
Elektromechanica

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• De studenten zijn tevreden over de opleiding. Ze waarderen de praktijk-
 gerichtheid, de nabijheid en de expertise van de lectoren. Ze krijgen de 
 mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende takken binnen  
 elektromechanica om alzo ook een gemotiveerde keuze te maken voor  
 hun afstudeerrichting.
• De bestaande contacten en samenwerkingen met de bedrijven zijn goed  
 en hoopvol voor de toekomst.
• Het zelfrefl ectievermogen van de opleiding en de bereidheid om   
 problemen aan te pakken is groot.
• De commissie apprecieert de voortdurende inspanningen van de  
 opleiding om met de beperkte middelen zo effi ciënt mogelijk kwaliteits-
 vol onderwijs aan te bieden met bijzondere aandacht voor de uitrusting  
 van de labo’s. 

Aandachtspunten

Het systeem van getrapte kwaliteitsbewaking voorziet in een continu proces 
waarbij aandachtspunten worden geformuleerd. Zo werden ten tijde van de 
dialoogcommissie in januari 2016 volgende aandachtspunten geïdentifi ceerd 
door de opleidingshoofden-studenten-werkveld.
• De opleiding moet haar sterktes en troeven nog meer communiceren  
 naar de buitenwereld toe.
• Een scherpere onderwijsvisie formuleren waarin leerlijnen en het groei-
 traject voor zelfstandig leren zichtbaarder worden.
• Het duaal leertraject (onderwijs en bedrijven) verder uitbouwen.
• De toetskwaliteit verbeteren door de condities voor permanente evalu- 
 atie te optimaliseren. 
• Samenwerken met bedrijven optimaliseren ter bevordering van de  
 onderwijskwaliteit.
Het werken aan de aandachtspunten is een continu proces binnen de opleiding.
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO)

De commissie vindt de samenwerking met de expertisecel Energy 
een pluspunt. Er zijn heel wat initiatieven in het kader van de 
vervlechting van onderwijs met onderzoek en dienstverlening. 

Wel adviseert de commissie om deze praktijken sterker te systema-
tiseren. De commissie raadt de opleiding aan om de visie sterker te 
expliciteren.  De commissie vindt het positief dat de praktijken heel 
sterk aanleunen bij de beroepspraktijk.
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“De commissie vindt het positief dat

studenten betrokken worden in onderzoeks-

projecten in samenwerking met bedrijven.”

“De studenten waarderen de praktijk-
gerichtheid, de nabijheid en de 

expertise van de lectoren.”

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
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Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de oplei-
ding in haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten:
• Personeelsbeleid ontwikkelen dat antwoord biedt aan de noden  
 van vandaag en de uitdagingen van morgen. Blijvend investe- 
 ren in een hechte groep docenten met de nodige expertise en  
 dit samen met bedrijven, zowel nationaal als internationaal. 
• State-of-the-art curriculum met een gepaste onderwijsorgani- 
 satie uitbouwen en aangepaste onderwijsvormen. In samen 
 spraak met de stakeholders en rekening houdend met de   
 nieuwste technologische ontwikkelingen en trends wordt de  
 opleiding regelmatig geactualiseerd. Niet enkel de praktische en 
 technische skills krijgen de nodige aandacht maar ook de soft   
 skills worden daarin meegenomen.
• Instroom, doorstroom en uitstroom van studenten optimalise-
 ren. Door de flexibilisering van het hoger onderwijs is de  
 student meer en meer verantwoordelijk voor zijn eigen studie- 
 loopbaan, maar  hij/zij staat er niet alleen voor. Vanaf het  
 moment van de inschrijving tot de proclamatie wordt elke  
 student opgevolgd en kan steeds terecht bij zijn/haar studie 
 trajectcoach, die samen een gepast en evenwichtig studietraject  
 uitwerken. Tevens is elke docent meer en meer een coach.
• Internationalisering op de kaart zetten. Continu wordt er  
 gezocht naar mogelijke partners (hogescholen en universiteiten  
 en bedrijven) waar onze studenten terecht kunnen voor projec 
 ten, stages en bedrijfsbezoeken. Tevens maakt elke student in  
 zijn laatste fase een Europese of internationale ervaring waar  
 de focus ligt op het verwerven van internationale competenties. 

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.
• Door een geïntegreerde aanpak in projectwerk worden stu 
 denten voorbereid op hun latere loopbaan. Niet enkel de prak 
 tische en technische skills krijgen de nodige aandacht maar ook  
 de soft skills worden meegenomen.
• Verder uitwerken van een internationaal programma voor in-  
 en uitgaande studenten. 
• Participatiegraad van studenten verhogen.  

Net zoals alle opleidingen van UCLL maakt de opleiding Elektromechanica een jaarlijkse stand van zaken op en vindt er tweejaarlijks een  
managementgesprek plaats. 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


