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Inleiding 
De bacheloropleiding voedings- en dieetkunde aan VIVES richt zich op studiekiezers die interesse 
hebben in voeding. In het bijzonder naar studenten die graag mensen willen coachen naar een gezonde 
voedings- en levensstijl. 
 
Deze beschrijving van een aantal kwaliteitskenmerken schetst de contouren van de bacheloropleiding 
voedings- en dieetkunde door ten eerste in een beschrijving van de opleiding een beknopte toelichting 
te verschaffen bij 1) de opleidingsvisie, 2) de leerresultaten, 3) het opleidingsprogramma, en 4) het 
onderwijsproces. Ten tweede gaan we in op de vooropgestelde accenten in functie van de verdere 
ontwikkeling van deze opleiding en focussen we op het resultaat van 1) de kritische reflectie, 2) de 
opleidingsaudit, en 3) de managementkeuzes. De bespreking van de kwaliteitszorgcyclus is opgebouwd 
rond de 6 kwaliteitskenmerken van het VIVES-referentiekader 2017-2022. 

1. Beschrijving van de opleiding 
1.1 Opleidingsvisie 
In de uitwerking van haar onderwijsvisie realiseert de opleiding de visie van VIVES, met specifieke 
aandacht voor de drie VIVES-speerpunten: drive, connectie en innovatie. 
 
De opleiding voedings- en dieetkunde kiest uitdrukkelijk voor een curriculum met een ruime 
praktijkcomponent, waarbij de studenten worden geconfronteerd met beroepsgerichte situaties, 
ondersteund door een stevige theoretische onderbouw. De studenten verwerven eerst de nodige 
theoretische bagage om naderhand optimaal voorbereid te zijn op de stage en de beroepsuitoefening. 
 
De opleiding biedt een leerresultaatgericht curriculum aan, waarvan de opbouw en samenhang voor 
een groot deel worden bepaald door de verwachtingen en vereisten van het beroepenveld en de 
vigerende wettelijke kaders. Ze houdt dit curriculum actueel door structurele contacten met het 
beroepenveld en alumni en past het aan waar nodig. Op deze manier kan de opleiding garanderen dat 
afgestudeerden beschikken over de voor het werkveld relevante (mix van) kennis, vaardigheden en 
attitudes. 
 
De opleiding profileert zich ten aanzien van de andere Vlaamse opleidingen voedings- en dieetkunde 
door haar tweesporenbeleid waarbij afgestudeerden vlot doorstromen zowel naar een klinische 
setting als naar een bedrijfssetting. 
De opleiding zet sterk in op interdisciplinaire samenwerking door middel van het Zorglab. Studenten 
uit de opleidingen voedings- en dieetkunde, ergotherapie, logopedie, audiologie, verpleegkunde en 
vroedkunde krijgen de kans om binnen de muren van de hogeschool te werken in een multidisciplinaire 
omgeving met reële patiënten. 
 
Maatschappelijke dienstverlening vormt een belangrijke pijler van de opleiding voedings- en 
dieetkunde. De opleiding stelt als doel om haar kennis op nutritioneel en gezondheidsvlak ter 
beschikking te stellen van de samenleving. De opleiding vindt het belangrijk om aan maatschappelijke 
dienstverlening te blijven doen en dit om verschillende redenen. Maatschappelijke dienstverlening kan 
de reeds bestaande wisselwerking tussen de opleiding en het werkveld versterken en zo zorgen voor 
een verdere verankering in het beroepenveld. Het levert eveneens een bijdrage tot het aanscherpen 
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van een innovatie-attitude en de zin tot initiatief bij de studenten. Maatschappelijke dienstverlening 
biedt de opleiding de kans om haar professionaliteit en maatschappelijke relevantie te etaleren en ook 
andere groepen uit de samenleving dan enkel de studenten te laten delen in de vruchten van het 
kwalitatief onderwijs. 
 

1.2 Leerresultaten 
Deze link leidt naar de 14 domeinspecifieke leerresultaten (=DLR’s) van de professionele 
bacheloropleiding voedings- en dieetkunde die samen met andere Vlaamse hogescholen zijn 
vastgelegd. Bij deze 14 DLR’s wordt een extra LR toegevoegd waarmee de opleiding zich profileert: 
analyse in het labo (chemische, microbiologische, fysische en sensorische).  
Deze DLR’s werden in de schoot van deze opleiding vertaald in concrete indicatoren die een houvast 
zijn bij het uitwerken van het onderwijsproces. Deze indicatoren zijn o.m. bepalend bij het nagaan of 
studenten de vooropgestelde leerresultaten halen (=assessment). De indicatoren worden concreet 
geformuleerd, en zo enkelvoudig mogelijk (1 aspect van gedrag).  
De opleiding toetst de mate waarin de studenten de leerresultaten hebben verworven via een 
leerresultaatgerichte evaluatie. De evaluatie- en werkvormen zijn afgestemd op de Domeinspecifieke 
Leerresultaten (DLR) en evenwichtig uitgebalanceerd volgens het methodemix-model. 
De opleiding streeft naar een coherent en transparant systeem van evaluatie in alle 
opleidingsonderdelen. 
Leerresultaten worden beoordeeld via gedragsindicatoren en componenten van kennis, 
vaardigheden en attitudes. Daarbij is een opbouw via descriptorniveaus uitgetekend, zodat finaal alle 
leerresultaten worden verworven op niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). 
 

1.3 Opleidingsprogramma 
De opleiding bachelor in de voedings- en dieetkunde maakt deel uit van het studiegebied 
gezondheidszorg op de campus te Brugge. Het gehele programma omvat 180 studiepunten en bestaat 
uit drie fases.  
 
In het curriculum is een tweesporenbeleid geïntegreerd: 
Voor de klinische setting wordt achtereenvolgens de gezonde mens en zijn voeding bestudeerd. 
Vervolgens gaat de aandacht binnen de klinische zorg vooral naar het functioneren van de zieke mens 
of de mens met een verstoord voedingspatroon of metabolisme. Via catering management, 
kwaliteitszorg en didactische kookworkshops wordt de student voorbereid op de administratieve 
taken van de diëtist in de food service sector. De eindcompetenties voor de klinische en catering 
setting worden gerealiseerd via een catering stage (2 weken) en een klinische stage (14 weken).  
 
Voor de bedrijvensetting wordt de student vanaf de eerste fase voorbereid op chemische en 
microbiologische voedingsanalyse. Dit mondt uit in een verplichte bedrijvenstage (4 weken), waarbij 
de eindcompetenties voor deze setting worden gerealiseerd. 
 
De bachelorproef realiseert mee de eindcompetenties voor één van beide sectoren (klinisch of 
bedrijf). In de laatste fase kunnen via een keuzepakket nog competenties worden verbreed of verdiept. 
Er worden excursies en seminaries aangeboden en er is ook ruime aandacht voor interprofessioneel 
samenwerken. 

https://www.nvao.net/sites/default/files/documents/DLR%20Bachelor%20in%20de%20voedings-%20en%20dieetkunde.pdf
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Wie zijn internationale competenties wil aanscherpen kan een klinische stage lopen in het buitenland. 
 
De opleiding maakt de keuze om gradueel naar de stages toe te werken, zodat de studenten met een 
volwaardig theoretisch onderbouwde achtergrond op stage vertrekken. Essentiële vaardigheden 
worden voordien ingeoefend binnen verschillende contexten en er wordt de nodige aandacht besteed 
aan het verwerven van de noodzakelijke attitudes. 
De stages in de verschillende settings vormen telkens de finaliteit in de respectievelijke leerlijnen, 
waarin de leerresultaten geïntegreerd worden geëvalueerd. 
 
De grootkeukenstage kondigt zich aan in semester 4 (fase 2) en is gerelateerd aan het 
opleidingsonderdeel grootkeukenmanagement waarbij de theoretische basis aan bod komt in 
semester 3 (fase 2). Vooraleer de grootkeukenstage kan worden aangevat, bestudeert de student de 
werking en organisatie van een grootkeuken (nadruk op gewone ziekenhuis- of grootkeukenvoeding, 
administratie, voedselveiligheid en hygiëne), vervolgens wordt dan de werking en organisatie naar het 
dieetgebeuren gevolgd vanuit de dieetafdeling. 
 
De klinische stage vat pas aan in semester 6  (fase 3) na deelname aan de integratieproef. De student 
krijgt hierbij de kans om zijn theoretische voorkennis opnieuw te activeren voor de eigenlijke stage 
aan te vatten.  
 
De opleiding bereidt de student ook voor op de industriële setting door het plannen van een 
bedrijvenstage in semester 6. De student doorloopt een stage in een bedrijf om aspecten van 
voedingswarenanalyse, hygiëne, kwaliteitscontrole of productontwikkeling uit te voeren.  
 
De student heeft bijkomend nog de keuzemogelijkheid, naargelang de eigen interesse, om te opteren 
voor een verdiepende stage bij een zelfstandig diëtist in semester 5 (fase 3). 
 

1.4 Onderwijsproces 
De logische opbouw van het curriculum vertaalt zich in leerlijnen die rechtstreeks voortvloeien uit de 
leerresultaten. De leerlijnen tonen aan alle stakeholders van de opleiding expliciet en in detail de 
inhoudelijke en temporele samenhang, alsook de gradueel stijgende complexiteit van het 
beheersingsniveau, resulterend in niveau 6 van de VKS.  
 
De opleiding blijft verder investeren in onderwijs op maat. Door flexibele leertrajecten aan te bieden, 
wil de opleiding aan elke individuele student de kans geven om de opleiding op eigen tempo en naar 
eigen inzicht te doorlopen, waarbij ze advies voor trajectbegeleiding verleent om de slaagkansen van 
de student zoveel mogelijk te optimaliseren.  
 
Studeerbaarheid wordt bewaakt door gerichte kwaliteitszorg via metingen, bevragingen, 
focusgesprekken, begeleidingsinitiatieven, inventarisatie van studielast en uitbalanceren van het 
curriculum via het rekenmodel. Er is een faciliterend kader voor het opstellen van een haalbaar 
programma (met o.a. instapcursussen, begeleiding bij opstellen Individueel StudieProgramma (ISP), 
tabellen met adviserende volgtijdelijkheid, veelvuldige infomomenten, zelftestmodules, …).  
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De opleiding maakt de studenten bewust van de multiculturele en interdisciplinaire dimensies in het 
moderne professionele leven en de samenleving in het algemeen. Op verschillende tijdstippen 
doorheen de opleiding, zowel in het kader van, als los van specifieke opleidingsonderdelen, voorziet 
ze kennismaking met andere culturen voor alle studenten en nodigt ze uit tot een kritische reflectie 
over culturele diversiteit. 
 
De opleiding wil de studenten in verschillende opleidingsonderdelen en projecten aanzetten tot 
levenslang leren. In de huidige, snel evoluerende informatiemaatschappij biedt levenslang leren 
immers de beste garantie op een duurzame ontwikkeling en verfijning van competenties alsook op de 
verwerving van nieuwe competenties die nodig zijn om te kunnen blijven functioneren in de snel 
evoluerende professionele wereld.  
 
De opleiding blijft zich inzetten voor een performante studiebegeleiding. De relatief kleinschalige 
opleiding garandeert dat alle docenten een nauw contact met hun studenten hebben, veelvuldig en 
gemakkelijk aanspreekbaar zijn en hun studenten, indien gewenst en/of nodig, individueel kunnen 
opvolgen en begeleiden, zowel in het kader van specifieke opleidingsonderdelen als bij projecten en 
stages. De intense individuele studentenbegeleiding (inclusief voor stage en eindwerk) is een bewuste 
keuze van de opleiding. De student krijgt veelvuldig feedback en optimale groeikansen, waardoor hij 
gaandeweg zelfstandig leert functioneren. 
 
De studenten worden in contact gebracht met belangrijke maatschappelijke nieuwigheden die 
relevant zijn voor de latere beroepscontext. Om dit te kunnen garanderen streeft de opleiding naar 
een professionaliseringsbeleid dat de docenten in staat stelt deze nieuwigheden met voldoende 
vertrouwen en met kennis van zaken in een onderwijskundige context te kunnen aanbrengen bij de 
studenten (permanente professionalisering).  
 
De opleiding betrekt de studenten actief bij onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De 
krijtlijnen hiervan zijn terug te vinden in de visies van de opleiding rond onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening. 
 
Er wordt aan de studenten systematisch aangeleerd om op een zelfstandige wijze met zin voor 
verantwoordelijkheid en kritische reflectie hun toekomstige beroepsrol uit te oefenen in interactie met 
en met respect voor anderen. Hierbij besteedt de opleiding aandacht aan een waardengeoriënteerde 
leef- en werkgemeenschap, waarbij de betreffende competenties waar nodig worden aangescherpt. 
De student neemt hierbij een centrale plaats in en wordt gecoacht in een stimulerende leeromgeving, 
waar hij samen met de docent, in toenemende mate verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. In 
deze leeromgeving wordt de student uitgedaagd om voortdurend zijn eigen handelen en denken (en 
dat van zijn medestudenten) in vraag te stellen en bij te sturen waar nodig. 
Opdat de leerresultaten een motor zouden zijn voor het leerproces van de studenten werd een 
reflectie-portfolio ingevoerd, waarbij studenten structureel en systematisch reflecteren over hun 
professioneel handelen in relatie tot geselecteerde LR en indicatoren. Dit portfolio kadert in een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de studenten; het portfolio wordt begeleid en geëvalueerd 
binnen het OPO POP in elke fase; de begeleiding gebeurt via leerteams en intervisie. 
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Er wordt in de opleiding veel belang gehecht aan een onderzoekende houding van de student en 
zodoende een aanzet gegeven tot evidence based handelen met een kritisch-reflectief vermogen. Doel 
is de student te prikkelen om de gangbare praktijk te verbeteren. De vaardigheden om 
wetenschappelijke artikelen door het gebruik van zoekprogramma’s te achterhalen en het zoeken naar 
betrouwbare artikelen staan hier centraal. “Statistiek” en “ICT” werken ondersteunend om data 
optimaal te kunnen verwerken en interpreteren. In “probleemgestuurd onderwijs” worden deze 
vaardigheden verder ingezet om oplossingen te formuleren op casuïstiek. De student wordt 
gestimuleerd om de aangeleerde onderzoeksvaardigheden aan te wenden bij het uitwerken van de 
afstudeeropdracht. 
 
De opleiding wordt gedragen door een gedreven en hecht docententeam. De relatieve 
kleinschaligheid en de informele ontmoetingsmomenten brengen een aangename sfeer en zijn een 
uitstekende katalysator voor het professioneel samenwerken. 

2. Accenten voor verdere kwaliteitsontwikkeling 
In functie van het streven naar de vooropgestelde kwaliteitskenmerken uit het VIVES-referentiekader 
2017-2022 worden onder meer de hieronder vermelde accenten benadrukt. De keuze voor deze 
accenten gebeurt op basis van kwaliteitszorgcyclus en refereert hierbij naar 1) de kritische reflectie, 2) 
de opleidingsaudit, en 3) de managementkeuzes. De onderstaande actiepunten/accenten worden 
momenteel gerealiseerd (cf. richtdatum start van dit proces is juni 2017). De uitvoering kent per 
actiepunt –als gevolg van proceseigen accenten- evenwel een verschillende mate van realisatie. Deze 
accenten worden als losstaande elementen gepresenteerd, maar vanzelfsprekend is het behoud van 
een goede samenhang ertussen een belangrijk doel. 
 
De bestaande VISIE van de opleiding voedings- en dieetkunde omvat goed de VIVES-visie.  
 
De leerresultaten zijn momenteel al gedetailleerd uitgewerkt en getoetst bij vertegenwoordigers van 
het nationale en internationale werkveld en zijn op niveau van een professionele bachelor. Bovendien 
wordt per indicator o.m. 1) het niveau aangegeven of worden de componenten van kennis, 
vaardigheden of attitude weergegeven die nodig zijn om het vooropgestelde gedrag te kunnen 
vertonen; 2) zijn er heldere en duidelijke leerlijnen voor de studenten uitgewerkt. 
 
De grootste uitdaging voor de opleiding ligt in het realiseren van een grondige aanpak van de 
curriculumhervorming en de integratie van het Zorglab. Deze vernieuwing biedt de opleiding de kans 
om haar visie te verbreden, de actualisatie en de praktijkgerichtheid van het curriculum te 
optimaliseren, het kritische gehalte en de zelfredzaamheid van studenten te verhogen en nog meer 
integratief te gaan werken (met nog meer aanwezigheid van het werkveld). Ook is er de uitdaging om 
de leerlijn ‘evidence based’ werken verder uit te rollen; in het bijzonder waar het gaat over het leren 
verzamelen, ordenen en kritisch selecteren van informatie. Om dit te laten slagen, is het belangrijk dat 
hiervoor ruimte wordt gemaakt, enerzijds door een eenduidige prestatieregeling op 
hogeschoolniveau, anderzijds door na te gaan waar door middel van kleine ingrepen tijd kan worden 
gespaard en de werkdruk kan worden verlaagd zonder aan de kwaliteit van de opleiding te raken. 
 
Bij de curriculumhervorming worden o.m. ook nog volgende punten meegenomen:  
- de actualisatie en praktijkgerichtheid van het curriculum, ook van de theoretische onderdelen;  
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- het aanscherpen van het kritisch denken van studenten;  
- het nastreven van een geïntegreerde aanpak door de raakvlakken van verschillende vakken en ook 
de cursusinhouden bij elkaar af te toetsen;  
- het nog meer betrekken van het werkveld;  
- voldoende aandacht besteden aan de competenties van de 21ste eeuw;  
- het verder uitwerken van de leerlijn Evidence based werken; 
-blijvende aandacht voor internationale competenties in het curriculum (Reeds 30% van de laatstejaars 
loopt een stage in het buitenland).  
 
De opleiding is zich verder ook bewust van het belang van een goed evenwicht tussen een stevige 
theoretische basis en de praktijkgerichtheid van de opleiding. Ook wordt bij de curriculumhervorming 
nagedacht hoe: 1) een groei in aantal studenten kan worden gegenereerd; 2) er kan worden 
samengewerkt met andere paramedische beroepen (bijv. bij de organisatie van algemene vakken, 
zoals psychologie, fysiologie,…);  3) het belang van duurzaamheid nog meer kan worden onderkend, 
en 4) de aandacht voor digitale competenties kan worden verhoogd.  
 
Streven naar een groter studentenaantal kan o.m. worden gerealiseerd door nog sterker in te zetten 
op een extern beleid; dit bijvoorbeeld door meer uit te pakken met resultaten, maatschappelijke 
projecten, …  
De uitdaging voor de opleiding om zich nog meer op de kaart zetten, en zich nog meer in te bedden in 
de maatschappelijke realiteit zal worden beoogd door o.a.: 
- de organisatie van een jaarlijkse debatavond; 
- de organisatie van de dag van de voeding in campus Brugge; 
- de opleidingsonderdelen een aantrekkelijke naam geven zoals bijvoorbeeld e-health i.p.v. ICT ; 
- bekende gastsprekers uitnodigen; 
- het aanbieden van navorming voor externen verder uitbouwen. 
 
Andere mogelijkheden waarover wordt nagedacht: 
- een nieuwe oefenkeuken voor de opleiding op de campus in Brugge (biedt veel kansen voor de 

opleiding VED); (is sinds 17-18 een feit) 
- een nieuw labo op de technologiecampus in Brugge (geen verplaatsingen meer naar de labo’s in 

Oostende); (is sinds 17-18 een feit) 
- verdere uitbouw van het Zorglab op de campus in Brugge; 
- alle vakken tolereerbaar maken (voor stage en bachelorproef blijft een ‘zachte’ vorm van niet-

tolereerbaarheid). 
 
De realisatie van afstandsonderwijs als mogelijke piste is ondertussen een feit en zal in worden 
aangeboden vanaf academiejaar 19-20. Verder zal worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om in 
één bijkomend jaar een 2de bachelordiploma te verwerven. 
 
Docenten hebben vaak eigen cursusmateriaal ontwikkeld, wat de eigenheid versterkt maar de 
uitdaging creëert om dit cursusmateriaal geregeld te actualiseren. Mogelijk kunnen 
vertegenwoordigers van het werkveld meehelpen bij het screenen van het aanwezige studiemateriaal. 
 



Pagina 8 van 8 
 

De opleiding wordt gedragen door een klein maar geëngageerd team dat een grote betrokkenheid 
naar de studenten heeft. De student staat voor dit team centraal. Er wordt dan ook veel aandacht 
besteed aan de begeleiding van studenten. Er is een nabijheid waardoor studenten zich geen nummer 
voelen en altijd bij iemand terecht kunnen. Dit wordt zowel door het werkveld (stagebezoeken) als 
door de studenten zelf sterk gewaardeerd.  
 
Een valkuil bij een klein hecht team is het mogelijk gevaar voor isolatie. De opleiding moet erover 
waken haar visie voldoende breed te houden, het werkveld blijvend te betrekken, alsook de docenten 
die wat verder van de opleiding staan. De installatie en de uitwerking van het Zorglab is een uniek 
moment om dit te realiseren.  
 
Het werkveld is tevreden over het niveau van de afgestudeerden. Het werkveld is wel sterk vragende 
partij om in het kader van de uitstraling van de werkplek extra aandacht te besteden aan de 
schriftelijke vaardigheden van studenten. Het voorstel wordt onderzocht om (waar nodig) deze 
studenten – eventueel verplicht – door te verwijzen naar reeds bestaande workshops of digitale tools 
om hun schriftelijke vaardigheden op niveau te brengen. 
 
Er is een goed uitgewerkte kwaliteitscyclus en kwaliteitszorg. In de toekomst zal nog verder worden 
nagegaan om het werkveld nauwer te betrekken bij de kwaliteitszorg en dus de rol van het werkveld 
niet louter te beperken tot vertegenwoordiging in de POC (=permanente onderwijscommissie).   
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