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In september 2015 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding
Vroedkunde (VRDK) plaats. Tijdens deze visitatie werd de kwaliteit van
de opleiding geëvalueerd door een commissie van experten. De
onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten
en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in
het Vlaamse hoger onderwijs.

De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:

KWALITEITSLABEL
De visitatiecommissie ingesteld door Vluhr kent een positieve
beoordeling toe aan de opleiding Vroedkunde (VRDK) van de
Erasmushogeschool Brussel voor de drie
kwaliteitswaarborgen:
Generieke kwaliteitswaarborg 1 - Beoogd eindniveau
Generieke kwaliteitswaarborg 2 - Onderwijsproces
Generieke kwaliteitswaarborg 3 - Gerealiseerd eindniveau

Marion Van Ham (voorzitter)
Bernadette Bijnens
Micha Morak
Letty Annijas
Elke Deboosere (student-lid)

Sterke punten
De commissie waardeert dat de gedragsindictatoren zijn ingedeeld in
drie niveaus
De commissie waardeert de visie van de opleiding waarbij zij de focus
legt op een zevental facetten. De commissie waardeert het dat deze
visie is afgestemd op het beroepsprofiel van de vroedvrouw, op het
opleidingsprofiel van de VLOR en op recente wetgevingen.
De commissie vindt het positief dat de opleiding d.m.v. een matrix is
nagegaan welke leerresultaten en welke gedragsindicatoren aan bod
komen in welke opleidingsonderdelen.
Er is een variatie aan werkvormen aanwezig om het onderwijs vorm te
geven.
De commissie merkt dat de opleiding aandacht heeft voor
wetenschappelijk onderzoek en onderschrijft deze positieve benadering
van de onderzoeksattitude.
De commissie vindt het positief dat de opleiding een overzicht heeft
gemaakt van de toetsvormen per leeromgeving en per leerresultaat en
daarin zowel summatieve als formatieve evaluatie in terugziet.

Meenemen naar de toekomst
De commissie ziet in de 2 aanvullende leerresultaten een duidelijke
keuze van de opleiding om zich te profileren, maar stelt dat de toetsing
van deze leerresultaten door de opleiding nog niet op punt staat.
De opleiding mag durven om naar meer thematisch geïntegreerd
onderwijs te stappen.
De leerlijn grootstedelijke context mag nog meer in het programma aan
bod komen, net als eerstelijnsvroedkunde.
De bachelorproef is het sluitstuk van de leerlijn evidence based
handelen, die volgens de commissie nog verder uitgewerkt mag
worden.
De commissie vindt dat de manier van beoordelen op stage niet
helemaal duidelijk is. De stage-evaluatie moet geoptimaliseerd worden.

Opvolging

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

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

“Ik heb voor vroedkunde gekozen omdat ik het fantastisch vind om
ouders te begeleiden van voor de zwangerschap tot na de geboorte van
de baby. “Ehb is een heel fijne school, super tof team van
leerkrachten, begaan met hun studenten, geen nummer, op maat
begeleiding, je voelt je er thuis””

Wat vindt het werkveld?

De opleiding VRDK 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. Tijdens de onderwijsvisitatie van 2015 gaf het werkveld zelf
aan zich goed gehoord te voelen in de opleiding. Er wordt namelijk
rekening gehouden met de opmerkingen uit de resonantiegroep.
Het docententeam bestaat uit een aantal collega’s die nog met één
voet in het werkveld staan. Elke docent heeft zijn specifieke ervaring
waardoor elke niche van het werkterrein van de vroedkunde is
vertegenwoordigd in de opleiding. Voeling houden met de snel
evoluerende praktijk vindt de opleiding dan ook belangrijk. Op die
manier worden evoluties en vernieuwingen in het werkveld snel
geïmplementeerd in de opleiding.
Tot slot bestaat de opleiding vroedkunde voor de helft uit stages. Die
spelen een cruciale rol om de opgedane kennis, vaardigheden en
attitudes in de praktijk te brengen. Door het ruime aanbod aan
stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland en de
samenwerking met UZ Brussel houdt de opleiding continu de vinger
aan de pols.

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 VRDK 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

