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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/

Afstemmingsgesprek

Dialoogcommissie

Feedback experten

Managementgesprek

validering beleidsplan

thematische
kwaliteitsbewaking beleidsplan

analyse 
nieuw beleidsplan

Dialoogcommissie

Feedback experten

PBA Sociale Readaptatiewetenschappen

1. Meer afstemmen, vooral binnen maar ook tussen 
opleidingsonderdelen 

2. Meer en bewuster inzetten op zelfregie en hybride 
leren: studenten ondersteunen om zelfstandiger en 
efficiënter te leren   

3. Duidelijk evaluatiebeleid uitwerken en consequent 
toepassen  

4. Onderzoekend vermogen: visie implementeren  en 
meer verankeren 

5. Internationalisering: visie expliciteren en 
verankeren 

6. Studentenparticipatie: evalueren, vergroten en 
verduurzamen 

7. Samenwerkingsverbanden werkveld en 
toegankelijkheid arbeidsmarkt vergroten

BELEIDSPERIODE 2021-2025

https://www.ucll.be/over-ucll/organisatie/kwaliteitszorg-over-ucll
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/


Leden dialoogcommissie Feedback dialoogcommissie

»

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 
uitgebreide en grondige analyse. Overkoepelend, geeft de dialoogcommissie aan dat 
de opleiding pro-actief op enkele algemene evoluties moet inspelen (krapte op de 
arbeidsmarkt, intersectorale samenwerking, uitval personeel). Studenten moeten 
voorbereid worden op een loopbaan waarin ze levenslang evolueren en work-life 
balance kunnen bewaken.
De leden van de dialoogcommissie geven aan dat de beleidsprioriteiten goed 
aansluiten bij de analyse en dat er een evenwicht is tussen de verschillende 
invalshoeken. Met oog op haalbaarheid en draagkracht van de medewerkers, raadt 
ze aan om binnen de prioriteiten een verdere selectie te maken (zeker binnen de 
eerste drie) en/of het aantal beleidsprioriteiten te beperken. 
Bij enkele beleidsprioriteiten werden specifieke aanbevelingen geformuleerd.

Afstemmen

• Expliciteer eenzelfde waarde- en visiekader: waarom doen we wat we doen? 

Zelfregie en hybride leren

• Expliciteer naar studenten wat verwacht wordt op vlak van zelfregie en 
denk na over welke didactische werkvormen de groei naar zelfregie kunnen 
realiseren.

• Neem in dit kader ook de voorbereiding van studenten op hybride hulpverlening 
mee en breng hen de reflex bij dat technologie ondersteunend kan zijn in hun 
ondersteuning naar de doelgroepen waarmee ze zullen werken. 

Onderzoekend vermogen

• Bekijk of studenten binnen de context van stage onderzoek kunnen uitvoeren, 
mits extra begeleiding op dit vlak en prikkel een onderzoekende houding en 
interesse voor onderzoek vanaf de eerste fase.

Samenwerkingsverbanden met het werkveld

• Bekijk ook de samenwerking met stagementoren en de doelgroep/
eindgebruikers zelf.

• Doe een beroep op werkveld/beleid om zelf bepaalde onderwerpen binnen de 
opleiding hands-on te brengen. 

• Geef studenten een actuele kijk mee op beleid, zodat ze ook een kritische stem 
naar beleid kunnen opnemen.

2020
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