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De commissie evalueert de aanwezige kwaliteitscultuur in de opleiding. Ze gaat na hoe de opleiding haar beleid op 
systematische wijze monitort, daar waar nodig bijstuurt en stelselmatig aan kwaliteitsontwikkeling doet.
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KWALITEITSCRITERIA 

1. De opleiding heeft een uitgeschreven en/of uitgebeelde visie, die door het team wordt gedragen.
2. De opleiding heeft een strategisch plan waarin de strategische en operationele doelen richting geven aan de toekomst 

van de opleiding.
3. De opleiding beschouwt haar belanghebbenden als uitgangspunt bij haar beleid.
4. De opleiding monitort haar strategisch beleid op systematische wijze en stuurt bij waar nodig.
5. De opleiding monitort haar dagelijks beleid op systematische wijze en stuurt bij waar nodig.

STERKE PUNTEN 

• De opleiding beschikt over een geëngageerd team dat enthousiast projecten opstart en uitwerkt.  

• De opleiding zet in op het werkveld als partner.  

• De opleiding is sterk in het borgen van haar dagelijkse praktisch-organisatorische en inhoudelijke werking.  

VERPLICHTE WERKPUNTEN

• De opleiding dient haar missie en visie af te stemmen op het specifieke domein van de opleiding. Dit laat toe om de 
speerpunten van het strategisch plan nadrukkelijk op het voorplan te brengen en prioriteiten te stellen bij de implementatie 
hiervan. 

• De opleiding moet haar contacten met belanghebbenden meer formaliseren en hen explicieter betrekken bij o.a. het 
formuleren van de opleidingsvisie.  

SUGGESTIES 

• De commissie adviseert de opleiding om de nieuwe overlegstructuren en de daaraan gekoppelde informatiedoorstroming 
te evalueren en gepast bij te sturen. 

• De commissie adviseert om de studentenparticipatie in de opleiding nog verder te versterken.  

EEN ANALYSE DIE LEIDT TOT EEN ACTIEPLAN MET CONTINUE OPVOLGING

Net zoals alle opleidingen van de AP Hogeschool maakt de opleiding  een jaarlijkse stand van zaken op 
en formuleert ze naar aanleiding van de resultaten van de AP opleidingsevaluatie verbeteracties in haar jaaractieplan. De 
realisatie van deze verbeteracties wordt opgevolgd door de AP Hogeschool via een BeleidsOpvolgingsSysteem. De effectiviteit 
en kwaliteit van de bijsturingen wordt tevens geëvalueerd bij de volgende ronde van dit evaluatiethema.


