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Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

•  Het enthousiasme, de creativiteit, de positiviteit, de professio- 
 naliteit en de open houding van de opleiding.
•  Durven afstappen van het traditionele onderwijssyteem met  
 keuze voor een systeem waarbij gewerkt wordt met grote  
 geïntegreerde gehelen, alle domeinen een evenwaardige rol  
 krijgen en de volgtijdelijkheid tussen de domeinen wegvalt. 
• De toegankelijkheid en kwaliteit van lectoren. 
• Het opdrachtgestuurd en simulatieonderwijs.  
• De link met de nabijgelegen ziekenhuizen. 

Aandachtspunten

• Samen met het werkveld duidelijk communiceren naar stu- 
 denten over verschil tussen niveau 5 (HBO5) en 6 (bachelor).
• Bij de curriculumhervorming aandacht hebben voor de duur  
 van stages, geïntegreerde toetsing, ICT, keuzemogelijkheden  
 voor studenten, een onderzoekende houding van studenten  
 en studiebelasting. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

Er is een weldoordachte leerlijn onderzoeksvaardigheden aan-
wezig doorheen de hele opleiding, waarbij de experten het positief 
vinden dat studenten evidence-based nursing toepassen op casus-
sen.  

De experten waarderen het feit dat het studiemateriaal evidence- 
based is.

De experten vinden het heel positief dat lectoren op een struc-
turele wijze betrokken worden bij onderzoek en dienstverlening. 
De experten raden de opleiding aan om mogelijkheden te onder- 
zoeken om studenten meer te betrekken bij dienstverlening. 
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“De experten vinden het heel positief dat 

het stimuleren van studenten tot interesse in 

onderzoek een belangrijk gegeven is.”

“Studenten zijn zeer tevreden over hun opleiding en

halen als sterktes aan: de toegankelijkheid en kwaliteit 

van lectoren, het opdrachtgestuurd en simulatieonderwijs 

en de link met de nabijgelegen ziekenhuizen.”

Conclusies na grondige analyse door externe experten:
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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:
• De opleiding hervormt haar curriculum naar een vierjarige opleiding  
 waarbij gewerkt wordt met grote geïntegreerde opleidingsonder-
 delen, waarbij leerinhouden uit de verschillende leerlijnen (verpleeg-
 kundige, biomedische en humane leerlijn) bestudeerd worden aan  
 de hand van realistische casussen over  patiënten. 
• De opleiding optimaliseert het stagegebeuren (uitbreiding van kwali-
 tatief goede stageplaatsen, digitalisering, uitbreiding van innovatieve  
 stagevormen, afstemming tussen Campus Gasthuisberg en LiZa). 
• De opleiding bouwt het simulatieonderwijs verder uit, zowel het  
 onderwijsconcept als de infrastructuur. 
• De opleiding bewaakt dat onderzoek en dienstverlening steeds een  
 duidelijke meerwaarde bieden voor onderwijs (o.a. betrekken van  
 studenten en lectoren, gebruik van onderzoeksbevindingen en  
 -producten in het onderwijs). 
• De opleiding profileert zich als één opleiding, met ruimte voor  
 accentverschillen tussen Campus Gasthuisberg en Campus LiZa.

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorgevoerd. 
Dit is een continu proces.
• De opleiding ontwikkelt didactische werk- en evaluatievormen  
 waarbij de leerinhouden geïntegreerd worden aangeboden en  
 getoetst.
• Elke stage wordt voorafgegaan door theoretische leerinhouden  
 over het domein waarin de student stage loopt, zodat elke stu- 
 dent goed voorbereid op stage kan.
• De opleiding ontwikkelt minoren (= grote keuze-opleidings-
 onderdelen), die studenten aansluitend bij hun interesse kun- 
 nen volgen in de laatste opleidingsfase.
• De opleiding bewaakt de studeerbaarheid van het nieuwe vier- 
 jarige curriculum via bevragingen van opleidingsonderdelen.

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Conclusies na een grondige interne evaluatie Conclusies thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• Innovatieve onderwijs- en toetsvormen (bv. co-teaching, 
 simulatie-onderwijs, digitaal toetsen en geïntegreerde casus-
 toetsen).
• Aandacht voor didactische competenties van lectoren.
• Grote betrokkenheid van lectoren  bij lopende onderzoeks-
 projecten. 
• Voldoende online ondersteuning naast de contactmomenten  
 via blended learning.
• Formulering van rode draden in het curriculum zoals klinisch 
 redeneren, patiëntveiligheid, …die gemonitord en zo nodig  
 bijgestuurd worden. 

Aandachtspunten

• Bijkomende initiatieven zoeken voor kortlopende mobiliteit van  
 studenten.
• Kwaliteit van internationale stageplaatsen meer systematisch  
 beoordelen.
• Explicitering van een professionaliseringsroute voor lectoren  
 i.k.v. innovatieve onderwijsvormen.
• De opleiding engageert zich om in samenwerking met het werk-
 veld bijkomende innovatieve stageconcepten uit te werken en  
 te ondersteunen. 
• Zorgen dat evidence-based nursing ook in praktijk kan toegepast  
 worden.
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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.

“Het expertenpanel vindt het positief dat 

de opleiding maatschappelijk engagement 

heel ruim heeft geïnterpreteerd.”

Thema:  Internationale competenties (ICOMs)

In zijn algemeenheid ziet het expertenpanel heel wat initiatieven die 
ondernomen worden in de opleiding met betrekking tot internatio-
nale competenties. Het expertenpanel raadt de opleiding aan om al 
deze initiatieven te expliciteren en transparant te maken naar de 
lectoren en studenten toe en dit vertrekkende vanuit de visie op 
internationalisering die de opleiding nog sterker kan expliciteren. 
Dit zal de opleiding, die in volle verandering is, helpen om stappen 
vooruit te zetten met betrekking tot de integratie van internationale 
competenties.



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


