DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN
SECRETARIAAT VAN DE ONDERWIJSRAAD

ONTWERPVERSLAG VERGADERING ONDERWIJSRAAD 10
DECEMBER 2019
AANWEZIG
Leden:
 Prof. Ilse De Bourdeaudhuij, directeur DOWA, voorzitter
 Prof. Mieke Van Herreweghe, vicerector
 Dhr. Mike Nachtegael, academisch beheerder
 De vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (ZAP):
 Prof. Kristoffel Demoen, onderwijsdirecteur faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 Prof. Mieke Adriaens, onderwijsdirecteur faculteit Wetenschappen
 Prof. Lieven Danneels, onderwijsdirecteur faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 Prof. Hennie De Schepper, onderwijsdirecteur faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 Prof. Ignace De Beelde, onderwijsdirecteur faculteit Economie en Bedrijfskunde
 Prof. Bernadette Van Ryssen, onderwijsdirecteur faculteit Diergeneeskunde
 Prof. Luc Tirry, onderwijsdirecteur faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 Prof. Serge Van Calenbergh, onderwijsdirecteur faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 De vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel (AAP):
 Mevr. Femke de Backere, vertegenwoordiger bètawetenschappen
 De vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel (ATP):
 Dhr. Jeroen Ongenae
 De vertegenwoordigers van de studenten:
 Dhr. Nathan Steyaert, vertegenwoordiger Gentse studentenraad
 Mevr. Emma Moerman, vertegenwoordiger Gentse studentenraad
 Mevr. Eline Vandewalle, vertegenwoordiger Raad Van Bestuur
 Dhr. Jeffrey De Rycke, vertegenwoordiger bètawetenschappen
 Mevr. Nuria Simoens, vertegenwoordiger bètawetenschappen
 Mevr. Selènè Spruytte, vertegenwoordiger bètawetenschappen
 Dhr. Maarten Buytaert, vertegenwoordiger gammawetenschappen
 Dhr. Jarne Ghijsels, vertegenwoordiger gammawetenschappen
 Dhr. Niels Clymans, vertegenwoordiger alfawetenschappen (plaatsvervanger)
Leden met raadgevende stem:
 Prof. Guido Van Huylenbroeck, directeur Internationalisering
 Mevr. Hilde Van Puyenbroeck, DOWA – afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg
 Mevr. Isabelle Lanszweert, DOWA – afdelingshoofd Studieadvies
 Dhr. Piet Ruyssinck, DOWA – afdelingshoofd Studentenadministratie en studieprogramma's
 Dhr. Frederik De Decker, DOWA – afdelingshoofd Internationalisering
 Mevr. Bieke Morlion, DOWA – expert
Secretaris:
 Mevr. Charlotte Cailliau, DOWA – expert
VERONTSCHULDIGD
Prof. Sabien Lust, onderwijsdirecteur faculteit Recht en Criminologie
Prof. Geert Van Hove, onderwijsdirecteur faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Prof. Patrick Vyncke, onderwijsdirecteur faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
ONTWERPVERSLAG VERGADERING ONDERWIJSRAAD

10 DECEMBER 2019

PAGINA: 1

Mevr. Lien Valcke, vertegenwoordiger AAP alfawetenschappen
Dhr. Christoph Portier, vertegenwoordiger AAP gammawetenschappen
Dhr. Erik Maes, regeringscommissaris
Mevr. Katrien De Bruyn, expert diversiteit en gender
Agendapunt 5. Onderwijskwaliteitszorg in eigen regie
De voorzitter licht toe dat de nota in bijlage de uitwerking is van wat er aan de vorige Onderwijsraad is gepresenteerd. In
deze nota is alle feedback opgenomen ook de opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens de feedbacksessies op 21
november. De eerste nota is de basisnota waarin het nieuwe kwaliteitszorgsysteem wordt toegelicht. De andere
documenten zijn bijlagen daarbij. Als het voorstel wordt goedgekeurd, dan zal de volgende stap zijn om de voorstellen uit
de nota te operationaliseren. Dat zal stap voor stap gebeuren. Voor de bespreking van de nota stelt de voorzitter voor om
te beginnen met de globale nota en daarna alle bijlagen door te nemen.
Bij de globale nota wordt vooral de bezorgdheid uitgedrukt bij het belang van de professionalisering van de opleidingen.
De vraag is wie daarvoor zal instaan en hoe dat georganiseerd zal worden. Kunnen de activo’s daarvoor bijvoorbeeld
ingeschakeld worden in de toekomst? De voorzitter reageert dat de situatie nu is dat er te weinig aanbod is voor
opleidingen. Het aanbod waarnaar verwezen wordt in de nota zal geleidelijk aan opgebouwd moeten worden op basis van
de opmerkingen in de monitors. De activo’s werken vanuit centraal aan het project activerend leren en hebben de ervaring
om ruimer opleidingen te ondersteunen. Bij de activo-antennes zal moeten gekeken worden of zij kunnen instaan voor
trainingen. Het zou het efficëntst zijn als de antennes één team zouden vormen elk met eigen expertises die afhankelijk
van de vragen van faculteiten kunnen ingezet worden. Dit wordt verder besproken bij de evaluatie van het activo-project
na twee jaar.
Het afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg voegt toe dat op dit moment wordt gekeken naar het aanbod dat op korte
termijn kan worden georganiseerd. Dat zullen workshops zijn rond opleidingsprogramma’s, rond curricula, rond toetsing
en rond de onderwijsthema’s van de UGent. Het principe zal train-the-trainer zijn. Er zijn geen verdere vragen bij de
algemene nota.
Vervolgens wordt er door de studentengeleding een vraag bij bijlage 5 geformuleerd. De studenten waarderen deze
bijlage en gaan ermee akkoord, maar zouden graag het voorbeeld op pagina 3 geschrapt zien. Om alle sturing te
vermijden treedt de CKO-medewerker beter niet op als moderator. In dezelfde bijlage is er ook opgenomen dat er vanuit
de Gentse Studentenraad een zevental student-coördinatoren zullen worden aangeduid die de focusgroepgesprekken
opvolgen. Er wordt voorgesteld dat de studenten zelf kijken hoe ze dit best organiseren per faculteit of per combinatie
van faculteiten zonder dat er vooraf aantallen bepaald worden. Dit wordt aangepast in de bijlage.
De volgende opmerking heeft betrekking op bijlage 7. In deze bijlage wordt er voorgesteld om het
Onderwijskwaliteitsbureau te verruimen met één extra AAP-lid en twee ATP-leden. Het OKB zal in de eigen regie 2.0 een
ondersteunende en coördinerende rol opnemen. Daarvoor zal er capaciteit nodig zijn. De Onderwijsraad gaat daarmee
akkoord en vindt ook, zoals in de bijlage wordt gespecifieerd, dat er in het OKB best experten zetelen vanuit de
verschillende geledingen en niet zozeer de vertegenwoordigers. Deze voorgestelde samenstelling is ondertussen ook aan
het OKB voorgelegd en in het addendum bij dit agendapunt worden de opmerkingen van het OKB weergegeven. Deze
zullen verwerkt worden in de nota. De studenten en het AAP zetelen overigens voor één jaar in het OKB, voor de andere
geledingen geldt vier jaar. Dit betekent niet dat studenten en leden van het AAP niet langer in het OKB kunnen zetelen, elk
jaar zal aan hen gevraagd worden of zij hun functie wensen/kunnen verlengen.
Tot slot wordt er bij bijlage 11 gevraagd om zo snel mogelijk de effectieve kalender te kunnen hebben. De voorzitter
antwoordt dat de kalender in de volgende vergadering van het OKB zal opgesteld worden. Opleidingen die al lang geen
visitatie of peerleerbezoek meer hebben gehad, zullen eerst in de kalender komen. Voor deze opleidingen zullen de
studentenreflectie en de externe blik vrij snel moeten opgestart worden. Er zal met deze opleidingen gekeken worden of
bijkomende ondersteuning nodig is.
Conclusie en opvolging:
De Onderwijsraad verleent unaniem positief advies over de Eigen Regie 2.0 mits de bovenstaande opmerkingen in de nota
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en de bijlagen worden verwerkt. De aangepaste beleidsnota Eigen Regie 2.0 zal samen met het advies van de Onderwijsraad
aan de Raad van Bestuur van 10 januari 2020 worden voorgelegd.
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