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Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in de 
vroedkunde (professioneel gerichte bachelor) van de Katholieke Hogeschool Vives 
Noord (na tijdelijke erkenning)
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Accreditatiebesluit 
(004708) 
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De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit de 
visitatierapporten.

Samenvattend oordeel van de visitatiecommissie (visitatierapport januari 2014)

Generieke kwaliteitswaarborg 1 -  Beoogd eindniveau
De visitatiecommissie (hierna: commissie)1 beoordeelt het beoogd eindniveau als 
voldoende.

De commissie heeft kennis genomen van het competentieprofiel dat de opleiding hanteert. 
De opleidingsdoelen of de competenties waarnaar de opleiding streeft, zijn deze uit het 
competentieprofiel Vroedkunde van de Associatie KU Leuven waarvan de opleiding, samen 
met nog enkel partneropleidingen, deel uitmaakt. Dit is een bruikbare tooi die de studenten 
en de stagementoren vooral tijdens de stages hanteren als feedback- en evaluatie- 
instrument. Het competentieprofiel van de Associatie KU Leuven dat de opleiding aanwendt, 
verwoordt het beoogde eindniveau van de opleiding Vroedkunde in termen van zes rollen 
van een vroedvrouw: 1) de vroedvrouw als persoon in de samenleving, 2) de vroedvrouw 
als coach/begeleider, 3) de vroedvrouw als zorgverlener, 4) de vroedvrouw als professional, 
5) de vroedvrouw als teamlid en 6) de vroedvrouw als organisator. Het beoogde eindniveau 
voldoet volgens de commissie aan het niveau en de oriëntering van een professioneel 
gerichte bacheloropleiding binnen het niveau zes van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

De commissie heeft een bewuste check en borging vastgesteld van het competentieprofiel 
van de opleiding met onder andere het beroepsprofiel en het domeinspecifiek 
leerresultatenkader. Volgens de commissie zijn niet alle domeinspecifieke leerresultaten 
expliciet herkenbaar in het competentieprofiel van de opleiding, omdat door het gebruik van 
rollen in het competentieprofiel de werkgebieden uit het DLR minder duidelijk benoemd 
worden. Anderzijds zijn een aantal competenties uit het competentieprofiel van de opleiding

1
Aangezien het accreditatiebesluit een besluit na tijdelijke erkenning betreft, is er sprake van twee visitatiecommissies en twee 

visitatierapporten. De oorspronkelijke visitatiecommissie (hierna: commissie (2014)) voerde in 2013 een visitatie uit en publiceerde haar 

bevindingen en oordeel in het visitatierapport van januari 2014. De beoordeling volgens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning werd 

uitgevoerd door de commissie (2016) en resulteerde in het visitatierapport van maart 2016. De toetscommissie is een commissie ingesteld 

door de opleiding.
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Pagina 2 van 19 niet te koppelen aan een bepaald domeinspecifiek leerresultaat. De commissie bedoelt
daarmee niet dat het competentieprofiel en het DLR niet overeenstemmen, enkel dat er een 
concordantiematrix nodig blijft om de afstemming tussen beide documenten te zien.

De commissie pleit voor het hanteren van één eenduidig competentieprofiel, waarin alle 
competenties die binnen de opleiding getoetst worden en die bepalend zijn voor het 
eindniveau, verwerkt zijn in bijvoorbeeld gedragsindicatoren. Dit geldt ook voor de 
descriptoren van niveau zes van de Vlaamse kwalificatiestructuur, die explicieter zouden 
mogen worden gemaakt in het door de opleiding gehanteerde competentieprofiel. Een 
dergelijk eenduidig profiel zou volgens de commissie zorgen voor een duidelijkere sturing 
binnen de opleiding.
De commissie onderschrijft ook ten stelligste de intentie van de opleiding om leerlijnen uit te 
schrijven op basis van deze gedragsindicatoren, zodat de link duidelijk wordt tussen de 
gedragsindicatoren, de niveaus waarop deze gehanteerd worden, en de opleidingsfase 
waarin de student zich op een bepaald moment bevindt. Hierdoor kan de opleiding het 
beoogde (eind)niveau van de student nog beter verwoorden.

De commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat de opleiding met betrekking tot het 
competentieprofiel internationale benchmarking heeft uitgevoerd. Volgens de commissie 
mag de opleiding wel meer durven haar eigen visie te profileren en zo meer een 
persoonlijke noot en focus in het competentieprofiel te preciseren.

De accenten die de opleiding legt, namelijk kennis en vaardigheden, levenslang leren en 
ontwikkeling en ontplooiing, mogen volgens de commissie nog wat meer in de verf worden 
gezet.

Ook het werkveld is een belangrijke speler bij het valideren van het competentieprofiel 
en zijn gedragsindicatoren. De commissie beveelt de opleiding aan om blijvend en frequent 
met het werkveld en alle andere belanghebbenden in overleg te gaan over het 
competentieprofiel.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 -  Onderwijsproces 
De commissie beoordeelt het onderwijsproces als voldoende.

Het programma van de opleiding bestaat uit 180 studiepunten en beslaat in haar modelvorm 
drie academiejaren of opleidingsfases. De opleiding waarborgt in de samenhang van het 
programma de interactie tussen kennis, vaardigheden en attitude door de combinatie van 
vijf groepen met opleidingsonderdelen, namelijk vroedkundige wetenschappen, 
biomedische wetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen, klinisch onderwijs 
en evidence based midwifery. Verder is er een graduele opbouw zichtbaar van nadruk op 
fysiologie in de eerste opleidingsfase, naar laagrisico verloskunde in de tweede 
opleidingsfase en naar hoogrisico verloskunde in de derde opleidingsfase.

De commissie stelde met voldoening vast dat de opleiding door middel van een matrix is 
nagegaan welke competenties aan bod komen in welke opleidingsonderdelen of 
onderwijsleeractiviteiten (OLA’s), zodat onder andere duidelijk wordt dat de competenties 
adequaat zijn omgezet in een programma, en dat bij de stages in elke opleidingsfase alle 
competenties ook aan bod komen.
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vakken ingedeeld, met daaraan gekoppeld afzonderlijke toetsen. Een competentiegericht 
programma op zich pleit voor meer integratie, wat de commissie dus nog meer zou willen 
terugzien bij het programma van deze opleiding. De commissie pleit voor meer thematisch 
geïntegreerd onderwijs, zodat er nog meer vakoverschrijdend gewerkt kan worden. Ook 
mag eerstelijnsvroedkunde nog meer in het programma aan bod komen, volgens de 
commissie.

De commissie kan zich vinden in de optie van de opleiding om de studenten van de derde 
opleidingsfase een keuzepakket van drie studiepunten aan te bieden. Daarnaast kunnen de 
studenten zowel door de keuze voor het onderwerp van hun eindwerk, als door een 
keuzestage, al dan niet in het buitenland, hun eigen ontwikkelingsproces nog meer zelf 
sturen.

De opleiding reikt aan studenten volgende werkvormen aan: hoorcolleges, casuïstiek, 
integratieopdrachten, eindwerk, rollenspellen, vaardigheidslessen, stages, themadagen en 
groepsopdrachten. De opleiding moet bewaken dat het percentage hoorcolleges in de 
opleiding niet te hoog wordt. De studenten kunnen gebruik maken van over het algemeen 
degelijk uitgewerkt cursusmateriaal.

Het programma van de opleiding is volgens de commissie en volgens de stakeholders die 
zij sprak, studeerbaar. De commissie vernam tijdens de gesprekken dat de studielast 
vooral in de eerste opleidingsfase pittig is. De commissie stelt de opleiding voor dit te 
bewaken en een realistische verwachting te scheppen voor uren (zelfjstudie na de lesuren. 
De commissie heeft gemerkt dat de opleiding wel vat heeft op de studietijd- en last, en bij 
problemen of verschuivingen tracht hier zo flexibel mogelijk mee om te springen.

In de vormgeving van het programma is een graduele opbouw zichtbaar van nadruk op 
fysiologie in de eerste opleidingsfase, naar laagrisico verloskunde in de tweede 
opleidingsfase en naar hoogrisico verloskunde in de derde opleidingsfase. Ook de 
studenten vinden deze samenhang transparant en duidelijk. De commissie deelt deze 
mening, maar vraagt de opleiding toch ervoor te zorgen dat deze inhoudelijke opbouw niet 
ondergeschikt wordt aan de gewenste thematisch geïntegreerde opbouw.

Stages en vaardigheden (klinische, maar ook communicatieve en sociale vaardigheden) 
maken een groot deel van het programma uit. In de eerste opleidingsfase gaat de student 
op een stage postpartum en heelkundige diensten. In de tweede opleidingsfase zet de 
student zich in op stage prenatale zorg, MIC (Maternal Intensive Care), postpartum en 
verloskamer. In de derde opleidingsfase voeren de studenten een stage neonatologie, twee 
stages verloskamer en een keuzestage uit. De commissie is zeer tevreden over de 
(bedside) begeleiding tijdens de stage van de docenten, die van docentgestuurd naar 
studentgestuurd evolueert. Ook van de mentoren kunnen de studenten de nodige feedback 
en begeleiding verwachten. Voor de student op stage vertrekt, worden klinische 
vaardigheden onder begeleiding, en ook zelfstandig, ingeoefend in het 
vaardigheidscentrum.

De commissie heeft er begrip voor dat het geen sinecure is om de door de EU-richtlijn 
verplichte veertig zelfstandige bevallingen door elke student te laten uitvoeren op stage. De 
EU-richtlijnen voorzien dat bij gebrek aan bevallingen, een student ook kan afstuderen 
wanneer zij dertig zelfstandige bevallingen en twintig geassisteerde bevallingen kan
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streven blijven om de veertig zelfstandig uitgevoerde bevallingen voor elke student te halen. 
De commissie keek een formulier in dat studenten moeten invullen, en waarop de 
dertig+twintig-regel werd toegepast. Dit gaf aan de commissie de indruk dat de opleiding het 
streven naar veertig bevallingen te weinig aanmoedigt bij de studenten.

Het eindwerk wordt als het sluitstuk van de opleiding gezien, en bestaat uit een 
literatuurstudie en een praktisch deel waarbij de studenten de resultaten van het 
literatuuronderzoek in een klinisch setting implementeren en evalueren. De commissie is 
van mening dat de studenten voldoende worden voorbereid op wetenschappelijk onderzoek 
via de literatuuronderzoeken en evidence based midwifery die in het programma zijn 
opgenomen. De commissie pleit wel eerder voor een zelfstandig eindwerk in plaats van een 
groepswerk, zodat de competenties van de individuele student duidelijker zichtbaar zijn. De 
studenten komen in contact met internationale elementen door verschillende initiatieven in 
het curriculum. Daarnaast heeft de opleiding ook internationale stagepartners, waardoor de 
student ook kan kiezen voor een buitenlandse stage-ervaring. Het is volgens de commissie 
wel aan te bevelen om na een buitenlandse stage, nog een stage in België te voorzien.

Begeleiding en ondersteuning
De commissie is ten zeerste te spreken over de begeleiding van de studenten in alle 
geledingen van de opleiding. Er is aandacht voor werken op maat van de student, wat de 
commissie, alsook de studenten zelf, als zeer positief ervaren. De commissie zag 
voornamelijk een sterke begeleiding tijdens de stages, maar ook aan het begin van, en zelfs 
vóór het starten van de opleiding.

De commissie is onder de indruk van het skills lab. Dit moderne vaardigheidscentrum is 
voorzien van alle nodige en nieuwste materialen om studenten zo goed mogelijk te laten 
oefenen en hen simulaties aan te bieden. Ook waardeert de commissie de mooi 
vormgegeven mediatheek waar studenten afzonderlijk of in groep kunnen werken en alle 
nodige voorzieningen ter beschikking hebben. Deze opleiding steekt veel energie in de 
begeleiding van haar studenten, die al start bij een intakegesprek nog voor de student zich 
heeft ingeschreven. De studenten krijgen gerichte communicatie m.b.t. 
begeleidingsmogelijkheden, en weten bij wie ze terecht kunnen.

De commissie zag tijdens het visitatiebezoek een team van docenten die de nodige 
kwalificaties bezitten om deze opleiding vorm te geven, De opleiding streeft naar een 
evenwicht tussen academisch geschoold personeel en docenten met een grote 
praktijkervaring. Daarnaast zag de commissie dat de docenten zich ten volle inzetten voor 
de begeleiding van de studenten. De commissie meent dat de opleiding nog wat meer 
aandacht zou kunnen besteden aan de didactische scholing van haar docenten, en dan 
vooral de gastdocenten die aangemoedigd zouden mogen worden om enkele cursussen 
didactiek te volgen.

De commissie merkt op dat de opleiding de aandachtspunten van de vorige visitatie 
meeneemt en verschillende acties heeft gekoppeld aan de aanbevelingen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 -  Gerealiseerd eindniveau
De commissie (2014) beoordeelt het gerealiseerd eindniveau als onvoldoende.
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Hoewel de opleiding de eerste stappen heeft gezet naar de uitwerking van een toetsbeleid 
en een toetscommissie, ligt er nog veel werk klaar om de toetsing te verbeteren en het 
toetsbeleid te doen leven binnen de opleiding. De commissie heeft nog haar twijfels bij de 
transparantie en de betrouwbaarheid van de mondelinge examens, die overheersend zijn. 
Volgens de commissie is voor deze opleiding nood aan het bouwen van een ‘toetshuis’, 
waarbij opbouw en niveau en de variatie van toetsen passend bij wat de opleiding wil gaan 
toetsen, centraal staat.

Ook de evaluatie van de bachelorproef is nog aan bijsturing toe. Hoewel de evaluatiecriteria 
volgens de commissie duidelijk zijn, en zich richten op de algemene en algemeen 
beroepsgerichte competenties uit het Structuurdecreet (2003), heeft de commissie nog 
vragen bij de objectiviteit en de transparantie van de beoordeling van de bachelorproef. De 
commissie vindt dat de opleiding inboet op de kwaliteit van het eindwerk, wanneer de 
externe beoordelaar bijvoorbeeld geen standpunt inneemt over de PICO-systematiek 
(Problem-lntervention- Comparison-Outcome), die verondersteld wordt in elk eindwerk 
aanwezig te zijn bij het beschrijven en onderzoeken van klinische problemen, omdat 
sommige externe lezers minder vertrouwd zijn met dit jargon en deze werkwijze. De 
opleiding laat de student vrij om deze systematiek niet of minder toe te passen als de 
externe beoordelaars daarom vragen. Hierdoor komt het wetenschappelijke karakter van 
het eindwerk volgens de commissie in gevaar. De commissie heeft dan ook nog veel vragen 
bij het formuleren van onderzoeksvragen, en vindt in sommige eindwerken de 
methodiekomschrijving niet duidelijk. Ook het taalgebruik in de eindwerken is soms 
problematisch. Algemeen gezien vindt de commissie het niveau van de eindwerken 
wisselend, en herkent zij de beoordeling weinig of niet in de eindwerken die ze heeft 
ingekeken.

De beoordeling van de stage is degelijk uitgewerkt, en gebeurt aan de hand van de 
stagefiches die in overleg met de Associatie KU Leuven zijn opgesteld.

De studenten hebben inspraak in examenroosters, en er wordt duidelijk gecommuniceerd 
rond examenrichtlijnen. Na de examens krijgen de studenten de mogelijkheid hun afgelegde 
examens in te kijken en feedback te ontvangen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden
Het werkveld waardeert de inzetbaarheid van de afgestudeerden van deze opleiding, al 
zouden zij nog wat meer verantwoordelijkheid en zin voor initiatief mogen tonen. De alumni 
voelen zich over het algemeen goed voorbereid op hun instap naar het werkveld, of 
studeren verder. Zij komen vlot terecht op verloskundige of verpleegkundige diensten. De 
opleiding moet blijvend haar studenten inlichten over het feit dat de maatschappelijke vraag 
naar vroedvrouwen momenteel vermindert.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding haar in-, door- en uitstroomgegevens 
systematisch analyseert en ziet daarin geen afwijkende cijfers. De studie-efficiëntie bevindt 
zich tussen de 78% en 88%. 90% van de studenten in de derde opleidingsfase behaalt het 
diploma daadwerkelijk. Blijvende aandacht is nodig voor drop-outstudenten en voor de grote 
instroom in relatie tot de mogelijkheden voor stages en voor werk. Voor dat laatste is het 
instroomgesprek dat de opleiding organiseert al een mogelijke oplossing.
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De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in de vroedkunde (professioneel 
gerichte bachelor) niet voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de 
kwaliteit van de opleiding als voldoende met beperkte geldigheidsduur.

Herstelplan
Het ‘Reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de 
besluitvorming inzake accreditatie, instellingsreview en toets nieuwe opleiding’ (13 mei 
2013) van de NVAO stelt dat “Een accreditatieaanvraag die gestoeld is op een 
visitatierapport dat aangeeft dat de opleiding op één of meerdere opleidingsvarianten 
slechts voldoet aan één of twee generieke kwaliteitswaarborgen, is voorzien van een 
herstelplan dat betrekking heeft op de als onvoldoende beoordeelde generieke 
kwaliteitswaarborgen voor de betrokken opleiding(svariant)en." (Art. 28. §1)
De NVAO heeft vastgesteld dat de opleiding aan haar accreditatieaanvraag een herstelplan 
heeft toegevoegd.

Conform het reglement bestuursbeginselen (Art. 28. §1) heeft de NVAO het herstelplan op 
22 juli 2014 voorgelegd aan drie leden van de commissie, zijnde: mevrouw Van Ham 
(voorzitter en vakdeskundige), mevrouw Bijnens (werkvelddeskundige) en mevrouw Annijas 
(onderwijsdeskundige).

Op 23 september 2014 heeft de commissie haar oordeel over het herstelplan gegeven. De 
commissie concludeert samenvattend dat het herstelplan niet afdoende is. De commissie 
vraagt om een meer concrete formulering die toetsbaar is, met toevoeging van de in te 
zetten, noodzakelijke middelen.

Conform het reglement bestuursbeginselen (Art. 28. §3) maakte de NVAO haar bevindingen 
omtrent het herstelplan, voorzien van het commissieadvies zoals bedoeld in §2, tweede lid, 
over aan het instellingsbestuur met het verzoek om het herstelplan binnen een bepaalde 
termijn te herzien. Het bijgestelde herstelplan wordt opnieuw beoordeeld conform de 
bepalingen van dit artikel.

Op 12 november 2014 bezorgde de opleiding het herwerkt herstelplan. Op 25 maart 2015 
heeft de commissie haar oordeel over het herwerkt herstelplan gegeven. De commissie 
concludeert samenvattend dat het herwerkt herstelplan afdoende is. “Een goed herstelplan 
met concrete formulering, dat toetsbaar is door vastlegging in documenten, kwaliteitscheck 
vanuit de opleiding, ondersteuning vanuit de Hogeschool en feedbackmomenten bij de 
studenten. Er zijn duidelijke prioriteiten bepaald en de vrijgemaakte tijd lijkt reëel en 
haalbaar.”

De NVAO stelt vast dat het herstelplan gemotiveerd en op navolgbare wijze door de 
commissie als haalbaar en toereikend is beoordeeld.

Samenvattend oordeel van de visitatiecommissie (visitatierapport maart 2016)

Generieke kwaliteitswaarborg 3 -  Gerealiseerd eindniveau
De commissie (2016) beoordeelt het gerealiseerd eindniveau als voldoende.

De commissie heeft kennis genomen van het zelfevaluatierapport waarin de opleiding 
beschrijft hoe ze de aandachtspunten uit de vorige visitatie heeft aangepakt. Uit het
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aandachtspunten. Ze ziet in het zelfevaluatierapport juni 2015 een duidelijke visie op 
toetsing terugkomen.

Voor het nieuwe toetsbeleid baseerde de opleiding zich op de VIVES-visie op toetsing. 
Sinds september 2013 zijn immers de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende en de 
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen gefusioneerd tot de Katholieke Hogeschool 
VIVES. Beide instellingen boden de opleiding Vroedkunde aan, die op termijn naar één 
opleiding op twee campussen zal evolueren. Het studiegebieddirecteur geeft aan dat ze de 
fusie heeft aangegrepen om de opleidingsverantwoordelijken van beide campussen op 
geregelde tijdstippen samen te brengen om over het curriculum te reflecteren en van 
eikaars ‘good practices’ te leren. De hogeschool kent sinds september 2014 ook een 
nieuwe organisatiestructuur waarbij voor alle opleidingen in ondersteuning wordt voorzien, 
onder meer op vlak van onderwijsontwikkeling en professionalisering.
Uit de gesprekken bleek dat deze onderwijscoach sterk betrokken is bij het nieuwe 
toetsbeleid van de opleiding en door de docenten veelvuldig geraadpleegd wordt voor 
advies over hun toetsen. De commissie vindt de inzet van een onderwijscoach waardevol. 
De toetscommissie die tijdens de vorige visitatie in 2013 in de steigers stond, is 
geïnstalleerd.
De toetscommissie bestaat uit het opleidingshoofd, alle docenten Vroedkunde, een 
vertegenwoordiger van de docenten algemene vakken en twee studenten en wordt 
aangestuurd door de onderwijscoach. Uit de ingekeken verslagen leidt de commissie af dat 
de toetscommissie regelmatig vergadert en verantwoordelijkheid en besluiten neemt 
omtrent toetsingsmatrix, kwaliteitsverbetering van diverse toetsen, antwoordsleutels en 
puntverdeling. De toetscommissie selecteert ook na elke examenperiode enkele evaluaties 
die dan verder worden geanalyseerd.
Indien aanpassingen nodig zijn nemen het opleidingshoofd en de onderwijscoach dit op met 
de betrokken docent. De commissie waardeert de werking van de toetscommissie omdat op 
die manier problemen of vragen in verband met toetsing bespreekbaar worden en er 
gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. De commissie verwacht dat de 
toetscommissie in de toekomst nog meer richting zal geven aan de toetspraktijk. Ze geeft 
enkele suggesties: het opstellen van richtlijnen die de gewenste manier voor het doorlopen 
van de toetscyclus inzichtelijk maken: toets opmaken, afnemen, analyseren en cijferbepalen 
helder neerzetten; verbetersleutel aanscherpen met een cesuur; 2e lezer voorzien bij het 
opmaken van de toetsen. De toetscommissie zelf geeft aan dat zij in het nieuwe 
academiejaar wil gaan starten met het ontwikkelen van toetsmatrijzen.

Voor de meeste toetsen zijn verbetersleutels beschikbaar waarin is aangegeven wat het 
juiste antwoord is, hoeveel punten een vraag scoort en hoe het totaal aantal punten tot een 
cijfer leidt.
De commissie adviseert om op te volgen dat ervoor elke toetsing verbetersleutels 
beschikbaar zijn. Ook zou een richtlijn waarbij zowel de vragen, antwoorden, 
puntentoekenning en cesuur wordt beschreven, de kwaliteit ervan kunnen optimaliseren. 
Wat de toetsvormen betreft, stelt de commissie vast dat er nu minder mondelinge toetsen 
zijn.
Een aantal docenten heeft de overstap gemaakt naar schriftelijke toetsing aangezien dit 
beter objectiveerbaar is. Voor de meeste mondelinge toetsen is er een antwoordsleutel 
beschikbaar.
Docenten geven aan dat het opstellen van antwoordsleutels hen helpen om scherper te zijn 
in wat ze precies van studenten verwachten. De commissie wil nog meegeven dat ze niet
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voortkomen uit de competenties die men wil toetsen en het niveau dat men wil bereiken. 
Wel zou de objectiviteit van mondelinge examens nog kunnen geoptimaliseerd worden door 
gebruik te maken van twee examinatoren, wat de opleiding al toepast bij de 
integratietoetsen. Verder heeft de commissie vastgesteld dat er aandacht is besteed om de 
toetsvormen van de eerste en de tweede zittijd gelijk te trekken. Bij een klein aantal toetsen 
is dit nog niet het geval.

Tijdens het bezoek bevestigen de studenten dat ze adequaat worden geïnformeerd over de 
evaluatie en toetsing. In de ECTS-fiches zijn de competenties en de evaluatievormen 
vermeld. Vaak zijn er voorbeeldexamens voor studenten beschikbaar waardoor zij 
duidelijkheid hebben over de verwachting ten aanzien van de toetsvorm, de manier van 
bevragen en de gewenste antwoorden.
Dit stimuleert hun leergedrag. Bovendien lichten de docenten hun wijze van evalueren toe 
tijdens de lessen. Verder volgt de opleiding de tevredenheid van de studenten over de 
toetsing op.
Uit de beschikbare enquêteresultaten blijkt dat de studenten over het algemeen een 
duidelijk zicht hebben op wat zij moeten kennen en kunnen en dat ze weten hoe de docent 
hen zal beoordelen.
Na de examens organiseert de opleiding een feedbackmoment waarop de studenten hun 
examens kunnen inkijken en bespreken met de docenten.

De commissie heeft vastgesteld dat het bewustzijn bij de docenten over de toetsing groot is. 
Niet alleen is er overleg in de formele organen zoals de toetscommissie en de 
opleidingsraad. Er is ook veel informeel overleg en docenten gaan bij elkaar, de 
onderwijscoach en de opleidingscoördinator te rade. De commissie vindt dat positief want 
op die manier groeit het bewustzijn voor en de gedragenheid van het toetsbeleid. De 
commissie schaart zich achter beeld van de opleiding dat het toetsen en evalueren een 
“natuurlijk” onderdeel is van het onderwijsproces en van het handelen van een docent. De 
opleiding doet ook inspanningen om het toetsbeleid bij de gastdocenten kenbaar te maken. 
Zo werd in 2015 een informatievergadering georganiseerd. Heel
wat gastdocenten waren aanwezig. Om zoveel mogelijk gastdocenten te bereiken, zal deze 
vergadering in de toekomst jaarlijks herhaald worden. De gastdocenten die de commissie 
gesproken heeft, bevestigen de aandacht die de opleiding aan de toetsing besteedt. Zij 
waarderen de didactische ondersteuning waarop ze beroep kunnen doen, temeer omdat de 
gastdocenten in de eerste plaats om hun vakspecifieke expertise ingeschakeld worden. Nog 
niet alle gastdocenten zijn mee met de nieuwe trend maar het aantal is groeiende. De 
uitspraak van de studiegebieddirecteur dat het niet meegaan in de nieuwe manier van 
toetsing consequenties zal hebben, wordt ondersteund
door de commissie. Deze duidelijkheid geeft de commissie vertrouwen in het blijvend 
handhaven van kwaliteitsvol toetsen. Het feit dat docenten aangeven dat ze bijgeleerd 
hebben en laagdrempelig hulp kunnen zoeken bij de leidinggevenden en de onderwijscoach 
geeft blijk van een positieve cultuurverandering die ongetwijfeld nog zal leiden tot verdere 
verbeteringen.

De bachelorproeven die de commissie gelezen heeft, zijn duidelijk verbeterd qua niveau en 
de commissie is onder de indruk van de wetenschappelijke kwaliteit ervan. De 
bachelorproeven hebben een herkenbare structuur volgens IMRAD (introduction, Methods, 
Results, and Discussion). De onderzoeksvraag is duidelijk geformuleerd en wordt 
beantwoord. De toegekende quoteringen passen volgens de commissie bij het niveau van
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van de bachelorproef staan de wetenschappelijke en procesgerichte competenties centraal. 
De opleiding heeft een evaluatiematrix opgesteld waarbij de te beoordelen competenties 
zijn vertaald in 20 concrete en meetbare indicatoren. Ook de beoordelingsschaal 
(onvoldoende, voldoende, goed en uitstekend) is in een rubrics geconcretiseerd, waarbij 
aangegeven wordt wat bij elk score mag verwacht worden. De beoordeling gebeurt door 4 
personen: een interne en externe promotor
die alle competenties beoordelen, en twee externe lezen -  praktijkdeskundigen -  die enkel 
de wetenschappelijke competenties beoordelen. Deze beoordelaars vullen de 
evaluatiematrixen vooraf in. De beoordeling wordt verder aangevuld met de evaluatie van 
de mondelinge presentatie en verdediging om tot een eindcijfer te komen. Alle informatie 
over de bachelorproef is duidelijk beschreven in de bachelorproefgids, zodat studenten en 
promotoren hier goed van op de hoogte zijn.
De commissie heeft de beoordelingsformulieren van de gelezen eindwerken kunnen 
in kijken.
Zoals gezegd volgt de commissie de toegekende quoteringen. Ze merkte wel dat er in 
enkele gevallen een discrepantie was in de beoordeling van de verschillende beoordelaars. 
In de gesprekken verduidelijkte de opleiding dat een beoordeling steeds besproken wordt 
na de mondelinge presentatie en verdediging. Eventuele verschillen tussen beoordelaars 
worden toegelicht en er is nog een mogelijkheid tot aanpassing door de juryvoorzitter. De 
commissie vindt het goed dat het mogelijk is om een eindcijfer van de bachelorproef bij 
grote verschillen in beoordeling door verschillende beoordelaars mogelijk te herzien op 
grond van een goede onderbouwing. Dit is een kwalitatieve check en vergroot de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Deze aanpak is echter nergens beschreven; het 
opstellen van een richtlijn hierover zou wenselijk zijn.

Een bachelorproef kan nog steeds in duo uitgevoerd worden, zij het dat het aantal ervan wel 
verminderd. In de bachelorproef wordt duidelijk aangegeven welke student voor welk 
onderdeel of taak verantwoordelijk is maar de beoordeling gebeurt globaal op het eindwerk. 
Uit de bevragingen van het werkveld blijkt dat zij voorstander zijn om bij de presentatie en 
verdediging elke student apart te beoordelen. De commissie steunt dit. Het blijft hierbij van 
belang om te waarborgen dat beide studenten voldoen aan het eindniveau van alle 
competenties.

De beoordeling van de stage vond de vorige visitatiecommissie in 2013 degelijk uitgewerkt 
en uit de gesprekken blijkt dat de werkwijze nog steeds dezelfde is. Vooral het feit dat alle 
stagebegeleiders uit de opleiding betrokken zijn bij de eindevaluatie, vindt de commissie 
sterk en leidt tot meer objectiviteit. Niettegenstaande er een aanpassing van de 
stagebeoordeling vanuit de vakorganisatie op stapel staat, wil de opleiding nog dit 
academiejaar een document opstellen dat het complexe systeem van de beoordeling van 
de stage uitlegt. De commissie steunt dit initiatief want daardoor kan de transparantie voor 
studenten en mentoren nog geoptimaliseerd worden.

De vertegenwoordigers van het werkveld bevestigen in de gesprekken dat de 
afgestudeerden vlot ingeschakeld kunnen worden op de werkvloer. De commissie vindt het 
fijn te horen dat de afgestudeerden uitzonderlijk goed zijn in communicatie wat vaak een 
minder gewaardeerde vaardigheid is in de medische wereld. De vertegenwoordigers van 
het werkveld vinden ook dat ze goed betrokken worden bij de opleiding. Er is een open 
communicatie, alles is bespreekbaar en ze voelen zich gehoord. Via de adviesraad maar 
ook via de gastdocenten en de stagementoren kan het werkveld suggesties geven om de
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(zoals STAN, korter verblijf op de materniteit). De commissie waardeert dat de opleiding 
proactief acties onderneemt om de mogelijkheden in het werkveld van hun studenten te 
garanderen en nadenkt over het mobiliseren van andere werkgevers voor hun studenten.

Eindoordeel commissie (2016)
Samengevat is de commissie tevreden met de inspanningen die de opleiding sinds de 
vorige visitatie heeft geleverd. Ook de actieplannen van de opleiding om het toetsbeleid 
verder te optimaliseren (zoals het starten met de opmaak van toetsmatrijzen en het 
toewerken naar nog meer interne consistentie, constructive alignment, tussen leerdoelen, 
toetsen en werkvorm bij het nieuwe curriculum), geeft de commissie vertrouwen dat de 
kwaliteit wordt geborgd. Ze kent dan ook de score voldoende toe aan het gerealiseerde 
eindniveau.

Aanvullende informatie
De NVAO dient in haar besluit voor de opleidingen Vroedkunde ook een oordeel te vellen 
over het al dan niet voldoen van de opleiding aan de Europese richtlijn. Art. II.67, lid 5 van 
de Codex Hoger Onderwijs vermeldt hierover het volgende: “De accreditatieorganisatie 
bevestigt in haar accreditatierapport en in haar accreditatiebesluit, bedoeld in artikel 11.147, 
of het instellingsbestuur bij het vaststellen van de opleidingsprogramma’s de betreffende 
Europese richtlijn al dan niet heeft nageleefd. De accreditatieorganisatie neemt dat besluit 
on grond van de gepubliceerde externe beoordeling van de opleiding.”

De NVAO heeft vastgesteld dat zij op basis van het visitatierapport (januari 2014) geen 
besluit kan nemen m.b.t. het voldoen van de opleidingen vroedkunde aan de Europese 
richtlijn.

Het rapport bevat uitspraken van de visitatiecommissie (2014) over de mate waarin de 
opleiding voldoet aan één element uit de Europese richtlijn, met name hoe en of de 
opleiding voldoet aan het zelfstandig uitvoeren van 40 bevallingen. Daaruit blijkt dat de 
opleiding het streven naar 40 bevallingen meer kan aanmoedigen bij de studenten. Over de 
andere elementen uit de Europese richtlijn m.b.t. de praktische en klinische opleiding en het 
theoretisch en technisch onderwijs is er in het visitatierapport geen informatie. Impliciet 
geeft de visitatiecommissie wel aan dat de opleiding voldoet aan de Europese richtlijn, doch 
een expliciet oordeel ontbreekt.
De NVAO heeft de visitatiecommissie (2014) per brief d.d. 30 oktober 2014 verzocht om 
gemotiveerd te bevestigen dat de opleiding voldoet aan ajje elementen van de Europese 
richtlijn. De NVAO heeft op 30 januari 2015 positief antwoord ontvangen op deze vraag:

"Alle opleidingen Vroedkunde die parallelle commissie 1 heeft bezocht, voldoen aan alle 
eisen van de Europese richtlijn. De commissie komt tot die conclusie na het inkijken van 
een log- of prestatieboek, dat alle opleidingen hebben uitgewerkt en recent in samenspraak 
met het VLOV (Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen) hebben geactualiseerd. Dat 
logboek is met andere woorden uniform voor alle Vlaamse opleidingen. De informatie is 
zowel in het Nederlands als Engels opgenomen, zodat studenten ook op stage in het 
buitenland de verrichtingen die zij hebben uitgevoerd kunnen bijhouden. In dat logboek 
maken de opleidingen inzichtelijk dat een student alle verrichtingen moet hebben gehaald 
alvorens te kunnen afstuderen. Het valideren van dit document is gewaarborgd door een 
handtekening van de werkbegeleider uit de praktijk en wordt ook nog getekend door het 
opleidingshoofd en/of de stagebegeleider uit de hogeschool.’’
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gevraagde theoretische kennis (verloskunde, gynaecologie, fysiologie, beroepsethiek en - 
wetgeving, enzovoort) in voldoende mate aan bod komt in het curriculum van de 
opleidingen. Bovendien lopen de studenten in alle scholen eveneens stage op de nodige 
ziekenhuisafdelingen en/of bij andere inrichtingen voor gezondheidszorg die door de 
bevoegde autoriteiten of instellingen zijn erkend, zoals bijvoorbeeld op de afdelingen 
neonatologie en gynaecologie. Om het aantal verrichtingen te bereiken bij stageplaatsen 
waar er net een minder aantal bevallingen zou voorkomen, worden soms nog extra stages 
ingelast zodat alle studenten in staat zijn de gevraagde aantallen van de Europese 
richtlijnen te behalen. Ook simulaties worden aangewend om, bijvoorbeeld in het geval van 
stuitliggingen, studenten de nodige ervaring bij te brengen."
De NVAO stelt vast dat de aanvullende informatie gemotiveerd en op navolgbare wijze 
aantoont dat de opleiding voldoet aan alle elementen van de Europese richtlijn.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissies.

Bevindingen
De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:
-  De visitatierapporten zijn opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke 

Kader voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013);
-  De commissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals 

vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013);
-  De visitatierapporten geven inzicht in de samenstelling van de commissie;
-  De visitatierapporten bevatten een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.
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betreffende de accreditatie van de Bachelor in de vroedkunde (professioneel gerichte 
bachelor) van de Katholieke Hogeschool Vives Noord.
De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen 11.133-11.149, 
besluit de NVAO accreditatie te verlenen (na tijdelijke erkenning) aan de opleiding Bachelor 
in de vroedkunde (professioneel gerichte bachelor) georganiseerd door de Katholieke 
Hogeschool Vives Noord. De opleiding wordt aangeboden te Brugge en kent geen 
afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De opleiding wordt tevens in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2005/36 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties verklaard.

Overeenkomstig artikel 11.147, §3, lid 5 van de Codex Hoger Onderwijs, geldt de accreditatie 
vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Den Haag, 31 augustus 2016

Het ontwerp accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail van 19 augustus

(bestuurder)

2

2016 heeft de instelling bevestigd geen opmerkingen te hebben.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de 
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwaliteitswaarborg Oordeel

1. Beoogd eindniveau Voldoende

2. Onderwijsproces Voldoende

3. Gerealiseerd eindniveau Voldoende

Eindoordeel Voldoende
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Naam instelling Katholieke Hogeschool Vives Noord

Adres instelling
Xaverianenstraat 10 
B-8200 Brugge

Aard instelling Ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Associatie KU Leuven

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor in de vroedkunde

Niveau een oriëntatie Professioneel gerichte bachelor

Bijkomende titel Vroedvrouw

Opleidingsvarianten:
-  Afstudeerrichtingen
-  Studietraject voor werkstudenten

-  Geen
-  Geen

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Brugge

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke 
erkenning of erkenning nieuwe 
opleiding

30 september 2016

Academieja(a)r(en) waarin opleiding 
wordt aangeboden

Alle academiejaren

(Delen van) studiegebied(en) Gezondheidszorg

ISCED benaming van het 
studiegebied

091 Health
0913 Nursing and midwifery
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1. Fysiologie, zorg en begeleiding
Diagnosticeert, begeleidt, bewaakt en bevordert de fysiologische zwangerschap, arbeid, 
bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind. Promoot, ondersteunt en 
begeleidt borstvoeding. Voert autonoom en met volwaardig beslissingsrecht 
verloskundige handelingen uit en verricht de bevalling binnen de medische en wettelijke 
bevoegdheid van de vroedvrouw.

2. Risicodetectie/risicoselectie
Detecteert binnen de beroepsdomeinen autonoom risico's en complicaties, handelt 
adequaat, consulteert specialisten en verwijst op gepaste wijze door.

3. Pathologie, zorg en begeleiding:
Verleent adequate zorg en begeleiding, op voorschrift van en in samenwerking met 
andere specialisten binnen het domein van de verloskunde, de reproductieve 
geneeskunde, gynaecologie en neonatologie. Verleent zo nodig in risicosituaties of bij 
complicaties autonome zorg.

4. Psychosociale context
Situeert de vrouw en haar omgeving in de familiale, sociale, maatschappelijke en 
culturele context en speelt hier gericht op in, rekening houdend met diversiteit en 
interculturele beleving. Herkent psychosociale crisissituaties en verwijst gepast door.

5. Ethiek en wetgeving
Handelt op ethisch verantwoorde wijze binnen de grenzen van déontologie en 
wetgeving.

6. Gezondheidspromotie
Werkt autonoom en in samenwerking doelgericht aan preventie en bevordert de 
gezondheid volgens de principes van de gezondheidspromotie

7. Samenwerken en communicatie
Zorgt voor een optimale interdisciplinaire samenwerking en voor een aangepaste en 
actuele organisatie van de praktijk. Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op 
een deskundige en adequate wijze aan collega’s, andere specialisten en een breed 
publiek.

8. Coaching
Coacht en begeleidt studenten en collega’s uit eigen en verwante disciplines, om een 
kwaliteitsvolle zorg te waarborgen.

9. Professionalisering
Werkt aan permanente profilering van het beroep en de eigen professionalisering via het 
voortdurend kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren en door het volgen van 
vormingsinitiatieven. Reflecteert op de eigen praktijk en verwerkt deze reflecties in het 
professioneel handelen.

10. Evidence-based zorg
Verleent evidence-based zorg door het integreren van nieuwe wetenschappelijke 
inzichten en door participatie aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

11. Kwaliteitsvolle zorg
Verleent autonoom professionele, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg. Ontwikkelt 
een visie met betrekking tot het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg en 
draagt bij tot het implementeren van innovaties.
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Voorzitter:
-  Marion Van Ham, onderwijsmanager van de bacheloropleiding Verloskunde van de 

Verloskunde Academie Rotterdam en lid van het managementteam van het Instituut voor 
Gezondheid van de Hogeschool Rotterdam;

Leden:
-  Bernadette Bijnens, hoofdvroedvrouw in het bevallingskwartier van het Universitair 

Ziekenhuis Leuven en voorzitter van werkgroep hoofdvroedvrouwen van de Vlaamse 
Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV);

-  Micha Morak, vroedvrouw bij de duopraktijk Wonderbaar en deeltijds werkzaam als 
vroedvrouw bij gynaecologiepraktijk te Beveren;

-  Letty Annijas (onderwijsdeskundige) onderwijskundige bij de opleiding Medisch 
Hulpverlener aan de Hogeschool Rotterdam alsmede onderwijskundig beoordelaar bij 
Stichting Accreditatie Nascholing Apotheek-medewerkers (SANA);

-  Farah Braeckman (student-lid) studente Verpleegkunde aan de Katholieke Hogeschool 
Sint-Lieven.

De commissie werd ondersteund door Evelien Vandenhaute, secretaris.

Bijlage 5: Samenstelling van de commissie (visitatie 2016)

Voorzitter:
-  Eline Dancet, bachelor Vroedkunde, master Verpleeg- en Vroedkunde, PhD Biomedische 

Wetenschappen en postdoctoraal onderzoekster (KUL- FWO);
Leden:

-  Letty Annijas, master onderwijskunde, onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool 
Rotterdam bij de maritieme opleidingen en voorheen onderwijskundig medewerker bij 
de opleiding Verloskunde;

-  Astrid De Bock, bachelor in de Vroedkunde, hogeschool Odisee (academiejaar 2014 -  
2015) en student Sociale verpleegkunde.

De commissie werd ondersteund door Klara De Wilde, coördinator Kwaliteitszorg verbonden
aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, projectbegeleider en secretaris.
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Accreditatie Vlaanderen - Beoordeling herwerkte herstelplan
Naam en oriëntatie opleiding: Bachelor in de vroedkunde 
Naam instelling: Katholieke Hogeschool Vives Noord 
Dossiernummer: 002836
Als onvoldoende beoordeelde generieke kwaliteitswaarborg:
Generieke kwaliteitswaarborg 3: gerealiseerd eindniveau 
Datum 23 maart 2015
Beoordeeld door: Mw. Marion van Harn, MEM onderwijsmanager verloskunde Hogeschool 
Rotterdam en voorzitter visitatiecommissie

Toelichting bij dit formulier:
De commissie beoordeelt of het herstelplan van deze opleiding afdoende is, wat betekent 
dat het toereikend en haalbaar is. Daartoe geeft de opleiding, per generieke 
kwaliteitswaarborg die als onvoldoende is beoordeeld, in het herstelplan de volgende 
elementen weer:

de acties die de opleiding zal inzetten om de negatieve beoordeling om te buigen 
en de aanbevelingen van de commissie in de praktijk te brengen; 
de noodzakelijke middelen die de opleiding zal aanwenden om deze acties te 
realiseren;
de indicatoren die de opleiding zal gebruiken om de verbeteringen te toetsen; 
een realistisch tijdspad van maximaal drie jaar om deze acties te realiseren.

De commissie geeft voor elk van deze criteria aan of de opleiding hieraan voldoet en 
motiveert beknopt waarom ze tot dit oordeel is gekomen. Tot slot geeft de commissie in 
haar eindoordeel aan of ze het herstelplan in totaliteit afdoende vindt.

Criterium 1: Acties
De opleiding geeft de acties weer die zij zal inzetten om de negatieve beoordeling om te 
buigen. De opleiding brengt doormiddel van deze acties de aanbevelingen van de 
commissie in de praktijk.

Oordeel: voldoende 
Motivering:
De keuze van de opleiding om dit jaar de focus te leggen bij het optimaliseren van het 
toetsbeleid, gericht op het bestaande competentieprofiel acht de commissieleden een 
goede keuze. In het licht van de aanstaande curriculumherziening, vanwege de 
opleidingsclustering met het domeinspecifieke leerresultatenkader als uitgangspunt, lijkt dit 
ons een logische en efficiënte keuze.

De geplande verbeteringen geven aan dat eraan wordt gewerkt om de evaluatie van de 
competenties op een valide, betrouwbare en transparante manier te laten plaatsvinden. Dit 
plan geeft aan welke verbeterpunten er zijn en komt tegenmoet aan de aanbevelingen die 
door de commissie werden geformuleerd. De beschreven acties zijn concreet, meetbaar en 
toetsbaar en de voorgenomen maatregelen geven richting aan docenten en gastdocenten 
en duidelijkheid aan studenten.
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• De toetsing van de verschillende opleidingsonderdelen en de beoogde 
competenties zijn opgenomen in het toetsbeleid en de bachelorproef uitgaande 
van een gedeelde visie in het docententeam.

• In toetsmatrixen wordt een verdere uitwerking van dit beleid concreet gemaakt.
• Het vastleggen van evaluatievormen en instrumenten in toetsplan en toetsmatrix 

borgt eenduidigheid. Het doorspreken van deze criteria met de gastdocenten geeft 
richting en controle op hun evaluaties.

• Voorbeeldtentamens, verbetersleutels en feedback geven duidelijkheid aan het 
leren van studenten.

• Extra check op enkele toetsen specifiek per jaar zijn een mooi voorbeeld van extra 
kwaliteitscontrole.

• Het is realistisch met het oog op het nieuwe curriculum dat aanstaande is om 
integrale toetsing nu te verkennen en in een nieuw curriculum vorm te geven,

• Bij de bachelorproef wordt duidelijkheid gegeven over de te evalueren 
competenties en de manier waarop de beoordeling tot stand komt, Dit wordt 
duidelijk vooraf gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

• Eisen gesteld aan de onderzoeksvraag en het professioneel taalgebruik zijn 
opgenome

• Gedragsindicatoren zijn benoemd en geven ook duidelijk het niveau aan.
Met alle omschreven acties is duidelijk op alle verbeterpunten ingegaan en concreet 
gemaakt hoe dit wordt aangepakt.

Criterium 2: Middelen
De opleiding vermeldt de noodzakelijke middelen die zij zal gebruiken om deze acties te 
realiseren. Deze middelen zijn adequaat en voldoende om het vooropgestelde doel te 
bereiken.

Oordeel: voldoende 
Motivering:
In het herstelplan wordt aangegeven welke middelen worden ingezet. Veel werk lijkt door 
het opleidingshoofd en de onderwijscoach te worden gedaan, doch in het herstelplan wordt 
duidelijk aangegeven dat hier tijd voor is gepland. Ook de toetscommissie stelt duidelijk 
prioriteit gericht op het herstelplan. Het docententeam wordt betrokken bij visie en alle 
aanpassingen uit dit herstelplan. Uit het herstelplan komt goed naar voren welke tijd 
hiervoor beschikbaar is. Deze tijdsinschatting lijkt voldoende garantie voor een goede 
inbedding van de verbeteringen

Criterium 3: Indicatoren
De opleiding geeft adequate indicatoren aan die zij zal gebruiken om de verbeteringen te 
toetsen.

Oordeel: voldoende 
Motivering:
De indicatoren zijn voldoende concreet geformuleerd om de resultaten aan te toetsen. Veel 
van de acties zijn gericht op vaststellen en vastleggen van afspraken en criteria. De 
documenten, zoals bijvoorbeeld evaluatieinstrumenten, matrix en verbetersleutels zijn
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feedback van studenten geven een goede garantie op de toetsbaarheid.

Criterium 4: Tijdspad
De opleiding plaatst de verbeteracties binnen een realistisch tijdspad van maximum drie jaar. 
Het uitgezette tijdspad is passend bij de voorziene acties (niet te lang, niet te kort).

Oordeel: voldoende 
Motivering:
Het tijdspad lijkt haalbaar en realistisch. Prioriteiten worden duidelijk gemaakt en ook met 
beschikbare tijd aangegeven.

Eindoordeel: Het herstelplan is afdoende
Het herstelplan is toereikend en haalbaar.

Oordeel: afdoende 
Motivering:
Een goed herstelplan met concrete formulering, dat toetsbaar is door vastlegging in 
documenten, kwaliteitscheck vanuit de opleiding, ondersteuning vanuit de Hogeschool en 
feedbackmomenten bij de studenten. Er zijn duidelijke prioriteiten bepaald en de 
vrijgemaakte tijd lijkt reëel en haalbaar.

Namens de visitatiecommissie vroedkunde 
Mw. M. van Ham MEM, voorzitter


