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De opleiding Systeem- en netwerkbeheer is sinds 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.
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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.

BELEIDSPERIODE 2021-2025
Grondige interne evaluatie en analyse
Vanuit de strategische prioriteiten van UCLL en de hertaling van de NVAO kwaliteitskenmerken naar de onderwijsvisie van UCLL (MM DNA),
maakte de opleiding een interne analyse van sterktes en aandachtspunten en deed ze een voorstel voor beleidsprioriteiten voor de periode 20212025. Deze analyse en voorstel voor beleidsprioriteiten werd voorgelegd aan een dialoogcommissie met vertegenwoordigers uit het beroepenveld
en de onderwijscontext/het onderwijsmilieu.
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Feedback dialoogcommissie
“De aandacht en de bereidheid om nog meer op maat te werken van de verschillende doelgroepen
geeft een groot vertrouwen voor de toekomst.”

De leden van de dialoogcommissie waarderen de zelfkritische blik en de openheid waarmee de opleiding in dialoog gaat met externen om hun
beleid voor de toekomst uit te stippelen. De opleiding staat klaar om studenten mee te nemen in de wondere wereld van de technologie en in het
bijzonder van het systeem- en netwerkbeheer.
Volgende adviezen worden geformuleerd om de nieuwe opleiding beleidsmatig te versterken.
• Maak de eigen ambitie explicieter zodat de verschillende belanghebbenden een duidelijk kompas hebben voor de nabije toekomst.
• Zorg voor een gezonde kwaliteitscultuur als basis voor een goede kwaliteitswerking.
• Ontwikkel flexibele studietrajecten zodat studenten op een vlotte manier een graduaatsdiploma kunnen behalen rekening houdend
met hun eigen context (werk en privé).
• Maak snel werk van een gepast toetsbeleid zoals voorzien in het beleidsplan.

Beleidsprioriteiten en doelen
Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te garanderen, zet de opleiding voor de periode 2021-2025 in op volgende beleidsprioriteiten:
1.

Profileren van de opleidingen binnen de hogeschool, het onderwijslandschap en het werkveld

2.

Optimaliseren van het curriculum

3.

Uitbouwen van een krachtige, motiverende leeromgeving

4.

Implementeren van een performant toetsbeleid

5.

Verankeren van kwaliteitszorg

Adviesrapport NVAO
In het voorjaar van 2021 vindt vanuit NVAO een beoordeling plaats voor deze opleiding in het kader van accreditatie op maat van de eigen regie.
Na publicatie van het rapport, zullen hieronder de sterke en aandachtspunten vermeld worden die door de commissie geformuleerd werden.
Op basis van feedback van de NVAO-commissie en processen van de eigen regie kunnen de beleidsprioriteiten en doelstellingen nog wijzigen.

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

