
Bedrijfsmanagement

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• De persoonlijke studie- en studentenbegeleiding; de korte afstand  
 tussen studenten en lectoren. 
• Een kwaliteitsvolle opleiding.  
• De praktijkgerichtheid op het juiste niveau. 
• De meerwaarde van het ICT gebruik in het onderwijs. 
• De internationaliseringstrajecten (consolideren). 
• De aandacht voor geïntegreerd taalonderwijs.  

Aandachtspunten

Het systeem van getrapte kwaliteitsbewaking voorziet in een continu
proces waarbij aandachtspunten worden geformuleerd. Zo werden ten
tijde van de dialoogcommmissie in januari 2016 volgende aandachts-
punten geïdentifi ceerd door de opleidingshoofden-studenten-werkveld.
• De eigen USP’s (Unique Selling Proposition) kiezen en krachtig uit-
 dragen. 
• De alumni nog meer gebruiken als ambassadeurs. 
• Een passend personeelsbeleid uitbouwen dat antwoorden biedt op  
 de vragen van morgen. 
• Durven prioriteren en acties uitzetten in de tijd. 
• Tijdig en gepast communiceren naar studenten. 
Het werken aan de aandachtspunten is een continu proces binnen de 
opleiding Bedrijfsmanagement. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO)

De experten prezen de opleiding voor het groot aantal authentieke 
casussen waarmee de studenten aan de slag kunnen. Tevens is de 
inburgering van de twee profi elen bij de medewerkers, namelijk lector–
onderzoeker en onderzoeker-lector, een belangrijke stap voor de inte-
gratie van onderzoek in het onderwijsgebeuren. De strategische en 
systematische samenwerking met (Eu)regionale partners is een plus-
punt.

Daarnaast raden de experten de opleiding aan om de visie op onder-
zoek en dienstverlening binnen het onderwijs nog scherper te formu-
leren en een ambitie hieromtrent uit te spreken. Tevens moet de 
meerwaarde van de inzet van de verschillende stakeholders voor de 
onderwijskwaliteit beter in kaart worden gebracht.
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“De commissie prijst de opleiding voor 
hun persoonlijke studie- en studenten-

begeleiding.”
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“De experten waarderen het groot 
aantal authentieke casussen waarmee 

de studenten aan de slag kunnen.”

Voorjaar 2018:
Managementgesprek –
Opvolging beleidsprioriteiten



Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de oplei-
ding in haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten:
• Optimaliseren van het curriculum als een dynamisch proces.
 In de opleiding begint de kwaliteitsbewaking bij het optimali- 
 seren van het curriculum. We bekijken dit als een dynamisch  
 proces omdat we continu aftoetsen of de inhoud van de oplei- 
 dingsonderdelen, maar ook van het onderzoek en de dienstver- 
 lening voldoende innovatief, up-to-date en vernieuwend is. 
• Profileren van de opleiding. 
 We positioneren onze opleiding in een steeds veranderende  
 samenleving: niet alleen de vakinhoud is hier uiterst belangrijk,  
 maar ook het aanleren van soft en digital skills is prioritair. We  
 vinden het ook vanzelfsprekend om dit te kaderen binnen een  
 internationale context.
• Borgen van bestaande internationaliseringsinitiatieven met  
 aandacht voor nieuwe opportuniteiten. 
 Door de brede internationale context van onze opleiding krij- 
 gen we de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsvormen  
 te realiseren met onze internationale partners. We blijven  
 voortdurend op zoek naar opportuniteiten voor onze lectoren  
 en studenten. 
• Vervlechting van onderzoek en dienstverlening in onderwijs.
 We maken het onderwijs rijker door de kruisbestuiving met  
 onderzoek en dienstverlening in een internationale context.
• Motiverend en werkbaar werk.
 We zorgen op een kwaliteitsvolle wijze dat de uitdagende job  
 van de personeelsleden werkbaar blijft.

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 constante zoektocht naar nog meer geïntegreerde samen- 
werking met bedrijven, instellingen, … die allerhande vormen kan 
aannemen.
De KMO-routes die inmiddels een merk zijn geworden, zijn in het 
kader hiervan een erg aantrekkelijk concept binnen de opleidingen 
(http://www.kmo-routes.be/). Deze routes bieden de mogelijkheid 
om niet alleen binnen opleidingen samen te werken, maar ook 
over de opleidingen heen. Een mogelijke basis kan hier gelegd 
worden voor verdere inter- en multidisciplinaire samenwerking.
Een eerste route, nl. Innovation Lab, waar Bedrijfsmanagement 
en Toegepaste informatica samenwerken, werd dit academiejaar 
(‘16-’17) geïntroduceerd. Dit concept blijkt ook internationaal een 
voltreffer. Niet alleen binnen Europa (met verschillende partners 
in Frankrijk, Turkije, Finland…) maar ook met Amerika en vanaf 
academiejaar ‘17-’18 Zuid-Afrika, is er samenwerking. 
Een gelijkaardige interdisciplinaire samenwerking gebeurt ook 
binnen de Small Business Projects en het concept van de Pop-up 
stores. 
https://www.ucll.be/nieuws/2016/01/21/%E2%80%98innovatief-
ondernemen%E2%80%99-door-yves-servotte-voor-het-innova-
tionlab-en-de-sbp
Beiden geven een mooie combinatie van de vervlechting onderwijs 
en dienstverlening. Ze bieden de mogelijkheid om op de ‘werk- 
vloer’ mee te draaien en de beroepsspecifieke en algemene compe-
tenties in de praktijk om te zetten.
https://www.ucll.be/samenwerken/innovatieve-projecten/pop-
stores
Ook kan gekozen worden voor een stageproject met marktonder-
zoek. Deze  authentieke opdrachten (in samenwerking met 
bedrijven) geven opnieuw opportuniteiten om dienstverlening te 
promoten.
http://www.kmo-routes.be/routes.php?id=6 
Al deze voorbeelden dragen bij tot het realiseren van onze beleids- 
prioriteiten maar kaderen ook perfect binnen de strategische 
prioriteiten van de hogeschool.

Net zoals alle opleidingen van UCLL maakt de opleiding Bedrijfsmanagement een jaarlijkse stand van zaken op en zal er tweejaarlijks een  
managementgesprek plaatsvinden. Het eerstvolgende managementgesprek voor de opleiding vindt plaats in 2017-2018.

Informatie   

Meer achtergrondinformatie over kwaliteitszorg in UCLL: 
https://www.ucll.be/rapport

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Een beleidsplan met continue opvolging


