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Sterke punten

• Er is veel expertise aanwezig in de opleidingen. Sterke en be- 
 trokken teams.
• Er is al een sterke aanzet en visie rond partnerschappen met  
 het werkveld. Het feit dat externen mee mogen komen naden-
 ken over het beleidsplan is ook al een krachtig signaal. Het is 
 belangrijk om deze betrokkenheid te behouden, en waar moge-
 lijk nog te versterken (zie ook ‘aandachtspunten’).
• Er wordt ingezet op onderzoek en innovatie. Dit is krachtig en  
 moet behouden blijven.

Aandachtspunten

• Verbindend samenwerken met de initiële lerarenopleiding,  
 andere opleidingen en het werkveld om samen goed onderwijs/ 
 onderwijs van de toekomst vorm te geven. Hierin zijn al stappen  
 gezet, maar het mag verder gaan. 
• Werkstudenten: blijvend aandacht voor hun begeleiding op de  
 werkplek, eventueel ook buiten de werkplek stage laten lopen.
• Focus praktijkgericht onderzoek (blijven) bepalen in keuze    
 vanuit wat nodig is om ons onderwijs kracht bij te zetten. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO)

Als positieve punten worden de posterbeurs en het valoriseren op de 
eigen werkplek genoemd. De opleidingen zouden nog sterker kunnen 
groeien in de ontsluiting van ervaringen en praktijkonderzoek van 
studenten.

De commissie raadt de opleidingen aan om scherper te defi niëren wat 
verstaan wordt onder dienstverlening.

De optie om personeel met minder onderzoekservaring een mentor 
te geven en methodologische ondersteuning wordt genoemd als good 
practice. De commissie adviseert de opleidingen om te onderzoeken 
hoe dit ervaren wordt door de lectoren zelf. 

De opleidingen hebben internationale en regionale netwerken uitge-
bouwd met een terugvloeiing naar het onderwijs. De opleidingen heb-
ben zich dus zo georganiseerd dat de vervlechting er inherent in zit.
De commissie raadt aan om aandacht te besteden aan het onderzoeken 
van de impact en de waardering van het werkveld in kaart te brengen. 
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“De opleidingen hebben een duidelijk kader om

studenten te betrekken. Het gaat hier om studenten die 

ook al know-how van hun ervaring mee binnen brengen 

en zelf ook al probleemstellingen kunnen defi niëren.”

“Het is een krachtig signaal dat de opleiding haar 

kwaliteitszorg zo vorm geeft dat haar stakeholders 

al van bij de beleidsplanning betrokken zijn.”

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:
• In verbinding gaan met anderen met als doel om ons als   
 banaba- en postgraduaatsopleiding(en) helder te profileren: in  
 (verdiepende) lijn met initiële lerarenopleidingen; als gespe- 
 cialiseerde opleidingen ten opzichte van elkaar;  in (verbredende)
 lijn ten opzichte van andere (bachelor)opleidingen/disciplines;  
 met brede maatschappelijke partners.
• Inzetten op een krachtig evaluatiebeleid. 
• Samen opleiden, samen onderwijs ontwikkelen: In trialoog  
 partnerschappen met het werkveld borgen met het oog op  
 kwalitatief werkplekleren; Partnerschappen met andere   
 opleidingen verkennen en aangaan, met het oog op bench 
 marking, internationalisering en duurzaamheid. 
• Eigen professionalisering als basis voor een duurzame ontwik 
 keling van de eigen opleiding: Persoonlijke en teamexpertises  
 ontwikkelen in een team als lerend netwerk; Samenwerking  
 met expertisecellen in functie van kennisontwikkeling en 
 kennisdeling. 

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.
• Verbindend samenwerken met initiële opleidingen (BaKO,  
 BaLO, BaSO) in de kernprocessen.  
• Afstemming vrijstellingenbeleid met andere opleidingen i.f.v.  
 diverse instroom. 
• Samenwerking met maatschappelijke partners versterkt o.a.  
 door overleg, aanwezigheid op colloquia,…
• Regio-overschrijdende werkgroep die onderzoekt/concrete  
 acties bedenkt hoe we de kwaliteit van het werkplekleren nog  
 kunnen versterken en te borgen door  gezamenlijk in te zetten  
 op samen opleiden. 
• Samenwerken en expertise delen binnen de opleidingen in  
 functie van teamontwikkeling ( oa in functie van een krachtig  
 evaluatiebeleid, delen van onderzoek, samenwerking met  
 expertisecellen,..)
• Samenwerken binnen PWO-projecten zodat onderzoeksresul 
 taten in beide regio’s geïmplementeerd worden. 
• …

Net zoals alle opleidingen van UCLL maken de Bachelor-na-Bacheloropleidingen en de Postgraduaten van de Lerarenopleiding 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


