
Een systematische en inclusieve werking rond startcompetenties 

START.HOGENT 

Nood aan een snelle afweging tussen de eigen en 
de vereiste startcompetenties 

Feedback op bestaande zelftests suboptimaal 

Gebruik van ondersteuningsaanbod suboptimaal 

DOEL 

De instromende studenten in een 
optimale startpositie brengen en de 
studiebegeleiding optimaliseren 

STUDENT 

TEAM ROND 
DE 

STUDENT 

ASSESSMENT 

STARTCOMPETENTIES 
FEEDBACK ONDERSTEUNING 

² 

Algemene startcompetenties 
 
- Studievaardigheden en studiehouding 
- Nederlandse taalvaardigheid (InstrumenTaal) 
 
 
Opleidingsspecifieke startcompetenties, bv.: 
 
- Wiskundetest voor studenten Lager Onderwijs 
- Extra spellingtest voor studenten Logo & Audio en 

Lager Onderwijs 

² 

STUDENT 

Geïndividualiseerde feedback 

ASSESSMENT 
STARTCOMPETENTIES FEEDBACK 

ONDERSTEUNINGS-
AANBOD 

GROEPSBEGELEIDING 
nauw aansluitend bij de opleiding 

DIGITALE TOOLS 
bv. InstrumenTaal zelfstudiepakket 

INDIVIDUELE BEGELEIDING 

STUDENT 

TEAM 

COMMUNICATIE OP MAAT 
VAN COMPETENTIES VAN 

GROEP STUDENTEN 

OVERZICHT AANBOD STUDENTEN 

TOOLS 

TIPS 

COMMUNICATIE OP MAAT 
VAN INDIVDUELE 
COMPETENTIES 

 
- Steeds meer studenten leggen de assessments af (bv. LASSI in 2010-2011, n=1353; 2011-

2012, n = 1653; 2012-2013, n = 2939) 
 
- Schommelingen i.f.v. implementatiemethode (ingepland vs. individueel) 

 
- Positieve waardering door studenten en teamleden 

 

 
- Gerichtere communicatie over het ondersteuningsaanbod 

 
- Nauwere afstemming op inhoud en timing van de opleidingen 

 
- Grotere bewustzijn bij studenten en teamleden over het belang van 

startcompetenties, maar het blijft een work-in-progress 
 

  BESCHRIJVING 

 
Vertrekken van een 

systematische 
inventarisatie van 

bestaande praktijken in de 
instelling  

&  
Actieve betrokkenheid van 

sleutelfiguren in de 
faculteiten 

Geïndividualiseerde 
feedback 

Goede data-registratie en 
data-ontsluiting 

Geïntegreerd 
ondersteunings-aanbod 

nauw laten aansluiten bij 
de inhouden en de timing 

van de opleidingen 

Gebruiks-vriendelijke 
interface en instrumenten 

Duurzaamheid: het projectmatige voorbij 

  OPZET 

  EERSTE TRENDS 

  KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

start.hogent.be 
startcompetenties@hogent.be 

 

Overzicht assessmentgegevens studenten 

² 

TEAM 
ROND DE 
STUDENT 



VERWEZENLIJKINGEN HOGENT 

AANMOEDIGINGSFONDS 2008-2013 

Diversiteitsbeleid betekent voor de 
Hogeschool Gent het (h)erkennen en 
aanvaarden van de unieke kwaliteiten 
en eigenschappen van alle studenten 
en personeelsleden en het bieden 
van mogelijkheden om die succesvol 
in te schakelen en te laten renderen.  

www.hogent.be 
boris.snauwaert@hogent.be 

 

AMF 
AMF 

Uitbouw 
afstandsonderwijs 
& werkplekleren 

Uitbouw onthaal- en 
ondersteuningsbeleid 

voor studenten met een 
functiebeperking  

START.HOGENT 

Uitbouw 
afstandsonderwijs 
& werkplekleren 

Uitbouw onthaal- en 
ondersteuningsbeleid 

voor studenten met een 
functiebeperking  

START.HOGENT 

Onderzoek 2008-2010 
AF/Studeren met een functiebeperking in het 
hoger onderwijs 

BOEK 
 

Laat me maar 
gewoon student zijn. 

(Af)Studeren met 
een functiebeperking 

 
Drieghe & Vernaeve, 

Garant 2012 
 

ONDERZOEKS-
RAPPORT 

AF/Studeren met een 
functiebeperking in 

het hoger onderwijs 
 
 

Drieghe & Vernaeve, 
HoGent  2010 

 

2-daags 
SYMPOSIUM 

Het kan. En dan? 
Studeren en 

afstuderen met een 
functiebeperking 

 
HoGent, 9-10 

december 2012 
 

Verankering referentiekader 
 
(Bv. criteria van noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid, verdedigbaarheid, 
competentiebewaking voor redelijke aanpassingen in OER) 

Ondersteuning a.h.v. concrete tools  
 
(methode van impactevaluatie, checklist toegankelijke documenten, 
vorming,  …) 

 
Uitbouw informatiekanalen  
en sensibilisering 

Systematisch en 
duurzaam 

ondersteunings-
aanbod i.k.v. 

studeren met een 
functiebeperking 

Verankering samenwerking met Cursief vzw  
 
(workshops, advies, (her)testing, aanvraagdossiers SOL & VAPH 
huisvesting, mobiliteit, …) 

² 
functiebeperking.hogent.be 

Uitgebreid aanbod 
van opleidingen in 
afstandsonderwijs 
en werkplekleren 

 
Positieve impact op 

de kwaliteit en de 
toegankelijkheid  

van het onderwijs 
en het leermateriaal 
voor alle studenten 

Ontwikkeling opleidingen in 
afstandsonderwijs 

DOEL 
 
Het hoger onderwijs 
toegankelijker maken 
voor mensen met een 
functiebeperking 
 

DOEL 
 
Het hoger onderwijs 
toegankelijk maken voor 
mensen die om diverse 
redenen niet kunnen 
deelnemen aan het 
contactonderwijs 

Manual  
Afstandsleren in de praktijk 
De Roo et al., HoGent 2011 

² 
CHAMILO 

Afstandsleren in de praktijk. Een leerpad 
voor lectoren die starten met 

afstandsonderwijs.  
 

Craeye et al., HoGent 2013 

Stuurgroep per opstartende opleiding 

Studiedag 
Afstandsleren in de praktijk 
HoGent, 22 december 2011 

Verdere ontwikkeling van het digitaal leerplatform 

Ondersteuning en professionalisering  
van het onderwijzend personeel 


