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Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of
Science in de biomedische wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de
Vrije Universiteit Brussel

Samenvattende bevindingen en ovelwegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het
visitatierapport.

Generieke lç¡valiteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau
De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende.

De commissie is tevreden over het beoogde niveau, dat op een duidelijke en kernachtige
wijze geformuleerd is in de doelstellingen. Ook wordt er op adequate wijze tegemoet
gekomen aan de huidige internationale eisen binnen het vakgebied. Ook de herkenbaarheid
van de ondenvijsvisie van de VUB in de doelstellingen verschijnt als een positief punt. ln dit
VUB-ondenvijsconcept staat studentgericht, activerend en flexibel ondenruijs, gericht op het
verwerven van academische competenties en het venruerven van een attitude van
zelfstandig en levenslang leren, centraal.

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

De bacheloropleiding is opgebouwd uit een degelijk en gewichtig programma, dat volgens
de studenten toch studeerbaar is. De samenhangende leeromgeving stelt de studenten in

staat om de doelstellingen te bereiken. De 32 opleidingsonderdelen zijn gegroepeerd in 3
leerblokken: 'Basiswetenschappen', 'Van Cel tot Mens' en 'Wetenschappelijk Denken en

Onderzoek'. 'Basiswetenschappen' is beperkt tot de lste bachelorfase. Hier vertrekken ook
de wetenschappelijke lijnen als een toereikende rode draad doorheen de bachelorjaren. ln

de 2de en 3de fase zijn er 2 leerblokken: 'Van Cel tot Mens' en 'Wetenschappelijk Denken
en Onderzoek'. ln 'Van Cel tot Mens' is er plaats voor de studie van geneesmiddelen en zijn
er verder 3 leerlijnen: (bio)chemie, fysiologie/pathologie en structuur. Het
opleidingsonderdeel'Formuleren en Verdedigen van een Wetenschappelijke
Hypothese' fungeert als bachelorproef. Voor de studenten dient transparanter gemaakt te
worden hoe de verschillende lijnen zich tot elkaar verhouden. De wetenschappelijke lijnen
en de gedeelde cursussen met farmacie- en geneeskundestudenten worden positief
onthaald.
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Pagina 2 van 9 Het leermateriaal vormt een geschikte ondersteuning van het leerproces. Een aantal
vernieuwende initiatieven met betrekking tot de vormgeving van de opleiding verdienen de

waardering. Naarmate de studenten vorderen, worden ze meer geconfronteerd met
activerende werkvormen en individuele opdrachten. De opleiding zou wel meer
verantwoordelijkheid moeten krijgen om eigen budgetten te beheren en de budgettaire input
(voor de practica) zou meer structureel vastgelegd moeten worden. De internationale
dimensie is goed ingevuld, met Engelstalige publicaties en handboeken en internationale
sprekers.

Er is echter een contrast tussen een intern succesverhaal en de wijze waarop dit
uitgedragen wordt. Er moet ook hard gesleuteld worden aan de kwaliteit van de instroom.
Het grote aantal Duitse studenten beinvloedt de rendementscijfers negatief. Ook de
(inter)nationale uitstraling verdient verdere opvolging, waarbij meer geïnvesteerd wordt in
het uitdragen ('verkopen') van de sterktes van de opleiding.

Over de kwaliteit van het personeel is de commissie zonder meer tevreden. De commissie
heeft een lijst van publicaties bestudeerd, en concludeert daaruit dat de lesgevers getuigen

van een hoog vakdeskundig niveau. Ook de ondenrvijskundige kwaliteiten van het personeel

stemmen de commissie tevreden. Zo bestaat er aan de VUB een toereikend aanbod van
professionaliseringsactiviteiten, dat door het personeel van de biomedische opleidingen
duidelijk ter harte genomen wordt. Voor het onderwijzend personeel wordt er een "Regulier

cursusaanbod" rond diverse didactische thema's aangeboden. De commissie is bovendien
lovend over de motivatie van het ondenvijspersoneel, hetgeen blijkt uit het feit dat
betrokkenen ook gedreven zijn om zich individueel brj te scholen rond ondenruijs-innovatieve
aspecten. Dit alles geeft aanleiding tot een helder onden¡rijsinzicht binnen het ondenrvijzend
personeelsbestand.

De onderwijsruimtes en de bibliotheek, waaronder ook de computervoozieningen,
verdienen de waardering. Wat de laboratoriumvoorzieningen betreft, hoopt de commissie op
de mogelijkheid van een vernieuwingsslag, vooral van de laminaire flowkasten en PCR-
apparatuur. De drie aanwezige cross flows en de apparatuur ten behoeve van de
bachelorpractica ECMB verdienen een positieve vermelding.

De opleiding bevindt zich wel in een moeilijke situatie, gezien de grote groep van Duitse
instromende studenten, met een andere studieachtergrond. De commissie waardeert het
feit dat er speciale aandacht gaat naar efra begeleiding voor deze studenten, maar ze
meent dat dit ook gepaard dient te gaan met een ontradingspolitiek bij teveel deficiënties.
Studenten hebben de mogelijkheid om efra ondersteuning van het, recent opgerichte,
monitoraat te krijgen, waarbij lesgevers uit het secundaire ondenruijs betrokken worden.
Gedurende heel het jaar zijn er permanenties voor de basiswetenschappen. Het monitoraat
bevindt zich wel nog in een experimentele fase. De commissie suggereert om de
afgestudeerden te betrekken in voorlichtingsactiviteiten en om over de muren van de
instelling heen te kijken naar best practices. Verder is er ook een studietrajectbegeleider en

een ombudspersoon.

De commissie concludeert met te stellen dat op bachelorniveau een kwalitatief onderwijs-
proces geconcipieerd wordt, hetgeen de studenten in staat moet stellen om de beoogde
leerresultaten te bereiken. De commissie ziet in beide opleidingen een succesverhaal, maar
vindt wel dat de wijze waarop de positieve aspecten worden uitgedragen naar de
buitenwereld aan verbetering toe is.



Pagina 3 van 9 Voor de bacheloropleiding zal dit vooral vorm dienen te krijgen door een grotere mate van
promotie te voeren en een nog nauwere band met het secundaire ondenarijs te ontwikkelen,
en door verder te gaan in de recente inrichting van het remediëringsondenrvijs, gekoppeld
aan het durven ontraden van geÏnteresseerde

scholieren met te grote deficiënties, die willen instromen. Hiernaast kan ook het verder
uitwerken van de leerlijn-structuur, een in bepaalde gevallen meer duidelijke koppeling
tussen theorie en praktijk, een meer geTntegreerde aanpak rond veiligheidsaspecten en een

meer systematische koppeling van de experimentele praktijk in de bachelorproef, de

aantrekkingskracht verhogen. De masteropleiding geniet ook de waardering van de
commissie, en kan mits er een verdere uitwerking en uitdraging van het internationale
aspect plaats vindt, mits een verder doorgedreven structurering van het keuzeonderwijs
wordt bevorderd, mits een meer logische opéénvolging van feedback binnen de leerlijn
'korte stages - research stage - masterproef wordt geïmplementeerd, en tenslotte mits een
verder doorgedreven aandacht aan entrepreneurship en economie in de context van de
biomedische wetenschappen vorm krijgt, nog verder aan kwaliteit winnen.

Generieke kwaliteitswaahorg 3 - Gerealiseerd eindniveau
De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau als voldoende

Het niveau van de bachelorproef is in orde, maar een betere koppeling met de

experimentele praktijk verdient de aanbeveling, samen met een verdere integratie van en

verbinding met de practica. Het huidige aantal studiepunten (5) zal in dit opzicht niet
toereikend blijven.

De toetsing verwacht een hoog beheersingsniveau van de studenten. Naast een
gestructureerde aanpak met betrekking tot examinering op het einde van elk semester,
komt ook permanente evaluatie aan bod.

De docenten kiezen zelf de evaluatievormen, maar zi[ dienen zich wel te houden aan de

OO-fiches. De commissie stelt geen problemen vast qua validiteit en betrouwbaarheid. De

inhoud van de examens komt goed overeen met de inhoud van de cursus. Ook weten de
studenten, via de OO-flches en via toelichting bij het begin en einde van een lessenreeks,
wat van hen verwacht wordt.

Het slagingspercentage ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde. Via een nog betere
promotie zal de opleiding nadrukkelijker moeten inzetten op een kwalitatieve instroom en

een actief ontmoedigingsbeleid waar nodig.
Slechts een zeer klein aantal Duitse studenten doorloopt het 1"t" bachelorjaar met succes.
Ook zal dit gepaard moeten gaan met het uitwerken van een sterker profiel. Wat de drop-
out betreft, ziet de commissie geen onoverkomelijke problemen. De meeste afgestudeerde
bachelorstudenten stromen door naar de masteropleiding van de VUB.

Eindooñeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor of Science in de biomedische
wetenschappen (academisch gerichte bachelor) voldoet aan alle generieke
kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.
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De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie en in het bijzonder over de
deficiënties bij instromende studenten.

Bevindingen NVAO

- Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader
voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013);

- De commissie heeft voor de e)derne beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals
vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013);

- Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie;

- Het visitatierapport bevat een ondezoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen
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þ,

betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen
(academisch gerichte bachelor) van de Vrije Universiteit Brussel.

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 aan de opleiding Bachelor of Science in de
biomedische wetenschappen (academisch gerichte bachelor) georganiseerd door de Vrije
Universiteit Brussel. De opleiding wordt aangeboden te Brussel zonder afstudeerrichtingen
De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023

Den Haag, 12 februari 2015

De NVAO
Voor

laert
A.H. Flii:rnr¡:;'¡

Voozitter
rder)

1 
Het ontwerpbesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en
bezwaren. Bij e-mail van 9 februari 2015 heeft de instelling ingestemd met het ontwerp
van accreditatierapport.
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Naam instelling Vrije Universiteit Brussel

Adres instelling
Pleinlaan 2

B-1050 ELSENE
Belsië

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Universitaire Associatie Brussel

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specifìcatie)

Bachelor of Science in de biomedische
wetenschappen

Niveau een oriëntatie academisch gerichte bachelor

Bijkomende titel geen

Opleidingsvarianten:

- Afstudeerrichtingen

- Studietraiect voor werkstudenten

- geen
geen

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Brussel

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe
opleidinq

30 september 2015

Academieja(a)(en) waarin opleiding
wordt aangeboden' 2014-2015

(Delen van) studiegebied(en) Biomedische wetenschappen

ISCED benaming van het
studiegebied

Science Mathematics and Computing - Life
Science

2
Betroft het lopende academ¡ejaar, op het ogenbl¡k van de acseditat¡eaanvraag
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1. Kennis in de basiswetenschappen aanwenden in een biomedische context, met name
wat betreft het ven¡verven van inzicht in de processen betrokken bij het functioneren
van het menselijk lichaam in normale en in ziekteomstandigheden.

2. Kennis hebben van en inzicht in de moleculaire mechanismes en hun interacties in het
menselijk lichaam als systeem.

3. Schriftelijk en mondeling ondezoeksresultaten communiceren aan vakgenoten volgens
de gangbare wetenschappelijke criteria.

4. Op basis van theoretische kennis en literatuuronderzoek eenvoudige hypotheses
formuleren betreffende de ontstaans - en werkingsmechanismen van ziektebeelden.

5. Zelfstandig specifieke (Engelstalige) gegevens uit medisch-wetenschappelijke literatuur
verzamelen en kritisch interpreteren in functie van het oplossen van een eenvoudige
ondezoeksvraag.

6. Relevante biomedische onderzoeksmethoden - en technieken selecteren als basis voor
het opstellen van een eenvoudig onderzoeksprotocol.

7. Kunnen reflecteren over de wisselwerking tussen biomedisch onderzoek en
samenleving.

8. Blijk geven van een integere en kritische onderzoekshouding.
9. ln staat zijn om een binnen een team te functioneren.
1 0. Basislaboratoriumtechnieken en vaardigheden onder beperkte begeleiding kunnen

toepassen; kennis hebben van relevante veiligheidsaspecten in het laboratorium;
inzicht hebben in de toepasbaarheid van technieken in de context van de
onderliggende onderzoeksvraag.

11. Blijk geven van een ingesteldheid tot levenslang leren binnen het domein van de
biomedische wetenschappen.

12. Aandacht hebben voor de internationale dimensie van het vakgebied.

Datum validatie: 15 april2013
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Voozitter:

- Prof. dr. Stanley Brul, Director Biomedical Sciences UvA; Head Dept. of Molecular
Biology & Microbial Food Safety University of Amsterdam;

Leden:

- Prof. dr. Hans Van Leeuwen, professor of Calcium and Bone Metabolism Research group
in the Erasmus MC Department of lnternal Medicine (academische expert);

- Dhr. André Van de Voorde, molecular biology and biotechnology in relation to molecular
diagnostics, protein biochemistry, hybridoma-monoclonal antibody generation and use,
nucleic acid-related technologies (toegepaste expert);

- Dr. Annik Van Keer, manager kwaliteitszorg en opleidingscoordinator Faculteit
Bètawetenschappen Universiteit Utrecht (onderwijsdeskundige) ;

- Dhr. Wouter Vanoppré, student Biomedische Wetenschappen UHasselt (student-lid).

De commissie werd ondersteund door Dhr. Jasper Stockmans, stafmedewerker
kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en
Hogescholen Raad, secretaris.


