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Algemene informatie
Naam opleidingsonderdeel:

Projectwerking

Code opleidingsonderdeel:

G1-3577

Opleidingsonderdeel :

G

Docenten:

Monique Kellens

Semester:

2

Aantal studiepunten/lestijden :

40 lt.

Niveau opleidingsonderdeel:

HBO onderwijs

Onderwijstaal:

Nederlands

Korte omschrijving
Binnen de opleiding HBO Boekhouden organiseert het centrum een module
projectwerk. 50% daarvan wordt in afstandsonderwijs aangeboden. Ze doen dit in
samenwerking met CVO Kempen.
De kennis, het inzicht en de technieken die de cursist in alle voorgaande cursussen
heeft verworven, worden praktisch toegepast in een totaalproject, bestaande uit een
casestudy van een zelf gekozen onderwerp en een voorstelling met vragenronde
van het eindwerk. Deze voorstelling waarbij de cursist aantoont dat hij het gekozen
onderwerp beheerst heeft plaats in aanwezigheid van een jury bestaande uit
collega’s-docenten en externe juryleden, uit het bedrijfsleven.
De opvolging en begeleiding van het afstandsgedeelte gebeurt met behulp van een
digitaal portfolio in Smartschool.

Werkwijze
Het eerste semester werd gebruikt voor ontwikkeling . Na een literatuurstudie
werden gelijkaardige projecten bekeken. Vervolgens werden de randvoorwaarden
in orde gebracht. De docenten kregen ook een opleiding over de portfoliomodule in
Smartschool.
Daarna werden er voor de opleiding competenties opgelijst gebaseerd op het
leerplan.
In het tweede semester ging het project van start en werd het portfolio in gebruik
genomen. De cursisten kregen een opdracht en een handleiding onder meer over
hoe ze met het portfolio moesten werken
Voor het uitwisselen van documenten, gegevens, etc. tussen de samenwerkende
centra startte men een Google projectsite op.
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Evaluatie
• Het portfoliosysteem is erg intensief qua tijdsbesteding, zowel voor de docent als
voor de cursist. Het heeft zeker een meerwaarde, maar de vraag is of die
meerwaarde groot genoeg is
• Het succes van het e-portfolio is sterk afhankelijk van de docent die de
begeleiding doet
• De portfoliomodule in Smartschool laat niet toe om er een showcase-portfolio van
te maken. Cursisten kunnen het dus niet gebruiken bij sollicitaties of voor verdere
studies
• Er werd een enquête afgenomen bij de cursisten, de resultaten worden nog
verwerkt
• Na de evaluatie wordt bekeken of men het e-portfolio verder zal gebruiken, maar
het zal al zeker moeten aangepast worden
• De samenwerking met de partners verliep goed. Het feit dat er een
overkoepelende projectmedewerker werd aangesteld zal hier zeker toe
bijgedragen hebben.

Andere opmerkingen
• Het centrum heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor aanvullende middelen.
• Het centrum bezorgt een kopie van het eindrapport aan de stuurgroep
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