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Woord vooraf

Het hoger onderwijs is één van de sectoren waarin verandering de enige con-
stante is. De voorbije tien jaar vonden er veel structurele veranderingen plaats 
zoals de vorming van associaties, de inkanteling van opleidingen van de hoge-
scholen naar de universiteiten, fusies tussen hogescholen et cetera. Gelijktij-
dig met deze structurele veranderingen verandert ook de manier waarop naar 
onderwijs wordt gekeken. Het zwart-witdenken over het belang van onderzoek 
versus onderwijs lijkt voorbij. Investeringen in onderwijs en onderwijsontwik-
keling worden relevant beschouwd als kernopdracht, niet enkel aan hogescho-
len, eveneens aan universiteiten. 
Het heeft er alle schijn van dat het lesgeven zelf aan die turbulentie ontsnapt, 
maar niets is minder waar. Het vormgeven van een adequate leeromgeving 
maakt ook het voorwerp uit van voortdurende innovatie. Dit alles heeft impli-
caties voor de wijze waarop de onderwijstaak van docenten kan worden onder-
steund. De wijze waarop onderwijsprofessionalisering gebeurt, dient deze 
ontwikkelingen ook te volgen – meer nog, ze moet deze voor zijn. Om dit te 
realiseren zijn vormingsinitiatieven voor docenten en lectoren van wezenlijk 
belang, als voedingsbodem voor innovatie in hoger onderwijs. 

In 2004 richtte de Universiteit Antwerpen het Expertisecentrum Hoger Onder-
wijs (ECHO) op. De opdracht van het centrum is tweeledig: enerzijds activiteiten 
voor onderwijsprofessionalisering op touw zetten, anderzijds onderwijskundig 
onderzoek verrichten ter ondersteuning van deze onderwijsprofessionalise-
ringsopdracht. De activiteiten zijn onderzoeksgebaseerd, en richten zich op 
ontwikkeling van de onderwijscompetenties van de docenten, aansluitend bij 
de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. 
Niet in het minst neemt het ECHO ook deel aan interne en externe netwerken. Zo 
was een initiatief op de viering van vijf jaar ECHO de aanleiding om het Lerend 
Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO2) boven de doopvont te houden. 

Dit boek verschijnt naar aanleiding van de tiende verjaardag van het ECHO. 
De voorbije vijf jaar zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. De werking van 
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het ECHO en de opzet van de docentenopleiding werd extern gereviewd. Het 
positieve resultaat is dat de Universiteit Antwerpen zich als eerste Vlaamse 
universiteit heeft aangesloten bij de regeling ‘Basiskwalificatie Onderwijs’ 
(BKO) zoals opgesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten (VSNU), die voorziet in een wederzijdse kwaliteitserkenning 
van docentenopleidingen.

Inhoudelijk betekent dit dat de focus van de docentenopleiding zich richt op 
vijf resultaatgebieden: onderwijsontwikkeling, toetsing van studenten, onder-
wijsuitvoering, evaluatie van onderwijs, en participatie in de ruimere onder-
wijsorganisatie. Deze terreinen vormen meteen ook de ruggengraat van dit 
boek. In verschillende hoofdstukken komen deze vijf gebieden aan bod, zowel 
vanuit een theoretische als een praktische invalshoek. De meer theoretische 
hoofdstukken werden aangeleverd door (voormalige) ECHO-medewerkers. De 
meer praktische hoofdstukken zijn uitgewerkt en geschreven door een aantal 
deelnemers van de docentenopleiding. Het gaat hierbij om een bewerking van 
het portfolio als eindopdracht. Deze hoofdstukken laten toe om inzicht te krij-
gen in hoe collega’s in het praktijkveld in hun onderwijstaak aan de slag gaan 
met wat ECHO hen aanbiedt. Ik ben de auteurs van de praktijkhoofdstukken 
erkentelijk dat we van hun input mogen gebruik maken om de praktijkdimen-
sie van dit boek authentiek te maken. 

Nagenoeg alle auteurs zijn werkzaam in het universitair onderwijs, maar de 
aangereikte inzichten en voorbeelden zijn zonder meer toepasbaar in alle vor-
men van hoger onderwijs en inspirerend voor de andere onderwijsniveaus. 

In de inleiding schetsen Hanno van Keulen, Ann Stes en Peter Van Petegem 
waarom onderwijsprofessionalisering een voedingsbodem kan zijn voor innove-
rend hoger onderwijs en onderstrepen ze het belang van onderwijscompetenties. 

Deel 1 ‘Onderwijsontwikkeling en toetsing’ bestaat uit drie hoofdstukken. 
In het eerste hoofdstuk licht Christel Verdurmen het concept competentiege-
richt onderwijzen toe. De kenmerken van een competentiegerichte onderwijs-
leeromgeving worden beschreven en vergeleken met een meer traditionele 
leeromgeving. Tevens worden handvatten aangereikt voor de ontwikkeling van 
een competentiegerichte onderwijsleeromgeving, zowel op het niveau van de 
opleiding als van het opleidingsonderdeel. 
Daarna beschrijft Sara Van Waes het competentiegericht toetsen en wordt dit 
vergeleken met traditioneel toetsen. Tevens worden kenmerken beschreven 
die van belang zijn bij het ontwikkelen en optimaliseren van competentiege-
richte toetsen en wordt ingegaan op de implicaties van een dergelijke aanpak 
voor opleidingen en de opleidingsonderdelen. Ten slotte worden kwaliteitsei-
sen besproken bij het werken met competentiegerichte toetsing. 
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In hoofdstuk 3 wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Jonas Lefevere, 
Sara Van Waes, Christel Verdurmen en Ann Stes beschrijven hoe er gewerkt 
wordt met een congruentietabel en peer assessment in het onderwijs in een 
casus uit de politieke wetenschappen. 

Deel 2 ‘Onderwijsuitvoering en evaluatie van onderwijs’ bestaat uit vier hoofd-
stukken. Telkens wordt vanuit een andere invalshoek of aanpak naar onder-
wijsevaluatie gekeken. 
In hoofdstuk 4 beschrijft Jelle Geyskens hoe zelfreflectie gebruikt kan worden 
als een manier om het onderwijs te evalueren en te verbeteren. De reflectiecy-
clus van Korthagen wordt voorgesteld en leidt tot een stappenplan om gestruc-
tureerd, diepgaand en kwaliteitsvol te reflecteren. 
In hoofdstuk 5 beschrijft eveneens Jelle Geyskens peerobservatie als een 
tweede methodiek om het (eigen) onderwijs te evalueren en te verbeteren. Er 
wordt een procedure voor peerobservatie toegelicht met concrete stappen voor 
de praktische uitvoering ervan.
In hoofdstuk 6 behandelt Pieter Spooren de rol van studentenevaluaties voor 
het evalueren en verbeteren van het onderwijs. Het delicate karakter van der-
gelijke evaluaties wordt erkend, maar tevens wordt aangegeven waarom onder-
wijsevaluaties door studenten zinvol zijn. Nadien gaat het hoofdstuk in op het 
gebruik van vragenlijsten en van groepsgesprekken als methodieken voor 
onderwijsevaluatie.
In hoofdstuk 7 maken Ilja Van Damme en Ann Stes de vertaalslag van deze 
inzichten naar de praktijk. Er wordt getoond hoe met zelfreflectie, peerob-
servatie en studentenevaluaties wordt omgegaan bij het opleidingsonderdeel 
‘Urban History’. 

Deel 3 handelt over de ‘Participatie in de onderwijsorganisatie’. 
In dit deel wordt dus de omslag gemaakt van het functioneren van de docent 
voor haar of zijn eigen onderwijs naar het opleidingsniveau. De participatie in de 
onderwijsorganisatie kan dan ook verschillende vormen aannemen, van ad-hoc-
betrokkenheid tot systematisch participeren in een onderwijs- of opleidingscom-
missie. Er komen in dit deel drie casussen aan bod waarin docenten toelichten 
hoe ze bijgedragen hebben aan de kwaliteit van de onderwijsorganisatie. 
Inge Brouns en Jelle Geyskens beschrijven in hoofdstuk 8 het proces en de 
resultaten van een analyse van het toetsbeleid van de opleiding diergenees-
kunde. Aan de hand van een congruentietabel wordt nagegaan in welke mate 
competenties, werkvormen en toetsing op elkaar afgestemd zijn. Tevens wor-
den aanbevelingen geformuleerd voor wie zelf aan de slag wil gaan met het 
analyseren van het toetsbeleid.
In hoofdstuk 9 beschrijven Erik Fransen en Sara Van Waes een casus waarin 
masterproeven aan een externe benchmark worden onderworpen, vanuit het 
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departement biomedische wetenschappen. Op deze manier toetst de opleiding 
of de manier van beoordelen van deze eindwerken overeenkomt met deze van 
gelijkaardige opleidingen. In de bijdrage wordt ingegaan op het proces en de 
resultaten van deze externe benchmarking en ook hier worden een aantal aan-
bevelingen geformuleerd. 
In hoofdstuk 10 beschrijven Sabine Van Miert en Christel Verdurmen hoe 
schriftelijke taalcompetenties opleidingsbreed worden beoordeeld in een 
casus binnen de farmaceutische wetenschappen. Er wordt een scorewijzer uit-
gewerkt die kan ingezet worden bij de beoordeling van het wetenschappelijk 
taalgebruik van studenten bij schriftelijke opdrachten. 

Het kader van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is richtinggevend voor 
de opbouw van dit boek, maar tegelijkertijd komen de verschillende soorten 
activiteiten aan bod waarmee een docent in aanraking komt bij het opnemen 
van zijn verantwoordelijkheid als lesgever. Onderwijs is een dynamisch gege-
ven met als gevolg dat werken aan kwaliteitsvol onderwijs een permanente 
opdracht is. En een boeiende opdracht daarenboven. 

Zoals reeds aangestipt zijn de voorbije vijf jaar voor ECHO niet onopgemerkt 
voorbijgegaan, met als belangrijke stap de internationale erkenning vanuit de 
BKO-regeling. Daardoor heeft ECHO zich niet enkel op vlak van onderzoek 
maar ook op vlak van de professionalisering internationaal geprofileerd. 
De uitdrukkelijke steun van de academische overheid bij de dubbele opdracht 
van ECHO – onderwijsprofessionalisering en -onderzoek – en de vele positieve 
feedback die we mogen ontvangen van de deelnemers aan de activiteiten zijn 
een hart onder de riem voor de dagdagelijkse werking van het ECHO. Ik wil 
op deze plaats ook de ECHO-medewerkers van de voorbije vijf jaar bedanken, 
met name Jelle Geyskens, Ann Stes, Sara Van Waes en Christel Verdurmen. 
Dit team is de driving force van ECHO met wie het plezierig samenwerken is 
en die me doen uitkijken naar de komende vijf jaar.

Ik hoop dat de lezer bij het doornemen van dit boek gestimuleerd wordt om 
kritisch te reflecteren over de eigen onderwijspraktijk. De aangereikte con-
cepten en praktijkvoorbeelden zijn niet bedoeld om klakkeloos gekopieerd te 
worden. Maar we hopen dat er inspiratie kan gevonden worden in dit boek om 
verder te timmeren aan innovatief hoger onderwijs.

Ik wil de lezer daarbij veel succes en plezier toewensen.

Peter Van Petegem
Voorzitter Expertisecentrum Hoger Onderwijs
Universiteit Antwerpen
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Inleiding: onderwijs-
professionalisering 
als voedingsbodem 
voor innoverend 
hoger onderwijs

Hanno van Keulen, Ann Stes, Peter Van Petegem

1. OnderwijsprOfessiOnalisering: lust Of last?

Wie aan een universiteit werkt, heeft eigenlijk twee banen: onderzoek doen en 
onderwijs geven. Welke van die twee het belangrijkst is, blijkt heel duidelijk uit 
twee woorden die wel eens gebruikt worden om de gevraagde inspanning te 
kwantificeren: men heeft een ‘onderzoekstaak’ en een ‘onderwijslast’. Onder-
wijs is een last, onderwijs staat een carrière als onderzoeker in de weg.

Toch is onderwijs het bestaansrecht van de universiteit. We doen onderzoek 
om onze kennis vooruit te brengen, maar stoten daarbij op grenzen. We wil-
len studenten confronteren met die grenzen en hun leren zelf onderzoek uit 
te voeren, in de hoop dat zij op die manier de bestaande grenzen later zullen 
kunnen overschrijden. Om dat doel te bereiken, moet het onderwijs kwaliteit 
hebben. Of ze het nu als een last of als een lust zien, docenten zullen zich moe-
ten inspannen om hun onderwijs op een professionele manier vorm te geven. 
Hoe ver docenten daarin willen gaan, is afhankelijk van de waardering die zij 
oogsten voor de inspanning en voor de resultaten die zij boeken.
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Dit inleidende hoofdstuk beschrijft vooreerst welke manieren en motieven er 
zijn om (professionalisering van) innoverend onderwijs te waarderen. Vervol-
gens geeft het aan vanuit welke optiek de verdere hoofdstukken in dit boek 
gelezen moeten worden.

2. systemen Om (prOfessiOnalisering van) Onderwijs  
te waarderen

In wat volgt nemen we aan dat de docent een zekere spanning ervaart tussen 
de eisen die aan hem1 gesteld worden vanuit het onderzoek en de eisen gesteld 
vanuit het onderwijs. We concentreren ons in de eerste plaats op de univer-
siteiten, waar het de normale en gewenste situatie is om zowel onderzoek te 
doen als onderwijs te verzorgen.

2.1 Onderzoek en onderwijs scheiden

Onderzoek met onderwijs combineren is ook aan de universiteiten niet overal 
en altijd het geval. Het is denkbaar de genoemde spanning op te lossen door 
onderzoeken en onderwijzen van elkaar te scheiden: door onderzoek te laten 
doen door voltijds onderzoekers en onderwijs te laten verzorgen door voltijds 
docenten. Die uitersten bestaan aan sommige universiteiten. Vaak is dat een 
niet-structurele oplossing om fluctuaties in studentenaantallen en/of onder-
zoeksbudget op te vangen. Soms is de niet-optimale verhouding tussen onder-
zoek en onderwijs ook van structurele aard. Docenten hebben dan bijvoor-
beeld zoveel tweede- en/of derdegeldstroomonderzoek of andere activiteiten 
(zoals patiëntenzorg in het geval van artsen) dat het ontwikkelen en verzorgen 
van onderwijs een bijzaak is geworden. Men geeft dan, al dan niet met enthou-
siasme, een keer per jaar les in een verder tamelijk onbekend curriculum. Aan 
de andere kant treffen we ook opleidingen die veel meer studenten trekken 
dan er middelen beschikbaar zijn om docenten onderzoek te laten doen. Ook 
dat kan nadelig zijn voor de vorming van studenten tot onderzoekers.

2.2 alleen onderzoek waarderen

Een andere ‘oplossing’ voor de spanning die een docent ervaart tussen eisen 
vanuit zijn onderzoekstaak enerzijds en eisen vanuit zijn onderwijstaak ander-
zijds, hangt samen met het traditionele verschil in waardering tussen onder-

1. Doorheen het boek wordt naar de docent of student verwezen met ‘hij’ en ‘hem’, hoewel 
natuurlijk zowel mannelijke als vrouwelijke docenten en studenten worden bedoeld.


