
Bevraging “Op weg naar het 
Zuiden” i.s.m. Kwaliteitszorg



Respons

Groep Aantal Percentage

LER - Lerarenopleiding 4 12,50%

M&T - Management & 
Technologie 4 12,50%

G&W - Gezondheid en Welzijn 24 75,00%

Afname: eind januari. 
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al 
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Wat ik in dit opleidingsonderdeel leer, is zinvol voor het functioneren 
in een Zuidcontext.  1 7 15 4

Wat ik in dit opleidingsonderdeel leer, bereidt me voldoende voor op 
het functioneren in een Zuidcontext. 4 12 10 1

De theoretische kaders die aangereikt werden tijdens de sessies heb 
ik als leerrijk ervaren.  2 11 14 0

De reflectieopdrachten bij de lessen heb ik als leerrijk ervaren.  7 12 7 1

Het opmaken van een landenfiche heb ik als leerrijk ervaren.  2 1 10 14

Wat ik in dit opleidingsonderdeel leer, zou sterker afgestemd moeten 
worden met de begeleider van mijn zuidstage.  1 4 12 10

Algemeen



Wat komt volgens jou voldoende gestimuleerd in dit opleidingsonderdeel? Wat zou nog sterker aan 
bod moeten komen?

Uitge
breid 

Beperk
t, maar 
voldoe
nde

Niet, en 
niet op 
zijn 
plaats

Best 
toeg
evoe
gd

Kaders rond ontwikkeling en mondiale rechtvaardigheid 5 18 1 2

Beeldvorming over het Zuiden in media 13 9 2 2

Inzicht in de sociale, economische, culturele, politieke, historische, demografische en technologische 
context van het ontvangende land/gemeenschap 12 10 1 3

Gewoonten en cultuur van het ontvangende land 4 15 0 7

Reflectieve vaardigheden 13 10 2 1

Ethische kaders en inzicht in altruïsme 5 11 5 4

Interculturele competenties 7 11 4 3

Cultuurshock, culturele verschillen, openheid en aanpassing 17 7 1 0

Logistieke voorbereiding: accommodatie, communicatie en transport 0 3 4 18

Gezondheid, veiligheid en zekerheid (vb. vaccinaties, verzekering, ...) 1 2 3 19

EHBO Wat komt volgens jou voldoende gestimuleerd in dit opleidingsonderdeel? 0 1 10 14

Veiligheid, omgaan met noodgevallen en risicomanagement 1 2 5 17

Praktische en administratieve organisatie 0 1 3 21

Verwachtingen en doelen van het programma worden besproken met Zuid-partner.  2 6 5 12

Mogelijke impact van stage op ontvangende partner en de gemeenschap wordt besproken.  4 9 4 8

Onderzoekende houding 2 16 4 3

Goede voorbeelden van voorgaande programma's in het Zuiden/in het partnerland 2 10 3 10

Kritische ingesteldheid t.a.v. mijn eigen handelen en standpunten 4 14 6 1



Wat sterker aan bod laten komen?

• “Onze opleiding verwees ivm praktische zaken over de buitenland ervaring naar 
dit gOPO terwijl de focus van dit gOPO helemaal niet ligt op de praktische 
uitwerking en regeling van de buitenlandse stage. De communicatie hieromtrent 
is jammer genoeg niet op elkaar afgestemd.”

• “Groepen meer indelen volgens bestemming (vb. Zuid-Amerika bij Zuid-Amerika, 
Afrika bij Afrika, ...) Door hier meer rekening mee te houden (en studenten niet 
zomaar random een groep te laten aanduiden in het begin van het jaar) kunnen 
de docenten veel doelgerichter te werk gaan en de lesinhoud meer aanpassen 
aan het land (streek/continent) van bestemming. Door specifieker te kunnen gaat 
zorgt dit weer voor een betere voorbereiding van de studenten. Doordat de 
groepen gemixt zaten was het praktisch bijna niet mogelijk voor de docenten om 
echt specifiek te werk te gaan, hoewel ze zeer hard hun best hebben gedaan om 
voor elke streek voorbeelden te verzamelen.”
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De theorie wordt voldoende concreet gemaakt met voorbeelden en oefeningen 
tijdens de sessies.  1 2 13 7

De onderwijsvorm (opdrachten en papers) zijn goed gekozen om de gestelde 
doelstellingen te bereiken. 1 5 14 3

De evaluatievorm (opdracht) is goed gekozen om de gestelde doelstellingen te 
bereiken.  2 4 14 3

Er zijn voldoende contacturen om de gestelde doelstellingen te bereiken.  0 1 15 7

De tijd die ik voor dit opleidingsonderdeel moet besteden aan opdrachten, taken 
en studeren staat in verhouding tot het aantal studiepunten.  4 5 12 2

Dit opleidingsonderdeel omvat voldoende studiepunten (3) om me voor te 
bereiden op een Zuidcontext. 1 3 14 5

Er wordt gewerkt met peersupport, coöperatief leren of samenwerkend leren.  0 5 16 2

De organisatie van de lessen, begeleiding en opdrachten verloopt vlot.  0 5 14 4

Er zou sterker via digitale leermiddelen kunnen gewerkt worden.  0 15 8 0

De lector biedt een sterke begeleidingsvorm. 0 3 15 5

0rganisatie en onderwijsvorm



• “De begeleiding van de docenten was zeer goed. Men was 
flexibel en hield rekening met ons als student zijnde dat we 
veel op ons bord kregen. De contacturen waren zinvol en 
leerrijk, alleen een vervelend uur (maar wegens praktische 
redenen verstaanbaar). De begeleiding was ook goed, 
omdat men antwoordde wanneer er vragen oprezen en 
men hield zoveel mogelijk rekening met elke individuele 
student. We hebben ontzettend veel voorbeelden gezien 
waardoor de theorie duidelijk werd, en de voorbeelden 
waren steeds zoveel mogelijk toegepast op de 
bestemmingen van de studenten.” 



• “De opleidingshoofden van de verschillende departementen 
zijn te weinig op de hoogte van de inhoud van het vak, 
waardoor studenten met allerlei vragen zitten. Hierdoor 
worden ze soms van het kastje naar de muur gestuurd en 
worden zij de speelbal van de gebrekkige 
communicatie.Zuidverantwoordelijken zouden de eerste les 
aanwezig moeten zijn, om kennis te maken, om het kader 
te kunnen bieden: voor welke vragen kunnen ze bij hen 
terecht, voor welke bij het vak.”


