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Aanleiding opstart 2122 code geel

• Instroom nieuwe studenten die nog geen band hadden 
kunnen opbouwen met de hogeschool en de opleiding.

• Opvang en doorstroom 2de en 3de jaars die het vorige 
academiejaar in moeilijke/onvoorspelbare en zeer 
stressvolle omstandigheden hebben moeten 
volbrengen.
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Hoe kunnen wij als opleiding deze studenten op weg 

helpen en verbinden met de opleiding?



Aanleiding evaluatie verloop 1920

• Ten gevolge van covid werden zeer veel (soms ad hoc) 
aanpassingen doorgevoerd

• stage-lesperiode

• rooster

• afstandsonderwijs via teams

• streamen

• assessmentvormen
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Vraag, hoe kunnen wij een vinger aan de pols 
houden? 

Hoe kunnen we weten of maatregelen en 
aanpassingen hun doel bereiken?



Online communities in Teams

➢Makkelijk toegankelijk kanaal waar studenten terecht 
kunnen bij een vraag/bezorgdheden die niet gebonden 
is aan een specifiek opleidingsonderdeel.

➢Verbinding met de opleiding (en met elkaar)

➢Signaalfunctie 

• Werkdruk

• Gevolgen aanpassingen ten gevolge van covid

• Mentaal welzijn

• …

➢Kanaal voor info- en oefensessies
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Start 2021

• Structuur binnen Teams bij aanvang academiejaar

➢Een team voor elk opleidingsonderdeel waarvoor de 
student is ingeschreven, gekoppeld aan de digtale
leeromgeving.

➢Communities

• een community voor elke trajectschijf

• aparte communities voor studenten ingeschreven in 
een vervolg- en het verkort traject.

• opvolging en coördinatie door vaste ankerpersonen
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2021 activiteiten communities

• Onthaal start academiejaar en zij-instromers start semester 2

• Contactmomenten-spreekuren door vaste ankerpersonen

➢ wekelijks bij aanvang semester 1 en semester 2

• Koffieklets

• Oefensessies

➢ digitaal toetsen

• Info-sessies

➢ curriculumwijziging

➢ verder studeren
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Community eerste jaar -195 leden
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Community tweede jaar – 159 leden
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Community derde jaar – 106 leden
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Community 
vervolgtrajecten – 24 leden
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Verkorte trajecten – 14 leden
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Meest bespoken thema’s

• Mentaal welzijn

• Werkdruk

• Praktische organisatie van de opleiding

• On campus lessen

• Examenrooster

• Doorverwijzing voornamelijk studentenbegeleiding, 
taalbegeleiding en trajectbegeleiding

• Ondersteuning bij het geven van feedback naar bvb. 
bepaalde opleidingsonderdelen
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Gebruik van chat-functie
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Evaluatie

• Signaalfunctie /spreekuren-babbelmomentjes

• eerste jaar, hoge drempel

• derde jaar, overgestapt op individuele contacten met het 
jaaranker

• Info-kanaal

• Verbinding
• meerwaarde voor moeilijk bereikbare groepen

• late instromers en zij-instromers

• verkorte- en vervolgtrajecten

• Zeer toegankelijk: 

• Komt tegemoet aan een nood

• studenten namen regelmatig initiatief om te vragen om een 
babbelmoment of spreekuur te plannen

15



2122

• Behouden communities als bijkomend platform

• Signaalfunctie

• Infokanaal

• Interessant voor opvang late instromers en zij-
instromers

• Mogelijkheden verder exploreren 

• Uitbreiden met spreekuren studenten 
opleidingsgebonden studentenoverleg
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