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Sterke punten

•  Groot draagvlak bij zowel de opleiding tandheelkunde van de  
 samenwerkende universiteit als bij het werkveld.
• Internationale samenwerkingen en de internationale afstem- 
 ming van het programma. 
• Sterke uitbouw van het leren op de werkplek en het ervarings- 
 gericht leren.  

Aandachtspunten

• Profiel en curriculum blijvend afstemmen op internationale  
 referentiekaders. Evoluties m.b.t. wettelijk kader opvolgen en  
 waar mogelijk sturen rekening houdend met de internationaal  
 erkende taken van de mondhygiënist en de internationaal er-
 kende beroepstitel. 
• Invulling en kwaliteitsborging van stages en stagebegeleiding.
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

Op het moment dat de thematische kwaliteitsbewaking plaats-
vond, bestond de opleiding Mondzorg nog niet. Er werd wel een 
analyse met toekomstige ambities gemaakt. 

De commissie ziet heel mooie ambities die geformuleerd worden 
en gelooft sterk dat hierin alle kansen liggen om VODO vorm te 
geven binnen deze nieuwe opleiding. De concrete wijze waarop dit 
kader, dat eerder theoretisch overkomt, zal ingevuld worden dient 
nog verder uitgewerkt te worden.

De commissie vindt het positief dat de opleiding evidence-based 
practice als uitgangspunt neemt.
Ze is ook lovend over de idee van het uitbouwen van een portfolio.
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“Het VODO-kader van de opleiding

Mondzorg kan zeker inspirerend zijn voor de 

ontwikkeling van een kader op UCLL-niveau.”

“De commissie ziet deze nieuwe opleiding als 
een belangrijke mijlpaal voor de verdere 

ontwikkeling van het vakgebied preventieve 
mondzorg in Vlaanderen .”

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:
• Succes in onderwijs.
 -    Kwaliteitsvolle onderwijsleeromgeving (mix van kennis en vaardig-
       heden, link met de beroepspraktijk, samenwerkend leren, project-
       onderwijs...).  
 -    Studiesucces (oriënteringstoets, onthaaldag, advies over studiekeuze 
       op basis slaagpercentages studie(-loopbaan)begeleiding,…).   
• Een opleiding met impact.
 Positioneren van de opleiding en het beroep door het opbouwen van een  
 (inter-)nationaal netwerk binnen het beroepenveld en de wetgevende  
 instanties.   
• Vervlechting Onderzoek Dienstverlening en Onderwijs (VODO). 
 -    Opleiden tot onderzoekende en kritische studenten via betrokkenheid 
       bij lopende onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. 
 -    Elke medewerker draagt bij tot VODO via rechtstreekse of onrecht-
       streekse deelname aan onderzoek. 
 -    Onderwijs is state-of-the-art (onderwijsonderzoek en professiona-
       lisering). 
 -    De opleiding is een regionaal en internationaal kennisknooppunt 
       m.b.t. onderzoek, onderwijs en dienstverlening (alumniwerking,  
       navormingen, samenwerkingen met buitenlandse partners,...).
• De blik verruimen en verbreden.
 Internationalisering en interculturaliteit (competenties, projecten,  
 samenwerkingen en uitwisselingen). 

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de NVAO commissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorgevoerd. 
Dit is een continu proces.

• Opstart van de opleiding.
• Uittekenen werktraject.
• Uitbouwen van een VODO netwerk.
• Positioneren van de opleiding. 
• Positioneren van het beroep. 

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Conclusies na een grondige interne evaluatie Conclusies thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• Enthousiaste groep medewerkers engageren zich om nieuw  
 beroep op de kaart te zetten.
• De opleiding werkt samen met het expertisecentrum ‘Health 
 innovation’ aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij 
 dementerende ouderen
• Internationale gerichtheid is grondig uitgewerkt. 
• Werkveldgerichtheid lectoren.
• Kwaliteitszorgsystematiek van bij de start.  

Aandachtspunten

• Pro-actief toetsbeleid.
• Kwaliteit en niveau bachelorproeven controleren en eventueel  
 bijstellen. 
• Verder inzetten op versterken  van onderwijskundige compe-
 tenties van lectoren. 
• Sterker inzetten op training van technische en gedragsvaardig-
 heden van lectoren.
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Thema:  Internationale competenties (ICOMs)

Het expertenpanel waardeert de duidelijke visie van de opleiding en 
het feit dat er reeds veel initiatieven ingebed zijn in de opleiding. 
Het expertenpanel waardeert deze initiatieven en beklemtoont 
dat deze belangrijke hefbomen zijn voor de verdere uitbouw van 
deze jonge opleiding. Wel raadt het expertenpanel de opleiding aan 
om de acties op te starten om de verschillen in studentenkennis 
waarmee de opleiding wordt geconfronteerd (superdiversiteit) aan 
te pakken.

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.”



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


