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het beleidsplan

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te garanderen, 
zet de opleiding voor de periode 2021-2025 in  

op volgende beleidsprioriteiten:

de informatie in deze fiche  wordt stapsgewijs aangevuld

meer informatie:

Achtergrondinformatie over kwaliteitszorg in UCLL 

Cijfers over de opleiding: 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/
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PBA Mondzorg

1. De opleiding Mondzorg is een inspirerende en 
kwaliteitsvolle leer-, werk- en leefomgeving voor haar 
studenten en docenten.  
Deze ambitie trachten we te realiseren door  i) de 
onderwijsleerresultaten (OLR) state-of-the-art te 
realiseren, ii) van ‘Het MMz DNA van Mondzorg’ ons 
handelsmerk te maken dat uitgedragen wordt aan 
werkveld en studenten, iii) hybride leren optimaal in te 
zetten iv) de OLR’s uit de CanMedsrol ‘Samenwerker’ te 
versterken met verschillende stakeholders; v) toetsing 
systematisch en duurzaam te implementeren, monitoren 
en verbeteren; en v) het stageconcept goed af te stemmen 
over de fasen heen met duidelijke opbouw  en vii) de 
dagelijkse werking van de opleiding het kwaliteitsvol 
onderwijs te laten ondersteunen.

2. De opleiding Mondzorg bouwt leer- en kennisnetwerken 
met partners en werkveld.  
We beogen een netwerk te creëren waarbij we kunnen 
leren van en met anderen door i) in te zetten op een 
sterke connectie met het werkveld, alumni en partners 
en ii) samen met de beroepsvereniging een zinvol 
navormingsaanbod aan te bieden.

3.  De opleiding stimuleert succes in studie- en loopbaan.  
We zetten in op het stimuleren van succes in studie- 
en loopbaan zowel binnen als buiten de muren van 
onze opleiding. We willen actief inzetten op i) het 
aanleren van competenties voor levenslang leren en 
op loopbaancompetentie; ii) de structurele participatie 
van studenten aan de werking van de opleiding; iii) het 
aanbieden van een goed ondersteuningsaanbod van 
studenten op vlak van inclusief- en taalontwikkelend 
onderwijs; iv) het doeltreffend rekruteren en (her)
oriënteren van studenten.

Beoordelingsrapport 
nvao

BELEIDSPERIODE 2021-2025

https://www.ucll.be/over-ucll/organisatie/kwaliteitszorg-over-ucll
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/
https://search.nvao.net/files/9939_25-05-2021_Bachelor_in_de_mondzorg_rapport.pdf
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Om de opleiding te inspireren en aan te zetten tot reflectie wordt een dialoogcommissie samengesteld 
met interne en externe peers. De dialoogcommissie geeft feedback op de analyse die de opleiding 
maakt ter voorbereiding van het beleidsplan.

De leden van de dialoogcommissie complimenteren de opleiding voor de analyse 
die ze maakte. Via de analyse toont de opleiding dat ze steeds wil verbeteren en 
hierbij goed zicht heeft op de elementen waarop ze moet focussen. De commissie 
ziet een duidelijke link tussen de verbeterpunten en de acties in het beleidsplan. 
De dialoogcommissie formuleert als extra aandachtspunt dat de positie van 
de mondhygiënist op de arbeidsmarkt momenteel moeilijk is omwille van het 
ontbreken van een RIZIV-nomenclatuur. Ze geeft de suggestie om  een doelstelling 
toe te voegen ter versterking van de positie van de mondhygiënist in de mond- 
en tandzorg. Ze raadt de opleiding daarbij aan het lobbywerk te verstevigen en 
zodoende het terugbetalingsdossier rond te krijgen.  
Per beleidsprioriteit werden enkele specifieke aanbevelingen geformuleerd.
 
Inspirerende leef-, werk- en leeromgeving 

• Bekijk of het zinvol is om een doelstelling toe te voegen rond het integreren 
van mondhygiënisten als lectoren in de opleiding. 

• Voeg, binnen de doelstelling rond interprofessioneel onderwijs (CanMedsrol 
‘de samenwerker’), ook acties toe om te werken aan een cultuurverandering 
rond interprofessioneel samenwerken tussen mondhygiënisten en tandartsen. 

• Besteed bij de herwerking van het stageconcept aandacht aan het aspect van 
feedback geven aan studenten. 

Leer- en kennisnetwerken 

• Betrek medewerkers van Research & Expertise bij het formuleren en uitvoeren 
van acties binnen deze prioriteit. 

• Besteed ook aandacht aan het toelichten van de vervolgtrajecten en 
toekomstmogelijkheden aan studenten. 

Succes in studie en loopbaan 

• Neem ook acties om de sociale cohesie tussen studenten van verschillende 
fases te versterken. 

• Bekijk of het nodig is om meer acties op te nemen rond de realisatie van 
inclusief onderwijs.
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