
Voedings- en Dieetkunde

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

•  Breed inzetbare afgestudeerden. 
• Sterke wetenschappelijke basis. 
• Diversiteit binnen het lectorenkorps met combinatie van  
 onderwijs-onderzoek-werkveld. 

Aandachtspunten

• Nog meer expliciete aandacht voor trends en actuele thema’s in  
 colleges en werksessies. 
• Verder inzetten op internationale en interculturele compe- 
 tenties evenals relevante internationale ervaringen. 
• Nog meer aandacht voor transfer van competenties in colleges  
 en werksessies. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

De experten zien een goede verankering en geleidelijke opbouw 
van de leerlijn ‘kwaliteit en innovatie’ maar vragen wel om het 
niveau van een professionele bachelor hierbij te bewaken. 

De vervlechting onderwijs, onderzoek en dienstverlening krijgt 
vorm via studentenparticipatie aan lopende projecten die aanslui-
ten bij de keuzetrajecten evenals de aanwezigheid van vaste  
interne en externe dienstverleningsprojecten (bv. Pukkelpop,  
Suikermuseum Tienen, LOGO, OCMW, ZUMA) De experten vin- 
den het heel positief dat tal van lectoren ook actief zijn in het 
werkveld of in het onderzoek. De experten vragen dan ook om dit 
systematisch in te bouwen zodat de link ook gegarandeerd is.

Ook in het systematiseren van de vele projecten t.a.v. onderwijs- 
innovatie en het structureren van de talrijke samenwerkings-
verbanden is winst uit te halen. 
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“De experten waarderen de 
duidelijke plaats van onderzoek en 

dienstverlening in de opleiding.”

“De wetenschappelijke basis 
vormt een belangrijke meerwaarde 

voor 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:
• Motiverende leeromgeving
 o    Afleveren van veranderingsbekwame studenten.
 o    Inzetten op simulatieonderwijs en blended learning.
 o    Vergroten van de participatie van studenten en werkveld in het kader  
        van kwaliteitszorg.
 o    Zorg voor de individuele student. 
• Aantrekkelijk onderwijsaanbod
 o    Keuze en profilering van varianten. 
• VODO
 o    Afstudeerwerken beginnen en eindigen bij de beroepspraktijk.
       -    Inhoudelijke relevantie.
             -    Aansluiting bij de beroepspraktijk.
             -    Kwaliteitsvolle en bruikbare output. 
 o    Opdrijven en systematiseren samenwerking met expertisecellen en  
        werkveld.
 o    Blijven inzetten op studentenparticipatie aan dienstverleningsprojecten.
• Internationalisering
 o    Internationaal netwerk uitbreiden en onderhouden.
 o    Internationale ervaringen bij studenten stimuleren.
• Hoger studierendement en betere doorstroom. 
 o    Curriculum.
 o    (Her)oriëntering. 
 o    Werken aan het beroepsbeeld van bij de start. 

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorge-
voerd. Dit is een continu proces.
• Invoering van het verkort traject voor afgestudeerde masters. 
• Uitwerken van een casusexamen om transfer van competenties  
 extra te toetsen ter voorbereiding van de stages. 
• Structuren en consolideren van samenwerkingsverbanden. 
• Studeerbaarheid en inhoudelijke relevantie van het programma.
• Exploratie mogelijkheden bi-diplomering. 

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Conclusies na een grondige interne evaluatie Conclusies thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• Curriculum speelt in op noden uit het werkveld.
• Internationale dimensie is duurzaam uitgebouwd.
• Positieve beoordeling van het verkorte traject voor masters.
• Zet sterk in op welzijn en gezondheid van studenten en lectoren.
• Sterke afstemming met alle opleidingen V&D in Vlaanderen,  
 waardoor er gewerkt wordt met uniforme stage evaluatieformu-
 lieren.

Aandachtspunten

• Vergroten van de bekendheid van de keuzetrajecten in het  
 werkveld. 
• Concept afstudeerwerken nog meer laten aansluiten bij de
 realiteit van de beroepspraktijk en tegelijkertijd het niveau 6  
 bewaken.
• Interdisciplinair onderwijs in het curriculum zichtbaar maken  
 en versterken.
• Blijvend inzetten op vernieuwende werkvormen die transfer  
 van competenties stimuleren. 
• Verder promoten/honoreren van het werken aan een professio-
 nele identiteit.
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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 waardeert het feit dat interna-

tionalisering niet als iets aparts wordt beschouwd, 

maar integraal deel uitmaakt van de opleiding.”

Thema:  Internationale competenties (ICOMs)

Het expertenpanel is onder de indruk van de doorleefde visie van 
de opleiding en van de wijze waarop deze visie vorm krijgt in alle 
initiatieven die de opleiding heeft opgezet om deze visie te realise-
ren. Internationalisering vormt dan ook een integraal onderdeel van 
de opleiding. De wijze waarop internationalisering wordt ingevuld is 
een mooi voorbeeld. Het expertenpanel suggereert aan de opleiding 
om te onderzoeken of het de moeite loont om deze inspanningen te 
valideren door het behalen van het ceQuint certificaat. 



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 die aansluiten bij de hierboven vermelde sterke punten en aandachtspunten en waarvan  
sommige reeds gerealiseerd en andere nog lopende zijn. 

Binnen de beleidsprioriteit “Motiverende leeromgeving” formuleerde de opleiding de volgende nieuwe doelstelling:
 •     Een sterke authentieke persoonlijkheid/professionele identiteit.

Er worden concrete acties voorzien waarmee de opleiding aan de slag gaat om deze doelstelling te bereiken.

Aanpassingen aan het beleidsplan


