
Graduaat Orthopedagogie 

Grondige interne evaluatie en analyse

BELEIDSPERIODE 2021-2025

Input dialoogcommissie

Vanuit de strategische prioriteiten van UCLL en de hertaling van de NVAO-kwaliteitskenmerken naar de onderwijsvisie van UCLL (Moving 
Minds DNA), maakte de opleiding een interne analyse van sterktes en aandachtspunten en deed ze een voorstel voor beleidsprioriteiten voor de 
periode 2021-2025. Deze analyse en voorstel voor beleidsprioriteiten werd voorgelegd aan een dialoogcommissie met vertegenwoordigers uit het 
beroepenveld en de onderwijscontext/het onderwijsmilieu. 

Feedback dialoogcommissie

De leden van de dialoogcommissie complimenteren de opleiding voor de duidelijke en uitgebreide analyse. De dialoogcommissie raadt aan om twee 
macro-ontwikkelingen explicieter op te nemen in de omgevingsanalyse: superdiversiteit en complexere hulpvragen.
De dialoogcommissie is het eens met de beleidsprioriteiten die de opleiding vooropstelt. De beleidsprioriteiten dekken veel af en zijn complementair. 
Per beleidsprioriteit werden enkele specifieke aanbevelingen geformuleerd.

De identiteit van de graduaten welzijn Limburg:
• Neem concrete acties om de zichtbaarheid te vergroten naar studenten, teamleden, werkveld en andere opleidingen.
• Bekijk samen met de werkplekken hoe opdrachten en leerdoelen ingevuld kunnen worden, op maat van de werkplek.

Samenwerking binnen opleidingsteams en met het werkveld:

• Maak hier expliciet ‘tijd voor’.
• Geef professionalisering van docenten hierin een plaats.
• Zet in op wederzijde wisselwerking tussen opleiding en werkveld.

Hybride leren:

• Zoek naar de ideale, weldoordachte mix, aangepast aan de diversiteit van de doelgroep, de opleidingsvisie/DLR en de opleidings-
specifieke inhouden.

• Besteed aandacht aan mogelijke valkuilen van hybride leren op vlak van basishouding studenten en verbinding.

FICHE KWALITEITSZORG
Laatste update: november 2020

De opleiding Orthopedagogische begeleiding is vanaf 1 september 2019 ingekanteld als een graduaatsopleiding (niveau 5) binnen UCLL en past 
vanaf dat moment het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool toe.
Onderstaande tijdslijn geeft de opeenvolgende stappen weer die de opleiding doorloopt in het kader van kwaliteitsbewaking en-verbetering.

In 2020 heeft de opleiding een grondige interne analyse gemaakt en een beleidsplan opgesteld voor de beleidsperiode 2021-2025 na overleg met 
een externe dialoogcommissie. 

“De afgestudeerden zijn heel snel inzetbaar op de werkvloer.”

Leden dialoogcommissie
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beleidsplan

thematische
kwaliteitsbewaking

finalisering
februari 2021
validering

mei/juni 2021
stand van zaken 

keuze thema analyse thema feedback experten thematische acties

mei/juni 2022
stand van zaken 

februari/maart 2023
stand van zaken 

april/mei 2023
managementgesprek 

oktober/november 2021
afstemmingsgesprek

intervisie



Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te garanderen, zet de opleiding voor de periode 2021-2025 in op volgende beleidsprioriteiten:

1. De identiteit / het profiel van de graduaten welzijn Limburg is helder, zichtbaar en duidelijk afgebakend voor (kandidaat)studenten, 
werkveld en andere opleidingen. 

2. Er is een krachtige wisselwerking in de driehoek: studenten • opleiding • werkveld.  

3. Hybride leren is volledig op maat van alle graduaatstudenten.   

In het voorjaar van 2021 vindt vanuit NVAO een beoordeling plaats voor deze opleiding in kader van Toets nieuwe opleidingen op maat van de 
eigen regie. Na publicatie van het adviesrapport, zullen hieronder de sterke en aandachtspunten vermeld worden die door de commissie gefor-
muleerd werden.

Op basis van feedback van de NVAO-commissie en processen van de eigen regie kunnen de beleidsprioriteiten en doelstellingen nog wijzigen.

Beleidsprioriteiten en doelen

Adviesrapport NVAO

Meer informatie:   

Cijfers over de opleiding: 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/

Achtergrondinformatie over kwaliteitszorg in UCLL: 
https://www.ucll.be/over-ucll/organisatie/kwaliteitszorg-over-ucll

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/
https://www.ucll.be/over-ucll/organisatie/kwaliteitszorg-over-ucll

