
Banaba Eerstelijnszorg

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

•  Hoge kwaliteit van de opleiding.
•  Opgetogen studenten over de gevolgde opleiding.
•  Grote betrokkenheid van het werkveld via o.a. gastlectoren,  
 stages, … 

Aandachtspunten

• Kwaliteitsvolle stages aanbieden op banaba-niveau, m.a.w.  
 verdiepend en verbredend ten aanzien van de initiële bachelor.
• Het eindniveau van bachelorproef duidelijker positioneren  
 tussen initiële bachelor en master.
• Extra investeren in een bredere bekendheid van banaba-opleiding.
• Ondersteuning van gastlectoren.

De banaba’s van de groep Gezondheid & Welzijn schreven samen 
een zelfreflectie, waarin elke banaba aan bod kwam. Het gesprek 
met de dialoogcommissie was ook voor alle banaba’s samen. 
Dit leidde tot verschillende beleidsplannen..
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

Het is sterk dat er expliciete aandacht is aan het aanleren van we-
tenschappelijke onderzoeksmethoden. Op die manier ontwikkelen 
studenten een onderzoekende en nieuwsgierige houding. 

De experten waarderen dat dienstverlening geïntegreerd is in de 
opleiding. 

De expertengroep (h)erkende de meervoudige dwarsverbanden met 
het werkveld. 

Ook is het positief dat er gastlectoren met onderzoeksmatige en 
praktijkexpertise worden geselecteerd. 

FICHE KWALITEITSZORG
Laatste update: mei 2019

“Het is positief dat de opleidingen Evidence 

Based Practice als uitgangspunt nemen.”

“De experten zijn onder de indruk van 

de hoge kwaliteit van de banaba-

opleidingen binnen Gezondheid & Welzijn.”

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



Conclusies na een grondige interne evaluatie Conclusies thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• Intensieve samenwerking met het werkveld.
• Expertise inzake interdisciplinair leren en werken: de opleiding  
 speelt via specifieke werkvormen  succesvol in op de diversiteit  
 bij de instromende studenten. 
• Heldere en transparante evaluatiecriteria.

Aandachtspunten

• Evaluatiecriteria voor de stage en project verfijnen.
• Case management en change management meer uit de verf  
 laten komen, met aandacht voor het niveauverschil tussen  
 bachelor en master.
• Een voldoende grote instroom realiseren.
• Evenwicht tussen gezondheid en welzijn bewaken.

Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de 
opleiding in haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten:
• De opleiding realiseert de DLRs in onderwijs en toetsing voor  
 een heterogene studentengroep: via interdisciplinair onder- 
 wijs aangeboden voor eigen en (gast)lectoren uit het werkveld  
 en onderzoek, met ondersteuning voor lectoren. 
• De opleiding positioneert zich als een hefboom in het veran- 
 derende zorglandschap: via het vormgeven van de opleiding in  
 samenspraak met de werkveld, via gerichte onderwijsaanpak  
 en via alumni. 
• Er is een specifieke communicatie voor en over de banaba: via  
 gerichte communicatie wordt gewerkt aan de bekendheid van  
 de opleiding.
• De opleiding is financieel leefbaar: via een voldoende grote in- 
 en doorstroom van studenten en een doordachte onderwijs-
 aanpak.

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen door-
gevoerd. Dit is een continu proces.
• De evaluatiecriteria voor de stage en het project zijn gedetail-
 leerd uitgeschreven, met oog voor het niveau van opleiding.
• De opleiding is opgesplitst in twee postgraduaten en een 
 module praktijk zodat ook studenten die werk en studeren  
 combineren aangetrokken worden. 
• Over de opleiding is gecommuniceerd via verschillende kanalen,  
 zoals een specifieke flyer, informatie in de nieuwsbrief van 
 G&W, …
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Thema:  Internationale competenties (ICOMs)

Het expertenpanel waardeert de inspanningen die de opleiding 
reeds onderneemt. Het expertenpanel suggereert evenwel om de 
inspanningen te maximaliseren door bvb. in te zetten op sociale 
media of studenten in contact te brengen met internationale 
studenten via een opdracht.

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  
Gezondheid en Welzijn.

“Om de open blik van studenten te stimuleren, 
maakt men ook gebruik van de diversiteit 

van de studentengroep.”

Een analyse die leidt tot een beleidsplan



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

Er werden geen nieuwe beleidsprioriteiten geformuleerd. Ook op niveau van de doelstellingen werden geen wijzigingen doorgevoerd, aangezien 
deze voldoende aansluiten bij de hierboven vernoemde sterke punten en aandachtspunten. Binnen deze doelstellingen werden wel concrete 
acties ge(her)formuleerd om aan de feedback tegemoet te komen.

Aanpassingen aan het beleidsplan


