
Chemie

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

•  Het niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur wordt zeker gehaald  
 met een degelijke theoretische basis en voldoende praktijkgerichtheid.
• De vier afstudeerrichtingen van de opleiding hebben voldoende diep- 
 gang en eigenheid.
• De opleiding zet duidelijk sterk in op het welbevinden van studenten,  
 aangezien deze zich comfortabel voelen in de opleiding.
• De commissie waardeert de inspanningen en de aandacht van de oplei- 
 ding voor de vervlechting van onderzoek en dienstverlening in het  
 onderwijs.

Aandachtspunten

Het systeem van getrapte kwaliteitsbewaking voorziet in een continu proces 
waarbij aandachtspunten worden geformuleerd. Zo werden ten tijde van de 
dialoogcommmissie in januari 2016 volgende aandachtspunten geïdentifi-
ceerd door de opleidingshoofden-studenten-werkveld.
• De belasting van lectoren monitoren en bewaken. 
• Voldoende aandacht besteden aan de ontwikkeling van generieke com- 
 petenties en de zichtbaarheid ervan vergroten.
• De vakinhouden in de eerste opleidingsfase voorzien van specifieke  
 praktische voorbeelden met oog op de keuze van de afstudeerrichting. 
• Garant staan voor voldoende feedback naar de studenten toe in functie  
 van een juiste keuze van de afstudeerrichting. 
Het werken aan de aandachtspunten is een continu proces binnen de opleiding.
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

Er is een grote betrokkenheid van lectoren in onderzoek en dienst-
verlening. De opleiding hecht veel belang van de vervlechting van 
onderwijs, onderzoek en dienstverlening.  

De commissie vindt de samenwerking met de expertisecel Lab4U een 
pluspunt, niet alleen op onderwijskundig vlak, maar het rendeert 
bovendien in de investeringsmogelijkheden voor de uitrusting van de 
labo’s.  

De commissie vindt de samenwerking met de beroepsverenigingen  
een positief gegeven.

De experten raden de opleiding aan om de visie op onderzoek en 
dienstverlening binnen het onderwijs nog scherper te formuleren 
en een ambitie hieromtrent uit te spreken. Een voorbeeld hiervan is 
de aanpak van het onderzoek en het projectwerk zoals momenteel 
gebeurt in de opleiding in Limburg.
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“De commissie vindt het positief 
dat onderzoeksprojecten samen met 

studenten worden uitgewerkt.”

“De commissie waardeert de
kwaliteit van de opleiding.”

Conclusies na grondige analyse door externe experten:

2015 2016 2017 2018 2019

Najaar 2015:
Interne analyse voor beleidsplan

Voorjaar 2016:
Dialoogcommissie en 
thematische kwaliteits-
bewaking VODO

Najaar 2016:
Finalisering beleidsplan

Najaar 2017:
Start thematische kwaliteits-
bewaking internationalisering

Voorjaar 2018:
Managementgesprek –
Opvolging beleidsprioriteiten



Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de opleiding in 
haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten: 
• Een curriculum met een sterke uitstraling met inbegrip van de ver-
 vlechting van onderwijs, onderzoek en dienstverlening: we werken aan  
 de hervorming van het curriculum met bijzondere aandacht voor het 
 studierendement, de werkbelasting van de studenten en de ontwikke-
 ling van generieke competenties. Door de regelmatige aftoetsing met het 
 werkveld en de deelname van lectoren aan onderzoek- en dienstver-
 leningsprojecten wordt de inhoudelijke relevantie gegarandeerd. 
 Daarnaast worden internationale trajecten (korte en landurige) en 
 ondernemingszin stimulerende initiatieven gefaciliteerd. 
• Een waarderende en gewaardeerde opleiding: het welbevinden en de  
 betrokkenheid van medewerkers en studenten staat centraal. Nieuwe 
 initiatieven ter bevordering van de samenwerking over de campussen 
 heen worden geïnitieerd en gestimuleerd.
• Een netwerkorganisatie waar duurzaam co-creëren, innoveren en 
 ondernemen centraal staat: de opleiding maakt deel uit van een netwerk  
 waarin alle partners vertegenwoordigd zijn: secundair onderwijs, 
 studenten, alumni, werkveld , belangengroepen en koepelorganisaties.  
 Daarnaast zetten we ook in op de samenwerking met andere opleidingen  
 bij de organisatie van projectwerk en opleidingsonderdelen.

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding Chemie verschillende vernieuwingen 
doorgevoerd. Dit is een continu proces.
• Uitwerken van een nieuw gemeenschappelijk curriculum met 
 aandacht voor zowel inhoudelijke, organisatorische als onder- 
 wijskundige aspecten gebruik makend van de mogelijkheden  
 die multicampusonderwijs biedt en beantwoordend aan het  
 profiel van een UCLL-student (bachelor proof). 
• Verder uitwerken van een internationaal programma voor in-  
 en uitgaande studenten. 
• Participatiegraad van studenten verhogen.  

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Conclusies na een grondige interne evaluatie Conclusies thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• De aanpak van de curriculumhervorming met aandacht voor de  
 fasering bij de ontwikkeling en de implementatie.
• De actieve participatie aan het Bachelorproof-project en de  
 getuigenis tijdens de instellingsreview. 
• De aanpak van nieuwe onderwijskundige thema’s.  
• De opleiding is in controle en realiseert mooie resultaten waarop  
 men terecht fier mag zijn. 

Aandachtspunten

• De verschillende onderwijskundige thema’s altijd kaderen  
 binnen het grote geheel van de missie en de visie van de hoge-
 school met aandacht voor het gekozen kwaliteitszorgsysteem  
 en de toetsing hierin ook mee te nemen.
• Campusoverschrijdende topics tijdig toelichten vanuit een  
 gezamenlijke visie.
• Doelstellingen en acties in het beleidsplan SMART formuleren  
 en de PDCA cyclus bewust doorlopen en zichtbaar maken naar  
 alle stakeholders. 
• Een duidelijke visie ontwikkelen over de meerwaarde en het  
 aanleren van softskills in een chemieopleiding.  

LEDEN

Michael Joris
Voorzitter

Nico De Baerdemaeker
Yontec, NDB Management

Koen Morrhey
Punch Powertrain

Kris Bosch 
Essenscia

Ward Mellebeek 
Student UCLL

Wannes Fransen 
Student UCLL

Thema:  Internationale competenties (ICOMs)

Het expertenpanel waardeert de ideeën die de opleiding heeft ten aanzien 
van internationalisering, maar mist voor een stuk een “mindset” met betrek-
king tot internationalisering. Er zijn heel wat initiatieven die ondernomen 
worden voor de verschillende internationale competenties, maar er zijn voor 
elk van de competenties nog tal van elementen waarop kan ingezet worden. 
Zo raadt het expertenpanel de opleiding aan om nog sterker in te zetten op 
de link tussen student, opleiding en bedrijf en op de integratie van de ver-
schillende initiatieven in het curriculum. 
Ook raadt het expertenpanel de opleiding aan om de lectoren te stimuleren 
met betrekking tot internationalisering. 
Daarom adviseert het expertenpanel om een opleidingsgebonden visie op 
internationalisering te ontwikkelen die door de lectoren wordt gedragen en 
afstraalt op de studenten die dan op hun beurt gemotiveerd en geïnspireerd 
worden.

De opleidingscommissie maakte een stand van zaken op van de 
opleiding op basis van missie, visie en strategische prioriteiten van 
UCLL, op basis van de NVAO kwaliteitskenmerken, het beleids-
plan van de opleiding, kerncijfers over de opleiding, en interne en 
externe ontwikkelingen. De opleiding toetste haar bevindingen af 
in een gesprek met externe partners en het managementgesprek 
tussen de opleiding en de verantwoordelijken voor de groep 
Management en Technologie.

“Omwille van het internationale karakter van de chemische 

bedrijven ontwikkelen studenten tijdens hun stage interna-

tionale competenties in een boeiende en realistische context.”



Informatie   
Meer cijfers over de opleiding: 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/

Meer achtergrondinformatie over kwaliteitszorg in UCLL: 
https://www.ucll.be/over-ucll/organisatie/kwaliteitszorg-over-ucll

De opleiding behoudt de huidige beleidsprioriteiten met bijzondere aandacht voor het smart formuleren van doelstellingen en indicatoren.

Bij de beleidsprioriteit “Een curriculum met een sterke uitstraling” worden de volgende doelen opgenomen:

     • Uitschrijven van een opleidingsgebonden visie op internationalisering.
     • Stimuleren van lectoren met betrekking tot internationalisering.
     • Integreren van de verschillende initiatieven rond internationalisering in het curriculum.
     • Expliciet inzetten op het verbinden van de onderwijskundige thema’s (curriculumimplementatie, toetsplan, bedrijfsbezoeken, gastcolleges,…).

Aanpassingen aan het beleidsplan


