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Communicatie-

vaardigheden in onze 

bacheloropleidingen:

Hapje Onderwijs 28 november 2013

FirW
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• Leerlijn rond rapporteren in de opleiding ir-wetenschappen

• Handleiding en website
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• Studentenbevraging

• Implementatie

• Discussie
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Doel: Leerlijn rapporteren
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• Structurele inbedding rapporteringsvaardigheden

in de vorm van een leerlijn

• Kwalitatief materiaal ter ondersteuning van de leerlijn

o handleiding met tips en richtlijnen

• Feedbackroosters

• Opleiding van docententeams

Leerlijn rapporteren
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• Gezocht naar opbouw in bachelor

o Eerste jaar, tweede jaar, derde jaar

o Bleek niet eenvoudig

• Expliciete keuze

o Geen apart OPO

o Specifieke aandacht in een reeks OPO’s

o systematisch met dezelfde criteria feedback geven
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Leerlijn rapporteren
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• Specifieke aandacht voor

o Refereren

o Tabellen en grafieken

o Grootheden

Leerlijn: implementatie
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• doorheen OPO’s in leerlijn “Probleem oplossen & 

ontwerpen” in de bach ingenieurswetenschappen

Bachelor

Eerste fase

P&O 1

P&O 2

Tweede 
fase

P&O 3

Derde fase
P&O per 

hoofdrichting
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Handleiding en website

Handleiding en website
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• Handleiding met basisprincipes, tips en goede en slechte 

voorbeelden – afgestemd op de feedbackroosters

o Webpagina “Rapporteren@FirW”: 

https://eng.kuleuven.be/onderwijs/rapporteren

o Webpagina “Reporting@Faculty of Engineering Science”: 

https://eng.kuleuven.be/english/education/reporting/
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Handleiding

9

Website
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Feedbackroosters

Feedbackroosters
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• Structuur

o Opdeling in inhoud en vorm

o Per onderdeel rubrieken met aandachtspunten

o Scores in vijf categorieën, met 0= zeer slecht, 1= 

slecht, 2= matig, 3= goed, 4= zeer goed

o Docenten bepalen aan welke punten aandacht wordt 

besteed
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Feedbackrooster schriftelijk rapporteren

Inhoud

Structuur en opbouw

Schrijftaal

• Schrijftaal

• Taalgebruik

Vormgeving en presentatie

• Structuur

• Tabellen, figuren en grafieken

• Symbolen, formules en vergelijkingen

• Referenties en omvang

Feedbackroosters

1

2

3

4
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Feedbackrooster mondeling rapporteren

Inhoud

• Structuur

• Vraag en antwoord

Verbale communicatie

• Stemgebruik

• Taalgebruik

Non-verbale communicatie 

• Houding

• Mediagebruik

• Timing

Feedbackroosters

1

2

3
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Feedbackroosters: implementatie

17

• Implementatie vlot verlopen

o Positieve geluiden: bruikbaarheid, consistentie, 

efficiëntie, volledigheid, gerichte feedback voor 

studenten,...

o aandachtspunten:

• Evenwicht inhoud en vorm

• Evenwicht tussen evaluatie en feedback

• Afstemming beoordelingsrooster masterproef

Studentenbevraging
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Studentenbevraging
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• Doel: standpunt studenten in kaart brengen

• Doelgroep: bachelorstudenten ingenieurswetenschappen

• Variabelen:

o Algemene gegevens en persoonsgegevens

o Gegevens op opleidingsniveau: BA ir. wet.

o Gegevens op OPO-niveau: Probleemoplossen & 

Ontwerpen (P&O)

Studentenbevraging
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• Respondenten: N=573, waarvan 413 volledige deelnames

o Responsgraad: 32,8%

o Geslacht: +/- 4/5 mannelijke studenten, slechts           

1/5 vrouwelijke studenten

o Fase: 

• 42%: eerste bachelor 

• 30%: tweede bachelor

• 28%: derde bachelor 42%

30%

28%

1e bachelor

2e bachelor

3e bachelor
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Studentenbevraging
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o 93%: rapporteren is belangrijke vaardigheid voor ir

o 74%: rapporteren is belangrijk deel van BA-ir

o 89%: rapporteren is belangrijk deel van P&O

Studentenbevraging

• Belangrijkste bevindingen:

3%

30%

52%

15%

9%

49%

36%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Akkoord

Eerder akkoord

Eerder niet akkoord

Niet akkoord

"Ik krijg voldoende begeleiding en ondersteuning bij 
het ontwikkelen van ... doorheen de 

bacheloropleiding."

Schriftelijk rapporteren

Mondeling rapporteren
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Studentenbevraging: feedback
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• Belangrijkste bevindingen:

o 69% zegt voldoende en waardevolle tussentijdse 

feedback te krijgen op schriftelijke verslagen

o 31% zegt voldoende en waardevolle feedback te 

krijgen op mondelinge presentaties

Implementatie en besluit
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Feedbackroosters: implementatie
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• Eerste fase: P&O 1 – 2 

o Schriftelijk: peer review (individueel) verslag, 

beoordeling tussentijds groepsverslag 

o Mondeling: beoordeling mondelinge presentatie            

(in groep)

• Tweede fase: P&O 3

o Mondeling: beoordeling mondelinge presentatie            

(in groep) door titularissen en ‘externe beoordelaars’

Feedbackroosters: implementatie
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• Derde fase: P&O 5 – 6 

o Dpt computerwetenschappen: 

• Schriftelijk: beoordeling tussentijds groepsverslag 

• Mondeling: beoordeling mondelinge presentatie (in groep)

o Dpt chemische technologie: 

• Schriftelijk: beoordeling schriftelijk individueel en groepsverslag 

• Mondeling: beoordeling mondelinge presentatie (in groep)

o Dpt elektrotechniek: 

• Mondeling: beoordeling mondelinge presentatie (in groep)
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Opleiding van docententeams
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• Bij huidige docententeams P&O: 

o gesprek met Onderwijsondersteuners

• Assistenten

o Standaard nu in assistentenvorming

o Zal ook meegenomen worden in de nieuwe aanpak van 

assistentenvorming (huidig PRIMA Ondewijsproject)

• Nieuwe docenten

o Standaard bij begin van carrière

Discussie


