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Op 22 oktober 2021 heeft een visitatiecommissie, aangesteld door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie, de opleiding beoordeeld. Op basis van de verstrekte documenten en 

een toelichtend gesprek op 8 oktober 2021 met opleidingsverantwoordelijken, docenten, 

coaches, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld kwam de commissie tot een 

positief oordeel. 

 

Het panel stelde als grootste sterktes van de opleiding onder meer vast: 

• “De opleiding heeft op basis van gedegen onderzoek een onderwijsprogramma opgezet 

dat zich duidelijk op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur bevindt en dat zich -
zoals ze zelf beweert- qua aanpak onderscheidt van andere graduaatsopleidingen in het 

Internet of Things.” 

• “In het onderzoek tijdens het bezoek werd het de commissie duidelijk dat docenten en 

coaches oog hebben voor wat elke student nodig heeft en het onderwijs zo aanbieden 
dat studenten gemotiveerd raken om te leren. De opleiding biedt flexibiliteit: de 

leerdoelen liggen vast, maar de wijze waarop een student die aantoont kan variëren.” 

• “Studenten maken vanaf het begin kennis met de beroepspraktijk door authentieke 

praktijkopdrachten en werkplekleren. De opleiding toetst vooraf of een bedrijf de 

student voldoende leermogelijkheden kan bieden en zorgt voor professionalisering van 
de bedrijfsmentoren die de studenten bij het werkplekleren begeleiden.” 

• “Door deze intensieve contacten blijft de opleiding goed op de hoogte van actuele 

ontwikkelingen in het werkveld.” 

• “De opleiding heeft veel aandacht voor haar personeel: docenten zijn met zorg gekozen 
en worden enthousiast begeleid. Er zijn regelmatig overlegmomenten en docenten zijn 

goed op de hoogte van elkaars projecten.” 

 

De commissie gaf deze adviezen aan de opleiding: 
• “Zorg voor voldoende middelen en omkadering om de individuele begeleiding en 

coaching te kunnen bieden, ook als de groep studenten groter wordt; 

• Bied het programma ook aan voor werkstudenten en bereid dat voor door (a) de 

leerbehoeften van die groep goed te leren kennen, (b) rekening te houden met een 

grotere kans op studievertraging, en (c) de juiste toonzetting en benadering te vinden 
om deze volwassen groep aan te spreken en te begeleiden; 

• Neem gedetailleerde informatie over de beoordeling op in de ECTS-fiches, omdat deze, 

samen met het OER, de contractbasis is tussen opleiding en student.” 

 

De opleiding heeft op basis van deze adviezen volgende aspecten al versterkt:  

• Het toetsbeleid werd vertaald in een toetsprogramma dat werd samengesteld door het 

volledige opleidingsteam. Dit toetsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd en in de 

operationalisering transparanter gecommuniceerd naar de studenten.  
• Een traject aangepast op maat van de werkstudenten werd ontworpen en zal vanaf 

academiejaar 2023-2024 geïmplementeerd worden. 

 

De opleiding zal in de toekomst volgende aspecten nog versterken: 

• Vanaf academiejaar 2023-2024 wordt het traject voor werkenden geïmplementeerd. 

Studenten zullen een deelcertificaat van een bepaalde leerlijn of een diploma van de 

volledige opleiding kunnen behalen.  

• De informatie uit het toetsprogramma zal ook structureel in de ECTS-fiches worden 

opgenomen.  
• Het bewaken van een goede balans tussen de voorziene omkadering en de individuele 

begeleiding en coaching is een permanent aandachtspunt voor de opleiding. 


