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Sterke punten

•  Groot draagvlak bij zowel de opleiding tandheelkunde van de  
 samenwerkende universiteit als bij het werkveld.
• Internationale samenwerkingen en de internationale afstem 
 ming van het programma. 
• Sterke uitbouw van het leren op de werkplek en het ervarings 
 gericht leren.  

Aandachtspunten

• Profi el en curriculum blijvend afstemmen op internationale  
 referentiekaders. Evoluties m.b.t. wettelijk kader opvolgen en  
 waar mogelijk sturen rekening houdend met de internationaal  
 erkende taken van de mondhygiënist en de internationaal  
 erkende beroepstitel. 
• Invulling en kwaliteitsborging van stages en stagebegeleiding.
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO)

Op het moment dat de thematische kwaliteitsbewaking plaats-
vond, bestond de opleiding Mondzorg nog niet. Er werd wel een 
analyse met toekomstige ambities gemaakt. 

De commissie ziet heel mooie ambities die geformuleerd worden 
en gelooft sterk dat hierin alle kansen liggen om VODO vorm te 
geven binnen deze nieuwe opleiding. De concrete wijze waarop dit 
kader, dat eerder theoretisch overkomt, zal ingevuld worden dient 
nog verder uitgewerkt te worden.

De commissie vindt het positief dat de opleiding evidence-based 
practice als uitgangspunt neemt.
Ze is ook lovend over de idee van het uitbouwen van een portfolio.
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“Het VODO-kader van de opleiding

Mondzorg kan zeker inspirerend zijn voor de 

ontwikkeling van een kader op UCLL-niveau.”

“De commissie ziet deze nieuwe opleiding als 
een belangrijke mijlpaal voor de verdere 

ontwikkeling van het vakgebied preventieve 
mondzorg in Vlaanderen .”

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:
• Succes in onderwijs.
 -    Kwaliteitsvolle onderwijsleeromgeving (mix van kennis en  
       vaardigheden, link met de beroepspraktijk, samenwerkend  
       leren, projectonderwijs...).  
 -    Studiesucces (oriënteringstoets, onthaaldag, advies over  
       studiekeuze op basis slaagpercentages studie(-loopbaan)-
       begeleiding, …).   
• Een opleiding met impact.
 Positioneren van de opleiding en het beroep door het opbouw 
 en van een (inter)nationaal netwerk binnen het beroepenveld  
 en de wetgevende instanties.   
• Vervlechting Onderzoek Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 
 -    Opleiden tot onderzoekende en kritische studenten via 
       betrokkenheid bij lopende onderzoeks- en dienstverlenings-
       projecten. 
 -    Elke medewerker draagt bij tot VODO via rechtstreekse of  
       onrechtstreekse deelname aan onderzoek. 
 -    Onderwijs is state-of-the-art  (onderwijsonderzoek en pro- 
      fessionalisering). 
 -    De opleiding is een regionaal en internationaal kennis-
       knooppunt m.b.t. onderzoek, onderwijs en dienstverlening  
       (alumni-werking, navormingen, samenwerkingen met  
       buitenlandse partners,..)
• De blik verruimen en verbreden.
 Internationalisering en interculturaliteit (competenties, project 
 en, samenwerkingen en uitwisselingen). 

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de NVAO commissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorgevoerd. 
Dit is een continu proces.

• Opstart van de opleiding.
• Uittekenen werktraject.
• Uitbouwen van een VODO netwerk.
• Positioneren van de opleiding. 
• Positioneren van het beroep. 

Net zoals alle opleidingen van UCLL maakt de opleiding Mondzorg een jaarlijkse stand van zaken op en zal er tweejaarlijks een management-
gesprek 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


