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“De opleiding heeft een duidelijk 
omschreven onderzoekscyclus,

wat een sterkte is.”

“De betrokkenheid van studenten bij de
opleiding en de toekomst van de opleiding is heel 

belangrijk. Dit is congruent met het principe 
van zelfsturende en kritische studenten.”

Conclusies na grondige analyse door externe experten:

Sterke punten

• Het proces dat gelopen wordt waarbij studenten en werkveld  
 ook betrokken worden vanuit principe van samen opleiden,  
 samen onderwijs ontwikkelen wordt als zeer positief bestempeld. 

Aandachtspunten

• De inhoud en de doelen van de verschillende opleidingsonder- 
 delen kritisch onderzoeken en de rol van elk onderdeel bekijken
 in het licht van de leraar die men wil vormen. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

De commissie waardeert het dat naast de vervlechting tussen 
onderwijs en onderzoek, ook de vervlechting tussen onderwijs en 
dienstverlening gerealiseerd wordt. 

De opleiding is zich heel erg bewust dat onderzoeks- en dienst-
verleningsactiviteiten de kwaliteit van het onderwijs kunnen ver-
beteren.

De lectoren zijn hier sterk in betrokken. Er zijn nog verschillen 
tussen beide regio’s, resulterend in de opportuniteit om voor de 
verschillende sterktes van elkaar te leren.

Gegeven de substantiële schaal van onderzoekers  geeft de com-
missie samenwerken met de drie expertisecellen Art of Teaching, 
Education for All en Education for the Future een goede kans op 
slagen.
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Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de opleiding in 
haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten:
• Vertrouwen in inspirerende lerarenopleiders. 
 Een participatieve cultuur realiseren waarin elk teamlid uitgenodigd  
 wordt om medeverantwoordelijkheid op te nemen voor de opleiding en  
 waarbij een gedeeld eigenaarschap ontstaat. Dit gaat gepaard met een  
 waarderend en loopbaangericht personeelsbeleid. 
• Iedere student op de juiste weg zetten. 
 Instroom vergroten en verbreden, doorstroom versterken en een kwali-
 teitsvolle uitstroom bewaken en opvolgen.
• Samen onderwijs ontwikkelen.
 Vervlechting onderwijs, onderzoek en dienstverlening realiseren; leraars
 opleiden in samenspraak met alle betrokkenen en daartoe gerichte  
 samenwerkingsverbanden aangaan; kwaliteitszorg benaderen vanuit  
 collegialiteit, waardering, gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen.
• Werken aan de leraar van vandaag en morgen. 
 Werken aan een gemeenschappelijke opleidingsvisie en -kader over de  
 regio’s geconcretiseerd in een gemeenschappelijk toetsprogramma en 
 praktijkconcept; Blijvend werken aan een dynamische visie en beleid dat  
 inspeelt op recente onderwijsvernieuwingen.

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorgevo-
erd. Dit is een continu proces.
• Een volledig nieuw curriculum voor de opleiding in de regio  
 Leuven (fusie van twee voormalige lerarenopleidingen). 
• Gemeenschappelijke studiepuntentabel BaSO UC Leuven-
 Limburg over beide regio’s heen.
• Ontwikkelen van een gemeenschappelijk opleidingsconcept 
 BaSO UC Leuven-Limburg waarin profielen van studenten  
 centraal staan. 
• Gemeenschappelijk Praktijkconcept BaSO UC Leuven-Limburg  
 voor de begeleiding en evaluatie van studenten tijdens de prak- 
 tijk in het werkveld. https://www.ucll.be/samenwerken
• Samenwerken binnen PWO-projecten zodat onderzoeksresul- 
 taten in beide regio’s geïmplementeerd worden.  

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Conclusies na een grondige interne evaluatie Conclusies thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• De opleiding zet sterk in op het ontwikkelen van een gedragen  
 kwaliteitscultuur die ingebed is in de dagelijkse werking. 
• De opleiding werkt met een gemeenschappelijk praktijkvenster  
 met beoogde competenties voor alle opleidingsfasen. 

Aandachtspunten

• De opleiding werkt verder aan het uitzetten van een gemeen- 
 schappelijk kader (met bijzondere aandacht voor de afstemming  
 m.b.t. toetsbeleid) met ruimte voor regionale autonomie. 
• De opleiding stuurt de opleidingsvisie en opleidingskader bij als  
 antwoord op de evoluties in het werkveld en de maatschappij. 
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Thema:  Internationale competenties (ICOMs)

De opleiding heeft tal van initiatieven die kaderen binnen ICOM’s. 
Binnen de opleidingsonderdelen wereldburger wordt expliciet op 
ICOM’s ingezet. Samen met de opleiding komt het expertenpanel 
tot de conclusie dat het samen met studenten en docenten uitwer-
ken van een opleidingsgebonden visie op ICOM’s een grote stap 
voorwaarts zou betekenen voor de opleiding. Van daaruit kunnen 
de bestaande leerresultaten gescreend en geherformuleerd worden 
waardoor de leerdoelen van de verschillende initiatieven scherper 
verwoord kunnen worden. 
De aandacht voor CLIL is een good practice en verdient zeker na-
volging in andere opleidingen. Ook juicht het expertenpanel de 
aanwezigheid van initiatieven die bijdragen tot ‘global engagement’ 
toe. 

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 beleidsplan 
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 
Lerarenopleiding.

“Het feit dat de opleiding CLIL aanbiedt 

in zijn curriculum is een good practice 

die navolging verdient.”



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


