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Waarom PACT#samenblendedwerkt?

• Coronapandemie -> crisis
• Studenten en docenten deden hard hun best
• Nood aan ondersteuning en duidelijke afspraken

• Studenten: nood aan uniformiteit 
• Docenten: wat mogen we verwachten? 

• Zoektocht



PACT#samenblendendwerkt = Resultaat van 
cocreatie
• Projectteam

• Kwaliteit coördinator 
• Opleidingshoofd
• 2 teamleader (vertegenwoordigers van docenten)
• 2 onderwijsondersteuners (coördinator en opdrachthouder 

onderwijsontwikkeling en digitaal leren)
• Stakeholders

• Studenten, docenten, SCC ,…
• Modus operandi

• MS Teams: input verzameld -> analyseren, synthetiseren, filteren, 
organiseren,… > verifiëren bij stakeholders -> sensibiliseren en dissemineren 



Input verzamelen: bronnen

• Studentenbevragingen
• AHS-breed (doceer- en begeleidingsgedrag + olod- bevraging) 
• Opleiding (one2onestudent- SCC)
• Studentenvertegenwoordigers: studentenraad 

• Docenten
• Focus groep
• One2one (believers vs non-believers)

• Kwaliteitszorgcoördinator: overzicht



Nieuwsbrief

Video

Podcasts

Informatiepagina:
Templates +
good practices en
voorbeelden

stuvers

vak

Teamdag in januari 2021

Informatiepagina:
ppt slide +
templates
good practices en 
voorbeelden +
(technische) 
stappenplan

Professionalisering 
initiatieven

Sensibilisering en disseminatie

StudentenDocenten



PACT#samenblendenwerkt: 
structuur
• 4 onderwerpen
• Luik voor docenten en voor studenten

• What’s in it for me?
• Elk topic heeft een 2e laag
• Tips & tricks
• Duidelijke afspraken
• Aanbevelingen 





We would like to hear from you!

• Rond welke thema’s hebben jullie opleiding(en) afspraken gemaakt?
• Welke thema’s worden belangrijk post corona?
• Hoe houden we het PACT#samenblendenwerkt levendig én relevant 

post corona?

Thank you for sharing!
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Via de studentennieuwsbrief maken studenten vlak kennis met het pact via een laagdrempelig 
filmpje waarin enkele docenten en studenten de hoofdrol spelen



https://studentarteveldehsbe.sharepoint.com/sites/ENWBMG/SitePag
es/Pact--SamenBlendenWerkt.aspx

https://studentarteveldehsbe.sharepoint.com/sites/ENWBMG/SitePages/Pact--SamenBlendenWerkt.aspx
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