
Kleuteronderwijs

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• Het plaatsen van de opleiding in de bredere context van de  
 samenleving.
• De sterke aandacht voor de persoon van de leerkracht.

Aandachtspunten

• Gemeenschappelijke visievorming op kleuteronderwijs (naar  
 aanleiding van de fusie).
• Diverse instroom/doorstroom realiseren, en daarbij aanslui- 
 tend: vormgeving van ‘internationalisering’ als thema. (met  
 aandacht voor haalbaarheid voor alle studenten). 
• (Blijvend) inzetten op persoonlijkheidsvorming én zelfzorg van  
 de toekomstige leerkracht. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

Positief vindt de commissie de vele voorbeelden van de wijze waarop 
studenten actief betrokken worden bij onderzoek zowel binnen als 
buiten het curriculum en dat de link vanuit de onderzoeksprojecten 
naar onderwijs expliciet wordt gelegd.

De commissie is van mening dat de opleiding onderzoek nog teveel 
benadert als een zelfstandige praktijk (naast onderwijs). Men zou nog 
meer kunnen redeneren vanuit beroepspraktijk en de noden van een 
toekomstige professional mbt een onderzoekende houding. 

Het is evident dat het onderzoek in lerarenopleiding ten dienste staat 
van de innovatie van de eigen opleiding. Er worden tal van onderzoek-
en uitgevoerd en onderzoeksmiddelen vrijgemaakt.

Uit de analyse blijkt dat de opleiding veel contacten en netwerken 
heeft […] De commissie raadt de opleiding dan ook aan om het beleid 
hierover verder uit te werken.
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“De analyse geeft duidelijk aan dat de opleiding al 
grondig heeft nagedacht over VODO (vervlechting 

onderwijs, onderzoek en dienstverlening) en de wijze 
waarop dit best geïmplementeerd kan worden.”

“De dialoogcommissie geeft aan dat het krachtig is 
dat er veel aandacht is voor het werkveld en bredere 
samenleving in relatie tot kleuteronderwijzer, dat de 

opleiding in een bredere context wordt gezet.”

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:
• Participatieve teamwerking zo uitbouwen dat elk lid verant 
 woordelijkheid opneemt voor zichzelf en medeverantwoorde-
 lijkheid voor de opleiding/organisatie ( =werken aan een kwali-
 teitscultuur)
• Samen visie ontwikkelen op de leraar kleuteronderwijs.
 -   Zicht hebben op goed kleuteronderwijs met als doel om de  
     kerntaken van een leraar kleuteronderwijs af te lijnen om zo   
     verder invulling te geven aan de leraar kleuteronderwijs.  
 -   Verbindend samenwerken  in onderwijs, onderzoek en 
     dienstverlening met andere betrokken partners
• Elke student op de juiste weg zetten: instroom verbreden én  
 doorstroom versterken. 
• Regionale prioriteiten:
 -   Regio Vlaams-Brabant: een aantrekkelijk curriculum uit
      werken (in voorstelling en vormgeving begrijpelijk en   
           triggerend voor de doelgroep 18-jarigen; interessant voor  
      andere doelgroepen; het werkveld is geïnteresseerd in het  
      competentieprofiel dat wordt gerealiseerd).  
 -   Regio Limburg: inzetten op ontwikkelingsgericht en program-
      matisch evalueren (evaluatie als motor voor zorgbreed  
     onderwijs om de doorstroom van studenten te versterken). 

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorgevo-
erd. Dit is een continu proces.
• Een volledig nieuw curriculum voor de opleiding in de regio  
 Vlaams-Brabant (fusie van 2 voormalige lerarenopleidingen).
• Samenwerken binnen PWO projecten en andere onderzoeks-
 projecten zodat de resultaten in beide regio’s geïmplementeerd  
 worden. 
• Samenwerking rond het thema kansarmoede in het kader van  
 het project ‘kleine kinderen grote kansen’ dat door de overheid  
 en de koning Boudewijnstichting gefinancierd wordt. 
• Een gemeenschappelijk generiek praktijkconcept en competen-
 tieprofiel.
• In de regio Limburg ontwikkelden we met de ‘proeftuin’ een  
 volledig nieuwe opleiding. We hielden rekening met de feed 
 back van de dialoogcommissie en bouwden de opleiding op  
 rond de kerntaken van een kleuteronderwijzer. In de proeftuin
 zitten de studenten van de drie opleidingsjaren samen in één
 leefgroep en staat leren van elkaar en van binnenuit centraal.  
 Ook in het andere opleidingstraject passen we belangrijke  
 elementen toe die we leren uit de ervaringen met de proeftuin.
• Werken met een opgeleide ervaringsdeskundige (kansarmoede)  
 in de opleiding om beleidsmatig na te denken over + acties door 
 te voeren ter bevordering van de instroom en de doorstroom  
 van deze kwetsbare groep  in de opleiding?

Net zoals alle opleidingen van UCLL maakt de opleiding Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs een jaarlijkse stand van zaken op en zal er 
tweejaarlijks een managementgesprek plaatsvinden. Het eerste 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


