieken 

� stroomlijnen van de werking  

� informatie en expertise uitwisselen  

Hiertoe wordt er maandelijks vergaderd met de praktijkassistenten.  

 

2. Verticale doorstroming informatie 

 

Het stagecoördinatieproject wil de doorstroming van informatie tussen de faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen (stagecoördinator en opleidingscommissie) en de faculteit L&W 

(vakdidactici en praktijkassistenten) en vice versa optimaliseren. De projectmedewerker van de 

faculteit L&W werkt hiertoe nauw samen met de centrale stagecoördinator Reine De Rudder. De 

projectmedewerker neemt deel aan de vergaderingen met de praktijkassistenten en aan de 

vergaderingen van de opleidingscommissie en bereidt deze waar nodig voor. De projectmedewerker 

neemt ook deel aan de verschillende werkgroepen binnen de lerarenopleiding (werkgroep 

gedragsindicatoren, werkgroep LIO (Leraar in Opleiding), project ‘Cultuur en diversiteit’) en zorgt 

voor de terugkoppeling naar de faculteit L&W.  
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3. Rapport bevraging studenten Specifieke Lerarenopleiding (SLO) van de faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte 

 

Dit rapport vormt de synthese van gesprekken die de projectmedewerker in het voorjaar van 2009 

(februari – april) voerde met studenten SLO uit de faculteit L&W. De synthese van deze gesprekken 

geeft de algemene lijnen weer waarover volgens de studenten nagedacht dient te worden in het 

teken van kwaliteitszorg. Op basis hiervan werden actiepunten gedefinieerd.  

 

4. Rapport stagecoördinatieproject (d.d. 05/05/09) 

 

Dit rapport is het resultaat van een aantal algemene bevindingen op basis van gesprekken die 

gevoerd werden in de loop van het stagecoördinatieproject. Reine De Rudder voerde in twee fases 

gesprekken met een aantal mentoren (voorjaar 2008 en voorjaar 2009). In de eerste fase (voorjaar 

2008) werden gesprekken gevoerd met een beperkt aantal studenten en met de praktijkassistenten. 

Lincy Van Twembeke voerde in het voorjaar 2009 gesprekken met praktijkassistenten en studenten 

uit de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De bevindingen werden samengebracht in dit rapport. Het 

rapport werd voorgelegd op de opleidingscommissie van 5 mei 2009 en op het overleg met de 

praktijkassistenten van 6 mei 2009. Op basis hiervan werden actiepunten gedefinieerd.  

 

5. Opvolging actiepunten rapport bevraging studenten SLO faculteit Letteren en Wijsbegeerte  en 

rapport stagecoördinatieproject  

 

De projectmedewerker zorgt voor de opvolging van de actiepunten van bovenstaande rapporten, 

i.h.b. binnen de faculteit L&W. 

 

 

Titel Project Een ELO voor schrijfvaardigheidstraining in de opleiding Taal- en Letterkunde 

Projectverantwoordelijken: Prof. Dr. Pascale Hadermann (coördinator), Prof. Dr. Claudia Crocco, Prof. 

Dr. Johan De Caluwe, Prof. Dr. Godelieve Laureys, Dr. Torsten Leuschner, Prof. Dr. Ilse Logie en  Prof. 

Dr. Mieke Van Herreweghe 

Medewerkers: Freek Adriaens, Geert Bonamie, Susan Verhulst en Sara Verplancken 

 

Het ELO-project rond schrijfvaardigheid is van start gegaan op 1/8/2008. De voorkeur werd gegeven 

aan meerdere deeltijdse contracten voor personen met verschillende taalprofielen, dit om zo goed 

mogelijk de doelstellingen van het project te realiseren, doelstellingen die betrekking hebben op alle 

levende talen (behalve Portugees) uit de opleiding Taal- en Letterkunde. Hieronder volgt een korte 

samenvatting van de doelstellingen zoals ze werden geformuleerd in de projectaanvraag: 

“[...] de leeromgeving www.schrijven.ugent.be – met het generiek format dat uitgewerkt werd voor 

het trainen van schrijfvaardigheden op een intermediair tot gevorderd niveau voor Duits, Engels, 

Frans, Spaans en Zweeds
4
 – zowel te verbreden als te verdiepen, enerzijds door ze te koppelen aan 

nieuwe talen die voorheen nog niet betrokken waren, anderzijds door de nieuwe technische tools 

aangeboden binnen Minerva te integreren en om te vormen tot krachtige didactische 

(hulp)middelen. Het is inderdaad niet omdat de hieronder beschreven technische tools reeds 

beschikbaar zijn in Minerva dat ze meteen didactisch inzetbaar zijn. Dit project wil deze leemte 

opvullen en op die manier een performante, flexibele en rijke omgeving voor schrijfvaardigheid 

aanbieden.” 

 

 

 

                                                 
4
 Deze oefeningen worden voor de betrokken talen op verschillende momenten in de Ba-opleiding aangeboden, afhankelijk van het 

aanvangsniveau.  
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Resultaten 

1. Site www. schrijven.ugent.be updaten naar nieuwe huisstijl UGent 

 

Dit is gebeurd voor alle betrokken talen en voor de sectie “Onderzoekspaper”. Tijdens deze 

aanpassingsfase is er ook gewerkt aan een grotere eenvormigheid qua rubrieken per taal. Om dit te 

bereiken werd er een “Schrijven Stijlgids” (over de conventies van schrijven.ugent.be) opgesteld.  

 

Dankzij het programmeerwerk van Frederic Lamsens is het nu ook mogelijk om aan elke pagina 

kernwoorden toe te voegen die rechtstreeks linken naar alle andere verwante pagina’s. 

 

2. Nieuwe inhouden voor www. schrijven.ugent.be en Curios-oefeningen 

 

Voor de meeste talen die reeds betrokken waren in een vorig OPL-project – Engels, Frans, Spaans, 

Zweeds en Duits – is bijkomend materiaal aangemaakt zoals onder andere Curios-oefeningen en 

leerpaden. Voor de twee nieuwe talen, Italiaans en Nederlands, zijn de omgevingen aangemaakt en 

is inhoud ontwikkeld. Er zal tevens gestreefd worden naar een verdere implementatie van de 

leeromgeving in opleidingsonderdelen die schrijfvaardigheid in hun onderwijs betrekken
5
. 

 

3. Ontwikkeling van een verbetermodule binnen www.schrijven.ugent.be  

 

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van een fouteneditor die door docenten kan 

aangewend worden om teksten te verbeteren. In een eerste fase is er uitgegaan van de mogelijkheid 

de door ons ontworpen editor voor Word 2003
6
 om te zetten naar Word 2007. Hiervoor hebben we 

een stand van zaken opgemaakt en vervolgens informaticabedrijven gecontacteerd om na te gaan 

wat er moest gebeuren om het sjabloon operationeel te krijgen (People Ware, Software for People). 

De ontwikkeling van het basisproduct kost rond de 10.000 €. Bij nieuwe versies van Office zal weer 

moeten worden geïnvesteerd in het aanpassen van de editor.  

 

Er werd bijgevolg besloten niet door te gaan met de ontwikkeling van de fouteneditor in Word en de 

piste “online verbeteren” werd definitief goedgekeurd. Hiervoor werd een visietekst geschreven met 

een voorontwerp van de online editor en een mogelijke visualisering van prototypemodellen, dit in 

nauw overleg met Frederic Lamsens. Het is de bedoeling dat de fouteneditor in de zomer wordt 

getest en dat hij operationeel zal zijn tijdens het eerste semester 2009-2010. 

 

4. Uitstraling 

 

� Organisatie workshopsessie voor alle geïnteresseerde lesgevers T&L op 11/9/2008  

� Deelname aan de DOWA vergaderingen over onderwijsinnovatie 

� Delen van expertise: interne opleiding, rechtstreeks (face to face) en onrechtstreeks (bijv. 

opstellen stijlgids voor www.schrijven.ugent.be) over Curios en werken met een CMS (content 

management systeem). 

 

Voortzetting van het project 

De website www.schrijven.ugent.be wordt verder uitgebouwd tot een krachtige en volwaardige 

online leeromgeving. 

� Aanleggen van een Curios-database met oefeningen die de lesgever kan groeperen binnen 

verschillende leerpaden met als doel te beantwoorden aan de specifieke noden van de leerder.  

                                                 
5
 Tot op heden wordt de ELO vooral geïmplementeerd in de vakken taalvaardigheid. Sommige collega’s verwijzen ook naar de omgeving in 

het kader van de Ba3-paper en van de Ba3-seminaries. Vooral bij Engelse Taalkunde, Franse Taalkunde, Spaanse Letterkunde, 

Scandinavistiek en Italiaans wordt de site als ondersteunend middel gebruikt. Het is onze bedoeling om op termijn meer vakgebieden te 

betrekken. 
6
 Met het uitwerken van een fouteneditor was reeds gestart binnen het DKB-project “Corpuscript”.  
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� Uitbreiden van corpora ter ondersteuning van de leerpaden / oefeningen. 

� Het ontwikkelen van leerpaden voor het trainen van schrijfvaardigheid in de verschillende talen. 

� Herwerken van bestaande Curios-oefeningen zodat ze optimaal gebruik maken van de nieuwe 

branching-mogelijkheden binnen Minerva en Curios. Branching is een gedeeltelijke vervanging 

van het leerpad waarbij de volgorde van vragen wordt bepaald door de antwoorden die een 

gebruiker heeft gegeven (bij foute antwoorden worden bijv. gemakkelijkere vragen gegeven). 

� Integratie van extra links naar authentiek tekstmateriaal (journalistiek, vulgariserend 

wetenschappelijk,…) of naar audiovisueel materiaal.  

� Integratie van voorbeelden van leerdersproducties (verzameld met de fouteneditor). 

� De wiki-functie uitwerken.  

- Het bepalen van projecten/opdrachten waarrond samenwerkend kan geschreven worden. 

- Het op punt stellen van een aantal te respecteren richtlijnen voor het gebruik van de wiki bij 

schrijfvaardigheidsonderwijs, zowel voor de leerder als voor de lesgever. 

- De studenten aanzetten tot interactief leren en tot evalueren van hun leerproces en 

tegelijkertijd zicht krijgen op de verschillende stappen van het schrijfproces. 

� Het project verrijken met een evaluatietool. De voordelen: 

- De student kan nagaan welk niveau hij/zij bereikt heeft en waar hij/zij zich situeert ten 

opzichte van het groepsgemiddelde. 

- De lesgever kan controleren welk niveau de groep of een enkele student behaalt, hetgeen 

hem/haar in staat stelt enerzijds collectief of individueel te remediëren, anderzijds 

aanpassingen aan te brengen in het cursusmateriaal. 

 

Naast de verbetermodule op zich wordt er in de huidige fase van het project reeds gedacht aan het 

ontwerp van een evaluatiemodule waarbij de docent per opdracht deelscores kan toekennen aan 

woordenschat en grammatica. Daarnaast kan hij/zij ook eigen categorieën aanmaken die in de 

context van die ene opdracht belangrijk zijn, bijv. inhoud, cohesie, ... De docent bepaalt voor elke 

deelcomponent hoeveel punten eraan worden toegekend. Een dergelijke verbetermodule biedt 

belangrijke voordelen: 

� binnen taalvaardigheid:  

Het systeem wordt enorm uitgebreid: niet iedereen zal zich kunnen vinden in de procedure met 

de “vaste” foutencategorieën. Elke docent(e) kan zijn/haar analoge verbetercriteria netjes 

overzetten in digitaal formaat.  

� buiten taalvaardigheid:  

Het systeem wordt ook bruikbaar voor andere richtingen die weinig boodschap hebben aan onze 

specifieke foutencriteria: literaire vakken, filosofie, geschiedenis, ... 

 

Naast de implementatie van de ELO in het curriculum van de studenten Taal en Letterkunde, kan 

men ook denken aan een bredere inzetbaarheid binnen de faculteit: er kan bekeken worden op 

welke manier de schrijfvaardigheidstools, meer bepaald deze voor het Nederlands en voor de 

onderzoekspaper, van nut kunnen zijn en verder bekend kunnen gemaakt worden onder personeel 

en studenten. Ook de verbetermodule zou ter beschikking gesteld kunnen worden van lesgevers uit 

verschillende opleidingen. Het is ook onze bedoeling in een latere fase te streven naar een 

samenwerking binnen de Associatie (cf. o.a. Toegepaste Taalkunde).  

 

De in ontwikkeling zijnde verbetermodule is niet alleen interessant voor het onderwijs maar heeft 

ook een belangrijke meerwaarde op het vlak van onderzoek, waar foutenanalyse leidt tot 

gedetailleerde beschrijvingen van de interlanguage van vreemde taalleerders.  
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Titel Project De integratie van softwarepakketten en educatieve websites bij het 

taalverwervingsproces Arabisch 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Caroline Janssen 

Medewerkers: Sofie Van Den Abbeele en Ronak Faraj 

 

De opleiding Arabistiek ontwikkelt sinds 2007 een gloednieuwe cursus Arabisch: “Sarah tuhibbunî”, 

waarvan de eerste resultaten (examens eerste semester) veelbelovend zijn op het gebied van 

uitdrukkingsvaardigheid en taalinzicht. De samenwerking tussen de leden van de opleiding verloopt 

bijzonder goed en geeft een nieuwe dynamiek: er is veel zuurstof toegevoegd aan een richting in 

ademnood. Dit maakt nieuwe initiatieven mogelijk, die ook nodig zijn binnen de eisen die het 

hertekende onderwijslandschap stelt. 

Er zijn aandachtspunten waaraan momenteel hard gewerkt wordt. Eén daarvan is de optimalisering 

van het native speaker-onderwijs; een ander de vernieuwing van de werkvormen (meer accent op 

academische vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid). 

 

Er wordt nog maar in beperkte mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden van IT die thans bestaan 

op het internet. De integratie van dit materiaal en van software-pakketten is een teer punt, zoals 

onder meer blijkt uit studentenevaluaties. Dit project poogt een oplossing te bieden op de eisen die 

in de nieuwe opleiding gesteld worden. 

 

In het eerste jaar zijn de eerste Curiosoefeningen van start gegaan. Tevens werd de brug geslagen 

tussen het native speaker-onderwijs en de overige lessen Arabisch. Onder de vernieuwingen vallen 

de invoering en opvolging van wiki ter voorbereiding van spreekvaardigheidsoefeningen, waarmee 

de student ook zijn actieve taalvaardigheid zelfstandig en in onderlinge samenwerking leert 

uitbouwen (teamwork). 

De cursus ‘onderzoeksseminarie’, waar de thesispresentatie wordt voorbereid, werd verder 

uitgebouwd. Naast het klassieke onderdeel taalvaardigheid werd sterk gewerkt aan 

presentatietechnieken, waarbij een kleine handcamera goede diensten bewees. 

 

Resultaten 

1. Curios-oefeningen 

 

Een eerste reeks Curios-oefeningen, ten behoeve van het eerste jaar, is reeds operationeel maar nog 

in een testfase. De klassieke klassikale grammaticale oefeningen werden vervangen door blended 

learning. In dit eerste jaar werden een aantal basisprincipes vastgelegd.  

Er werd een identiteitskit ontwikkeld van personages van diverse achtergronden: ze verschillen qua 

leeftijd, beroep, afkomst, uiterlijk, geaardheid, huwelijkse staat, religie, …  We vertrekken bewust van 

moderne maatschappelijke modellen, en een concept van diversiteit. Bewust worden klassieke rol- 

en verwachtingspatronen doorbroken. Hoewel het accent op de islamwereld ligt worden ook andere 

regio’s van de wereld betrokken. 

Aan de hand van deze oefeningen leren studenten via Curios nieuwe woorden, en ze studeren 

intussen grammaticale patronen in. Deze oefeningen vormen de brug tussen het 

spreekvaardigheidsonderwijs en het theoretisch onderwijs en ondersteunen beide. 

 

Problemen van technische aard (transcriptie met diacritische tekens, daardoor bugs in Curios, 

gebruik van Arabisch schrift, …) werden opgelost. 

 

Er werd in de structuur van het Curiosonderricht gekozen voor twee types toepassingen: 

oefenreeksen en een evaluatiereeks. Deze laatste wordt onder toezicht gemaakt en op een vast 

tijdstip, en telt mee voor permanente evaluatie, terwijl de oefenreeksen gemaakt kunnen worden 

volgens individuele behoefte: meermaals en in het eigen tempo, tot aan het examen. 
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2. Ondersteuning spreekvaardigheidsonderwijs 

De spreekvaardigheidsoefeningen werden bijgewoond en ondersteund door de Medewerker 

onderwijsvernieuwing. Op basis hiervan werden woorden- en zinnenlijsten opgesteld die jaar erop 

als vertrekpunt kunnen dienen voor zowel het spreekvaardigheidsonderwijs als de verdere uitbouw 

van Curiosoefeningen ten behoeve van de hogere niveaus. Vanaf niveau III werd het gebruik van wiki 

geïntroduceerd, waarbij studenten interactief de spreekvaardigheidsoefeningen voorbereiden. Ze 

kregen een aantal opdrachten om zinnen / korte teksten te produceren over opgelegde thema’s. 

Daarbinnen waren zij vrij eigen zinnen te creëren. Zij worden dus tot op zekere hoogte 

geresponsabiliseerd voor het taalverwervingsproces. Via de wiki moesten zij elkaars zinnen bekijken 

en o.m. in het oog houden dat zinsinhouden elkaar niet overlapten.  De voorbereiding werd gevolgd 

door een spreekoefening, waar via rollenspel de zelf aangebrachte woordenschat geactiveerd werd 

in een nieuwe context. Daarbij worden lacunes in de woordenschat aangevuld. De schriftelijke 

voorbereiding werd gecorrigeerd door de native speaker, correcties die studenten naderhand 

moeten inbrengen op de wiki. Studenten worden hierdoor heel nauw opgevolgd. Deze activiteit 

maakt deel uit van de permanente evaluatie die hierdoor beter meetbaar wordt (waardoor volgend 

jaar het percentage opgetrokken kan worden). 

 

3. Ondersteuning onderzoeksseminarie MA 

In dit seminarie werden studenten vertrouwd gemaakt met het presenteren van 

onderzoeksresultaten in het Arabisch. Er werden nieuwe opdrachten geïntroduceerd (als 

vertegenwoordiger van Unicef een bepaalde doelgroep toespreken, bijv.) waarbij een combinatie van 

taalvaardigheid en presentatietechnieken worden aangebracht. Ook de maatschappelijke 

verankering (honger/ondervoeding in diverse werelddelen) ontbrak niet. Deze oefeningen zijn de 

aanloop tot de thesisverdediging. 

In het kader van de onderwijsvernieuwing werd niet alleen inhoudelijk maar ook technisch 

geïnnoveerd. De presentaties van de studenten werden gefilmd, na self- en peerassessment werden 

aanwijzingen gegeven tot verbetering van uitspraak, taalgebruik, lichaamstaal en overtuigingskracht. 

Ook werden er basistechnieken aangebracht voor het presenteren met PowerPoint (in het Arabisch). 

Grote nadruk werd gelegd op publieksgericht denken. 

 

Voortzetting van het project 

Het aantal Curios-oefeningen dient uitgebreid te worden totdat de belangrijkste inhouden en 

grammaticale patronen erdoor gedekt worden. De nauwe samenwerking zal voortgezet worden. De 

reeks die hoort bij het eerste jaar van de cursus ‘Sarah houdt van mij’ wordt vervolledigd. 

 

De basislijsten voor het spreekvaardigheidsonderwijs zullen aangevuld worden, een schema van de 

te behandelen thema’s zal uitgewerkt worden. Het bijwonen van oefeningen kan in deze fase 

beperkt worden waardoor meer tijd vrijkomt voor de uitbouw van de Curios-oefeningen. Eens de 

thema’s vastliggen, kan ook bestaande software op bruikbaarheid getoetst worden. 

 

Het opleidingsonderdeel onderzoeksseminarie MA heeft met de innovaties van 2008-2009 goede 

grondslagen gekregen. Verdere uitbouw betreft vooral het wetenschappelijk taalgebruik en de 

uitwerking van een nieuw thema. Voor spreekvaardigheid op MA-niveau (onderzoeksseminarie) 

werd materiaal verzameld (visueel/ achtergronden) over hedendaagse kunst uit de islamwereld (Iran, 

Irak, Syrië, Palestina …, deels ook van Arabische en Iraanse kunstenaars die in de VS verblijven) in de 

Saatchi gallery in Londen. De bedoeling is studenten aan de hand van dit beeldmateriaal op een 

andere manier te laten discussiëren over de islamwereld en de maatschappelijke problematiek tegen 

welke deze kunstuitingen te lezen zijn. De kunstwerken handelen over politiek relevante thema’s 

(Palestijnse kwestie, gender, terrorisme, …). 
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Titel Project Virtuele/elektronische begeleide leeromgeving voor de cursus “Inleiding tot de 

voornaamste moderne literaturen” 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Bart Keunen 

Medewerker: Jo Smets 

 

Doel van dit project is het uitdenken, uitwerken, uitvoeren, testen, evalueren en finaliseren van een 

interactieve, op multimedia en web 2.0 - applicaties gebaseerde virtuele/elektronische (be)geleide 

leeromgeving voor de cursus ‘Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen’. Dit is een algemeen 

opleidingsonderdeel voor 1BA, gedoceerd door Prof. dr. Bart Keunen, met als objectieven: 

� de huidige ondersteuning via Dokeos/Curios (audio, video, stills, tekstfragmenten, slides die in het 

hoorcollege door Bart Keunen worden gebruikt en door hem zelf worden geüpload; forums; 

zelftesten) resoluut te ontwikkelen tot een nieuwe, goed (be)geleide, dynamische leerruimte en 

virtuele klas;  

� de leermethode voor de student de facto online interactief, kritisch onderzoekend, 

probleemoplossend en sociaal maken zodat de taak van de docent ook kan evolueren naar die 

van begeleider en mentor; 

� te komen tot een autonoom evoluerende, volledig open leerruimte voor de cursus met het oog 

op een integratie als opleidingsonderdeel in het pakket van Open Universiteit (in casu, de 

bachelor Algemene Cultuurwetenschappen), maar ook als echte open e-learning space die via een 

creative commons licentie wereldwijd learners en educators kan aantrekken. 

 

Het idee achter dit project is dat precies door het individualiseren van persoonlijke e-learning spaces 

een echte online e-learning community onstaat die voorbij het sharen van samenvattingen of 

overzichten van namen en titels gaat en het individuele participeren evalueert en beloont naarmate 

het zich manifesteert als kritisch zoekend, verzamelend, verwerkend, probleemoplossend en sociaal 

leren en zich (mits begeleiding en na evaluatie) ook verderzet in sharing en aldus een 

onderzoekshabitus in een groep van peers genereert. 

 

Het individualiseren kan via het elektronische portfolio, het zogenaamde e-portfolio of digitale 

portfolio, een verzameling van elektronisch vergaard, geconstrueerd en beheerd leermateriaal zoals 

tekst, word- en pdf-bestanden, afbeeldingen, multimedia, blog entries, hyperlinks, knowledge maps 

(via de software Compendium), enz. De e-portfolio’s zijn tegelijk demonstraties van de 

bekwaamheden van de gebruiker, platforms voor zelfexpressie en uiteindelijk ook diachronisch 

dynamische sharingsbronnen. Ze zijn een type van leerrapporten die daadwerkelijk bewijs zijn van de 

prestatie van de student. 

 

Het project probeert met de ontwikkeling van de nieuwe leeromgeving een duidelijker beeld te 

scheppen van de mate waarin: 

� er een model kan worden geschapen voor andere gelijkaardige algemene opleidingsonderdelen 

die traditioneel veel tijd en inspanning vragen van het onderwijzend personeel als ‘vergeetbare’ 

‘blokvakken’; 

� kan worden bezuinigd op de tijd van het onderwijzend personeel, zeker als het ook verondersteld 

is zich te wijden aan onderzoek en administratie; 

� een kwaliteitscontrole kan worden ingebouwd voor de manier waarop studenten het internet 

gebruiken als medium om informatie, multimedia en bronnen te vergaren; 

� de integratie van campus-based and distance learning kan worden bespoedigd, of de uitwisseling 

tussen campussen/universiteiten kan worden vergemakkelijkt. 

 

De studie van gesproken en geschreven teksten vanuit een ruime historische, sociale, culturele en 

filosofische context veronderstelt meer dan het ‘blokken’ van theoretische leerstof die in een erg 

kort tijdsbestek (een semester) en onvermijdelijk gebald en noodgedwongen ‘oppervlakkig’ enkele 
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eeuwen westerse literatuurgeschiedenis probeert over te brengen. De cursus van Bart Keunen is de 

uitgelezen kandidaat voor dit project omdat: 

� hij zijn colleges al organiseert aan de hand van samenvattende slides, die als folksonomies/tags 

kunnen werken, van tekstfragmenten, van stills, van audio en video; 

� zijn expertise over narrativiteit en verbeelding in de westerse literatuurgeschiedenis meteen de 

deur opent voor de introductie van narratieve en verbeeldende aspecten in het ontwerp van de 

omgeving (vragen: hoe kunnen noties van interactieve narrativiteit, bijvoorbeeld via interactieve 

video en educatieve games, en de kennis van narratieve en dramatische technieken het ontwerp 

van de leeromgeving ‘sturen’ en de ontwikkeling van de relatie tussen docent en student 

bevorderen? Hoe kan er een idee worden gevormd van de manier waarop de studenten de 

leerervaring zullen ‘lezen’?) 

� het gaat om een omvangrijke groep studenten, waardoor zelfs een kwantitatief uiterst beperkte 

participatie nog voldoende informatie moet kunnen verschaffen over de waarde van het ontwerp 

van de leeromgeving, om aldus de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren. 

 

Resultaten 

1. Lecture capture: video-opname van colleges: het project verkreeg steun van de cel Multimedia 

van DICT en verleende steun aan het project Taalbeleid Academisch Nederlands. 

2. Primaire ontwikkeling van de website met eerste audio- en videoapplicaties. 

3. Uitbreiding van de via Minerva aangeboden multimediale content. 

4. Gevorderde ontwikkeling + design van de website. 

5. Voorbereiding van een eerste presentatie van de online audiovisuele leeromgeving. 

 

Voortzetting van het project 

1. Uitbreiden van de gevolgde werkwijze naar alle cursusdelen met het oog op de creatie van een 

homogene basis leeromgeving, waarin zogenaamde verdiepingen (in navigatie en interactieve 

mogelijkheden voor de learner/student) zullen worden aangebracht. 

2. Creatie van ‘trailers’ voor de hoofdstukken of onderliggende syllabuselementen, waarin docent 

Bart Keunen op korte, krachtig visueel ondersteunde manier de kern van het cursusdeel 

uiteenzet. 

3. Organiseren eerste basisgebruik door teacher/learners. 

4. Verder ontwikkelen van de website, mét introductie van experimentele content-providing 

(podcast van colleges, streaming van lecture captures, enz.) en eventueel tests van leereffect van 

de omgeving. 

5. Voorbereiden pilootfase van creatie van individuele e-portfolio’s, waarbij kandidaat-studenten 

zelf verdiepingen in de content ontwikkelen. 

6. Het implementeren van een creative commons licentie voor de content, zoals die in de 

leerruimte onder begeleiding evolueert, maar ook het bekomen van een duidelijke format voor 

het online, copyrightrespecterende plaatsen van tekstfragmenten en audio/video (bv. het grote 

aantal filmfragmenten die de verschillende literaire werken ‘illustreren’ en waardevolle 

mnemotechnische instrumenten vormen). 

 

 

Titel Project Een digitale, interactieve en multimediale leeromgeving voor de Variatielinguïstiek, 

toegepast op het Nederlands in Vlaanderen 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. J Jacques van Keymeulen 

Medewerker: Liesbet Triest 

 

Het project 'Een digitale, interactieve en multimediale leeromgeving voor de Variatielinguïstiek, 

toegepast op het Nederlands in Vlaanderen' kadert in de "Opleiding Taal en Letterkunde: twee 

talen", meer bepaald in het vakgebied Nederlandse Taalkunde. Het onderhavige project wil bijdragen 

tot de wetenschappelijke opleiding van de studenten Nederlands, die ervan doordrongen moeten 
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worden dat het Nederlands een systeem is met zowel horizontale (dialectische / regionale) als 

verticale (sociale) variatie. 

 

De aandacht voor de variatielinguïstiek in de opleiding Nederlandse Taalkunde heeft als bedoeling bij 

de studenten zowel een positieve attitude tegenover taalvariatie te ontwikkelen, als kennis over die 

variatie bij te brengen, zodat ze naargelang van de communicatieve situatie verschillende 

stijlregisters op een efficiënte manier kunnen gebruiken. Een aankomende neerlandicus moet dus op 

de hoogte zijn van zowel de geografische differentiatie in de taal, als van de 

taalveranderingsprocessen die momenteel in Vlaanderen aan de gang zijn. Hij moet begrippen als 

dialect, sociolect, regiolect, 'Vlaamse tussentaal' en 'Belgisch Nederlands' weten te duiden en inzicht 

hebben in het diaglossische taalcontinuüm dat vandaag de dag in Vlaanderen bestaat. 

 

Het onderhavige project heeft als doelstelling digitale kennisbestanden m.b.t. taalvariatie te 

verzamelen en/of aan te maken om ze in een digitale leeromgeving (hypertekst) onder te kunnen 

brengen. Het allereerste doelpubliek voor de website die tot stand gebracht zou moeten worden, zijn 

uiteraard de studenten voor het vak Variatielinguïstiek, dat zich in een groeiende belangstelling mag 

verheugen. Ook andere colleges kunnen met (delen van) een digitale leeromgeving omtrent 

variatielinguïstiek hun voordeel doen; we denken hier aan de inleidende colleges over Nederlandse 

taalkunde en aan de colleges historische taalkunde. Bovendien worden er talrijke bachelor- en 

masterscripties gemaakt over taalvariatie, die allen gebruik kunnen maken van digitale 

kennisbestanden met informatie, taalkaarten, geluidsfragmenten e.d. We onderstrepen dat een 

digitale leeromgeving ook een groot gemak zou kunnen zijn voor de uitgaande Erasmusstudenten die 

toch graag het vak Variatielinguïstiek willen volgen. 

 

Een secundaire doelgroep voor het geheel of een deel van de tot stand te brengen website is ook het 

grote publiek. De publieke belangstelling voor de dialecten is immers zeer groot en zal – doordat de 

dialecten steeds meer verdwijnen – nog toenemen. Het is een dringende dienstverlenende taak van 

de vakgroep om de sector niet aan het amateurisme over te laten en via het internet deugdelijke 

informatie te verstrekken omtrent de dialecten, de regiolecten, de 'Vlaamse tussentaal' en het 

'Belgisch Nederlands'. De faculteit heeft in verband met de dialectologie overigens een reputatie 

hoog te houden; de variatielinguïstiek, meer bepaald de dialectologie, is bijna 100 jaar een 

zwaartepunt van de vakgroep Nederlandse Taalkunde. Die dienstverlening kan zich ook tot het 

buitenland uitstrekken: er is dringend nood aan deugdelijke informatie in het Frans en het Engels 

over de taal en de dialecten die in Vlaanderen gesproken worden. 

 
De hoofddoelstelling van het project is dus de creatie van een digitale, interactieve en multimediale 

website, met allereerst een pedagogische finaliteit, die aan de behoeften van studenten / docenten 

tegemoet moet komen. De 'dienstverlenende' bedoeling is secundair. 

 

Voor de totstandkoming van de digitale leeromgeving werden drie fases gepland: 

1. Ontwerp website: schrijven van een uitgewerkt plan voor een pedagogisch gerichte, interactieve 

en multimediale website, die bestaat uit een hypertekst met teksten, geluidsfragmenten en 

afbeeldingen (taalkaarten, illustraties). 

2. Materiaalinventaris / aanmaken van materiaal. 

� Aanleggen van een inventaris van reeds bestaande digitale materialen i.v.m. dialectologie en 

variatielinguïstiek in het algemeen; 

� Evaluatie van de inventaris; 

� Naar een digitaal kennisbestand voor de variatielinguïstiek. 

3. Technische uitvoering van de website over variatielinguïstiek als een multimediale, interactieve 

digitale leeromgeving. 
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De bedoeling van het onderhavige project is om enerzijds bestaande digitale kennisbestanden en 

kleinschalige initiatieven samen te brengen en anderzijds om nieuwe digitale bestanden aan te 

maken. Met een digitale leeromgeving, interactief en multimediaal, zouden de colleges 

'Variatielinguïstiek' en 'Historische Taalkunde' ondersteund kunnen worden. Ook zou 

afstandsonderwijs gefaciliteerd worden voor Erasmusstudenten. Op termijn zou de website (of delen 

ervan) ook een rol kunnen spelen in de dienstverlening naar de buitenwereld en een dam kunnen 

opwerpen tegen amateuristische websites waarin over het Nederlands in Vlaanderen en over de 

dialecten onzuivere informatie wordt verspreid. De website van dit project is te vinden op 

www.variatielinguistiek.ugent.be. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid 
 

 Faculteit Rechtsgeleerdheid  Projectverantwoordelijke 

Aanschaf van twee nieuwe programma’s voor kwalitatieve data-

analyse 

Prof. dr. Cathy Van Acker 

 

Masteraanbod en praktische oefeningen in het wersktudenten-

programma rechten 

Prof. dr. Cathy Van Acker 

 

 

Inrichten van een multimedialokaal voor het oefenen van pleit-, 

onderhandelings-, bemiddelings- en andere (mondelinge) 

vaardigheden in het kader van vaardighedenonderwijs 

 

Prof. dr. Georges Martyn 

 

 

 

Titel Project Onderwijsvernieuwingsbegeleiding, onder leiding van de onderwijsdirecteur 

Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Cathy Van Acker en Prof. dr. L. Pauwels 

 

Informatieverwerking neemt een steeds belangrijker plaats in binnen de opleiding Criminologie. 

Binnen deze opleiding wordt sinds enige jaren daartoe het vak Informatieverwerking in de 

Criminologie gedoceerd. In dit opleidingsonderdeel wordt stilgestaan bij de mogelijkheden van het 

gebruik van softwarepakketten voor kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Het gebruik van 

kwantitatieve analysetechnieken is vrij sterk ingeburgerd en het aantal geavanceerde programma’s 

(software) voor statistische informatieverwerking is overzichtelijk. De studenten hebben bovendien 

vanuit de Universiteit de garantie van online toegang tot deze software via Athena. Dit is echter niet 

zo ten behoeve van kwalitatieve data-analyse in de Criminologie. Ten eerste bestaat er een wildgroei 

aan software en ten tweede wordt kwalitatieve data-analyse niet op grote schaal gedoceerd. Omdat 

de behoefte aan het doceren van kwalitatieve onderzoeksmethoden via de ondersteuning van de PC 

een reële behoefte was die leefde onder studenten, werd door de Vakgroep Strafrecht en 

Criminologie een verzoek ingediend tot het verkrijgen van financiële steun voor de aankoop van de 

nieuwste software ten behoeve van het onderwijs in de kwalitatieve methoden in de Criminologie. 

 

Vanuit het Project Onderwijsvernieuwing werden door ondewijsdirecteur prof. Dr. Cathy Van Acker 

twee licenties afgesloten en betaald voor de duur van één jaar die betrekking hebben twee 

verschillende softwarepakketten voor kwalitatieve data-analyse. Deze licenties omvatten te 

hernieuwen groepslicentie ten behoeve van 32 gebruikers, het geschatte studentenaantal dat het 

keuzevak “Informatieverwerking” volgt. De licentie voor Nvivo-8 (QRS, Australië) dient hernieuwd te 

worden voor het academiejaar 2008-2009, maar dit wordt niet gedaan (cf hieronder: evaluatie). De 

licentie van het programma MaxQDA (Verbi Software, Duitsland) is geldig voor de duur van 5 jaar. 

Het programma werd geïnstalleerd in het PC-knooppunt rechten, zodat het programma ruimer kan 

gebruikt worden dan enkel de studenten die het keuzevak volgen. Beide programma’s werden niet 

enkel gebruikt in het kader van het onderwijs “Informatieverwerking” maar worden ook ter 

beschikking gesteld van studenten die in het kader van hun masterproef behoefte hebben aan de 

kwalitatieve verwerking van een groot aantal kwalitatieve interviews.  

 

Evaluatie 

Op dit moment werden beide programma’s gebruikt gedurende één jaar. Het programma Nvivo-8 

bevat de meeste mogelijkheden (vooral op gebied van de kwalitatieve analyse van ander 

bronmateriaal dan interviews en andere tekstdocumenten), doch voor studenten blijkt het 

programma MaxQDA gebruiksvriendelijker te zijn. Belangrijk is op te merken dat ook vanuit de 

opleiding rechten de vraag is gekomen naar de gebruiksmogelijkheden van kwalitatieve software in 
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het kader van een masterscriptie. Het programma MaxQDA werd ook door die (weinige) 

rechtenstudenten die hieraan behoefte hadden positief gewaardeerd. 

 

Ondertussen heeft men vanuit de Universiteit Gent beslist om het programma Nvivo-8 aan te kopen 

op centraal niveau, omdat deze versie voldoet aan onderwijs op niveau van de basisopleiding en op 

niveau van de doctoraatsopleidingen. Precies omdat men centraal beslist heeft om Nvivo-8 

toegankelijk te maken via Athena. Deze boodschap werd ook aan QRS-international, het bedrijf dat 

het softwarepakket Nvivo verkoopt meegedeeld. 

 

De ervaring met deze softwarepakketten is positief te noemen. Onze voorkeur gaat wel degelijk uit 

naar een eenvoudig hanteerbaar pakket, omdat dit ook in een basisopleiding rendeert. De 

softwarepakketten worden in hoofdzaak gebruikt in het Bacheloronderwijs en Masteronderwijs, 

maar vinden ook hun weg naar de studenten die in het kader van hun doctoraatsopleiding behoefte 

hebben aan kennis van informatieverwerkingspakketten. Vandaar dat de Vakgroep Strafrecht en 

Criminologie opteert om in de toekomst het methodeonderwijs te verzorgen aan de hand van het 

programma MaxQDA.  

 
 
Titel Project Masteraanbod en praktische oefeningen in het wersktudentenprogramma rechten 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Cathy Van Acker 

Medewerker: Lien Vercruysse 

 

Het werkstudentenprogramma binnen de opleiding rechten vormt het uitgangspunt van het project. 

Men wil het programma, dat tot nog toe enkel bestaat voor de bacheloropleiding, implementeren in 

de master rechten en het zodanig inrichten dat werkstudenten het programma kunnen blijven 

combineren met hun professionele bezigheden. Daarnaast wil men het werkstudentenprogramma 

vernieuwen en afstemmen op het vanaf het academiejaar 2008-2009 nieuw ingevoerde 

opleidingsonderdeel ‘Praktische Oefeningen I, II, III respectievelijk IV’.  

 

Het in dit project ontwikkelde werkstudentenprogramma voor de masteropleiding bestaat uit 

volgende pijlers: 

� Het aanbieden van een specifiek masteraanbod voor werkstudenten. Het masteraanbod bevat 

een selectie van grondige studies, bijzondere studies en keuzevakken uit de masterjaren die vlot 

toegankelijk zijn voor werkstudenten omdat de lessen ’s avonds doorgaan of omdat met een 

alternatieve beoordelingsvorm wordt gewerkt. Er wordt daarbij aangeduid welke titularissen een 

vervangende opdracht of een aangepaste examenvorm voorzien.  

� Het aan de studenten aanbieden van ondersteunende faciliteiten zoals infosessies, vragensessies, 

casusbespreking, gecentraliseerde cursusverkoop, mogelijkheid tot vraagstelling aan de 

verantwoordelijke voor het programma, etc. 

� Het aanbieden van een beveiligde infosite op Minerva voor de werkstudenten 1e master (vanaf 

volgend jaar ook 2e master). Op deze site worden fora ingericht waarop werkstudenten per 

opleidingsonderdeel met elkaar in interactie kunnen gaan. Deze fora worden opgevolgd en 

beheerd door een studiebegeleider.  

 

Daarnaast werd het werkstudentenprogramma (zowel voor wat betreft de bestaande 

bacheloropleiding als het nieuwe masterprogramma) vernieuwd en afgestemd op de doorgevoerde 

programmawijzigingen. Met ingang van het academiejaar 2008-2009 werd in de eerste drie 

bachelorjaren alsook in het eerste masterjaar het opleidingsonderdeel ‘Praktische Oefeningen’ 

ingevoerd. Aan dit nieuwe opleidingsonderdeel werd in dit project een alternatieve invulling gegeven 

zodat het opleidingsonderdeel kon worden ingepast in het werkstudentenprogramma: 

� De keuzes voor de vakken waarbij men Praktische Oefeningen wenst te volgen worden 

doorgegeven aan en verwerkt door de verantwoordelijke van het programma. De werkstudenten 
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maken bijgevolg een aparte groep uit. De oefensessies vinden voor hen steeds ’s avonds of in het 

weekend plaats. 

� De werkstudenten kunnen via specifieke fora op Minerva met elkaar in contact komen om zo (vb. 

op basis van woonplaats) kleine groepjes te vormen om de oefensessies voor te bereiden. De 

faculteit stelt eveneens lokalen ter beschikking die door de werkstudenten kunnen worden 

gebruikt om samen te komen.  

 

Het project is uitgetest tijdens het academiejaar 2008-2009 en is nu volledig operationeel.  

 

 
Titel Project Inrichten van een multimedialokaal voor het oefenen van pleit-, onderhandelings-, 

bemiddelings- en andere (mondelinge) vaardigheden in het kader van 

vaardighedenonderwijs 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Georges Martyn 

 

In de loop van dit academiejaar werd een pleitlokaal ingericht. Vertrekpunt en basisidee ervan was 

dat, aansluitend op het hervormde bamaprogramma, nog meer de nadruk moet komen te liggen op 

‘vaardighedenonderwijs’: juridische heuristiek, argumentatievaardigheden, mondelinge 

vaardigheden en schriftelijke vaardigheden. Een ‘oefenlokaal mondelinge vaardigheden’ of kortweg 

‘pleitlokaal’ kan daarvoor een stimulans zijn. Het lokaal kreeg de vorm van een rechtbank, waardoor 

waarheidsgetrouw processen kunnen gesimuleerd worden. Inspirerende voorbeelden waren de 

pleitlokalen van de Universiteit Maastricht (Oefenrechtbank), K.U.Leuven (Oefenlokaal internationale 

pleitwedstrijden) en Rijksuniversiteit Leiden (Moot court). In het Nederlandse universitaire landschap 

is het oefenen van mondelinge vaardigheden al geruime tijd een belangrijk aspect van de 

rechtenopleiding. Ook in de Nederlandse advocatenstage en de magistratenopleiding komt het 

oefenen (met cameraopname) van mondelinge vaardigheden aan bod.  

 

Na bespreking in de faculteitsraad werd de vroegere professorenzaal aan de binnenkoer van de 

faculteit als locatie gekozen. Het lokaal is groot genoeg om er zowel een rechtbank- als een 

onderhandelingssetting te maken, met nog wat ruimte voor een beperkt publiek. (Het lokaal is 

anderzijds ook niet te groot, zodat er geen schaarse onderwijsruimte verloren gaat.) Het lokaal ligt 

perfect in het midden van de faculteit en weg van de straat, wat positief is naar gering 

achtergrondgeluid enerzijds en hogere sociale controle anderzijds (de dure apparatuur moet 

maximaal beveiligd worden). Aangezien in het pleitlokaal ook (inter)nationale pleitwedstrijden met 

gaststudenten zullen doorgaan, biedt deze locatie ook een zekere standing te midden van de 

faculteit, aan de binnentuin. Zo werd het lokaal in februari laatstleden gebruikt door de doctorandi 

van het IUAP-project over de geschiedenis van justitie in België sinds 1830. Belangrijk is te 

onderstrepen dat het lokaal kan gebruikt worden voor gewone hoorcolleges (zonder gebruik van de 

multimedia), maar ook dus als pleit- of bemiddelingslokaal (tot op heden voor Oefenrechtbank met 

inbegrip van bemiddeling, de Jessupwedstrijd in het kader van de Grondige studie internationaal 

publiekrecht, Vis Moot Court in kader van Grondige studie internationaal privaatrecht) of 

onderhandelingssetting (Model-UN, Dilpomatiek recht en multilaterale onderhandelingen). 

 

Wat werd nu concreet gerealiseerd? Aan de ene zijde van het lokaal werd een verhoog (podium) van 

ongeveer veertig centimeter hoog voorzien, waarop een ‘rechtertafel’ werd geplaatst. Professor 

Martyn heeft met de voorzitter van het Hof van Beroep contact genomen met het oog op het 

verwerven van authentiek meubilair. Voor een prikje werden zowel de rechterstafels als de 

pleitbalies van de – onlangs verhuisde – rechtbank van eerste aanleg aangekocht. Aan de muur 

kwamen de portretten van het vorstenpaar, zoals in een gerechtszaal. Ten gebruike van de 

‘figuranten’ in de pleitoefeningen werden 12 toga’s aangekocht (vier magistraten- en acht 

advocatentoga’s). De belangrijkste investering ten slotte betreft de degelijke audio- en 

videoapparatuur, met een handig bedieningspaneel. Het is mogelijk om met twee camera’s zowel de 
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partijen als de rechters te filmen en vervolgens deze opnames te bekijken, met het oog op bijsturing. 

Dit is een heel efficiënt leerproces voor mondelinge vaardigheden. 

 

Het gebruik van de nieuwe apparatuur en het ‘judicieel meubilair’ heeft al zijn vruchten afgeworpen. 

Het facultaire pleitplatform o.l.v. professor Martyn hield verschillende oefensessies in voorbereiding 

van pleitwedstrijden. De Gentse studenten wonnen de Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie in Leiden 

en de Vlaamse Interfacultaire Pleitcompetitie in Brussel. De studenten Internationaal Publiekrecht 

o.l.v. professor Maes en assistenten Piet Willems en Jasmine Coppens haalden de internationale 

finale van de Jessupwedstrijd in Washington. 

 

Het lokaal gaf een positieve impuls aan de ontwikkeling van de facultaire pleitcultuur en de 

versterkte aandacht voor mondelinge vaardigheden. Reeds in het lopende academiejaar werden 

pleitoefeningen gehouden in het kader van de vernieuwde praktische oefeningen en na een 

curriculumhervorming staan vanaf volgend academiejaar drie International Moot Court-

opleidingsonderdelen op het masterprogramma rechten. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Wetenschappen 
 

 Faculteit Wetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Aansluiting secundair onderwijs – universiteit Prof. dr. Paul Matthys 

 

Interdisciplinair probleemgestuurde bachelorproef Prof. dr. Paul Matthys 

 

Masterstudenten inschakelen in begeleiding bachelorpractica  Prof. dr. Katrien Strubbe 

 

Robots voor informaticaonderwijs  Prof. dr. Andreas Weiermann 

 

3D-infrastructuur  Prof. dr. Kristine Walraevens 

 

Gedifferentieerde werkvormen voor heterogene studentengroep Prof. dr. Chris Impens 

 

 

Titel Project Aansluiting secundair onderwijs – universiteit 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Paul Matthys 

Medewerker: Beata De Vliegher 

 

1. Monitoraat 

In 2008 trad het monitoraat binnen de Faculteit Wetenschappen in werking. De trajectbegeleider en 

8 studiebegeleiders maken deel uit van dit monitoraat. De studiebegeleiders staan in voor 

ondersteuning binnen de vakgebieden wiskunde, fysica en chemie. Er werd studiemateriaal 

aangekocht voor deze vakken, zoals dat aan bod komt in de opleidingen Chemie, Biochemie en 

Biotechnologie, Biologie, Geologie, Geografie en Geomatica. 

 

2. Tutoraat 

Om de ondersteuning vanuit het monitoraat naar eerstejaarsstudenten toe te vervolledigen is een 

pilootproject rond tutors opgestart. Tutors zijn ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten 

(tutees) begeleiden. De tutor helpt op informele manier met de overgang naar een academische 

leeromgeving, met de bevordering van de studiehouding of met de leerstof.  

 

Organisatie  

Het tutoraat is ingebed in het monitoraat. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking is tussen 

trajectbegeleider, studiebegeleiders en tutoren. De tutoren zijn jobstudenten die gerekruteerd zijn 

uit derde bachelor of eerste master. Zij komen vooraf op gesprek bij de trajectbegeleider en de 

Onderwijsdirecteur. Tewerkstellingschema: 1e semester: 4 maand voor 5%, 2e semester: 3 maand 

voor 5%.  

 

Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarvoor vooraf een richtschema werd vastgelegd. Na iedere 

bijeenkomst wordt een kort rapport, ondertekend door tutor en eerstejaarsstudenten, bezorgd aan 

de trajectbegeleider. Op deze manier worden de prestaties van de jobstudenten bijgehouden en 

wordt de werking inhoudelijk opgevolgd. De trajectbegeleider staat in voor de samenstelling van 

groepen eerstejaarsstudenten (4 à 5 studenten), de koppeling van elk groepje aan een tutor. De 

trajectbegeleider fungeert als het aanspreekpunt voor de tutoren en organiseert regelmatige 

feedbackmomenten.  
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Begeleiding van de tutoren 

� Opleiding gesprekstechnieken en coaching (i.s.m. adviescentrum voor studenten) 

� Startdag monitoraat voor de aanvang van het academiejaar (structuur monitoraat, rollen 

begeleiders, wanneer en naar waar doorverwijzen) 

� Trajectbegeleider als centraal aanspreekpunt 

� Regelmatige feedbackmomenten 

� Evaluatie aan het einde van het semester 

 

Evaluatie van de werking tijdens het eerste semester   

Bij aanvang van het tweede semester werd een enquête afgenomen bij zowel de tutees, als de 

tutoren. Er werd gepeild naar de appreciatie van de informatiebrochure, de graad van deelname, de 

organisatie, de optimalisatie, de inhoud, de houding van de tutor, het effect van tutoring, en de 

waardering. Deelname aan de enquête: 68,5 % van de tutees, 92,9 % van de tutoren. 

Zowel tutoren als tutees reageren zeer positief op dit initiatief. Een hoog beoordelingscijfer werd 

gegeven aan de houding van de tutor, evenals aan de verschillende aspecten die tijdens de sessies 

behandeld werden (in het bijzonder de inhoud van de vakken, informatie over de examens, de 

zwaarte van de studie, de studiemethode) en de waardering van het project. 

Het contact met enerzijds een ouderejaarsstudent, en anderzijds met studiegenoten was voor de 

meesten een extra stimulans in hun studie. De laagdrempelige begeleiding laat toe dat eerstejaars-

studenten sneller geneigd zijn om (schijnbaar eenvoudige) vragen te stellen in een groep, wat op zich 

meer zekerheid en duidelijkheid oplevert. Het tutoraat wordt door tutees effectief beschouwd als 

een extra studiehulp die ondersteuning biedt op het vlak van studeertips. 

Uit de evaluatie komen ook een aantal aandachtspunten voor de verdere werking naar voor, in 

essentie in verband met de duur, de frequentie en het tijdstip van de sessies. Er wordt ook nagegaan 

hoe het komt dat de tutees tijdens de blok en de examenperiode geen beroep doen op hun tutor. 

Zowel tutoren als tutees zijn van mening dat het tutoraat een meerwaarde biedt voor een eerste jaar 

aan de universiteit en zouden het tutoraat aan andere studenten aanbevelen.  

 

Meer informatie: https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat/tutoraat.htm 

 

3. Vakantiecursus wiskunde 

Er wordt een vakantiecursus wiskunde ontwikkeld en ingericht voor toekomstige studenten Chemie, 

Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Geologie en Geografie. Deze cursus is een eerste keer 

doorgegaan in de week van 7 september 2009. Binnen dit project wordt ook de reeds bestaande 

vakantiecursus wiskunde voor wiskundigen geüpdatet. Er wordt ook een elektronische toets- en 

leeromgeving geïntegreerd in beide vakantiecursussen.  

 

 

Titel Project Interdisciplinair probleemgestuurde bachelorproef 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Paul Matthys 

 

Elke bacheloropleiding binnen de Faculteit Wetenschappen biedt een bachelorproef, project of stage 

aan. De precieze invulling varieert naargelang de opleiding. Via het project van onderwijsvernieuwing 

worden incentives aangeboden om interdisciplinaire bachelorprojecten te ontwikkelen waarbij 

studenten van verschillende opleidingen betrokken zijn. Het project bestaat erin een structuur uit te 

werken voor het aanbrengen van onderwerpen, het samenstellen van groepjes studenten, het 

begeleiden van de samenwerking en het monitoren van het leerproces van de deelnemende 

studenten. Binnen dit kader is ook ruimte om in dialoog te treden met de wetenschapswinkels die 

maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen aanbieden. Het is de bedoeling de resultaten van de 

bachelorproeven ruimere bekendheid te geven en bijvoorbeeld te presenteren op de infodag van de 

faculteit. 
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Tussentijdse evaluatie 

� Er werden 2 projecten voorgesteld aan studenten biologie en studenten fysica en sterrenkunde. 

Er waren geen kandidaten onder de studenten.  

� Binnen de opleiding fysica en sterrenkunde wordt geïnvesteerd in een opstelling voor een 

bachelorproef die op termijn kan leiden tot een interdisciplinair project samen met studenten 

geologie. Dit project wordt momenteel in een testfase uitgevoerd door studenten uit de 

bacheloropleiding fysica en sterrenkunde. 

 

In 2008-2009 werd een eerste aanzet gegeven voor dit project. Dit project zal verder gezet worden in 

het academiejaar 2009-2010. 

 

 

Titel Project Masterstudenten inschakelen in begeleiding bachelorpractica 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Katrien Strubbe 

 

Om binnen de opleiding de aandacht naar competenties rond communiceren, verantwoordelijkheid 

nemen, samenwerken en managementtaken te versterken wordt een nieuw opleidingsonderdeel 

voorgesteld in de Master in de Chemie met als inhoud het organiseren van practica en het 

begeleiden van studenten tijdens de practica van opleidingsonderdelen chemie in het eerste jaar 

bachelor. Zo leren de studenten organiseren, begeleiden en communiceren over chemie met mensen 

die er minder achtergrond in hebben dan zij (bachelorstudenten) of niet-vakgenoten 

(bachelorstudenten andere opleidingen). De masterstudenten worden op elk ogenblik zelf begeleid 

tijdens dit practicum, de eindverantwoordelijkheid van het practicum blijft uiteraard bij het 

betrokken ZAP-lid.  

Uitwerking 

Het project dient om te onderzoeken op welke manier dit in het opleidingsprogramma kan 

gestructureerd worden, welke begeleiding of opleiding masterstudenten nodig hebben binnen dit 

opleidingsonderdeel, welke invloed dit heeft op de bachelorpractica en de begeleiding ervan, op 

welke manier de samenwerking met de reguliere begeleiders van de practica dient gestructureerd te 

worden, op welke manier de evaluatie van de eindcompetenties voor de masterstudenten kan 

gebeuren, wat de juridische consequenties zijn,... 

 

Uitbreiding  

De werkwijze kan overgenomen worden door andere opleidingen. De practica zouden kunnen 

uitgebreid worden naar onderzoeksprojecten voor leerlingen van het secundair onderwijs. 

 

 

Titel Project Robots voor informaticaonderwijs 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Andreas Weiermann 

 

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Formele talen, automaten en complexiteit’ werd een 

programmeerbare robot ingeschakeld voor demonstraties. Het aanschaffen van meerdere robots 

laat toe om werkvormen te hanteren die studenten actiever betrekken bij het opleidingsonderdeel. 

De studenten kunnen in kleine groepen van ongeveer 4 personen een project uitwerken in verband 

met het programmeren (beweging, waarnemen, sturing, supervisie) van een robot. Ze analyseren 

een door de robot uit te voeren taak en vertalen dit in een programma. Daarvoor krijgen ze een 

overzicht van instructies en commando’s die nodig zijn voor de bediening en de programmering. Aan 

de hand van een aantal concrete opdrachten leren ze stelselmatig de mogelijkheden en beperkingen 

van de besturing van robots kennen. Deze activiteiten houden een verrijking in van de leeromgeving 

van studenten. 
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De casus van het programmeren van een robot verduidelijkt de band tussen theorie en praktijk. 

Studenten leren hun kennis, inzichten en vakspecifieke vaardigheden te gebruiken in 

praktijksituaties. Daarnaast leren ze ook algemene vaardigheden gebruiken zoals kritisch en creatief 

denken, probleemoplossend denken, communicatieve vaardigheden en beslissingsvaardigheden.  

 

De robot werd nu al ingezet om instanties van de bezige-bever-functie te modelleren. De 

robotsturing kan ook worden toegepast om een model voor een registermachine te bouwen en 

concrete runs daarvan te simuleren. Tijdens zulke opdrachten kunnen eindige automaten voor het 

programmadesign praktisch worden toegepast. 

 

Het is een optie via projectwerk ook moeilijkere opdrachten te laten uitwerken. Bijvoorbeeld vindt 

men op youtube http://www.youtube.com/watch?v=-mZ0CXcTozY al robots die automatisch Rubiks 

dobbelsteen kunnen oplossen. Er kunnen ook modellen voor productielijnen worden gerealiseerd. 

Op youtube vindt men bijvoorbeeld een robotgestuurde productielijn voor Lego-auto’s 

http://www.youtube.com/watch?v=GQ3AcPEPbH0. 

 

De studenten kunnen met de robotsoftware verschillende aspecten van programmeertalen 

bestuderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk na te gaan dat de robotsturingstaal contextvrij is. Men kan 

verder onderzoeken welke opdrachten men met bijvoorbeeld door LL(1) grammatica's 

voortgebrachte talen kan laten uitvoeren. Ook zou het een interessante optie kunnen zijn compilers 

voor hogere programmeertalen naar de besturingstaal voor de robots te ontwerpen. Dat lijkt zeker 

ook onmiddellijk interessant te zijn voor het vak compilerbouw. 

 

Uitwerking 

De aankoop van robots vormt een belangrijk aspect van dit project. Binnen het opleidingsonderdeel 

dient ruimte gemaakt te worden voor deze nieuwe werkvorm. Verder dienen een set aan opdrachten 

ontwikkeld te worden en een manier om het verwerven en inzetten van vaardigheden te evalueren. 

 

Uitbreiding 

Dit project kan uitgebreid worden naar andere opleidingsonderdelen binnen de opleiding 

informatica/wiskundige informatica zodat het integratieve karakter van de opdrachten versterkt 

wordt. Daarnaast is een uitbreiding mogelijk naar opleidingsonderdelen binnen de opleidingen 

wiskunde en natuurkunde waarbij de focus van het gebruik van de robots kan aangepast worden aan 

de specifieke noden van de opleiding.  

 

 

Titel Project 3D-infrastructuur  

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Kristine Walraevens 

 

Gebruik van 3D-visualisatie of stereovisie op groot scherm voor het klassikaal interpreteren van 

luchtfoto’s. Deze specifieke toepassing is zowel binnen de opleiding Geologie als de opleiding 

Geografie relevant. De technologie werkt met polarisatiefilters en brilletjes met gepolariseerde 

lenzen. 3D-beelden of -animaties bekijken is op deze manier zeer comfortabel, bijkomend voordeel is 

dat de kleuren behouden blijven. Het originele voorstel werd ingediend ter gelegenheid van de 

oproep voor besteding van de door de Faculteit voorziene middelen voor de aanvulling/vernieuwing 

van practicumapparatuur.  

 

Uitwerking  

De aankoop van het projectiesysteem (projectoren, scherm, polarisatiefilters en brilletjes) vormt een 

belangrijk aspect van dit project. Er is freeware software beschikbaar voor het gebruiksklaar maken 

van het beeldmateriaal. 
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Uitbreiding 

3D-visualisatie heeft toepassingen binnen elk vakgebied. Enkele voorbeelden: 3D-molecuulmodellen, 

oppervlakten en krommes in de ruimte, orbitaalmodellen, beweging van voorwerpen in 

krachtvelden, 3D-modellen en foto’s van organismen. Er is gratis software beschikbaar die toelaat 

om deze content via relatief eenvoudige scripts te ontwikkelen. 

 

 

Titel Project Gedifferentieerde werkvormen voor heterogene studentengroep 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Chris Impens 

 

De heterogene groep van instromende studenten stelt uitdagingen aan de huidige manier waarop de 

cursussen wiskunde in de Bacheloropleidingen Geologie, Geografie en Geomatica, Biologie, 

Biochemie en Biotechnologie zijn opgevat. De bedoeling van het project is om didactische 

werkvormen te ontwikkelen om effectief met een heterogene instroom te kunnen omgaan. De 

concrete vraag is of voor deze grote groep gedifferentieerde werkvormen mogelijk en realistisch zijn 

om op een efficiënte manier de vooropgestelde eindcompetenties te bereiken en het rendement te 

verhogen.  

 

Uitwerking 

In dit project worden verschillende didactische scenario’s en methodieken onderzocht en uitgewerkt 

waarna de vernieuwing kan geïmplementeerd worden. Daarnaast worden de gevolgen voor 

studenten en begeleiders geëvalueerd.  

 

Uitbreiding  

De resultaten kunnen ook nuttig zijn voor andere basisvakken waarbij de heterogene instroom een 

aandachtspunt is. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen 
 

 Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Ontwerpen en didactisch ondersteunen van elektronische portfolio's 

in de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde 

Prof. dr. Anselme Derese 

 

 

Afwerken van een elektronische zelftoetsmodule ivm spraak en 

taalstoornissen 

Prof. dr. John Van Borsel 

Prof. dr. Anselme 

 

Reflective practice i.v.m. het bewegingsstelsel Prof. dr. Anselme Derese  

 

Didactische omkadering van het portfolioleren in de verschillende 

opleidingen van de faculteit 

Prof. dr. Anselme Derese  

 

 

Casusgericht leren Prof. dr. Jan De Maeseneer 

 

Onderwijsinnovatie voor de opleiding Master in de Verpleegkunde 

en de Vroedkunde 

Prof. dr. Tom Defloor 

 

 

Diversiteit in HO: SPRINT+ Lieve Carette 

 

Kwaliteitsvol evaluatiebeleid in masteropleidingen Prof. dr. Lutgart Braeckman 

 

Evaluatie van de praktijk van het opleidingsonderdeel “bewegen en 

sport” 

Prof. dr. Dirk Declercq 

 

 

 

Titel Project Ontwerpen en didactisch ondersteunen van elektronische portfolio's in de 

opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Anselme Derese 

Medewerker: Bas Koole 

 

Geneeskunde 

In de opleiding geneeskunde werd het portfolio, gestart i.v.m. de training consultvoering in het 

Skillslab (onderdeel van de V-lijn: Klinische en communicatieve vaardigheden III, IV) ondersteund 

gedurende het academiejaar 2007-2008 en 2008-2009. Voor elke student werd een portfolio 

aangemaakt.  De vastgestelde sterke, zwakke en leerpunten werden hierin geregistreerd door zowel 

de student zelf als de supervisor tijdens de training consultvoering in 1e en 2e master. Zo konden de 

volgende trainingen (en eventueel tussenliggende stagemomenten) in 2e en 3e master hierop 

voortbouwen. Zowel de studenten als de supervisors ervaarden deze gestructureerde en 

geïndividualiseerde manier van werken als een meerwaarde ten opzichte van het geïsoleerd 

aanbieden van trainingen. Het registreren van deze geïndividualiseerde gegevens in het portfolio 

bleek wel een arbeidsintensief proces te zijn.  

 

Tandheelkunde 

In de opleiding tandheelkunde werd ondersteuning voorzien aan de portfolio-initiatieven in het 

kader van opleidingsonderdelen Maatschappij en gezondheid (1ste master) en Klinische 

vaardigheden (2e en 3e bachelor en 1e en 2e master) gedurende het academiejaar 2007-2008 en 

2008-2009.  
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In het opleidingsonderdeel Maatschappij en gezondheid legden de studenten een portfolio aan als 

bewijsvoering voor het behalen van verschillende vooropgestelde leerdoelen. De studenten kregen 

een grote mate van vrijheid in de invulling van het portfolio binnen een algemeen opgelegde 

structuur aan de hand van sjablonen. Deze vrijheid legde een groot deel van de verantwoordelijkheid 

bij de studenten. Waar de studenten bij een klassieke opdracht misschien niet altijd stilstonden bij 

het doel van de opdracht, werd men door middel van het portfolioleren zelf verantwoordelijk voor 

het eigen leerproces en werd verwacht doelgericht te werken. Dit vroeg van de studenten een 

kritische zin voor het eigen handelen en de eigen ontwikkeling. Deze vaardigheden werden daarom 

opgenomen in de lijst van de te bewijzen leerdoelen. 

 

In het opleidingsonderdeel Klinische vaardigheden II gebruiken de studenten van 2e bachelor 

aanvankelijk het portfolio als een verzamelmap voor stageverslagen. In deze verslagen geven de 

studenten een overzicht van de patiënten die zij zagen op stage en een reflectie hierop. Wat waren 

de vooropgestelde leerdoelen? Waarom werden de leerdoelen (niet) bereikt? Wat zijn de 

toekomstige leerdoelen? Zo ontstond er tussen de stages een individuele leercyclus. Verder gaf deze 

bundeling van stageverslagen een inzicht in het individuele ontwikkelingsproces van elke student en 

kon gebruikt worden als deel van de evaluatie van de studenten op de stageplaatsen. Na een eerste 

pilootjaar (2007-2008), werd het gebruik aan het begin van het academiejaar 2008-2009 verder 

ingevoerd in de 3e bachelor en 1e en 2e master. Hierbij werd tevens een structuur ontworpen 

waarin begeleiders op de stageplaatsen feedback kunnen geven op de gedocumenteerde 

stageverslagen. 

 

Het Centrum voor Onderwijsontwikkeling gaf ondersteuning door deze portfolio’s aan te maken op 

basis van de functionaliteit ‘portfolio’ in Minerva. Ze instrueerde studenten en supervisors over de 

technische en onderwijskundige aspecten van het gebruik, maakte digitale kopiëren van de 

portfolio’s voor archivering, verhielp storingen, had een actieve rol bij de evaluatie van de portfolio’s 

en stuurde het portfolio bij wanneer zich tijdens het gebruik problemen stelden. Bij het gebruik van 

het portfolio als documentatie van stageverslagen hield dit verder in dat de procedure voor 

supervisors om feedback te geven in het portfolio nog verder ontwikkeld en ingeburgerd moest 

worden. Hiervoor werden verschillende begeleidingslessen voorzien voor supervisors tijdens het 

academiejaar 2008-2009. 

 

 

Titel Project Afwerken van een elektronische zelftoetsmodule ivm spraak en taalstoornissen 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. John Van Borsel en Prof. dr. Anselme Derese 

Medewerker: Charlotte Mostaert  

 

Het kunnen herkennen van spraak- en taalstoornissen is een vereiste voor een logopedist. Daarom 

wordt er in de opleiding logopedie veel aandacht besteed aan deze vaardigheid. Tot op heden 

kunnen de studenten uit tweede bachelor logopedie en audiologie van de Universiteit Gent 

terugvallen op een goed uitgewerkte, theoretische cursus. Hierin komen verschillende spraak- en 

taalstoornissen uitvoerig aan bod. Deze cursus wordt verder verduidelijkt en uitgediept tijdens 

verschillende hoorcolleges. Maar ondanks deze uitgebreide theoretische basis missen de studenten 

een terugkoppeling naar de praktijk.  

 

Het in de praktijk leren herkennen van spraak- en taalstoornissen werd tot voor kort vooral geoefend 

en geleerd in rechtstreeks contact met patiënten gedurende de stage. Het leek ons interessant voor 

de studenten als zij deze vaardigheid reeds eerder in de opleiding konden oefenen. In functie 

daarvan is er een elektronisch zelfstudiepakket ontwikkeld, gebaseerd op audiovisueel materiaal van 

patiënten. De studenten konden het pakket op eigen tempo hanteren, naargelang hun eigen noden. 
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We beschikten over zesenveertig VHS-banden (146 uur beeldmateriaal van patiënten) die 

opgenomen waren in het Universitair Ziekenhuis te Gent. De VHS-banden werden stuk voor stuk 

gedigitaliseerd. Uit de digitale versies worden fragmenten geselecteerd die het best geschikt 

bevonden worden om de cursus ‘Bijzondere leer van logopedie’ te verduidelijken en te illustreren. De 

selecties gebeurden in nauwe samenwerking met de vakdocent. De geselecteerde beelden werden 

door de ICT deskundige geknipt en in een zelfstudiepakket geplaatst. De beelden werden voorzien 

van begeleidende teksten zodat ze in de juiste context geplaatst konden worden. Het 

zelfstudiepakket kan via een link op Minerva, het elektronisch leerplatform van de Universiteit Gent, 

geraadpleegd worden. Door in te loggen met hun UGent-account krijgen de studenten toegang tot 

het materiaal. 

 

In dit project werd een zelftoetsmodule gemaakt die aansluit op het gelijknamige zelfinstructiepakket 

dat een aanvulling vormt op de hoorcolleges en practica i.v.m. dit competentiedomein in de bachelor 

opleiding logopedische en audiologische wetenschappen. Zowel het zelfinstructiepakket als de 

toetsmodule zijn klaar en worden door de studenten als een welkome aanvulling gezien op de 

cursus. Wat betreft de zelfinstructiemodule werd dit aangetoond via een (beperkt) onderzoek, 

waarover gerapporteerd werd in het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs
7
.  

 

 

Titel Project Afsluiting van het project Reflective practice i.v.m. het bewegingsstelsel 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Anselme Derese 

Medewerker: Veerle De Clercq  

 

Het project ‘Reflective practice i.v.m. het bewegingsstelsel’ heeft als doel de samenwerking tussen 

studenten geneeskunde en kinesitherapie (universitaire opleiding fysiotherapie) te bevorderen, 

correlerend met het begrip ‘interdisciplinaire competentie’ zoals vermeld in de onderwijsconcepten 

van beide opleidingen. Vrijwillig deelnemende studenten geneeskunde en kinesitherapie uit 

overeenkomstige opleidingsjaren werden in duo’s of trio’s onderverdeeld. Via de elektronische 

leeromgeving Minerva, werden casussen uit stages m.b.t. het bewegingsstelsel interdisciplinair 

bediscussieerd. (Zelf)reflectie alsook evidence based denken en handelen waren aandachtspunten. 

Professionals stuurden het interactieproces aan. 

 

Het project werd geëvalueerd door te bestuderen wat er gebeurde in de elektronische discussies en 

via een groepsevaluatiegesprek in het laatste kwartier van de live contactmomenten. Beide 

disciplines melden als belangrijkste motivatie tot deelname het buiten de grenzen van het eigen 

beroepsgebied treden. De wijze van verslaggeving blijkt voor elke discipline verschillend: artsen in 

opleiding lijken eerder gericht op diagnostiek en onderzoek, terwijl kinesitherapeuten in opleiding 

eerder gericht lijken op therapie. De invloed van de opleiding is volgens de studenten onmiskenbaar: 

studenten geneeskunde leren slechts weinig over het deelgebied kinesitherapie en mogelijke 

toepassingen. Dit kan consequenties hebben voor het verwijsgedrag van artsen en de rol van het 

consultatief kinesitherapeutisch onderzoek. Vaak heersen verkeerde ideeën over elkaars kennis, 

vaardigheden en verwachtingen. Deelnemende studenten ervaren een verhoogd leereffect, volgens 

hen te wijten aan de uitdaging tot interdisciplinair samenwerken. Ondanks de ervaring dat 

interdisciplinair coöperatief leren diepgang bij het leren kan bevorderen, is verder onderzoek naar de 

efficiëntie van elektronische communicatie bij het aanleren van interdisciplinaire vaardigheden 

zinvol. Een gemis aan persoonlijk contact persisteert, wat leidt tot de suggestie om meer live 

opleidingsmomenten te organiseren tussen beide opleidingen. 

 

 

                                                 
7 (Mostaert C, van Borsel J, Morlion B, Corthouts K, Derese A. Een elektronisch zelfstudiepakket over spraak- en taalstoornissen voor de 

opleiding logopedie en audiologie aan de Universiteit van Gent. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2008 (27); 2:80-89) 
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Titel Project Didactische omkadering van het portfolioleren in de verschillende opleidingen van 

de faculteit 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Anselme Derese 

Medewerker: Leen Aper  

 

Het portfolio kent een steile opmars binnen onze faculteit. Dit instrument maakt de begeleiding, de 

opvolging en de stimulering van de persoonlijke ontwikkeling van elke student binnen een grote 

groep mogelijk. De interesse om met een portfolio te werken neemt toe bij heel wat docenten.  

 

Doelstellingen 

Het Centrum voor Onderwijsontwikkeling wil de verschillende opleidingen binnen de faculteit helpen 

bij het technisch ondersteunen en onderwijskundig onderbouwen van de portfolio’s. Deze hulp 

bestaat uit het organiseren van docenttrainingen, die de mogelijkheden van het portfolio kenbaar 

maken. Daarnaast willen we een optimaal gebruik van het elektronisch portfolio nastreven door een 

elektronische opleidingsmodule voor studenten te ontwerpen.  

 

Inventarisatieonderzoek 

Na een inventarisatie binnen het project werd vastgesteld dat het portfolio een heel gevarieerd 

gebruik kent. Het instrument wordt zowel als verzamelmap, als begeleidingsinstrument of als 

evaluatie-instrument gebruikt. Hierbij onderscheiden we twee portfolio’s: een cursusgebaseerd 

portfolio en een stageportfolio. Het organiseren van docententrainingen omtrent het gebruik van 

portfolio is één van de doelstellingen binnen het huidige project maar blijft essentieel naar de 

toekomst toe. Binnen deze activiteiten voor docenten willen we het overleg tussen de verschillende 

opleidingen over het portfolio als onderwijsmiddel verder uitbreiden. Op die manier kunnen de 

mogelijkheden van het portfolio kenbaar gemaakt worden. Tot slot concludeert het 

inventarisatierapport dat er een aantal technische problemen vastgesteld worden bij de realisatie 

van het elektronische portfolio. Het project kan er blijven over waken dat er via interfacultaire 

besprekingen oplossingen bekomen worden, die algemeen toepasbaar zijn.  

 

De voordelen van een portfolio liggen niet in het instrument zelf maar wel in de manier waarop we 

er met omgaan. In dit project willen we bestaande portfolio’s ondersteunen in de 

methodiekontwikkeling naar begeleiding en evaluatie toe. Daarbij willen we de begeleiding van het 

portfolio specifiek als aandachtspunt naar voor schuiven.  

 

Tandheelkunde 

De studenten tandheelkunde moeten voor het opleidingsonderdeel Maatschappij en Gezondheid 

een aantal competenties verwerven, eigen aan dit opleidingsonderdeel. De portfoliotool wordt 

hierbij gebruikt als bewijsvoering. Studenten moeten een aantal opdrachten uitvoeren om aan te 

tonen dat zij de competenties verworven hebben. De voorbereiding, uitvoering en verwerking van 

deze opdrachten verlopen via een portfolio. 

 

Geneeskunde 

Studenten derde master binnen de opleiding geneeskunde worden een heel jaar op stage gestuurd. 

Op het einde van het academiejaar bevat hun individueel portfolio twintig stagecasussen waarover 

de studenten op het geïntegreerd klinisch eindexamen bevraagd worden. In de praktijk wordt er 

vastgesteld dat studenten wachten met het posten van hun casussen in hun portfolio tot de 

maanden april, mei. De herinneringen over de stageperiodes van oktober en november liggen dan 

ver onder het stof.  

 

Wat kan de meerwaarde van een tutor zijn bij de begeleiding van dit casusportfolio? Over de 

verschillende stageperioden heen is er geen begeleiding voorzien. De individuele groei tijdens het 

gehele stagejaar in derde master wordt met andere woorden in handen van de studenten gelegd. 
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Een praktijkstage op zich leidt niet tot leren. Er is meer nodig om tot leren te komen: studenten 

moeten zich vragen stellen rond bepaalde ervaringen. Werkpunten tijdens een stage moeten als 

leerdoelen meegenomen worden naar een volgende stageperiode. Het invoeren van een tutor zou 

het groeiproces over de verschillende stages heen kunnen optimaliseren. 

 

 

Titel Project Casusgericht leren 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jan De Maeseneer 

Medewerker: Dorien Selis  

 

In verschillende opleidingen van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen wordt, 

onder één of andere vorm gebruik gemaakt van casusgericht leren. Voorbeelden zijn: tutorials, 

klinische lessen, verschillende vormen van stage, casusbespreking op terugkomdagen, case-reports, 

rapportering “incidenten”, PICO-vragen, klinisch lijnonderwijs, elektronische patiëntencasus,… 

 

Het gaat hierbij om een inductief leerproces waarbij een brede waaier aan competenties via kennis, 

vaardigheden en attitudes worden ontwikkeld: observeren, exploreren, beschrijven, analyseren, 

hypothesen vormen, synthetiseren, kritische reflectie, presenteren …. Vele referentiekaders worden 

hierbij gehanteerd: basiskennis, klinische besliskunde, evidence based practice, ethische reflectie, 

interdisciplinair werken,… 

 

In dit innovatieproject willen we de focus leggen op casusgericht leren via e-learning in de 

verschillende opleidingen. Dit project heeft tot doel in de verschillende opleidingen van de faculteit 

geneeskunde en gezondheidswetenschappen het casusgebonden leren via e-learning te 

optimaliseren door het ontwikkelen van strategieën en methodieken, aangepast aan de specifieke 

context van de opleidingen. 

  

Elektronische casusbespreking (3e master geneeskunde) 

Om een dieper inhouds- en gedragsniveau te bekomen bij het aanmaken van stagecasussen, werden 

in academiejaar 2008-2009 18 studenten geselecteerd om tijdens hun stage op een afdeling “interne 

geneeskunde” (6 weken) deel te nemen aan een online casusbespreking in groepen van 4 à 5 

studenten onder begeleiding van 4 UZ-internisten. Het gaat hierbij om een patiëntencasus afkomstig 

van een van de studenten. De resultaten toonden aan dat zowel studenten als begeleiders dit 

positief evalueerden en dit project werd in het huidig academiejaar uitgebreid voor alle studenten 3e 

master tijdens hun stage interne (6w). Deze opdracht wordt geïntegreerd in het opleidingsonderdeel 

“Reflectie over de klinische praktijk”. Bovendien werd aan deze groepsopdracht peer-, self- en 

expertassessment verbonden. De eerste statische resultaten geven geen significante verschillen 

tussen peer-, self- en expertassessment en dit wordt volgend academiejaar verder geverifieerd adhv 

de 175 studenten uit 3e master. In een volgende fase is het de bedoeling deze manier van werken uit 

te breiden naar andere stagedisciplines en ook peer- en expertfeedback hierbij te betrekken.  

  

Steekproeven in de elektronische portfolio’s van de studenten (3e master geneeskunde) 

Bij controle van de portfolio’s op Minerva kwam aan het licht dat een groot deel van de studenten 

niet stelselmatig 1 casus aanmaakt per 3 weken stage (zoals opgelegd) en is er een duidelijk gebrek 

aan kritische benadering en integratie van literatuur. Dit is deels te verklaren door een gebrek aan 

motivatie, voortvloeiend uit de geringe begeleiding en feedback. Daarom werd het idee gelanceerd 

om per stagediscipline 1 of meerdere experten te selecteren die bij wijze van proefproject gedurende 

maart en april 2009 elk 5 casussen beoordeelden van studenten op vlak van inhoud en hierover ook 

feedback gaven. De experts raadpleegden de casussen in het portfolio van de studenten op Minerva.  

 

De gemiddelde tijdsbelasting per casusbeoordeling voor een expert bleek 30 à 40 minuten. Uit de 

feedback die van de experts ontvangen werd, bleek nogmaals dat voornamelijk de lengte en 
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diepgang van de bespreking en het gebrek aan een kritische benadering de voornaamste 

aandachtspunten zijn. In navolging hiervan werd in de loop van 2009 gewerkt aan een verbetering 

van het casussjabloon dat gehanteerd wordt door de studenten. Het nieuwe sjabloon is momenteel 

in gebruik en brengt hopelijk een verbetering van de casusuitwerkingen met zich mee.  

 

In het huidig academiejaar werden de steekproeven eveneens geïntegreerd in het 

opleidingsonderdeel “Reflectie over de klinische praktijk” en worden er 2 casussen/student 

beoordeeld volgens dezelfde werkwijze. De verdeling tussen de vakgroepen gebeurt op basis van het 

aantal ZAP-leden. Beide projecten zijn momenteel vlot lopend en goed geïntegreerd in het 

opleidingsonderdeel zodat de titularis en zijn medewerkers de praktische organisatie vanaf 

academiejaar 2010-2011 kunnen uitvoeren.  

 

 

Titel Project Onderwijsinnovatie voor de opleiding Master in de Verpleegkunde en de 

Vroedkunde 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Tom Defloor 

Medewerkers: Noortje De Baets en Sylvia De Nobele 

 

Voortbouwend op het zelfevaluatierapport opgesteld in het kader van de visitatie van de Master in 

de Verpleegkunde en de Vroedkunde (2008) werd de nood ervaren om de keuzetrajecten verder uit 

te bouwen en te verankeren binnen de opleiding. Tezelfdertijd werd een curriculumwijziging 

doorgevoerd waarbij stage als afzonderlijk lesonderdeel wordt ingevoerd m.i.v. het academiejaar 

2009-2010. De optimalisatie van de keuzetrajecten en hervorming van de stage vormden dan ook de 

aanleiding voor dit onderwijsinnovatieproject.  

 

Bij de start van de opleiding kiest de student uit één van drie ‘keuzetrajecten’, nl. algemene 

verpleegkunde, verpleegkunde geestelijke gezondheidszorg of vroedkunde. Deze keuzetrajecten 

moet de student toelaten zich te verdiepen binnen een subdomein van de verpleegkunde en 

vroedkunde, wat tot meer diepgang moet leiden. De keuze voor een patiëntencategorie of een 

bepaald domein komt tot uiting in de individuele- en groepsopdrachten, keuzevakken, stage en de 

masterproef. 

 

De keuzetrajecten werden ‘competentiegestuurd’ uitgewerkt. Doorheen het keuzetraject dient de 

student 10 opgelegde competenties te verwerven. Deze competenties werden vastgelegd in een 

competentiematrix. De competenties situeren zich in vijf competentiegebieden (competentie in de 

verpleegkundige / vroedkundige en aanverwante wetenschappen, wetenschappelijke competentie, 

intellectuele competentie, competentie in samenwerken en communiceren en maatschappelijke 

competentie). De student zal voor elk opleidingsonderdeel van het keuzetraject bepalen aan welke 

competenties van het keuzetraject hij/zij zal werken. De betrokken docenten evalueren in welke 

mate de gekozen competenties zijn bereikt of niet. Indien blijkt dat de vooropgestelde competenties 

niet zijn behaald, wordt in overleg met de student nagegaan wanneer de niet behaalde competenties 

alsnog kunnen worden behaald. 

 

De ‘stage’ is een integratiemoment waarin de student de kans krijgt de theorie te toetsen, toe te 

passen en/of uit te diepen in de praktijk. De competenties die de student moet behalen tijdens de 

stage werden vastgelegd en opgenomen in de competentiematrix. Binnen het opleidingsonderdeel 

‘stage’ krijgt de student de kans zowel de opgelegde als de eventueel resterende competenties te 

verwerven, voor zover deze gedurende de 2-jarige opleiding binnen een bepaald keuzetraject nog 

niet behaald werden.  

 

Stageplaatsen worden gekozen binnen een welbepaald keuzetraject. In de stagebundel werd een 

rooster met voorbeelden bijgevoegd. Dit rooster weerspiegelt de drie keuzetrajecten en enkele 
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uitstroomassen. Een netwerk met contactpersonen voor stageplaatsen is opgestart en zal verder 

uitgebouwd worden. Stageformulieren, beoordelingsformulieren en een informatiebundel voor 

studenten en stagementoren werden opgemaakt. 

 

In een latere fase van het project zal de vorm, inhoud en evaluatie van de stage en keuzetrajecten 

verder uitgediept en vastgelegd worden. 

 

 

Titel Project Diversiteit in HO: SPRINT+ 

Projectverantwoordelijke: Lieve Carette 

 

Probleemstelling 

Studenten met een lees- en schrijfstoornis die beschikken over een goedgekeurd bijzonder statuut 

vragen in vele gevallen als faciliteiten a) extra tijd om een examen af te leggen, b) een andere 

examenvorm of minimaal mondelinge toelichting bij het examen of c) een andere examenregeling. 

Vooreerst kan dit organisatorische problemen opleveren wanneer meerdere examinatoren 

betrokken zijn bij het opstellen en organiseren van het examen. Vervolgens is het niet steeds evident 

om studenten op een gelijkwaardige manier te examineren en te beoordelen via verschillende 

examenvormen. Daarnaast is er ook de extra belasting van examinatoren om verschillende examens 

uit te schrijven en extra momenten te voorzien voor het evalueren van de studenten. Daarom werd 

op zoek gegaan naar middelen om de hindernis van het lezen en spellen bij het examineren 

opleidingsoverschrijdend weg te werken. Bij de dienst Begeleiding van Studenten met een Handicap 

wordt gebruik gemaakt van de compenserende leessoftware Sprint Plus. Deze software wordt ter 

beschikking gesteld van studenten zodat ze tekst naar spraak kunnen omzetten, sneller kunnen 

lezen, beter kunnen spellen en vlotter kunnen studeren. 

 

Uitwerking van het pilootproject 

Om het lezen (en eventueel spellen) tijdens de examensituatie te faciliteren zou de leessoftware 

kunnen ingezet worden op het reguliere examen. 

1. Noodzakelijke hardware: ‘schone’ laptop en USB stick met de software. Het spreekt voor zich dat 

de laptop geen extra informatie mag bevatten die de student zou kunnen helpen bij het oplossen 

van het examen. 

2. Training bij het hanteren van de software voor zowel de examinator als de student. 

3. Opstellen van een handleiding voor het goed gebruik van de software. 

 

Evaluatie 

1. Bij elke examenperiode moet worden nagegaan hoeveel keer van de software gebruik wordt 

gemaakt. 

2. Kwalitatief evalueren via tevredenheidsonderzoek bij het gebruiken van de software in de 

specifieke situatie van het examen door de student en de betrokken examinator. 

3. Eventueel kwantitatief de extra belasting voor de examinator in kaart brengen. 

 

 

Titel Project Kwaliteitsvol evaluatiebeleid in masteropleidingen 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Lutgart Braeckman 

 

Uit het visitatierapport Manama geneeskunde (publicatie 6 juli 2007), uit de zelfevaluatierapporten 

opgemaakt in het kader van de lopende visitatie en jaarlijkse facultaire evaluaties van deze 

opleidingen komt naar voor dat het facet beoordeling en toetsing verder geoptimaliseerd zou 

moeten worden. Dit facet omvat een aantal items waaronder de organisatie en de 

informatievoorziening rond de examens; het niveau van examenvragen en het aansluiten ervan op 

de leerdoelen; de variatie in evaluatievormen en het bestaan van een toetsmatrix.  
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Evaluatie is een bijzonder complex begrip dat vanuit een onderwijskundig referentiekader multi-

dimensioneel benaderd dient te worden (Valcke M, Onderwijskunde als ontwerpwetenschap). Op 

het microniveau, waarbij gefocust wordt op de interactie tussen instructieverantwoordelijke en 

lerende, zou evaluatie moeten bestaan uit het meten van instructie-effecten bij lerenden en het 

bepalen van de mate waarin leerdoelen bereikt worden. Op het mesoniveau (instellingsniveau) zou 

de evaluatie moeten gekaderd worden binnen een stelsel van kwaliteitszorg. Op basis van een 

systematische aanpak zou de instructie op instellingsniveau en op het niveau van de verschillende 

cursussen doorgelicht moeten worden.  

 

Het evaluatiekader en de interne kwaliteitszorg van de evaluatiemethoden zijn momenteel 

onvoldoende uitgewerkt binnen de vernoemde opleidingen en binnen de faculteit.  

 

Het doel van het innovatieproject is het opstellen van een evaluatiekader en het verder verhogen van 

de kwaliteit van de beoordeling van de studenten. Hierbij wordt zowel gefocust op micro- als op 

mesoniveau. 

 

Evaluatiesysteem  

Aangezien het resultaat van studenten zo min mogelijk door toevallige omstandigheden moet 

worden bepaald, worden in een eerste fase per opleidingsonderdeel/opleiding de gehanteerde 

evaluatievormen in kaart gebracht en vervolgens wordt geëvalueerd in welke mate deze objectief en 

betrouwbaar onderbouwd zijn. Dit schema bouwt verder op de gegevens verzameld voor de 

zelfevaluatierapporten en de opmerkingen van de visitatiecommissies, en zal tevens aangevuld en 

verdiept worden via individuele en gezamenlijke gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

titularissen, onderwijsdeskundigen etc.. Hierbij worden volgende elementen uitgewerkt: 

� de functie van de evaluatie: summatieve – formatieve evaluatie;  

� de evaluator: de instructieverantwoordelijke, de student (self-assessment), de groep studenten 

(peer assessment), een expert,…; 

� de leerdoelen en het type van leerdoelen waarop de evaluatie zich richt: evalueren van kennis,  

van competenties; 

� moment(en) van evaluatie: voor, tijdens het verloop en/of op het einde van het leerproces; 

� techniek van evaluatie. 

 

De voorstellen van evaluatiesysteem zullen overlegd worden op het niveau van de individuele 

opleidingen maar tevens zal hierover ook een opleidingsoverschrijdende en interprofessionele 

dialoog gevoerd worden. De opbouw van dergelijk evaluatieschema laat toe de communicatie en 

informatievoorziening naar studenten toe  te optimaliseren. 

 

Kwaliteitseisen 

Evaluaties komen pas tot hun recht als deze aan bepaalde kwaliteitseisen beantwoorden. Een 

geslaagde evaluatie dient te voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, validiteit en transparantie.  

 

In een tweede fase zullen daarom enkele evaluatieactiviteiten uitgewerkt worden met aandacht voor 

het kwaliteitsgebeuren:  

� toetsmatrix;  

� self- assessment; 

� peer assessment. 

De rationale voor deze keuzen ligt enerzijds in het gegeven dat in de opleidingen master na bachelor 

en master na master vooral het beoordelen van complexe leeruitkomsten (gedrag, competenties) 

centraal staat en in mindere mate het evalueren van basiskennis. Anderzijds dient ook rekening 

gehouden te worden met de opmerkingen van de visitatiecommissies, de verwachtingen van 

lesgevers (bijv. duurzaamheid van het evaluatiesysteem, tijdsinvestering) en de beschikbare 

middelen/mankracht.  
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Toetsmatrix 

Een examen is meer dan een toevallige verzameling van vragen. Met behulp van een toetsmatrix 

zullen de doelstellingen en de inhoudelijke invulling van een opleidingsonderdeel in een schema 

worden gecombineerd om zo tot een systematische samenstelling van het examen te komen. Een 

toetsmatrix zal opgemaakt worden voor enkele relevante opleidingsonderdelen die gebruik maken 

van een mondeling of schriftelijk examen. 

 

Self-assessment 

In het kader van leren in en uit de praktijk dienen studenten een aantal authentieke praktijksituaties 

(cases) te verzamelen tijdens hun stage, te analyseren en hun eigen functioneren te beoordelen: de 

doelstellingen, het materiaal en de beschouwingen worden bijeengebracht in een (digitale) 

verzamelmap. Het portfoliosysteem wordt sinds een jaar gebruikt in de stages binnen de master 

arbeidsgeneeskunde en de master verzekeringsgeneeskunde. Tot hiertoe kaderde dit vooral in een 

benadering van beoordelen van de bijeengebrachte casussen en stond begeleiding en zelfevaluatie 

minder voorop. De masteropleidingen willen nagaan of naar aanleiding van de stage het portfolio als 

begeleidings- en zelfevaluatie-instrument kan dienen (over meerdere jaren heen) en of dit zorgt voor 

een kwaliteitsverhoging.  

 

Peer assessment 

Naar aanleiding van het groepswerk zal nagegaan worden of peer assement een bruikbaar 

evaluatiemiddel is binnen de diverse opleidingen en opleidingsonderdelen en hoe dit kan worden 

geconcretiseerd. Het evaluatieproces zou hier in 2 fasen kunnen verlopen: eerst worden samen met 

de studenten duidelijke toetscriteria uitgewerkt en deze worden dan gebruikt om elkaars werk te 

beoordelen.  

 

De focus van dit project ligt op reëel en authentiek gedrag, de explicietheid van gehanteerde criteria 

en standaarden, de noodzaak van concrete feedback. De kwalitatieve inschatting van het niveau van 

een complexe activiteit zal nagestreefd worden aan de hand van een instrument (“rubric”) dat verder 

bouwt op criteria die verrijkt worden met een schaal waarop beheersingsniveaus aangegeven zijn.  

 

 

Titel Project Evaluatie van de praktijk van het opleidingsonderdeel “bewegen en sport” 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Dirk Declercq 

Medewerker: Ruben Hermans 

 

In het academiejaar 2008-2009 werd voor het eerst het opleidingsonderdeel “Bewegen en sport: nu 

en later” ingevoerd. Dit keuzevak, voorzien door de vakgroep “Bewegings- en Sportwetenschappen”, 

kan door alle studenten – behalve studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – 

van de UGent gevolgd worden. Zoals de ECTS-fiche aangeeft, beoogt het opleidingsonderdeel ‘de 

ontwikkeling van een positieve attitude tegenover levenslange voldoende fysieke activiteit via 

bewegen en sport’. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen, wordt naast theorie en praktijk de 

klemtoon gelegd op begeleiding en reflectie via een elektronische portfolio. Hierdoor worden in het 

opleidingsonderdeel twee onderwijsaspecten met elkaar verbonden waar de betrokken docenten 

weinig of geen ervaring mee hebben en waar ze ook niet zomaar kunnen terugvallen op bestaande 

concepten, namelijk de evaluatie van de praktijk bewegen en sport, en dit in combinatie met 

zelfreflectie via een elektronisch portfolio. 

 

Op het gebied van de evaluatie van de praktijk vormt de heterogeniteit van de doelgroep een 

moeilijkheid. Niet alleen komen de ingeschreven studenten uit diverse opleidingen, maar ook het 

instapniveau van de ingeschreven studenten is erg verschillend. Daarom wordt er per keuzesport les 

gegeven in niveaugroepen en wordt er binnen de niveaugroepen rekening gehouden met het 

instapniveau van de student. Dit maakt het mogelijk om de individuele vorderingen van de studenten 
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te vatten in een individuele vorderingsscore. Deze vorderingsscore is opgevat als een combinatie van 

een absolute (eind)productscore en van een relatieve vorderingsscore. Hiermee wordt eveneens het 

grootste verschil aangehaald met de bestaande praktijklessen bewegen en sport in het curriculum 

van de lichamelijke opvoeding, of van de REVAKI. 

 

Omdat de finale doelstelling van het opleidingsonderdeel ‘het ontwikkelen van een positieve attitude 

tegenover life-time beoefening van voldoende fysieke activiteit via bewegen en sport’ is, heeft dit 

nog andere gevolgen op het evaluatieve aspect. Gezien de klemtoon ligt op het bevorderen van de 

integratie van de eigen praktijk in het “dagelijks leven”, staat een eenzijdige absolute productscore 

haaks op het nastreven van de beoogde doelstelling. Daarom wordt reflectie via elektronische 

portfolio gestimuleerd. 

 

Om tegemoet te komen aan bovenstaande moeilijkheden, heeft het project tot doel om extra hands-

on begeleiding te leveren specifiek gericht op de evaluatieproblematiek. Inzichten worden gebundeld 

met het oog op (1) het formuleren van sterkte- en zwaktepunten van de gehanteerde 

evaluatiemethodiek (portfolio en vorderingsscore), en (2) het vergroten van de transfereerbaarheid 

naar andere soortgelijke opleidingsonderdelen door het formuleren van suggesties naar de toekomst 

toe. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Ingenieurswetenschappen 
 

 Faculteit Ingenieurswetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Informatisering voor de ateliers architectuur Prof. dr. Bart Verschaffel 

 

Het implementeren van Φ-scopes in het onderwijs basisnatuurkunde  Prof. dr. Christophe Leys 

 

Het realiseren en implementeren van het projectonderwijs in het 

nieuwe programma van eerste Bachelor in de 

ingenieurswetenschappen 

Prof. dr. Kristiaan Neyts 

 

 

 

 

Titel Project Informatisering voor de ateliers architectuur 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Bart Verschaffel 

 

In het kader van onderwijsvernieuwende projecten werd vanuit de Vakgroep Architectuur en 

Stedenbouw financiering gekregen voor de “informatisering van het atelier architectuur”, gespreid 

over de jaren 2008 en 2009. 

 

Sedert één decennium speelt CAD (Computer Aided Design) een centrale rol in de representatie van 

architectuur, dit in de vorm van 2D-lijntekeningen, fotorealistische weergave of animatievideo. De 

nieuwste ontwikkelingen leiden er echter toe het ontwerpproces zelf via CAD te sturen. De 

informatietechnologie heeft het ontwerpen van architectuur en het effectief bouwen dichter op 

elkaar betrokken. Het is nu mogelijk om via architecturale computer modellen fabricatieprocessen 

van effectieve bouwcomponenten te sturen. Studenten moeten kennis verwerven van de bestaande 

rapid manufacturing technieken. Deze technologie wordt geïntroduceerd in een 

architectuuropleiding door middel van de toepassing van rapid prototyping methodes op de schaal 

van architectuurmaquettes (lasercutter, 3D printing). Hierdoor wordt niet enkel de maquettebouw 

meer precies en professioneel, maar leren de studenten tijdens het architectuurontwerpen zelf 

omgaan met geautomatiseerde vervaardiging. 

 

Het eerste luik van de informatisering van het atelieronderwijs bestond uit de aankoop van een 

lasercutter. (Laser 2000, Universal Laser Systems, ILS 9.150D). Deze machine snijdt automatisch en 

rechtstreeks op basis van gedigitaliseerde ontwerptekeningen, maquetteonderdelen uit hout en 

karton. Het gaat om een performante machine met een groot werkvlak (914x610mm), met de 

mogelijkheid tot het bewerken van een continue strip materiaal. De laser is geleverd en werd 

geïnstalleerd en op punt gesteld in oktober 2008. Noodzakelijke werken voor afzuiging, geur- en 

lawaaibeperking, en brandveiligheid dienden te gebeuren vooraleer de machine regulier gebruikt kon 

worden. Gedurende de eerste maanden zijn er regelmatig kleine defecten opgetreden, die te maken 

hebben met het juist installeren en afstellen van de machine. De machine was beschikbaar voor 

studenten begin december 2008. De machine staat opgesteld bij de computerklas, midden in het 

atelier waar de studenten werken. 

 

Alle studenten vanaf 2e bachelor kunnen de lasercutter gebruiken tegen een zeer lage vergoeding 

(per tijdseenheid). De basismaterialen waaruit gesneden wordt zijn ter beschikking aan kostprijs. De 

studenten dienen op voorhand een reservering te maken. Een ateliermeester organiseert en 

begeleidt, en houdt een logboek bij waarin het gebruik wordt opgetekend. In de periode van 3/12/08 

tot 31/05/2009 is de machine gebruikt voor 532 opdrachten (telkens voor 30 minuten). De machine 

wordt vooral gebruikt voor alle vakken Architectuurontwerpen (2e en 3e bachelor, master), voor het 

vak “Computer Ondersteund Ontwerpen” (2e bachelor) en het keuzevak COO (3
e
 bachelor), en voor 
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het vak “Constructief Ontwerpen”. Op enkele maanden tijd is het gebruik van de lasercutter geheel 

ingeburgerd en behoort de faciliteit tot de standaardontwerpmiddelen in de opleiding. 

 

 

Titel Project Het implementeren van Φ-scopes in het onderwijs basisnatuurkunde 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Christophe Leys 

 
Doel 

Een substantiële verhoging van de efficiëntie van het leerproces, met het accent op het verwerven 

van inzicht en probleemoplossend vermogen, en dit in de context van de opleidingsonderdelen 

basisnatuurkunde voor studenten burgerlijk ingenieur. 

 

Beschrijving 

Plenaire oefeningensessies worden als onderwijsvorm (gedeeltelijk) vervangen door Φ-scopes, een 

geïntegreerde onderwijsvorm waarin computergeoriënteerde vraagstukken worden opgelost die 

gelinkt zijn aan een fysisch experiment. 

 

De studenten werken in groepen van vijf studenten gedurende één lesblok rond een bepaald 

onderwerp. Ter voorbereiding hebben de studenten 

� zich de begrippen en definities eigen gemaakt die in een voorgaand hoorcollege en/of in het 

handboek zijn aangereikt, 

� zelfstandig een aantal pen-en-papier vraagstukken met betrekking tot het onderwerp opgelost. 

 

Een Φ-scope start met het uitvoeren van een kort experiment. De experimentele opstelling is typisch 

uitgerust met data-acquisitie via de computer zodat meetgegevens direct beschikbaar zijn voor 

verdere verwerking. De verdere verwerking gebeurt aan de hand van een aantal “numerieke” (niet 

pen-en-papier) vraagstukken die op hun beurt bijkomende metingen kunnen vergen. De 

voorgestelde rekensoftware is Matlab. 

 

De oorspronkelijke aanvraag betrof een testfase waarbij een beperkt aantal natuurkundige topics 

geselecteerd worden die zich goed lenen tot deze nieuwe onderwijsvorm. Naast het inhoudelijke 

aspect, geldt daarbij als praktische randvoorwaarde de beschikbaarheid of “maakbaarheid” van een 

voldoende aantal experimentele opstellingen. 

 

Hieronder wordt beschreven wat er inmiddels concreet werd gerealiseerd. 

 

Testfase 1 (tweede semester 2008-2009) 

Tijdens het tweede semester van 2008-2009 werd een Φ-scope ontworpen rond het thema 

‘Resonantie’, en dit in het kader van Natuurkunde I (1ste bach.burg.ir.). De experimentele opstelling, 

waarvan voorlopig vier exemplaren ter beschikking zijn, bevat de volgende componenten: 

� massa-veersysteem met instelbare aandrijffrequentie 

� RLC-keten met functiegenerator 

� PC met externe data-acquisitiekaart 

 

De mechanische en elektromagnetische oscillaties die optreden in respectievelijk het 

massaveersysteem en de RLC-keten worden beschreven door een identieke differentiaalvergelijking. 

Op die manier wordt een wiskundige link gelegd tussen leerstof van Natuurkunde I (mechanische 

trillingen) en leerstof van de vervolgcursus Natuurkunde II (2de bach.burg.ir.). 

 

Tijdens de laatste drie weken van het semester werden drie try-outs georganiseerd, in essentie om 

de functionaliteit van de meetopstellingen en de data-acquisitie (in LabView-omgeving) te testen. 
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Hiervoor werden een tiental vrijwilligers gerekruteerd. Aan deze studenten werd gevraagd om ter 

voorbereiding de betreffende hoofdstukken in hun handboek Natuurkunde door te nemen.  

 

De beoogde koppeling tussen computergeoriënteerde vraagstukken en experimenten werd nog niet 

gerealiseerd. Wel werd “Mastering Physics” uitgetest. “Mastering Physics” is een wereldwijd gebruikt 

webgebaseerd natuurkundig leerplatform. Er is een database van (voor een deel interactieve) 

vraagstukken, gekoppeld aan het fysicahandboek van de studenten, waaruit huistaken kunnen 

samengesteld worden. Bij de aankoop van hun handboek kregen de studenten een registratiecode 

voor “Mastering Physics”. Driehonderd studenten registreerden zich. Tijdens de eerste negen weken 

van het semester werd een wekelijkse huistaak bestaande uit een drietal vraagstukken op het net 

geplaatst. Hoewel de taken op het net beschikbaar bleven (en nog steeds zijn), was het de bedoeling 

dat de studenten de taak binnen de termijn van één week zouden indienen. In regime losten een 

vijftigtal studenten vrijwillig de wekelijkse vraagstukken op. 

 

Bestedingen uit het toegekende budget waren tot hier toe voor de aankoop van PC’s en data-

acquisitiekaarten voor de hierboven vermelde opstellingen. 

 

Bevindingen en commentaren 

� De eerste testfase van Φ-scopes viel samen met het nieuwe programma in het eerste 

bachelorjaar. Rekening houdend met de nog onbekende impact op de studielast van een aantal 

nieuwe opleidingsonderdelen, werd voor Φ-scopes geopteerd voor de “soft start” die hierboven 

werd beschreven. 

� De try-outs toonden aan dat de meetopstellingen naar behoren werken en dat het programma 

voor data-acquisitie gebruiksvriendelijk is. Wel werd duidelijk dat het voor het opnemen van 

sommige signalen (meer bepaald de sinusoïdale spanningen in de RLC-keten) aangewezen is een 

digitale oscilloscoop te gebruiken. Met het resterende budget, te besteden in de tweede testfase, 

zullen dan ook enkele eenvoudige oscilloscopen (in plaats van data-acquisitiekaarten) aangekocht 

worden. 

� Er zijn aanwijzingen dat met “Mastering Physics” tot hier toe vooral de betere studenten bereikt 

werden. Het wekelijks (vrijblijvend) oplossen van de taak impliceert dat de leerstof wordt 

geassimileerd op het tempo van de hoorcolleges. 

� De try-outs met de experimentele opstellingen vielen in het laatste semesterkwart en in parallel 

met de oefeningensessies. Dit verklaart het kleine aantal vrijwilligers. 

� Hoewel het cursusoverschrijdende aspect van het thema ‘Resonantie’ voor de vrijwilligers niet 

echt een probleem vormde, suggereren ze dat het inlassen van een inleidingsles over niet-geziene 

leerstof (i.c. RLC-keten) voor de gemiddelde student drempelverlagend kan werken. Een conclusie 

hier zou kunnen zijn dat dergelijke uitdagende thema’s beter in het kader van Natuurkunde II 

worden aangeboden. 

 

Testfase 2 

Eén van de vragen die nog niet werden beantwoord, is of het concept haalbaar is voor grote 

groepen. Daarom wordt een tweede testfase ingelast die zal lopen in het kader van de cursus 

Natuurkunde II (2de bachelor burg.ir.), tijdens het eerste semester van het academiejaar 2009-2010. 

Als thema voor de Φ-scope wordt dit keer ‘Interferentie’ gekozen. Het thema leunt aan bij de 

hoofdstukken fysische optica uit Natuurkunde II, maar refereert ook naar de hoofdstukken 

mechanische golven uit Natuurkunde I. 

 

Het is in deze testfase ook de bedoeling om via “Mastering Physics” computergeoriënteerde 

vraagstukken aan te reiken die de studenten thuis voorbereiden om die dan tijdens een Φ-scope 

experimenteel uit te werken. Vanaf de zomer 2009 wordt het overigens mogelijk om eigen 

vraagstukken aan de “Mastering Physics” databank toe te voegen en op te nemen in de huistaken. 
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Titel Project Het realiseren en implementeren van het projectonderwijs in het nieuwe 

programma van eerste Bachelor in de ingenieurswetenschappen 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Kristiaan Neyts 

 

Het doel van “Ingenieursproject I” is om de studenten in de eerste bachelor een aantal 

ingenieursvaardigheden aan te leren (b.v. opzoeken en voorstellen van gegevens, mondelinge en 

schriftelijke presentatie, een idee creatief uitwerken, uitvoeren van metingen, numerieke simulaties 

maken of ontwerpen) en ze in beperkte groepen kennis te laten maken met een onderzoeksgroep 

van de faculteit ingenieurswetenschappen. Het ingenieursproject I is geen practicum en mikt niet op 

het aanbrengen van nieuwe leerstof, maar maakt voornamelijk gebruik van kennis opgedaan in het 

secundair onderwijs. Deze kennis wordt aangesproken om tot een creatieve realisatie te komen. Het 

onderwerp mag dus niet te ingewikkeld zijn en moet de studenten stimuleren om na te denken en 

hun creativiteit te gebruiken. 

 

Het vak “Ingenieursproject I” omvat 6 studiepunten, het bestaat uit twee gedeelten: een 

gemeenschappelijk gedeelte dat parallel loopt met het vak wiskundige basistools (4 lesweken) en een 

gedeelte waarin de studenten gesplitst worden in projectgroepen. 

 

In de lesweken 5-12 gaat het projectwerk door. De vakgroepen van de faculteit zorgen voor het 

inrichten van projecten rond onderwerpen die aansluiten bij hun onderzoeksdomein. De projecten 

worden georganiseerd door een projectverantwoordelijke (zelfstandig academisch personeel), 

bijgestaan door één of meer begeleiders. 

 

Stand van zaken voor 2008 

In juni 2008 werden door ZAP leden van de faculteit 25 onderwerpen voor projecten voorgesteld. In 

september konden de studenten hun voorkeur bekend maken en op basis van deze keuze werden 21 

projecten ingericht. De contactmomenten waren ofwel op maandagnamiddag (voor 11 projecten) of 

op donderdagnamiddag (voor 10 projecten). Elk van de 21 projecten werd gevolgd door ongeveer 20 

studenten (één groep bestond bij het begin uit 25 studenten, in december hadden er in een aantal 

groepen 1 of 2 studenten afgehaakt). Er waren 425 studenten bij de aanvang en 410 studenten 

hebben de gevraagde presentaties en verslagen afgewerkt.  

 

De studenten uit de eerste bachelor vereisen een vrij intensieve begeleiding door één of meer 

personen van de vakgroep. In de meeste gevallen kunnen de studenten aan het werk in een 

practicumzaal of in een lokaal van de betrokken vakgroep. Daar kunnen ze gedeeltelijk gebruik 

maken van de aanwezige infrastructuur. Er is bij deze vorm van projectonderwijs niet alleen een 

belangrijke inzet van personeel, maar ook een belangrijke financiële kost. Voor het inrichten van de 

projecten was er bijkomend materiaal en/of gereedschap nodig, of moest een nieuwe opstelling 

worden gebouwd. 

 

Bij de organisatie van de projecten is ervoor gekozen om een grote zelfstandigheid te laten aan de 

begeleiders van de projecten. Bij sommige projecten worden experimenten uitgevoerd met één 

enkele grote opstelling, bij andere projecten kunnen alle studenten tegelijkertijd een opstelling 

bouwen, … . Dat betekent dat er voor de verschillende projecten ook verschillende soorten kosten 

moesten gemaakt worden (bouwmateriaal, meettoestellen, gereedschap, bijkomende apparatuur).  

 

Planning voor 2009 

In het eerste semester van het academiejaar 2009-2010 wordt het ingenieursproject I opnieuw 

ingericht. De projecten zullen wellicht gedeeltelijk vergelijkbaar zijn met de projecten van vorig jaar, 

maar het de bedoeling dat er ook nieuwe projecten worden ingericht en de vorige projecten 

aangepast worden. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde 
 

 Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Projectverantwoordelijke 

Ontwikkelen van voorbereidend en aanvullend lesmateriaal voor het 

opleidingsonderdeel Wiskunde I(A) onder de vorm van streaming 

video-opnames. 

 

Prof. Dr. Eddy Omey 

Prof. Dr. Ignace De Beelde 

 

Titel Project Ontwikkelen van voorbereidend en aanvullend lesmateriaal voor het opleidings-

onderdeel Wiskunde I(A) onder de vorm van streaming video-opnames. 

 

Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Eddy Omey en Prof. dr. Ignace De Beelde 

Mederwerker: Willy Arts 

 

Het lopende vernieuwingsproject, dat werd opgestart in juli 2008 en loopt tot eind december 2009 

(ontwikkelings- en implementatiefase), kadert binnen het afstandsleren en de verhoging van het 

studierendement. De doelgroep van dit onderwijsvernieuwend project zijn alle studenten van de 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde die het opleidingsonderdeel Wiskunde I(A) op hun curriculum 

hebben. Dit zijn de studenten van de 1e Bachelor Economische Wetenschappen (EW), Toegepaste 

Economische Wetenschappen (TEW) en Handelsingenieur (HIR), de studenten die een 

voorbereidingsprogramma of een schakelprogramma dienen te volgen om toegelaten te worden tot 

de Master EW, TEW of HIR aan de faculteit of studenten van andere onderwijsinstellingen uit de 

Associatie UGent die dit vak binnen het curriculum als keuzevak volgen.  

 

Rekening houdend met de beoogde doelgroep wordt het onderwijsconcept als volgt geformuleerd: 

� meer tijd- en plaatsonafhankelijkheid van leren (‘anywhere, anytime’): 

� leertijd (tijdstip en tempo) 

� leerplaats (op de faculteit en thuis) 

� ‘op maat’: 

� kwalitatief hoogwaardiger aanbod dat meer op maat van de individuele cursist met zijn 

specifieke leerbehoefte is: ’just-in-time,just-enough’ informatie 

� tegemoet komen aan de verschillen in leerstijl, studietempo, plaats, begeleiding 

� programma (planning en organisatie van het opleidingstraject, de leerinhouden en de 

structurering van de leerstof) 

� didactiek (begeleid individueel zelfstandig leren) 

� leermiddelen (elektronisch studiemateriaal) 

� begeleiding van studenten (afhankelijk van de mate van zelfstandigheid) 

� toetsing (diagnostisch, zelftoetsen, eindtoetsen) 

� ‘digitale leerstof’: 

� betere toegankelijkheid van de leerstof (‘anywhere, anytime’) 

� gemakkelijkere distributie van de leerstof 

� door gebruik van digitaal materiaal is een flexibelere samenstelling van de leerstof mogelijk 

(qua inhoud, actualiteit en qua samenstellers) 

� ‘monitoring’: 

� betere kijk op leervorderingen en resultaten 

� ‘multimedia’: 

� door gebruik van multimedia aantrekkelijker leren 

� door gebruik van simulaties: visualisaties van fenomenen die normaal niet zichtbaar zijn, op 

een efficiënte manier veel oefeningen maken 
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Aanbieden van voorbereidend lesmateriaal Wiskunde I(A) 

Ten einde de studenten de gelegenheid te bieden de leemtes in hun kennis en vaardigheden effectief 

bij te werken werd in het kader van dit project voorbereidend lesmateriaal ontwikkeld onder de 

vorm van streaming video-opnames. In samenwerking met de lesgever Prof. dr. Van der Jeugt 

werden een aantal onderwerpen geselecteerd die hiervoor in aanmerking kwamen. Het lesmateriaal 

bestaat, per onderdeel, uit een overzicht van de theorie gevolgd door een aantal uitgewerkte 

oefeningen en een reeks van opgaven die de studenten zelf moeten oplossen. Per onderwerp werd 

een overzicht geboden van de theorie, werden een aantal oefeningen uitgewerkt en een reeks 

opgaven geselecteerd.  

 

Volgende procedure werd gebruikt om het lesmateriaal te ontwikkelen 

Vooreerst werd een overzicht gemaakt van definities, eigenschappen, formules en eventueel 

algoritmes onder de vorm van een PowerPoint presentatie. Bij de opname van de streaming video 

worden afwisselend theorie en uitgewerkte oefeningen opgenomen. De lesgever neemt rechtstaand 

plaats dichtbij de PC waarop de PowerPoint presentatie afgespeeld wordt en voor een witbord dat 

voorzien is van een capture-systeem (Mimio Xi) en hij draagt een microfoon voor de opname van het 

geluid. Een camera is gericht op de lesgever. 

Voor opname van een theoretisch gedeelte wordt de presentatie afgespeeld op de PC en 

geprojecteerd op een scherm dat naast het witbord hangt. De lesgever doorloopt via de muis van de 

PC de presentatie en geeft tegelijkertijd mondeling toelichting bij de opeenvolgende slides. In deze 

presentatie worden grafieken, animaties, filmpjes,… opgenomen die bijdragen tot het inzichtelijk 

begrijpen van de leerstof. Deze toelichting wordt via de camera en de geluidsapparatuur 

opgenomen. De output is een streaming video waarbij de presentatie afgespeeld wordt, voorzien van 

de mondelinge toelichting van de lesgever en waarbij tegelijkertijd het gezicht van de lesgever in een 

afzonderlijk scherm te zien is. 

De opname van de uitgewerkte oefeningen gebeurt als volgt. Via een bepaalde toetsencombinatie 

op de PC opent de software van het capture-systeem en wordt het beeld ervan op het scherm 

geprojecteerd. De uitwerking van een oefening wordt op het witbord geschreven. Via het capture-

systeem wordt de uitwerking in real time opgenomen en ook geprojecteerd op het projectiescherm. 

Tegelijkertijd wordt ook de uitleg van de lesgever geregistreerd en via de camera wordt ook een 

beeld van de lesgever zelf en van het witbord opgenomen. Indien aangewezen kunnen, in een 

afzonderlijk venster, de in de oefening gebruikte formules getoond worden zodat de lesgever ernaar 

kan verwijzen. Het resultaat is een streaming video waarbij synchroon de uitwerking van de oefening, 

de uitleg van de lesgever en een beeld van de lesgever (in een afzonderlijk scherm) en eventueel een 

scherm met formules afgespeeld wordt. 

 

Het lesmateriaal wordt niet via dvd aangeboden maar wordt online ter beschikking gesteld via de 

server van het Instituut Voor Permanente Vorming van de UGent vanaf het ogenblik dat de 

inschrijvingen voor de nieuwe studenten van start gaan. De implementatiefase is gestart vanaf begin 

juli 2009.  

 

De studenten kunnen de streaming video-opnames online bekijken en kunnen de opgaven 

downloaden om uit te printen. Via de Minerva-site van het monitoraat kunnen de studenten vragen 

stellen via de ter beschikking gestelde forums en kunnen ze hun oplossingen posten of publiceren 

zodat de studiebegeleider deze kan nakijken.  

 

Studenten kunnen daarnaast de studiebegeleider via mail of telefonisch contacteren. Anderzijds is 

het ook mogelijk om een afspraak te maken met de studiebegeleider om langs te komen op het 

monitoraat.  
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Aanbieden van aanvullend lesmateriaal Wiskunde I(A):  

De monitor Wiskunde en Statistiek organiseert tijdens het academiejaar regelmatig extra 

uitlegsessies waarin hij bepaalde moeilijke en belangrijke leerstofonderdelen nog eens in detail 

behandelt. Omdat het lesschema van de studenten weinig vrije momenten bevat en ook de auditoria 

druk bezet zijn is dit aantal sessies eerder beperkt. Een aantal extra uitlegsessies worden daarom 

onder de vorm van streaming video-opnames ontwikkeld. Dezelfde procedure als hoger beschreven 

werd gebruikt om het aanvullend lesmateriaal te ontwikkelen. 

 

De onderwerpen worden in samenwerking met de betrokken lesgever gekozen. Het lesmateriaal 

wordt beschikbaar gesteld op de Minerva-site van het monitoraat via de documententool. De 

studenten kunnen het daar downloaden en op eigen tempo dit lesmateriaal bestuderen en 

verwerken om zo tot een beter begrip te komen van de leerstof. Via de forums op Minerva of via 

mail kunnen studenten vragen stellen. De monitor is ook beschikbaar om individueel, indien nodig, 

nog bijkomende uitleg te geven. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Diergeneeskunde 
 

 Faculteit Diergeneeskunde  Projectverantwoordelijke 

Virtuele microscopie Prof. dr. Richard Ducatelle 

 

Verloskunde bij het paard  Prof. dr. Aart de Kruif 

 

Digitalisering van remediëringsopdrachten in het kader van een 

individueel leertraject Wetenschappelijk Engels voor studenten 

Diergeneeskunde 

Prof. dr. Geert Jacobs 

 

 

 

Aankoop van een voting systeem Prof. dr. Frederik Pille 

 

Aankoop Breeding Betsy /artificiële koe Dr. Jan Govaere 

 

Aankoop KOKEN rat voor aanleren orale gavage en bloedname bij de 

rat 

Prof. dr. Katleen Hermans 

 

 

DBS-project Radiologie Kleine Huisdieren Prof. dr. Jimmy Saunders 

 

Opnamefaciliteiten in operatiekamer Kleine Huisdieren Dr. Bart Van Goethem 

 

 

Titel Project Virtuele microscopie 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Richard Ducatelle 

Medewerkers: Dr. Sylvia Mione, Prof. dr. Anne Vral, Prof. dr. Ria Cornelissen, Prof. dr. Koen Chiers en 

Prof. dr. Wim Van Den Broeck 

 

Toepassingsgebied 

 

Virtuele microscopie (VM), het digitaal alternatief voor conventionele microscopie, is de simulatie 

van microscopie via PC. De interpretatie van ‘microscopische preparaten’ gebeurt rechtstreeks via 

een gedigitaliseerd beeld op het computerscherm. Om dit mogelijk te maken moeten preparaten in 

hun totaliteit bij hoge resolutie ingescand worden. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, 

biedt virtuele microscopie een waardevol alternatief voor klassieke microscopie en betekent het zelfs 

een meerwaarde. 

In eerste instantie wordt geopteerd om VM toe te passen in morfologisch gerelateerd onderwijs 

(histologie, pathologie, hematologie, …). Het is belangrijk dat studenten op dezelfde wijze als met de 

microscoop een preparaat kunnen analyseren en interpreteren. Men moet doorheen het preparaat 

kunnen navigeren en inzoomen op structuren om details te bekijken. Om dit mogelijk te maken moet 

het volledig preparaat in zijn totaliteit bij hoge resolutie opgenomen worden. 

Bij begeleide practica biedt VM de begeleiders de mogelijkheid om interactief met de studenten te 

werken. Alle studenten beschikken over exact hetzelfde gedigitaliseerd preparaatbeeld. Via de 

centrale computer in het PC-lokaal kan de begeleider de schermen van de studenten volgen en 

beelden projecteren via LCD-projectie. Op die manier kunnen relevante observaties onmiddellijk in 

groep bediscussieerd worden. Ook naar het praktisch gedeelte van het examen toe biedt het 

systeem het enorme voordeel dat elke student over exact hetzelfde preparaat kan ondervraagd 

worden. Daartoe dient de VM geïmplementeerd te worden binnen de toetsmodule Curios, wat 

voorlopig nog niet het geval is. 
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Naast interactief begeleide practica, biedt VM de mogelijkheid tot zelfstudie. De virtuele slides 

kunnen aangevuld worden met commentaren, instructies, … Zelftoetsprogramma’s kunnen 

ingeschakeld worden zodat de studenten hun kennis kunnen valideren. Momenteel kunnen 

studenten via het Athenaplatform van de universiteit met hun paswoord op elk moment van de dag 

toegang hebben via PC tot de virtuele slides, mits voorafgaandelijke activatie op naam door DICT, 

wat hen toelaat op eigen tempo de praktijk in te oefenen. VM biedt dus duidelijk een meerwaarde 

voor morfologie-practica  

 

Interfacultaire samenwerking 

 

Dit project gaat uit van de vakgroep Anatomie, Embryologie, Histologie & Medische fysica  van de 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Vakgroepvoorzitter Prof. Hubert Thierens, 

Diensthoofd Histologie Prof. Ria Cornelissen - GE05) maar wordt eveneens gedragen door de 

vakgroepen Pathologie, Bacteriologie & Pluimveeziekten (Vakgroepvoorzitter Prof. Freddy 

Haesebrouck, diensthoofd pathologie Prof. Dr. Richard Ducatelle-DI05) en Morfologie 

(Vakgroepvoorzitter Prof. Paul Simoens, Diensthoofd Histologie Prof. Wim Van Den Broeck-DI03) van 

de Faculteit Diergeneeskunde en door de vakgroep Biologie van de Faculteit Wetenschappen 

(Vakgroepvoorzitter Prof. Ann Huysseune-WE11). 

Opnamen van volledige histologische preparaten gebeurt via een werkstation dat zich bevindt op de 

dienst Histologie, UZGent, 6B3. Deze afdeling stelt hiervoor ook personeel ter beschikking. Inscannen 

van één histologisch preparaat leidt al snel tot het in beslag nemen van een geheugenruimte tot 1,5 

Gb per preparaat. Om bruikbaar te zijn voor onderwijsdoeleinden moeten zowel bestaande als 

nieuwe preparaten (aanvullingen van het bestand) kunnen ingescand worden. Preparaten kunnen 

opgeslagen worden op externe schijven en/of rechtstreeks beschikbaar gesteld worden via Athena 

(mits gebruik van een paswoord).  

Binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn de belangrijkste doelgroepen 

studenten Geneeskunde, Tandheelkunde, Lichamelijke opvoeding, Revaki, Biomedische 

wetenschappen, Logopedie en audiologie, zowel voor praktische oefeningen histologie als 

pathologie. VM is zowel bruikbaar voor begeleide practica in een PC-lokaal als voor individuele 

zelfstudie door de student. 

Bij wijze van proefproject werd de praktische histologische leerstof in het voorbije eerste semester 

2008-2009 in Blokken I en II van 2e Bachelor Geneeskunde aangeboden via VM met bovenstaande 

gebruiksvoordelen. De opgedane histologische kennis werd vervolgens getest met een klassieke foto-

vraag in het globaal theoretisch examen (zoals vroeger). Daaruit blijkt na eenvoudige berekening dat 

de gemiddelde resultaten op de praktijkvragen 2-5% hoger liggen. Uiteraard dringt verdere 

statistische verwerking zich hier op, maar VM lijkt voorlopig het histologisch inzicht van studenten te 

bevorderen.  

 

Software voor virtuele microscopie  

 

Dergelijk faculteitsoverschrijdend onderwijsvernieuwend project wordt mede mogelijk gemaakt door 

een uitgebreide ondersteuning van DICT van de Universiteit Gent. Deze dienst staat in voor de opslag 

en back-up van de speciale beeldformaten (server-capaciteit), voor de persoonlijke toegang van de 

studenten van de verschillende opleidingen tot de viewersoftware en bijhorende files en voor de 

vlotte verdeling van de beelden via Athena.  

Dankzij het project voor onderwijsvernieuwing zijn via een interfacultaire samenwerking budgetten 

beschikbaar gesteld voor aankoop van de hardware (microscoop, gemotoriseerde tafel en camera). 

Deze hardware laat toe preparaten in hun totaliteit bij hoge resolutie in te scannen.  

Bij virtuele microscopie speelt de software eveneens een belangrijke rol als de hardware omdat men 

moet komen tot een allesomvattend, hoogtechnologisch geïntegreerd systeem. De software 

verbonden aan een virtueel microscopie systeem moet instaan voor de acquisitie, sequentie, de 

beeldbewerking, archivering en geheugenmanagement op de PC.  
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Beeldacquisitie gebeurt door inscannen van een preparaat. Dit vergt seriële opname van een groot 

aantal beelden, die door de software naadloos en accuraat aan elkaar worden gebreid tijdens het 

scanproces. Voor preparaten die een diepere focus behoeven kunnen opnamen gebeuren bij 

verschillende focusniveaus die dan met behulp van de software worden samengesteld (z-stacks). Op 

deze wijze wordt een volledig gefocusseerd beeld automatisch gegenereerd. Verder laat de software 

toe individuele ROI’s (Regions Of Interest) in de preparaten te definiëren, die apart dienen te worden 

ingescand met een vooraf gekozen zoomniveau. Tijdens de beeldacquisitie kan de beeldcompressie 

module worden ingeschakeld voor een meer efficiënte datatransfer. Deze beeldcompressie kan 

aangepast worden aan de gewenste beeldkwaliteit. 

Een tweede functie van de software is de beeldbewerking. De software staat in voor de 

mogelijkheden van het systeem voor visualisatie: inzoomen op elk deel van het overzichtsbeeld en 

navigeren. Deze belangrijke functies moeten snel en naadloos gebeuren zodat ze reëel 

microscopiewerk perfect simuleren. Interessante gebieden kunnen gemarkeerd worden met behulp 

van tekst, symbolen en zelfs audio-commentaar. Deze markeringen zijn heel interessant voor 

interactief onderwijs. In een PC klas kunnen hierdoor relevante observaties gemakkelijk in groep 

bediscussieerd worden. De bestaande software biedt dus ook de mogelijkheid om gemarkeerde 

details in beelden te combineren met vragenlijsten, wat interessant is naar examineren toe. 

Markeringen zijn verder handig om snel heen en weer te bewegen tussen verschillende 

interessegebieden op hoog zoom niveau. 

De software biedt de mogelijkheid om de geregistreerde beelden op te slaan in een web-gebaseerde 

beeldgalerij. Op die manier krijgen gebruikers, waar ook ter wereld, toegang tot de beelden op elk 

zoom niveau. Voor de beeldgalerij voorziet de software templates, die kunnen worden aangepast 

aan de noden voor het onderwijs. Toegang tot de beeldgalerijen wordt aan elke geautoriseerde 

gebruiker verleend. Legitimatie via useradres en paswoord vermijdt dat niet-geautoriseerde 

personen gebruik maken van het systeem. Elke geautoriseerde gebruiker met PC kan navigeren en 

inzoomen over de beelden zoals het werkstation, dat zich bevindt bij de inscan-hardware. Dit maakt 

dat studenten via het Athena platform van de Universiteit op elk moment van de dag toegang 

hebben via PC tot de virtuele slides. Dit laat hun toe op eigen tempo en gecorreleerd met het 

instuderen van de theorie, de praktijk in te oefenen. Zelftoetsprogramma’s kunnen ingeschakeld 

worden zodat de studenten hun kennis kunnen valideren.  

Inscannen van een preparaat leidt snel tot een paar honderd megabytes. Om gebruikers van het 

systeem de mogelijkheid te geven te werken met deze grote datasets, inherent aan de hoge resolutie 

beelden, maakt de software gebruik van een intelligent beeld geheugenmanagement in combinatie 

met een compressie data transfer technologie. Een zeer belangrijk punt in dit kader is de ICT 

capaciteit nodig voor de introductie van virtuele microscopie aan de UGent. Met de recente 

uitbreiding van de servers op verschillende campussen is dit mogelijk. 

Onlangs heeft DICT ingestemd met de centrale aankoop van een gespecialiseerd beelddatabank –

systeem dat veel van opgenoemde functies optimaliseert. 

 

Toepassing van virtuele microscopie in de diergeneeskunde 

 

Binnen de Faculteit Diergeneeskunde wordt virtuele microscopie reeds gebruikt tijdens de practica 

histopathologie in derde bachelor.  

Er werden reeds 90 van de in totaal 130 histologische coupes van deze practica ingescand. Deze 

beelden worden reeds gebruikt in de inleidingen van de practica door de assistenten. Van zodra DICT 

het nieuwe beelddatabank beheersysteem heeft geïnstalleerd zullen de beelden ook via het intranet 

ter beschikking gesteld worden van de studenten. Het is de bedoeling dat dit beeldenbestand op 

termijn dan ook, als dienstverlening, kan ter beschikking gesteld worden aan andere 

geïnteresseerden (distance learning). Nu al hebben diergeneeskundige faculteiten uit Oost-Europa en 

uit Centraal-Afrika hun interesse laten blijken. 

Niettegenstaande de digitale beelden nog niet voor alle practica de klassieke presentatie vervangen, 

zijn nu reeds de voordelen van virtuele microscopie duidelijk. Bij histopathologie is het namelijk zo 
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dat te demonstreren letsels zich niet in alle weefselsneden of niet overal even duidelijk laten 

beoordelen. Hier biedt virtuele microscopie een belangrijk voordeel dat niet kan geëvenaard worden 

met andere methoden van lesgeven. Door het feit dat het volledige preparaat digitaal beschikbaar is 

en kan gedemonstreerd en uitgelegd worden, krijgen de studenten op deze wijze een helder beeld 

(letterlijk en figuurlijk) van de letsels alsook van hun relatie met het normale weefsel. Virtuele 

microscopie vergroot het interactief karakter van de practica waardoor vragen en onduidelijkheden 

voor de volledige groep een bron zijn van inzicht in de materie. In de toekomst zal Virtuele 

microscopie de nu passieve presentatie van de stof vervangen en bijdragen tot practica dewelke de 

theoretische lessen op actieve wijze zullen aanvullen.   

Het is de bedoeling dat ook voor de practica normale histologie gebruik zal gemaakt worden van dit 

systeem. In de loop van volgend academiejaar zullen annotaties aangebracht worden, waardoor het 

leerproces digitaal zal begeleid worden, ook buiten de practicum uren. 

 

 

Titel Project Verloskunde bij het paard  

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Aart de Kruif 

Medewerkers: Leen Vandaele en Dr. Jan Govaere 

 

Het project heeft als doelstelling bij te dragen tot de startcompetenties van de afgestudeerde 

dierenarts, in casu de student met als major paardengeneeskunde. De nadruk ligt binnen dit project 

op het realiseren van een betere visualisatie van hetgeen in de baarmoeder moet gebeuren tijdens 

de geboortebegeleiding bij het paard. Er zijn 26 verschillende scènes geanimeerd, via 

driedimensionale tekenfilmpjes, om de verloskundige ingrepen bij het paard te verduidelijken en aan 

te leren aan de student diergeneeskunde. Verder werd er een normale verlossing en een keizersnede 

op de merrie gefilmd en werden er honderden foto’s verzameld om de teksten op de website te 

verduidelijken en te illustreren. 

 

Het project behelst de aanmaak van een webpage (www.equine-obstetrics.com) en tevens een DVD-

gewijze presentatie van zowel de normale als de abnormale verlossing van het paard. Dit alles wordt 

verduidelijkt aan de hand van animaties in 2- en 3D, filmfragmenten, schema’s en fotomateriaal. De 

creatie van de 3D animaties sluit bovendien aan bij een van de onderwijsconcepten van de faculteit, 

met name het integreren van innovatieve didactische technieken in de opleiding.  De ervaring die 

opgedaan wordt in dit project, zal ook kunnen gebruikt worden voor de rest van de opleiding: bij 

meerdere aspecten van de opleiding is een betere visualisatie van onderzoeks- en 

behandelingstechnieken een duidelijk pluspunt voor de vorming van toekomstige dierenartsen. 

 

De scenariostructuur van de webpage (en van de DVD) wordt opgemaakt volgens de chronologie van 

optreden van de verschillende gebeurtenissen. Wanneer de verschillende selectiemenu’s correct 

doorlopen worden, vanuit de verschillende uitgangsposities, kan men aldus de verlossing opvolgen 

van bij de voorbereiding tot de uiteindelijke uitdrijving van de nageboorte. De literatuurgegevens, 

handboeken, elektronische databases en websites met wetenschappelijke informatie over de 

verloskunde en de dystocia bij de merrie worden verzameld en gekoppeld aan relevante fragmenten. 

Het is de bedoeling de webpage zo aantrekkelijk en interactief mogelijk te maken en te houden, 

zodat het een praktisch werkinstrument wordt voor zowel de student als de praktiserende 

dierenarts. Het project komt op deze manier tevens tegemoet aan het integreren van innovatieve 

didactische technieken in de opleiding en een bijhorend stimuleren van ICT-gebruik bij de studenten. 

Het eindproduct zal geraadpleegd kunnen worden door studenten en afgestudeerden o.m. via de 

officiële digitale leeromgeving Minerva. 
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Titel Project Digitalisering van remediëringsopdrachten in het kader van een individueel 

leertraject Wetenschappelijk Engels voor studenten Diergeneeskunde 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Geert Jacobs 

 

Dit project wil het taalleerpakket van het vak Wetenschappelijk Engels (WE) compatibel maken met 

Minerva, door de bestaande oefeningen te koppelen aan het globale cursustraject binnen Minerva 

(via Curios of Hot Potatoes). Concreet zouden er een 250-tal schermen aangemaakt worden op basis 

van een herwerking en actualisering van de bestaande oefeningen die nu op Cd-rom worden 

aangeboden. 

 

Hierbij worden de volgende fases onderscheiden: 

� opstellen van een traject van ondersteunende oefeningen (preparatory tasks, activities, 

practising) 

� opstellen van sjablonen voor mogelijke oefeningen ter invulling van dit traject 

� implementatie en evaluatie van het traject en de oefeningen in de loop van het vak 

Wetenschappelijk Engels 

 

Door zijn projectmatig en innovatief karakter sluit dit voorstel aan bij de toekomstgerichte visie van 

digitaal aanbod, zoals dat geformuleerd is binnen de faculteit Diergeneeskunde. 

 

Historiek 

 

De vakgroep Taal en Communicatie biedt de cursus WE reeds meer dan 10 jaar aan als keuze vak in 

de faculteit Diergeneeskunde. De cursus is in die periode geëvolueerd van een louter klassikaal 

aanbod naar blended learning: d.w.z. combinatie van klasmomenten met geïndividualiseerd 

computer-based materiaal (website, forum, Cd-rom). In eerste instantie werd gewerkt met een zelf 

ontwikkelde leeromgeving. Voor jaar heeft de lesgever de ‘open’ activiteiten omgezet naar Minerva. 

Bovendien is de eindtest en de eindevaluatie van de cursus opgenomen als onderzoeksobject in een 

OPL-project van de vakgroep o.l.v. de titularis, wat geleid heeft tot een optimalisering van de 

testdoelen en de testvorm. 

Door deze voortdurende aanpassingen en evaluaties is de cursus WE voor Diergeneeskunde up-to-

date gehouden.  

 

Achtergrond 

 

De cursus WE voor studenten Diergeneeskunde bestaat uit 2 componenten: enerzijds 

contactmomenten in een klassituatie, anderzijds aanvullend oefenmateriaal met zowel verwerkende 

activiteiten (verdere assimilatie van vaardigheden die in de lessen werden aangebracht), als 

voorbereidende activiteiten (opdrachten die ervoor zorgen dat in het volgende contactmoment alle 

studenten op vergelijkbaar taalniveau kunnen starten). Deze werkwijze zorgt ervoor dat: 

� het heterogene taalniveau van de studenten op maat kan worden geremedieerd, zodat elke 

deelnemer met een vergelijkbare bagage aan de interactieve klascontacten kan deelnemen; 

� het taalmateriaal individueel en op eigen tempo kan worden afgewerkt; 

� er aandacht is voor autonoom leren: de studenten stippelen zelf een leertraject uit in functie van 

hun noden; 

� er een mogelijkheid tot ‘self-assessment’ is: op basis van hun score evalueren de studenten hun 

evolutie in het leerproces; 

� de docent een bijkomende rol krijgt als ‘learning adviser’: op basis van de prestaties bij de online 

activiteiten kan hij/zij een adviserende rol vervullen bij het sturen van het leertraject. 

Deze aanvullende activiteiten worden deels online aangeboden (via een speciaal gecreëerde website 

en via Minerva), deels op Cd-rom. 
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Daarbij zijn de ‘open’ opdrachten via Minerva tot nu toe erg werkbaar gebleken, maar het gebruik 

van een Cd-rom voor de ‘gesloten’ oefeningen zorgt (met de steeds evoluerende 

besturingssystemen) vaak voor technische problemen. De reden hiervoor is dat deze Cd-rom 

uitsluiten via Neuron –een autonoom sturingsprogramma– kan werken, waardoor de aangeboden 

oefeningen enkel als een alleenstaand (en verouderd) pakket bestaan, wat de continuïteit voor de 

toekomst in het gedrang brengt. 

 

 

Titel Project Aankoop van een voting systeem 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Frederik Pille 

 

De implementatie van een 'voting’ systeem of Audience Respons Systeem in het kliniekauditorium 

van de faculteit Diergeneeskunde moet de interactiviteit van het onderwijs bevorderen. Via 

dergelijke systemen kan de docent een groepsdynamiek creëren door middel van interactieve 

stemming. Ten opzichte van een klassiek vraag-antwoord spel tussen docent en het auditorium (bv. 

'Wie denkt antwoord A: steek uw hand op, etc) heeft een dergelijk systeem immers het voordeel dat 

studenten elkaar niet beïnvloeden tijden het stemmen, terwijl ze naar aanleiding van de projectie 

van de resultaten van de stemming discreet doch onmiddellijk worden gewezen op een eventuele 

fout.  

 

Het voting systeem laat dus toe dat de studenten kunnen leren uit hun fouten. De resultaten van de 

stemming geven de docent tevens 'on site' inzicht in hoeverre de leerstof ‘aanslaat’ en wat wel en 

wat niet goed door de studenten werd begrepen. 

 

 

Titel Project Aankoop Breeding Betsy /artificiële koe 

Projectverantwoordelijke: Dr. Jan Govaere 

 

Deze artificiële koe (http://www.breednbetsy.com.au/gallery1.php) wordt aangekocht om de 

studenten van de tweede en derde master in de Diergeneeskunde vertrouwd te maken met het 

rectaal en echografisch onderzoek van het gynaecologisch apparaat van het rund. Het model geeft de 

mogelijkheid verschillende vaardigheden zoals artificiële inseminatie, drachtdiagnostiek en embryo 

transfer aan te leren op een diervriendelijke manier. Het model geeft de mogelijkheid om elke 

hierboven genoemde techniek stapsgewijs en duidelijk overzichtelijk en zichtbaar uit te leggen aan 

de studenten en geeft hun de mogelijkheid deze technieken in te oefenen.  

 

Als dusdanig is het een zeer gebruiksvriendelijk, diervriendelijk en nuttig instrument geworden in het 

onderwijs van de voortplanting bij de grote huisdieren.  

 

 

Titel Project Aankoop KOKEN rat voor aanleren orale gavage en bloedname bij de rat 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Katleen Hermans 

 

Jaarlijks volgen ongeveer 150 studenten de opleiding “basic course in laboratory animal science”, die 

door de wet vereist is vooraleer men met proefdieren mag werken. Een aantal van deze studenten 

(ca. 5 à 10 per jaar) volgt daarna de specialisatieopleiding “Master of Laboratory Animal Science”. In 

het kader van de onderwijsvisitatie van de “Master na master” opleiding in proefdierkunde werd een 

enquête uitgevoerd bij de alumni en de studenten van deze opleiding. Eerder werden ook al 

evaluaties van de “basic course in laboratory animal science” uitgevoerd. Uit deze bevragingen bleek 

dat de studenten een duidelijke nood hadden aan meer praktische oefeningen. In het kader van het 

zogenaamde “3V” concept in proefdierkunde (Vervanging, Vermindering en Verfijning van 

dierproeven) is het echter tegenaangewezen om het aantal gebruikte proefdieren, ook deze voor 
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opleiding, te doen stijgen. Daarom wordt tijdens de cursus zo veel mogelijk met zogenaamde 

“alternatieven” gewerkt, zoals huiden van dode dieren of beeldmateriaal. Anderzijds kunnen we de 

duidelijke vraag naar meer “hands on” werk niet ontkennen. Ook tijdens de opleiding van de 

studenten diergeneeskunde is er een vraag naar mogelijkheden om praktische vaardigheden te 

kunnen oefenen. Daarom is het doel op termijn de oprichting van een volwaardig “skills lab” binnen 

de faculteit diergeneeskunde. 

  

Deze projectaanvraag sluit hierbij aan en omhelst de aankoop van de “Koken” rat, een commercieel 

beschikbaar silicone alternatief voor een echte rat, dat in Japan ontwikkeld werd en in Nederland 

aangekocht kan worden. Deze rat kan gebruikt worden om bloedname en intraveneuze injecties op 

te oefenen (staartvene) evenals orale toediening met een gavagenaald, 2 technieken die 

routinematig in laboratoria die met knaagdieren werken, worden toegepast. Elke rat kan ongeveer 

300 maal gebruikt worden voor IV-injectie/bloedname, en er kunnen ook reservestaarten en 

reservebloed aangekocht worden. Hoewel deze rat een kunstmatig alternatief is, is het een erg goed 

alternatief model voor onervaren studenten om deze technieken ongelimiteerd te oefenen. Indien zij 

de techniek onder de knie hebben op de silicone-rat, kunnen zij dan in hun eigen werkomgeving 

vlotter oefenen op echte dieren, onder toezicht van een ervaren proefleider. 

 

 

Titel Project DBS-project Radiologie Kleine Huisdieren 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jimmy Saunders 

 

Het project “Database (DBS) Radiologie Kleine Huisdieren” heeft als doelstelling bij te dragen tot de 

praktijkgerichte competentie van de studenten diergeneeskunde en meer bepaald voor de studenten 

uit de optie gezelschapsdieren. De nadruk binnen dit project ligt volledig op het verzamelen en 

archiveren van de radiografieën van klinische gevallen die de studenten in de facultaire klinieken 

weinig of niet te zien krijgen. De evolutie van de kleine huisdierengeneeskunde binnen de faculteit, 

en ook binnen andere universitaire instellingen, heeft als gevolg dat de studenten voornamelijk 

tweedelijns of zelfs derdelijns gevallen zien, eerder dan de eerstelijns gevallen waarmee de 

meerderheid van de dierenartsen in de eigen dagelijkse praktijk geconfronteerd zal worden. Dit punt 

werd door de studenten zelf meerdere keren aangekaart. 

 

De Medische Beeldvorming is als dienstverlenende discipline voor haar patiëntaanbod afhankelijk 

van de aanvoer vanuit de klinieken. Tot nu toe werd het gebrek aan eerstelijns gevallen gedeeltelijk 

opgevangen door demonstraties of lezingen voor de start van de klinische activiteiten. Dit is echter 

een tijdelijke oplossing, die de studenten onvoldoende praktisch voorbereidt op de latere praktijk. 

Het doel van het DBS-project is om het gebrek aan basisgevallen definitief op te lossen door het 

aanbieden van een klinische database. Het materiaal voor deze database zal komen uit de archieven 

van conventionele radiografieën (waarvan nu reeds een deel gedigitaliseerd) en uit het PACS systeem 

(digitale beelden). Digitale radiografieën zullen dan ook genomen worden van gevallen die initieel 

enkel voor echografie werden doorgestuurd maar die voor de studenten interessant kunnen zijn.  

  

De database zal bereikbaar worden via een website waarin de beelden alfabetisch geordend zijn per 

systeem (ademhalingsstelsel, cardiovasculair stelsel, endocriene stelsel, musculoskeletale stelsel, 

zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel, urogenitaalstelsel). Hierna zullen de studenten dan eveneens een 

DVD ter beschikking krijgen.  

 

Het project behelst: 

1. het aanmaken van een programma met toegevoegde gevallen; 

2. het linken van dit programma met onze website waardoor het geheel toegankelijk wordt 

gemaakt voor alle studenten; 

3. het maken van een presentatie DVD.  
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In eerste instantie is dit project voorzien voor het vervolledigen van de opleiding radiologie in de 

diergeneeskunde. Dit sluit echter niet uit dat de database op termijn ter beschikking gesteld zou 

kunnen worden voor alle dierenartsen. Eenmaal de database immers opgesteld is, zou die op 

eenvoudige wijze aangevuld kunnen worden met nieuwe klinische gevallen.  

 

Realisaties  

 

� De foto’s van meer dan 200 klinische gevallen uit de archieven (conventionele radiografieën) 

werden al gedigitaliseerd.  

� Er werd een basisprogramma aangemaakt in File Maker Pro.  

� De vakgroep beschikt sinds kort over een nieuwe website (http://www.orsami.com/).  

 

Wat moet er gerealiseerd worden  

 

� De afwerking van het DBS File Maker programma.  

� Het verder selecteren van interessante gevallen uit het bestaande archief (ongeveer 10000 

patiënten).  

� Het invoegen van beelden en radiografische verslagen van oude gevallen (gedigitaliseerde 

conventionele beelden) in het programma.  

� Het selecteren en overzetten van digitale beelden en radiografische verslagen vanuit ons huidige 

kliniekprogramma naar het DBS programma.  

� Het maken van digitale radiografieën bij interessante gevallen/basisgevallen (ongeveer 150 

gevallen/jaar).  

 

 

Titel Project Opnamefaciliteiten in operatiekamer Kleine Huisdieren 

Projectverantwoordelijke: Dr. Bart Van Goethem 

 

Doel 

Het plaatsen van een videocamera in de operatiekamer die toelaat de ingreep op afstand toch in 

detail te kunnen volgen.  

 

Motivatie  

In de operatiekamer van de afdeling gezelschapsdieren worden patiënten geopereerd. Dit maakt 

deel uit van één van de kerntaken van een klinische vakgroep. Een tweede kerntaak, het onderwijs, 

sluit daar nauw bij aan. Om deze reden roteren de laatstejaarsstudenten op een dusdanige manier 

doorheen de verschillende disciplines dat ze ieder gedurende enkele weken per jaar aanwezig zijn in 

de operatiekamer. Hierbij is het de bedoeling dat studenten een assisterende taak hebben en dus 

effectief bij de ingreep worden betrokken. Door het grote aantal studenten (7 studenten per week 

op chirurgieafdeling in 2008) treden er echter beperkingen op.  

 

Per ingreep zullen 1 of twee studenten zich inwassen en dus actief participeren. De overige zijn 

aanwezig in de operatiekamer voor ondersteunende taken. Wanneer de chirurg deze studenten wil 

laten meekijken met de ingreep gaat dit ten koste van de patiënt. De chirurg legt de ingreep stil, doet 

een stap opzij en laat studenten over de patiënt heenleunend meekijken. Zowel door de langere 

operatieduur als door de bewegingen rondom de operatietafel stijgt de kans op postoperatieve 

wondinfectie. Hier moet de chirurg dus een afweging maken tussen het belang van de patiënt en de 

meerwaarde van het onderwijs. Dit conflict zou niet mogen bestaan.  
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Uitvoering  

Na een gedachtewisseling hieromtrent met de diverse betrokken chirurgische disciplines (heelkunde 

paard, orthopedie, neurochirurgie en weke delen chirurgie gezelschapsdieren) blijkt dit probleem in 

meer of mindere mate ook in andere vakgroepen voor te komen. Hoewel het probleem zich minder 

stelt bij paarden, gezien de grotere omvang, is er een duidelijke meerwaarde wat onderwijs betreft. 

  

Binnen de vakgroepen, betrokken bij de chirurgie van gezelschapsdieren (DI09 en DI11), werd 

besloten om in een eerste fase een aanvraag in te dienen voor financiële steun bij het uitrusten van 

één operatietafel. Deze tafel zal dan afhankelijk van de noodzaak ter beschikking worden gesteld aan 

de verschillende disciplines binnen beide vakgroepen.  

 

Om de op deze wijze uitgeruste operatietafel ook beschikbaar te maken voor de andere twee 

disciplines (orthopedie en neurochirurgie) is een aanpassing van de operatiekamer noodzakelijk. 

Hierbij dient een persdrukleiding voor deze operatietafel te worden voorzien. Dit kan door een 

eenvoudig koppelstuk te plaatsen en een leiding af te tappen van de naburige operatiekamer. 

 

Rekening houdend met de beperkte ruimte in de huidige operatiekamers van gezelschapsdieren en 

met de noodzakelijke verplaatsingen (aan- en afvoer van patiënten en omringend personeel) is de 

keuze voor een systeem dat aan het plafond wordt bevestigd vanzelfsprekend.  

 

Er is een voorstel uitgewerkt voor de aanschaf van een operatielamp met daarin een camera 

bevestigd. Deze camera laat toe om via een wandmodule in te zomen op het operatieveld. De 

beelden worden gestuurd naar digitale opnameapparatuur en naar een beeldscherm dat tegen de 

wand in de operatiekamer wordt bevestigd. Op die manier kunnen alle aanwezige studenten de 

operatie in detail volgen zonder dat dit de patiënt negatief zal beïnvloeden. In een latere fase kan het 

project ook worden uitgebreid door dit beeld te sturen naar bijkomende beeldschermen in 

bijvoorbeeld de consultatie- en vergaderruimte of kan worden gekozen voor een aansluiting via 

intranet Minerva. Op deze manier kunnen ook andere groepen, zonder noodzakelijk lijfelijk aanwezig 

te zijn studenten interessante ingrepen mee volgen. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen 
 

 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Een voorbereidende cursus wiskunde 

 

Vicky De Windt 

Kris Erauw 

 

Competenties en competentieprofielen 

 

Vicky De Windt 

Kris Erauw 

 

Een raamwerk voor het ontwikkelen en integreren van digitale video 

 

Vicky De Windt 

Kris Erauw 

 

Elektronische ondersteuning van stage en masterproefbegeleiding 

 

Vicky De Windt 

Kris Erauw 

 

 

Titel Project Een voorbereidende cursus wiskunde 

Projectverantwoordelijken: Vicky De Windt en Kris Erauw 

 

Via de url http://www.studerenaandefppw.ugent.be biedt de dienst onderwijsondersteuning sedert 

2003  een voorbereidende cursus wiskunde aan. Deze cursus is gegroeid uit de projecten van de 

vakgroep data-analyse en gericht op leerlingen uit het secundair onderwijs die een opleiding aan 

onze faculteit overwegen. In de beginjaren (1997) was dit een klassikale zomercursus, later 

evolueerde hij om praktische redenen naar een online cursus waarmee toekomstige studenten hun 

wiskundevoorkennis kunnen inschatten en eventueel bijwerken. De bestaande wiskunde-inhouden 

zijn echter heel summier, ze kunnen gemakkelijk dieper uitgewerkt worden (beter uitgewerkte 

inhouden, oefeningen, inbouwen van een instaptoets, voortgangstoetsen). Daarnaast ligt een 

uitbreiding met statistiekinhouden uit de bachelors voor de hand. Beide ingrepen moeten 

respectievelijk de voorbereidende waarde van de cursus versterken en mogelijkheden creëren om 

alternatieve trajecten uit te werken voor bijvoorbeeld werkstudenten en studenten in 

schakelprogramma's.  

 

De cursus heeft ook een heel ander potentieel, dat nu nauwelijks benut wordt. Uit analyses bleek dat 

van de studenten in eerste bachelor meer dan 30% zich in de aanloop naar een definitieve 

studiekeuze al registreerde voor de voorbereidende cursus wiskunde. Wanneer een student zo vroeg 

kan geïdentificeerd worden, opent dit perspectieven om het studiekeuzeproces van de instroom 

beter in kaart te brengen of zelfs om meer diversiteit in de studentenpopulatie te brengen. We 

deden dit door een intakevragenlijst bij de cursus te ontwikkelen. De vragenlijst peilt onder andere 

naar schoolachtergrond en sociale achtergrond, maar ook naar motivatie en interesses. Aansluitend 

voorzien we een vervolgvragenlijst die peilt naar waarom iemand een bepaalde studiekeuze maakte 

en eventueel een keuze voor een opleiding aan de FPPW uiteindelijk niet maakte. Dit laat toe om na 

te gaan of een voorbereidende cursus wiskunde een invloed kan hebben op de diversiteit van de 

instroom. Het is de bedoeling dat de vragenlijsten elk jaar opnieuw geëvalueerd en verfijnd worden 

en aansluiting vinden bij de activiteiten van de trajectbegeleiders en bij de gegevens die een student 

bij inschrijving aan de universiteit moet verstrekken. 

 

De cursus werd aanvankelijk als een aparte website aangeboden. Ondertussen is deze ingebed in een 

Dokeosgebaseerde leeromgeving (http://dokeos.fppw.be). Voor de verdere uitwerking van de cursus 

werden de volgende criteria werden vooropgesteld: 
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� de gebruikers moeten zich identificeren vooraleer ze de inhouden kunnen doorlopen; 

� het aangeboden leermateriaal moet op een eenvoudige manier en door meerdere ontwikkelaars 

tegelijk onderhouden kunnen worden; 

� de data die m.b.t. het gebruik van het leermateriaal verzameld worden, moeten vlot toegankelijk 

zijn en gemakkelijk combineerbaar met data uit eerder of later onderzoek; 

� het moet mogelijk zijn om snel koppelingen met andere tools uit te werken teneinde nieuwe 

ideeën uit te proberen. 

 

Naast Dokeos werd ook een wiki (DokuWiki, www.dokuwiki.org) geïnstalleerd als experimentele 

auteursomgeving. Op dit ogenblik wordt onderzocht hoe inhouden die in Dokeos getoond worden 

vanuit die wiki te onderhouden zijn zonder dat het materiaal telkens opnieuw in Dokeos moet 

geïmporteerd en daar in een leerpad geïntegreerd worden. Een wiki als auteursomgeving sluit aan bij 

het criterium 'eenvoudig en door meerdere ontwikkelaars onderhoudbaar'. Andere tools die we 

bestuderen i.f.v. het ontwikkelen van leerinhouden voor de Dokeos omgeving, zijn eXe 

(http://exelearning.org) en Adobe Presenter (http://www.adobe.com/products/presenter). Er wordt 

ook nagedacht over de haalbaarheid en de zin van een koppeling met 'social networking software'. 

Op dit ogenblik wordt daarvoor gekeken naar ELGG (www.elgg.org).  

 

 

Titel Project Competenties en competentieprofielen 

Projectverantwoordelijken: Vicky De Windt en Kris Erauw 

 

Competentiegericht opleiden is al lang niet meer uit het hoger onderwijs weg te denken. Aan de 

UGent ontwikkelde de afdeling Onderwijskwaliteitszorg een competentiemodel dat zes 

competentiegebieden beschrijft die onderling nauw samenhangen en een 'academische opleiding' 

moeten karakteriseren. Het voorziet een invulling van die gebieden met competenties en 

deelcompetenties waarbij elke (deel)competentie nog eens wordt uitgesplitst in een competentie op 

bachelor- en op masterniveau. Het model is een interpretatie van artikel 58 van het structuurdecreet 

en houdt rekening met de Dublindescriptoren en de ontwikkelingen m.b.t. een EQF/NQF. De Dienst 

Onderwijsondersteuning (DOO) van de FPPW vertaalde het UGent competentiemodel naar 

competentieprofielen voor de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. De aanpak 

van de DOO resulteerde in een theoretisch kader dat het uitschrijven van competenties en 

competentieprofielen moet ondersteunen en in een transparante en werkbare oplossing voor het 

onderbouwen en beschrijven van een curriculum. 

 

Uitgangspunt is dat een competentie potentieel gedrag is, gericht op een bepaald resultaat, puttend 

uit een bepaalde hoeveelheid kennis, vaardigheden en attitudes, binnen een bepaalde context, en 

gegeven een bepaald complexiteitsniveau. Het initiëren en begeleiden van het uitschrijven van 

competentieprofielen gebeurde in overleg met individuele actoren uit de opleiding en met de 

opleidingscommissies. Er werd vertrokken van een uitgebreide verkenning van de grondslagen van 

de betrokken opleidingen (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). De beschikbare 

eindtermen werden geanalyseerd en gestructureerd, er werd met een kleine groep docenten over de 

kern van de opleiding gediscussieerd. Daarnaast werden de teksten die aan de basis van de huidige 

programma's liggen nauwgezet doorgenomen. De hele oefening leidde voor elke opleiding tot een 

aantal concepten waarvan we veronderstellen dat ze aan de basis ervan liggen. De geïdentificeerde 

basisconcepten werden door de Dienst Onderwijsondersteuning uitgewerkt tot competenties. We 

zochten formuleringen waarbij (1) een competentie meer is dan een enkelvoudig leerresultaat; (2) de 

omschrijving multicontextueel kon gehanteerd worden; (3) er nog geen niveauaanduiding in 

opgenomen was; (4) er kon verondersteld worden dat de competentie in de opleiding aan bod komt 

en er geëvalueerd wordt; en (5) er altijd een relatie met theorie/praktijk/beleid in opgenomen is. De 

totaaloplossing ten slotte werd getoetst aan het UGent model. 
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De algemene opleidingscompetenties werden via de studiefiches met meer concrete 

eindcompetenties ingevuld. De betrokken opleidingscommissies en de Dienst 

Onderwijsondersteuning kwamen overeen om, na het invullen van de studiefiches, de initiële 

opleidingscompetenties aan een uitgebreide validering te onderwerpen. Deze validering is drieledig. 

Er zal bekeken worden in welke mate de voorgestelde opleidingscompetenties onderbouwd, of de 

invulling van de opleidingscompetenties met eindcompetenties duidelijk en consistent zijn, en hoe 

het initiële opleidingsprofiel zich verhoudt tot internationale profielen. Op basis van de validering kan 

de formulering van de voorliggende opleidingscompetenties bijgewerkt worden, kunnen 

opleidingscompetenties uitgesplitst worden of desgewenst geschrapt worden.  

 

Competenties moeten de 'lijm' worden die de consistentie van een opleidingsprogramma uitmaken. 

Competenties moeten kunnen dienen als onderbouw bij bijvoorbeeld volgtijdelijkheid of bij het 

beoordelen van de gelijkwaardigheid van cursussen en diploma's. Wanneer een opleiding meer 

competentiegericht beschreven wordt, zal automatisch ook de vraag komen naar 'tools' om 

competentiegericht te kunnen werken en om competenties te evalueren. Zo wordt er gedacht aan 

een leidraad rond 'reflectie' of aan templates en competentiematrices die bijvoorbeeld in een 

portfolio kunnen opgenomen worden. Voor het ontwikkelen van een instrumentarium om 

competenties te toetsen, bekijken we op welke manier samenwerking met het testpracticum 

mogelijk is en moeten zo mogelijk de inspanningen voor het ontwikkelen van een instrument als 

Casekit (http://users.ugent.be/~jvelghe/casekit/docs/casekit1.pdf) gehonoreerd worden. 

 

 

Titel Project Een raamwerk voor het ontwikkelen en integreren van digitale video 

Projectverantwoordelijken: Vicky De Windt en Kris Erauw 

 

Doorheen de eerdere projecten met het oog op het uitwerken van een 'blended leeromgeving' voor 

casusgebaseerd onderwijs werd aan onze faculteit, in samenwerking met DICT en met de dienst BGI, 

heel wat expertise opgebouwd betreffende het ontwerpen van digitale videofragmenten voor online 

leren. Werken met digitale video vraagt een grote inspanning, zowel op het vlak van infrastructuur 

(opnameapparatuur, software, digitale opslag, streaming mogelijkheden, ...) als op het vlak van 

ontwikkeling (opnametechnische vaardigheden, pedagogisch-didactische bagage, procedures en 

standaarden, vakinhoudelijke expertise, ...). Er dienen ook vragen beantwoord rond ethiek en 

privacy. 

 

Vanuit de Dienst Onderwijsondersteuning worden aan de FPPW vooral kleinschalige experimenten 

rond video opgezet. Zo werden onder andere een les statistiek en een uiteenzetting rond 'reflectie' in 

de SLO verfilmd. Op dit moment wordt gewerkt aan het realiseren van 'clips' die het 'studeren aan de 

fppw' in beeld moeten brengen. Deze en eerdere ervaringen moeten resulteren in een kader om het 

werken met online video te faciliteren en in enkele grotere realisaties die als 'showcase' kunnen 

dienen. Concreet wordt gemikt op het illustreren van de statistiekuitbreiding van de voorbereidende 

cursus wiskunde met videomateriaal uit de lessen, het herwerken van een selectie van cursussen op 

basis van digitale videofragmenten, en het opzetten van een Minerva-geïntegreerde 'pool' van 

videofragmenten. Het lijkt belangrijk hier niet te overhaasten en via overleg met medewerkers 

onderwijsinnovatie, DOWA en DICT de ontwikkelingen binnen de UGent en de mogelijkheden tot 

samenwerking te optimaliseren. 

 

 

Titel Project Elektronische ondersteuning van stage en masterproefbegeleiding 

Projectverantwoordelijken: Vicky De Windt en Kris Erauw 

 

Informatie m.b.t. de stage of de masterproef wordt via veel verschillende kanalen verspreid: via 

Minerva zowel als via de website van de FSA als via sites en documenten van begeleiders en 
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promotoren. Alleen al het vereenvoudigen en volledig digitaliseren van al deze processen is een stap 

vooruit. 

In 2008-2009 werd binnen de lerarenopleiding een online initieel administratief 

stageregistratiesysteem (STAR) op poten gezet (http://www.star.ugent.be). Dit registratiesysteem is 

gebaseerd op de registratie van stage-informatie door studenten. Studenten moeten hun stageplaats 

en -periode opgeven, de begeleiders op de werkplek toevoegen en de invulling van de stage-uren 

beschrijven. Het genereren en indienen van een stagecontract op basis van de elektronisch 

ingebrachte informatie dient als controle. Praktijkassistenten krijgen een overzicht van de stages die 

ze begeleiden en kunnen aanpassingen op de voet volgen. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden 

van STAR geleidelijk uitbreiden. Zo wordt voorzien in een koppeling met een 'kalender' waarmee 

stagebezoeken kunnen gepland en opgevolgd worden en in de integratie van een stagefiche 

waarmee studenten, mentoren en stageverantwoordelijken uit de opleiding een 'stagegeschiedenis' 

over meerdere jaren kunnen opvragen en opvolgen.  

 

Het is zeker niet de bedoeling dat het registratiesysteem tot de SLO beperkt blijft. Ook andere 

opleidingen toonden reeds interesse. De uitbreidingen eind 2009 zullen aangegrepen worden om 

met stageverantwoordelijken uit verschillende opleidingen te bekijken hoe het systeem naar de hele 

faculteit kan opengetrokken worden. Op langere termijn wordt gedacht aan de mogelijkheid om 

externe begeleiders toegang te geven tot het systeem en om koppelingen te voorzien met 

bijvoorbeeld de FSA en de juridische dienst. 

 

Het uitwerken van een kader voor de elektronische ondersteuning van stage- en masterproefbegelei-

ding is het logische vervolg op de inspanningen die de faculteit reeds deed om een digitaal portfolio 

te implementeren. De Dienst Onderwijsondersteuning startte in 2003 met een proefproject 'digitaal 

portfolio'. Op basis van de ervaringen daarmee werden later en in overleg met het ICTO 

portfoliofunctionaliteiten in Minerva ingebouwd. Op dit moment wordt een digitaal portfolio op 

verschillende manieren gebruikt; voor begeleiding van studenten in het postgraduaat 

Gedragstherapie en van 'leraren in opleiding' in de SLO, voor het bespreken van cases binnen het 

opleidingsonderdeel Gezondheidspsychologie, voor het bespreken van microlessen in de 

vakdidactiek psychologie. De begeleiding van stage en scriptie kan volledig aan het digitaal portfolio 

opgehangen worden. Er zal een protocol voor begeleiding via portfolio uitgewerkt worden dat 

gedocumenteerd is met uitgeschreven cases en met templates voor onderdelen zoals cv of swot-

analyse. Bij de uitwerking van een dergelijk protocol wordt onder andere gesteund op de Cd-rom 

'Elektronische begeleiding en ondersteuning van de Masterproef' die door de vakgroep 

Onderwijskunde in samenwerking met de OU Nederland werd samengesteld.  
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen 
 

 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Bruggen via ICT-ELO 

 

Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy 

 

Digitalisering Bacherlorlessen 

 

Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy 

 

Facultaire studiedag 

 

Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy 

 

Teleclassing 

 

Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy 

 

 

Titel Project Bruggen via ICT-ELO 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy  

 

ICT is een krachtig hulpmiddel bij het onderwijs. Voordelen van ICT-toepassingen zijn de 

onafhankelijkheid van tijd en plaats (zowel voor de docent als de student), de interactiviteit, de 

visualisatie- en simulatiemogelijkheden en de communicatiemogelijkheden. Belangrijk voor het 

bouwen van bruggen, zowel voor instromende bachelor- als masterstudenten, is de adaptiviteit naar 

vooropleiding. Het aanbieden van online cursusmateriaal en het creëren van computerondersteunde 

zelftoetsen met automatische feedback moet het voor sommige cursussen mogelijk maken dat 

studenten via zelfstudie op een niveau komen waarmee ze de verdere studies zonder al te veel 

problemen kunnen aanvatten. Een voorbeeld hiervan is ELESTAT (Electronic Learning Environment 

for STATistics), een webgebaseerde oefeningenomgeving binnen het vakgebied van de statistiek. 

Deze tool werd ontwikkeld met financiering afkomstig van OPL-projecten, en had als voornaamste 

bedoeling om de achterstand op vlak van statistische dataverwerking van buitenlandse studenten uit 

de Engelstalige masters van de FBW weg te werken zonder dat daar extra mankracht voor moest 

ingezet worden. Een gelijkaardige aanpak moet mogelijk zijn voor opleidingsonderdelen in het eerste 

bachelorjaar, waardoor de student de kans krijgt om voor het begin van het academiejaar zijn 

voorkennis wiskunde op het gewenste peil te brengen.  

 

Dergelijke aanpak kan een aanvulling vormen op de brugcursus wiskunde en op het monitoraat dat 

volgend academiejaar van start gaat. Voor instromende masterstudenten kan men o.a. courant 

gebruikte softwarepakketten (zoals MatLab) aanbieden, waardoor de studenten, grotendeels door 

zelfstudie, zichzelf kunnen voorbereiden op hun toekomstige studie. Het is de bedoeling dat op korte 

termijn uitgemaakt wordt waar deze toepassingen nuttig kunnen zijn en hoe deze kunnen 

aangemaakt en geïmplementeerd worden. 

 

Het is de bedoeling van dit project om een elektronisch leerplatform te ontwikkelen voor de 

brugcursus wiskunde van de opleiding bio-ingenieur waarbij: 

� op een overzichtelijke manier de vereiste voorkennis van wiskunde voor het met succes 

aanvangen van de Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen wordt aangeboden; 

� een interactieve oefeningenapplicatie ter beschikking wordt gesteld, die toelaat om de vereiste 

voorkennis van wiskunde op een gedegen manier in te oefenen en zelf te evalueren. 
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Titel Project Digitalisering Bacherlorlessen 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy  

 

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen hecht veel belang aan zelfwerkzaamheid en begeleide 

zelfstudie. Door de grote studentenaantallen per academisch personeelslid in de bacheloropleiding 

komen deze aspecten niet altijd voldoende aan bod en kunnen nieuwe werkvormen, die dikwijls zeer 

arbeidsintensief zijn, moeilijk in de praktijk gebracht worden. Ook hier kunnen ICT-toepassingen 

soelaas bieden, vanzelfsprekend steeds in combinatie met hoorcolleges, groepsopdrachten, taken en 

practica. 

 

Curios is het ideale instrument om studenten te “leren leren” door middel van activiteiten zoals 

zelftests (eventueel met feedback), pretests, posttests en proefexamens. De toepassing van deze tool 

is op dit moment nog weinig gekend. Het stimuleren van het gebruik kan er voor zorgen dat de 

studenten een extra steun krijgen om individueel een cursus te doorgronden en zich voor te bereiden 

op de examens. 

 

Digitaliseringsprojecten (zoals het in 2006 ontwikkelde AquaDIG) kunnen nuttig zijn. Zeker bij eerder 

beschrijvende cursussen kan de ontwikkeling van zoekbare databanken de studenten helpen bij het 

opsporen van (betrouwbare) informatie rond een specifiek onderwerp. 

 

Eén van de mogelijkheden om het onderwijs aan grote groepen te “personaliseren” is het aanbieden 

van de lessen onder digitale vorm. Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy heeft bij wijze van experiment reeds 

een aantal lessen van het vak “Wiskunde 2” opgenomen (gebruik makend van de infrastructuur van 

het Instituut voor Permanente Vorming). De student ziet op zijn scherm een beeld van het normale 

projectiescherm in de leszaal, met in een bovenhoek de lesgever. Een student kan dus op elk 

moment de les weer oproepen, onduidelijke passages herbekijken, gemiste lessen inhalen. Dit 

bevordert de zelfstudie, en verlaagt de druk op de lesgever. Het spreekt voor zich dat deze opnames 

de klassieke hoorcolleges niet vervangen, maar wel op een goede manier aanvullen. Uit een navraag 

bij studenten van de eerste bachelor blijkt dat ze dit een zeer goed initiatief vinden. 

 

Het is de bedoeling om eerst de wiskundevakken te finaliseren, maar ook om andere vakken hierbij 

te betrekken. 

 

 

Titel Project Facultaire studiedag 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy  

 

Ondanks het feit dat er heel wat informatie beschikbaar is inzake onderwijsinnovatie, is de 

doorstroming van deze informatie naar de werkvloer niet altijd voor de hand liggend. 

Docententrainingen zijn een goed initiatief, maar zijn meestal een eenmalig fenomeen binnen de 

loopbaan van een ZAP-lid. Elektronische nieuwsbrieven en andere literatuur verdwijnen dikwijls 

onder de toevloed van andere informatie. De resultaten van onderwijsinnovatieprojecten worden 

zelden breed verspreid binnen de facultaire gemeenschap.  

 

Het inrichten van studiedagen op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) zou hiervoor een 

oplossing kunnen bieden. Dergelijke studiedagen kunnen tweeledig opgebouwd worden. Enerzijds 

kan beroep gedaan worden op gastsprekers die de nodige expertise bezitten in onderwijsinnovatie. 

Deze kunnen via seminaries informatie aanbrengen, die in de praktijk toepasbaar is, en dus 

toegespitst is op de noden van het ingenieursgerichte onderwijs aan de FBW. Anderzijds bieden deze 

studiedagen de mogelijkheid om de expertise die binnen de faculteit opgebouwd is op vlak van 

onderwijsinnovatie (o.a. via onderwijsvernieuwingsprojecten binnen het onderwijsontwikkelings-
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plan) ruimer te verspreiden. Deelname aan deze studiedagen mag niet vrijblijvend zijn; al het 

personeel betrokken bij het onderwijs moet bij dit gebeuren betrokken worden. 

 

Daarom acht de commissie het nuttig om een aantal experten en ervaringsdeskundigen te zoeken die 

het onderwijzend personeel van de faculteit kunnen informeren over onderwijsinnovatie. Dit zal 

gebeuren via de organisatie van een studiedag, waarvoor de eerste contacten reeds gelegd werden. 

 

 

Titel Project Teleclassing 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy  

 

Een oplossing voor het probleem rond het aanbieden van vakken uit andere faculteiten 

(universiteiten) is het afstandsonderwijs. De technologische vooruitgang laat toe met beperkte 

middelen les te geven aan groepen die zich ruimtelijk niet op dezelfde plaats bevinden, inclusief de 

interactiviteit tussen lesgever en studenten die zeker bij onderwijs aan kleinere groepen een 

meerwaarde biedt. Als de nodige infrastructuur voorhanden is, blijft alleen de praktische regeling 

over. 

 

Om aan deze nood tegemoet te komen zal binnen de faculteit, campus Coupure, een lokaal ingericht 

worden met apparatuur die kan gebruikt worden voor het organiseren van afstandsonderwijs. Uit 

ervaring blijkt dat vakken waarvoor de studenten zich ver moeten verplaatsen, om die reden niet 

gekozen worden. Dit geldt op dit moment o.a. voor de vakken van Leuvense lesgevers. I.p.v. de 

lessen tweemaal in te richten, is het efficiënter om de lessen via teleclassing aan te bieden. Het doel 

hierbij is dat de lesgever vanuit één locatie een uiteenzetting kan geven voor één of meerdere 

verafgelegen klaslokalen, terwijl continu een directe interactie mogelijk is tussen de lesgever en de 

studenten, en onderling tussen de studenten in de verschillende leslokalen. Dit gegeven zal ook in de 

toekomst, onder invloed van de rationalisatiebeweging, een grotere rol gaan spelen. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen 
 

 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Verfijning en bijsturing van "Geïntegreerde farmaceutische kennis" 

als onderdeel van het vak stage 

Prof. dr. Hans Nelis 

 

 

Integratie van de practica 

 

Prof. dr. Hans Nelis 

 

 

Titel Project Verfijning en bijsturing van "Geïntegreerde farmaceutische kennis" als onderdeel 

van het vak stage 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Hans Nelis 

Medewerker: Sofie Timmers 

 
Geïntegreerde farmaceutische kennis (GFK) is één van de initiatieven die de faculteit genomen heeft 

op het vlak van integratie van farmaceutische kennis. Het doel van dit opleidingsonderdeel, dat 

geïmplementeerd werd in de tweede Master, is de studenten hun kennis, die ze in de diverse vakken 

verworven hebben, op een geïntegreerde manier te laten toepassen op reële casussen uit de 

farmaceutische beroepspraktijk. Bij de analyse van de casussen moeten de studenten bovendien ook 

op een kritische manier ontbrekende informatie opzoeken en vervolgens integreren met 

vakinhouden. 

 

In het academiejaar 2007-2008 werden voor het eerst alle onderdelen van “Geïntegreerde 

farmaceutische kennis” (synchrone en asynchrone online discussies over aangereikte casussen, 

individuele casusanalyse en stage-examen) officieel ingevoerd. Voor een degelijke uitwerking van 

“Geïntegreerde farmaceutische kennis” is het noodzakelijk dat het vak gedurende meerdere 

academiejaren nauwgezet gevolgd, verfijnd en bijgestuurd wordt. Aangezien GFK, een 

casusgebaseerd opleidingsonderdeel, gebruik maakt van waarheidsgetrouwe of reële 

patiëntcasussen, moeten er elk jaar nieuwe casussen worden opgesteld om up-to-date te blijven. In 

2008 werd er gewerkt aan een systeem om een handige databank op te stellen met casussen die zich 

tijdens de stage van de studenten hebben voorgedaan. Daarnaast werd er een databank opgesteld 

worden met de interessante situaties, problemen of vragen waarmee de stagiairs in de officina 

geconfronteerd werden.  

 

Voor de verdere optimalisatie van GFK werd er op het einde van het vak GFK een enquête 

afgenomen bij de studenten van tweede Master. Er werd gepeild naar de zwakke punten, de sterke 

punten maar ook naar de tijdsbesteding en de werklast van het opleidingsonderdeel GFK. Door 

verwerking van deze resultaten kon er een beter beeld gevormd worden van de punten, die voor 

verbetering vatbaar zijn. Een volgend luik van het takenpakket van de wetenschappelijk medewerker 

bestond uit de uitwerking van een systeem voor de evaluatie van de studenten, die het vak GFK 

gevolgd hebben. Op het einde van het eerste semester moeten de studenten, die in groepjes 

werken, per groepje hun geïntegreerde analyse van de patiëntcasus mondeling presenteren voor hun 

medestudenten. Na de presentaties worden er vragen gesteld, zowel door de medestudenten als 

door de begeleiders. Tijdens de online discussies van het tweede semester worden de studenten 

permanent geëvalueerd. De wetenschappelijk medewerker was medeverantwoordelijk voor het 

dagelijks bijhouden van deze discussies om de studenten op een correcte manier te evalueren. Er 

werd eveneens een feedbackforum ontwikkeld, waar de studenten vragen kunnen stellen van 

technische, organisatorische maar ook inhoudelijke aard, dat dagelijks werd opgevolgd door de 

begeleiders.  
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Voortzetting van het project 

Aan de hand van resultaten van de gebruikersenquêtes en onderzoek m.b.t. het opleidingsonderdeel 

GFK werd beslist om enerzijds de synchrone discussies te combineren met peer assessment en een 

mondelinge presentatie en anderzijds het feedbackforum verder uit te breiden.  

 

Tijdens het eerste semester discussiëren de studenten van de tweede master gedurende vijf 

integratieseminaries over een aangereikte patiëntcasus. Zij proberen een geïntegreerd beeld te 

krijgen door het stellen van vragen m.b.t. de diverse opleidingsonderdelen maar steeds vanuit het 

standpunt van de behandelde casus. Er werd beslist om deze synchrone discussies te laten leiden tot 

een mondelinge presentatie van de studenten voor hun medestudenten gecombineerd met peer 

assessment. De praktijkassistent zal de rubrics of evaluatie-instrumenten opstellen, die nodig zijn 

opdat de studenten elkaar behoorlijk kunnen beoordelen.  

 

Anderzijds zal tijdens het tweede semester het feedbackforum van GFK uitgebreid worden. De 

studenten van de tweede master, die in het tweede semester online in groepjes discussiëren over de 

aangereikte patiëntcasussen en gerelateerde farmaceutische problemen, hebben de mogelijkheid 

om technische, organisatorische maar ook inhoudelijke problemen te melden via het feedbackforum, 

dat georganiseerd wordt via de e-learning omgeving op Minerva. Deze manier van communicatie 

met de studenten, die tijdens het tweede semester op diverse plaatsen stage lopen, zal 

aangemoedigd worden om te vermijden dat de studenten tijdens deze periode te geïsoleerd geraken 

en om steeds sturing en begeleiding vanuit de universiteit te garanderen. 

 

 
Titel Project Integratie van de practica 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Hans Nelis 

Medewerker: Sofie Timmers 

 
Zoals voorzien in het facultair beleidsplan voor onderwijsinnovatie werd in 2008 gestart met de 

uitwerking van het concept voor een geïntegreerd practicum in de derde Bachelor. Het is de 

bedoeling het concept “kennisintegratie” uit te breiden naar de practica van de bachelorjaren. 

Tijdens dit geïntegreerd practicum zullen de studenten in groepjes de weg van een opgelegd 

geneesmiddel volgen, van grondstof tot afgewerkt farmaceutisch product. Het practicum zal 

afgesloten worden met een echte “Bachelorproef”. Er werd er een werkgroep opgericht rond 

onderwijsvernieuwing, die het hele ontwikkelingsproces van het geïntegreerd practicum zal 

opvolgen. In 2008 heeft deze werkgroep tweemaal vergaderd. Volgende punten werden vastgelegd: 

� het geïntegreerd practicum moet als afzonderlijk opleidingsonderdeel kunnen bestaan in de 

derde Bachelor; 

� het theoretisch vak “Probleem Gestuurd Farmaceutisch Onderricht” zal versmelten met het 

beoogde practicum, maar de onderwijstechniek van het probleemgestuurde onderwijs zal 

behouden blijven; 

� omwille van het geïntegreerde karakter is het belangrijk dat alle onderzoeksgroepen van de 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen hun medewerking verlenen; 

� de beoogde studiebelasting moet berekend worden om te zien of die kan ingepast worden in de 

huidige belasting van de studenten van de derde Bachelor; 

� de parallelle online cursus wordt via Minerva aangeboden en zal voornamelijk elektronische 

vraagstukken m.b.t. de verschillende opleidingsonderdelen omvatten. 

 

Voortzetting van het project 

De praktijkassistent zal instaan voor de ontwikkeling van een geïntegreerd practicum in de derde 

Bachelor. De werkgroep, waarvan de praktijkassistent deel uitmaakt, vergadert regelmatig om samen 

ideeën uit te werken en te evalueren. In het academiejaar 2009-2010 zullen de grote lijnen van het 

practicum uitgewerkt worden, alsook de ECTS-fiche. De verschillende opdrachten voor de studenten 
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zullen gedefinieerd worden. De elektronische cursus op Minerva, die als ondersteuning van het vak 

zal dienen, zal aangemaakt worden en van inhoud voorzien worden, met inbegrip van geïntegreerde 

vraagstukken. 
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Onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit Politieke en Sociale 

Wetenschappen 
 

 Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen  Projectverantwoordelijke 

Instroombeleid Prof. dr. Herwig Reynaert 

Prof. dr. Hendrik Vos 

 

Uitstroombeleid 

 

Prof. dr. Herwig Reynaert 

Prof. dr. Hendrik Vos 

 

 

Titel Project Instroombeleid 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Herwig Reynaert en Prof. dr. Hendrik Vos 

Medewerkers: Ernst Buyl, Alien Masson en Tom Oosterlinck 

 
De Faculteit wil gemotiveerde studenten aantrekken vanuit uiteenlopende sociale en culturele 

achtergronden. Ondanks zware inspanningen vanuit verschillende hoeken (Monitoraat, KCO, 

Opleidingscommissies,…) blijven de slaagcijfers voor de eerste bachelor laag. In het eerste jaar wordt 

de bacheloropleiding immers geconfronteerd met studenten met heel verschillende verwachtingen. 

Het is dus belangrijk om correcte informatie en realistische verwachtingen inzake de inhoud van de 

opleiding, werkdruk, moeilijkheidsgraad,… te verschaffen aan kandidaat-studenten.  

 

Dit project heeft tot doel een instrument te ontwikkelen om potentiële studenten correct te 

informeren over de invulling van de opleiding waardoor het studierendement verhoogt en de 

kwaliteit van de instroom gewaarborgd blijft, dit in lijn met de eerste doelstelling van de Faculteit 

Politieke en Sociale Wetenschappen (PSW). In het eerste jaar wordt de bacheloropleiding 

geconfronteerd met studenten met heel verschillende verwachtingen. Het Monitoraat ondersteunt 

reeds de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. Verwijzend naar het 

onderwijsontwikkelingsplan moet er op gewezen worden dat realistische verwachtingen 

bijvoorbeeld inzake inhoud van de opleiding, verwachting qua werkdruk, moeilijkheidsgraad,… 

determinerend zijn voor de studievoortgang. Dit vereist dat studenten tijdig beschikken over de 

juiste informatie in combinatie met een gefundeerd advies betreffende de opleidingen en de schakel- 

en voorbereidingsprogramma’s. 

 

Gerealiseerde acties 

Uitvalonderzoek 

Via een uitvalonderzoek bij studenten uit de 1ste bachelor proberen we een beter beeld te vormen 

van de redenen waarom studenten afhaken in de loop van, of na het academiejaar. Door een zicht te 

krijgen op doorslaggevende factoren, kunnen we een meer gerichte aanpak uitwerken naar 

studiekiezers toe, om zo in een nog betere informatieaanlevering te voorzien. 

 

Er gebeurde een grondige verkenningsfase om een dergelijk onderzoek op poten te zetten. Na het 

doornemen van wetenschappelijke literatuur werd het onderzoeksdesign voor de uitvalanalyse 

uitgewerkt. In de periode december-januari 2008 werd het eerste uitvalonderzoek uitgevoerd. 

Specifiek werden alle 1ste bachelor studenten (PSW) bevraagd die tijdens of na het academiejaar 

2007-2008 hadden afgehaakt. Via een elektronische en schriftelijke vragenlijst probeerden we in 3 

rondes zoveel mogelijk ‘afvallers’ te bereiken. Het onderzoek behaalde een respons van 57%. De 

verwerking van de gegevens is voorzien voor eind 2009. Reden hiervoor is dat heel wat gegevens van 

studenten gekoppeld moeten worden aan de vragenlijst die door het adviescentrum voor studenten 

(ACS) bij de inschrijving wordt afgenomen. De resultaten van deze vragenlijst zullen dan pas ter 
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beschikking zijn. De resultaten van het uitvalonderzoek zullen als input dienen om de oriëntatietest, 

ontwikkeld door het Monitoraat en gericht op studiekiezers (www.psw.ugent.be/studiekiezer), te 

actualiseren en te verfijnen. Op die manier hopen we nog meer concrete informatie en realistische 

verwachtingen aan onze potentiële studenten te kunnen meegeven. 

 

Diversiteit 

De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen vertrekt in al haar opleidingen van een brede, 

interculturele, kritische en actuele kijk op de maatschappij en sociale fenomenen. Vanuit die optiek 

staat zij dan ook open voor diversiteit en een gelijke kansen beleid. We wensen dan ook studenten 

aan te trekken vanuit diverse sociale en culturele achtergronden. Om deze groep beter te kunnen 

sensibiliseren en doelgerichter te kunnen informeren, willen we ook op dit vlak nieuwe initiatieven 

ontwikkelen. In mei en juni 2009 werden getuigenissen van studenten uit kansengroepen (o.a. 

topsporters, werkstudenten, studenten met en handicap, allochtone studenten…) verzameld. 

Contactgegevens van deze studenten worden hoofdzakelijk via het Monitoraat aangeleverd. Omdat 

deze mensen enerzijds het aanspreekpunt zijn voor studenten 1ste bachelor, en anderzijds de 

bijzondere statuten regelen, hebben zij een zicht op studenten uit kansengroepen, die hiertoe bereid 

zijn. De getuigenissen van deze studenten zullen later als insteek gebruikt worden om een brochure 

inzake diversiteit op te stellen.   

 
 
Titel Project Uitstroombeleid 

Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Herwig Reynaert en Prof. dr. Hendrik Vos 

Medewerkers: Ernst Buyl, Alien Masson en Tom Oosterlinck 

 

Via activerende onderwijsvormen in de volgende jaren wil de Faculteit kritische en creatieve 

afgestudeerden vormen, die op diverse terreinen van de arbeidsmarkt hun vaardigheden kunnen 

valoriseren en verder ontwikkelen. Een terugkerende kritiek bij de visitatierapporten was het 

ontbreken van een structurele band tussen de opleiding – alumni en het beroepenveld. 

 

De Faculteit deelt deze bezorgdheid en wil via dit project een instrument ontwikkelen om het 

beroepenveld en oud-studenten op structurele wijze te betrekken bij de opleiding en de interne 

kwaliteitszorg. Bij het definiëren van competenties en het vertalen ervan in het programma moeten 

immers zoveel mogelijk stemmen worden betrokken. Er moet een billijk evenwicht worden 

gevonden tussen het academische karakter van de opleiding enerzijds en het zo goed mogelijk 

voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt anderzijds. 

 

De wisselwerking tussen de oud-studenten, het beroepenveld en de docenten dient de nodige 

aandacht te krijgen. Daarom is er nood aan een interactief platform per opleiding voor reflectie. Het 

is de bedoeling om zodoende een kruisbestuiving te genereren tussen de verschillende actoren over 

bevindingen betreffende onderwijs. 

 

Gerealiseerde acties 

Alumnibevraging 

Waar komen onze afgestudeerden terecht? Beschikken ze over de juiste competenties? Welke 

curriculumwijzigingen (eventueel in het kader van de mogelijke stap naar een 3+2 structuur) moeten 

gebeuren? Via deze vragen wil de Faculteit de oud-studenten betrekken bij de opleiding en de 

interne kwaliteitszorg. Bij het definiëren van competenties en het vertalen ervan in het programma 

moeten immers zoveel mogelijk stemmen worden betrokken. 

 

Om een zicht te krijgen op deze vragen werd een alumnibevraging voor de afgestudeerden van 

academiejaar 2007-2008 georganiseerd. Dit is de eerste (en tot nu toe enige) lichting studenten die 

het BaMa-programma doorlopen hebben aan onze Faculteit. De verkenning en voorbereiding van dit 
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onderzoek gebeurde tijdens de maanden december-januari 2008-2009. Er werd in grote lijnen 

gebruik gemaakt van hetzelfde onderzoeksontwerp als bij het uitvalonderzoek, gezien de goede 

respons hierop. In de periode februari-maart 2009 liep de bevraging bij oud-studenten. Ook hier 

behaalden we een respons die schommelt rond de 50%, afhankelijk van de opleiding. De resultaten 

werden verwerkt en gerapporteerd in een onderzoeksrapport en zal volgend academiejaar input 

aanleveren voor de onderhandelingen inzake de 3+2 structuur. Vanuit deze doelstelling werd ook 

beslist om de alumnibevraging in het najaar te herhalen bij de nieuwe lichting afgestudeerden (2008-

2009), om zo rekening te kunnen houden met de meningen van een ruimere groep oud-studenten 

die het nieuwe programma in de Bachelor-Master structuur doorlopen hebben.  
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