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In mei 2016 nam een commissie van onafhankelijke externen de
kwaliteit van de opleiding VDK onder de loep. Het doel was om
enerzijds de kwaliteit van de opleiding te borgen en anderzijds het
onderwijs binnen een opleiding duurzaam verbeteren door het
verhogen van kwaliteitsbewustzijn.
Commissie van experten:

KWALITEITSLABEL

Martine Willems (voorzitter)
Pieter pot
Krista Vanderstappen

Een commissie van experten besluit dat de opleiding VDK
kwaliteitsvol onderwijs levert dat voldoet aan de decretaal
bepaalde kwaliteitskenmerken

STERKE PUNTEN
De commissie apprecieert de breedte van het opleidingsprofiel
waarmee men tegemoetkomt aan de arbeidsmarktvraag, de student
helpt ontdekken op welke beroepsspecifieke domeinen hij zich wil
toeleggen en de student voorbereidt op een mogelijke specialisatie.
De commissie vindt het opleidingsprogramma samenhangend en
afgestemd op het realiseren van de leerresultaten.
Er is een goed georganiseerde en bereikbare begeleiding van
studenten
Het docententeam is divers, enthousiast en gedreven
De commissie vindt het een troef dat de toetscommissie een positieve
rol speelt in het ondersteunen van het opleidingsteam
Studenten vinden snel een baan na afstuderen.

MEENEMEN NAAR DE TOEKOMST
De commissie adviseert om een scherper profiel te kiezen in
verbinding met de multiculturele stad Brussel alsook het
Kenniscentrum Integrated Care en dit meer zichtbaar te maken in het
OLR.
De commissie stelt voor om de afstemming met de beroepspraktijk
te intensiveren om geformuleerde leerresultaten structureel en actief
te blijven afstemmen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
De opleiding zou haar visie op internationalisering verder moeten
operationaliseren.
De commissie adviseert om de ambities op het vlak van profilering,
onderzoek en onderwijsvernieuwing invulling te geven in
samenspraak met het docententeam.
Het is belangrijk om het evenwicht te houden tussen borging van het
niveau van toetsing en het geven van feedback op leerresultaten.

Let's get started !
De opleiding beschikt over de nodige kwalitatieve partnerschappen
om de mobiliteitsdoelstellingen te realiseren.
De studenten- en docentenmobiliteit verhoogt.
De opleiding zorgt voor evenwicht tussen de borging van het niveau
van de toetsing en het geven van feedback op de leerresultaten.
De alumni-werking van de opleiding wordt uitgebreid: Facebookgroep, uitbreiding van de RC en inschakelen van alumni op de
jobbeurs.
De opleiding monitort de werkdruk via de taakbelasting,

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

Dit stuk wordt aangevuld met de resultaten van de nieuwe
studentenbevraging 2018-2018.

Wat vindt het werkveld?

De opleiding VDK betrekt jaarlijks het werkveld via de
resonantiecommissie. Via de resonantiecommissie worden het niveau
en de inhoud van een opleiding op continue wijze afgetoetst aan het
werkveld.
De opleiding VDK is erg praktijkgericht. Via een heel aantal projecten is
er contact met het werkveld. In het eerste jaar is er al een observatie- of
kijkstage en In het tweede jaar lopen de studenten een stage van 2
weken in een grootkeuken. In het laatste jaar gaan studenten
gedurende twee keer 8 weken (16 weken) praktijkervaring opdoen in
klinische settings en in de voedingsindustrie. Door deze stages is er
automatisch permanente werkveldbetrokkenheid in de opleiding.

Wat zeggen de alumni?

Alumnibevraging 2017

Wat denken de werknemers ervan?

De medewerkersbevraging van 2018 toont mooie resultaten voor het
departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur (GL), waar de
opleiding VDK deel van uitmaakt.
Werknemers zijn erg tevreden over:
De inhoud en uitdagingen van de job
De afwisseling in werkzaamheden
De mate waarin de aard van de job overeenstemt met de
bekwaamheden en interesses
Ook de mate waarin werknemers zelf autonoom beslissingen en
initiatieven kunnen nemen zit goed.
Wat betreft samenwerking is het personeel van departement GL
tevreden over:
De algemene samenwerking met de direct leidinggevende
De samenwerking met directe collega’s
De samenwerking tussen administratief-technisch personeel en
onderwijzend personeel binnen het departement.

To do

Quick wins
Waterfontein
docentenrefter
Herinrichting
docentenlandschap
Duidelijk organogram
Teambuilding OP & ATP
Inloopcursus

Langere termijn
Infrastructuur verbeteren
Taakbelasting/werkdruk
aanpakken

