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De visitatiecommissie ingesteld door Vluhr kent een positieve

beoordeling toe aan de Ba-na-Ba opleiding in het

Zorgmanagement van de Erasmushogeschool Brussel.

De opleiding hanteert een uitgebreide lijst van nagestreefde

competenties. Deze dekt het domeinspecifieke referentiekader af en

sluit aan bij de verwachtingen van het werkveld.

De commissie is positief over de professionele gerichtheid van het

programma door de praktijkgerichtheid van de meeste

opleidingsonderdelen.

De commissie is tevreden over de opzet en begeleiding van de stage en

apprecieert het concept van de geïntegreerde eindopdracht.

De commissie apprecieert de creatieve en flexibele manier waarmee de

opleiding zich openstelt voor een brede instroom van studenten.

De commissie stelt een sterke band vast tussen het werkveld en de

opleiding door de inbreng van de expertise van gastprofessoren.

ONDERWIJSVISITATIE 

April 2012

Op 19 en 20 april 2012 vond de onderwijsvisitatie van de Bachelor-na-

Bachelor  opleiding Zorgmanagement (ZM) 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:
 

Danny Van Tiggelen

Jos Geebelen

Luc Timmermans

Ludo Heylen,

Rebekka Rogiest (student-lid)

 

Sterke punten

Meenemen naar de toekomst

Een kritische herdenking van het curriculum in functie van de

competenties, waarbij een aangepaste competentiematrix als startpunt

wordt gebruikt, is aan de orde.

De commissie mist de aanwezigheid van leerlijnen die worden

aangestuurd door de ontwikkeling van competenties en krijgt eerder

een gefragmenteerde indruk van het programma.

De aftoetsing van van nagestreefde competenties gebeurt nog te zeer in

besloten kring en mag worden voorgelegd aan een breder

overlegorgaan.

De ontwikkeling van een cursusbeleid en de stroomlijning van het

cursusmateriaal is wenselijk.

De instroom kan worden versterkt door een sterkere profilering en

marketing vanuit de hogeschool zelf naar het ruimere werkveld. 

 

In maart 2020 staat

de peer review van ZM

gepland waarin de

opvolging van de

onderwijsvisitatie

wordt besproken. 



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 ZM 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. 

 

Verder is er voortdurende interactie met het werkveld door de goede

samenwerking met de Vlaamse Beroepsvereniging voor

Verpleegkundig Kaderpersoneel. De opleiding speelt voortdurend in op

de veranderingen binnen het zorglandschap. Alle docenten komen

recht uit het werkveld en staan dus met beide voeten in de praktijk.

 

“De EhB werkt met zeer gedreven, enthousiaste docenten. Dat maakt
de studie vooral aangenaam. De docentengroep is een team dat een
zeer brede kijk heeft op de praktijk. Je wordt ook gecoacht indien je
het zelf nodig acht. Ik zal de opleiding Zorgmanagement van de EhB
dan ook aan iedereen aanbevelen.”



 

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 ZM 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


