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Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de
accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor
na bachelor) van de Hogeschool Gent

1. lnleiding
Bij e-mail van 4 mei 2013 heefr het instellingsbestuur van de Hogeschool Gent te Gent een

accreditatieaanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor na bachelor). Deze aanvraag
is ontvangen op 4 mei 2013 en ontvankelijk verklaard op 28 mei 2013.

De accreditatieaanvraag steunt op het visitatierapport van een externe beoordeling
uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en

Hogescholen Raad (VLUHR).

De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:
Voozitter:

- Danny Van Tiggelen, voormalig adjunct-departementshoofd Gezondheidszorg aan de
Katholieke Hogeschool Kempen (voozitter),

Leden:

- Rudi Logist, verantwoordelijke bewonerszorg en kwaliteitscoördinator van een woon- en

zorgcentrum, voormalig adjunct-directeur verpleging ;

- Johan Didden, hoofdverpleegkunde lntensieve zorgen, Verpleegkundig
kwa liteitscoördinator;

- Yvo Quaeyhaegens, actief binnen de ba-na-ba lntensieve zorg en spoedgevallenzorg van

Aftesishogeschool Antwerpen;

- Rita Rymenans, docent vakdidactiek Nederlands in de lerarenopleiding van de UA
(onderwijsdeskundi ge) ;

- Sylvia Thirion, studente Zorgmanagement aan KATHO (student-lid).

Secretaris:

- Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg VLUHR;

De visitatie heeft plaatsgevonden op 15 en 16 februari 2O12. Hel visitatierapport dateert van
21maart2013.

Parkstraat 2812514 JK I Postbus 85498 | 2508 CD Den Haag

PO Box 85498 | 2508 CD The Hague lThe Netherlands

T + 31 (0)70 31223oo I F + 31 (0)70 3122301

info@nvao net I www nvao net



Pagina 2 van I 2. Formele overwegingen
De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:

- De externe beoordeling is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke
Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen van de NVAO en

volgens de daarbij behorende beslisregels;

- De visitatiecommissie heeft voor de externe beoordeling het door de VLUHR
vastgestelde visitatieprotocol gevolgd ;

- De externe beoordeling verschaft inzicht in de samenstelling van de visitatiecommissie;

- De externe beoordeling bevat een ondezoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat de externe
beoordeling over de voorliggende opleiding regelmatig en gedegen tot stand is gekomen

3. lnhoudelijke ovenregingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming in hoofdzaak op de onderstaande
elementen uit het visitatierapport.

Doelstellingen
De commissie zag duidelijk geformuleerde en degelijk uitgewerkte doelstellingen . Zy zag

bovendien dat de opleidingsdoelstellingen en het competentiegerichte denken nauw
aansluiten bij de wettelijke kaders en het EFQM-model. De opleiding wil competente
leidinggevenden vormen die bereid en bekwaam zijn om de leiding en verantwoordelijkheid
van een team op te nemen. De opleiding stelt het menselijk handelen centraal, en

onderscheidt daarbinnen biologische, psychologische, sociale, culturele, symbolische en

spirituele dimensies. De commissie vraagt de opleiding Zorgmanagement om de
doelstellingen ook op internationaal vlak te benchmarken.
De commissie stelde vast dat het competentieprofiel aansluit bij het domeinspecifieke
referentiekader van de commissie. De commissie is echter wel van oordeel dat de expliciete
aandacht voor attitudes in de opleidingsdoelstellingen ontbreekt en betreurt dit. Zij stelde
echter wel vast dat deze prominente aandacht krijgen in bepaalde opleidingsonderdelen en

bevragingen. De commissie zag dat de opleiding specifiek overlegde met het werkveld en
andere opleidingen bij het vastleggen van haar doelstellingen, en vindt dit positief.

Programma
Het programma werd recent herdacht en start met twee basismodules. Het programma

wordt progressief uitgediept aan de hand van een keuzemodule en een meer specifieke
module. De commissie vindt het positief dat de opleiding ruimte laat voor
differentiatiemogelijkheden en individuele trajecten voor de student, zodat deze zich
persoonlijk kan proflleren. De specifieke module is gericht op verbeteren en vernieuwen. De

commissie stelde vast dat er disciplineoverschrijdende elementen aanwezig zijn in het
programma, en apprecieert dit. De commissie vindt het positief dat de opleiding duidelijk de
te bereiken doelstellingen vooropstelt en een zeer sterk competentiegericht curriculum
hanteert. Zij is dan ook van oordeel dat de eindkwalifìcaties duidelijk vertaald werden in het
programma. De commissie vraagt zich echter wel af of men al die competenties wel op
hetzelfde niveau kan bereiken.
De commissie waardeert dat de opleiding veel belang hecht aan de koppeling van theorie
en praktijk. De commissie stelde vast dat de vakinhouden van het nieuwe curriculum up-to-
date zijn, en is van oordeel dat het programma aansluit bij recente ontwikkelingen in het
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(stage). Tijdens die stage zetten de studenten hun theoretische kennis om in vaardigheden,

De commissie is van oordeel dat dit een stage van beperkte duur is, en vraagt de opleiding
te bekijken of de stageopdracht kan worden uitgebreid. De opleiding kiest er bewust voor
om de studenten geen bachelorproef te laten schrijven. Sinds het academiejaar 2011-2012
dienen de studenten een reflectieportfolio uit te werken. De commissie vindt het een
positieve ontwikkeling in het kader van competentiegericht leren dat de opleiding opteert
voor een alternatieve bachelorproef waarb'rj de studenten ook hun ideeën dienen te
onderbouwen.
De commissie is van oordeel dat de opleiding een mooi samenhangend en complementair
programma aanbiedt. De commissie waardeert het dat de opleiding waakt over de logica in

opbouw door eerst algemene elementen aan bod te laten komen alvorens specifiek dieper
op de ondenrerpen in te gaan. Zij apprecieert het dat het team streeft naar een gedegen

samenhang van het programma en actief overlappingen wil vermijden. De commissie stelde
vast dat de opleiding ook aandacht heeft voor de samenhang van het programma voor de

studenten die deeltijds ingeschreven zijn door te waken over de volgtijdelijkheid.

Globaal stelde de commissie vast dat de gepercipieerde studietijd als aanvaardbaar wordt
beschouwd. De commissie waardeert dat de opleiding rekening houdt met het profiel van de
werkstudent.
De commissie is van oordeel dat de opleiding diverse werkvormen hanteert die volledig in
lijn liggen met de doelstellingen. De commissie zag bovendien cursusmaterialen en
werkvormen die opvielen in de positieve zin. Daarnaast vindt de commissie het ook een
positieve ontwikkeling dat de opleiding de studenten een reflectieportfolio laat uitschrijven.
Zij beschouwt dit immers als een sterk instrument bij competentiegericht onderwijs en

zelfstandig / zelfsturend leren. De commissie zag dal de opleiding verschillende

evaluatievormen hanteert. De commissie raadt de opleiding wel aan om het aantal
kennisgerichte toetsen te verminderen. Bij de beoordeling van sommige
opleidingsonderdelen worden externe experts als juryleden aangetrokken, wat de

commissie positief vindt. De commissie is van oordeel dat de toetsing kwalitatief wordt
onderbouwd en bewaakt.
Enkel studenten met een bachelordiploma in het studiegebied van de gezondheidszorg en

de welzijnssector worden toegelaten tot de bachelor-na-bacheloropleiding
Zorgmanagement. De commissie zag dat de opleiding rekening houdt met de diverse
instroom. Zo stelde ze vast dat lectoren peilen naar de werkervaring van de verschillende
studenten, en dat zij hun leerstof specifiek naa¡ deze achtergrond vertalen. De opleiding
wordt aangeboden met een voltijds modeltraject van 60 studiepunten, maar het is ook
mogelijk om dit modeltraject deeltijds te volgen met een jaarbelasting van 27 tot 33
studiepunten. De commissie stelde vast dat de bachelor-na-bachelorstudenten veel
gebruikmaken van deeltijdse trajecten, gezien hun statuut als werkstudent.

lnzet van personeel
Het departement Gezondheidszorg ziet toe op een zo evenwichtig mogelijke

opdrachtverdeling. Het gebruikt hiervoor een opdrachtfiche waarin alle taken worden

opgesomd en uitgedrukt zijn in het percentage van een voltijdse betrekking. De

departementsraad bekrachtigt de opdrachtverdeling. De commissie waardeert het dat de
Hogeschool Gent, samen met de associatiepartners, een reeks onden¡rijskundige
seminaries voor de leden van het onderwijzende personeel organiseert. De commissie

stelde echter vast dat de deelname van de vele gastdocenten bij de georganiseerde

onderwijsseminaries niet gegarandeerd is. De commissie is daarom van oordeel dat de
ondenruijsdeskundigheid van de vele gastdocenten een aandachtspunt is.
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motivatie van de verschillende geledingen die betrokken zijn bij de opleiding. De commissie
heeft een hecht, gedreven en gemotiveerd team ontmoet. De commissie stelde overigens
ook vast dat de meeste lectoren over een academisch diploma beschikken, en apprecieert
dit. De commissie is positief over de praktijkgerichtheid van de talrijke gastprofessoren en -
sprekers. Z¡ is ook van oordeel dat het ondenrijzende personeel deskundig is.

De commissie stelde vast dat de opleiding in het academiejaar 2011-2012 over 1,29 VTE
beschikte voor 87 studenten. De commissie zag eveneens dat het personeelsvolume

nagenoeg constant blijft, ondanks het stijgende aantal studenten. De commissie stelde
tijdens de visitatie wel een zware belasting van het personeel vast. Volgens de docenten is
deze hoge werkdruk te wijten aan de implementering van het nieuwe curriculum. De

commissie vraagt daarom aandacht voor de taakbelasting van het ondenruijzende
personeel.

Voozieningen
De commissie stelde vast dat de campus vlot bereikbaar is, en dat het gebouw toegankelijk
is voor mensen met functiebeperkingen. De commissie vond de lokalen aangepast voor
onderwijs, maar meent dat een algemene verfraaiing van de lokalen, gangen en
werkomgeving nodig is. De commissie betreurt het dat slechts weinig lokalen zijn ingericht
als vergader- / overlegruimte die kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld groepswerken

of HR-skillstraining. Zt¡vraagl de opleiding daarom om die alsnog in te richten.
De commissie is van oordeel dat de studie- en studentenbegeleiding degelijk uitgebouwd en
georganiseerd is in de Hogeschool Gent. Tijdens de gesprekken omschreven de studenten
de opleiding bovendien als studentvriendelijk, wat de commissie waardeert. De commissie
zag dat de bachelor-na-bachelorstudenten niet echt gebruikmaken van de studiebegeleiding
wegens de opendeurpolitiek van de opleidingscoördinator en de docenten. De commissie
vindt het positief dat er eveneens aandacht is voor psychosociale begeleiding van studenten
en individuele studiecoaching. Voorts is er ook de samenwerking met vzw Sovoreg voor
ondersteuning en advies met betrekking tot huisvesting, sport, jobs, fìnanciële moeilijkheden
enzoverder. De commissie waardeert het eveneens dat individuele ondersteuning wordt
voozien voor studenten met een functiebeperking bij de dienst Begeleiding studenten
handicap.

Inteme kwaliteitszorg
De commissie waardeert dat de opleiding diverse bevragingen organiseert. Op

hogeschoolniveau werd afgesproken om telkens een vijfpuntenschaal te hanteren.
Studenten worden bevraagd over de opleidingsonderdelen. Daarnaast worden bijna
afgestudeerden ook ondervraagd over de opleiding. De opleiding bevraagt ook de
medewerkers. Daarnaast bevroeg de opleiding ook het werkveld, concreet de
stageplaatsen, en de alumni. De commissie stelde vast dat de periodiciteit van en de
respons bij bevragingen permanente aandachtspunten zijn. De commissie adviseert de
opleiding om de lage responsgraad voor de bevragingen dichter op te volgen en te
remediëren.
De commissie waardeert het dat de opleiding niet met ad-hocverbeteringspunten werkt
maar jaaractieplannen hanteert, waarin bovendien de PDCA- cyclus zichtbaar wordt. De
opleiding kiest ervoor om in tabelvorm te werken, om op die manier snel en overzichtelijk de
verbeteringsacties te kunnen opvolgen. Er werd eveneens een bespreking van de
realisaties van het vorige jaar toegevoegd. Zij is van oordeel dat dit een mooi instrument is,

waarin verbeteringspunten systematisch een plaats krijgen met een plan van aanpak. Zij
vraagt de opleiding wel om dit jaaractieplan als werkinstrument te gebruiken.



Pag¡na 5 van I De commissie stelde tijdens de visitatie vast dat studenten en interne medewerkers
betrokken worden bij de opleiding en de kwaliteitszorg. De commissie noteerde tijdens de
gesprekken dat de studenten tevreden zijn over de inspraak die zij krijgen. De commissie
merkte op dat het werkveld eveneens betrokken werd bij het opbouwen van het nieuwe
curriculum. Zij waardeert het dat er een resonantieraad is, maar vraagt de opleiding om

systematischer overleg te plegen met deze raad. De commissie zag ook dat alumni
betrokken werden bij de opleiding. Wat de terugkoppeling van de resultaten van de diverse
bevragingen betreft, zag de commissie dat studenten en lesgevers op Chamilo
geanonimiseerde rapporten over de resultaten van de studentenbevragingen kunnen
inkijken. De commissie vindt dit positief. Daarnaast worden de resultaten van de
studentenbevragingen bij de start van het academiejaar meegedeeld aan de nieuwe
studenten.

Resultaten
Het werkveld en de alumni toonden zich tevreden over de kwaliteit van de opleiding
Zorgmanagement. Het werkveld is van oordeel dat de alumni direct inzetbaar zijn op de
werkvloer en heel praktisch gericht zijn. Tijdens de gesprekken met het werkveld stelde de
commissie vast dat zij wel meer aandacht wensen voor HR-vaardigheden en coachen, en

minder voor sociale wetgeving en boekhouding. De commissie stelde vast dat de opleiding
self-management en empowerment stimuleert, en zag een hoge flerheid bij de studenten.
Zij is van oordeel dat de opleiding van een intrinsiek hoog niveau is, wat de studenten
stimuleert. De studenten vinden datzij dankzil de opleiding inzicht venryerven in financiering
en juridische aansprakelijkheid. De commissie stelde wel vast dat de kwaliteit van de papers

voor verbetering vatbaar is. Zij vraagt daarom aandacht voor de structuur en de diepgang
van de verschillende papers die de studenten schrijven.
De commissie stelde vast dat de opleiding geen streefcijfers hanteert. De opleiding heeft de
betrachting om zo veel mogelijk studenten de vooropgestelde competenties te laten
bereiken. De commissie stelde een hoog slaagpercentage vast, vermits het doorheen de
academiejaren schommelt rond 90 procent. De commissie zag dat ook de studie-efflciëntie
hoog is. Nagenoeg alle studenten behalen een studie- efficiëntie van meer dan 85 procent.

Conclusie
De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat het eindoordeel
van de commissie deugdelijk is gemotiveerd. De NVAO kan zich dan ook aansluiten bij de
bevindingen en overwegingen voor alle facetten en onderwerpen, zoals ven¡roord in het
visitatierapport. De eindconclusie uit het visitatierapport wordt gevolgd.
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De tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van de visitatiecommissie weer

Eindoordeel: positief

ONDERWERP OORDEEL FACET OORDEEL

1.1 niveau en oriëntatieI Doelstellingen opleiding

1.2 domeinspecifieke eisen G

2.1 eisen gerichtheid

2.2 relatie doelstellingen - programma tr

2.3 samenhang programma G

2.4 studielast

2.5 toelatingsvoorwaarden

2.6 studieomvang OK

2.7 afstemming vormgeving - inhoud G

2.8 beoordeling en toetsing

2 Programma

2.9 masterproef NVT

3.1 eisen gerichtheid G

3.2 kwantiteit

3 lnzet van personeel

3.3 kwaliteit \t

4.1 materiële voozieningen4 Voorzieningen

4.2 studiebegeleiding G

5. 1 evaluatie resultaten \,
5.2 maatregelen tot verbetering

5 lnterne kwaliteitszorg

5.3 betrokkenheid

6.1 gerealiseerd niveau6 Resultaten

6.2 onderwijsrendement
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De onderstaande tabel geeft per ondenarerp het globaal oordeel van de NVAO weer

ONDERWERP OORDEEL

1 Doelstellingen

2 Programma V

3 lnzet personeel

4 Voorzieningen

5 lnterne kwaliteitszorg

6 Resultaten

Eindoordeel: positief

6. Bestuitl
betreffende de accreditatie van de Bachelor in het zorgmanagement (bachelor na bachelor)
van de Hogeschool Gent.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief
eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor na bachelor) van
de Hogeschool Gent goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd. Het betreft een
opleiding zonder afstudeerrichtingen die te Gent wordt georganiseerd.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar
2013-2014 tot en met het einde van het academiejaar 2020-2021.

Den Haag, 3 december 2013

Voor de NVAO, t..^-

P. Zevenbergen
(bestuurder)

1 
Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditatie kan een instelling opmerkingen en

bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierapport. Bij e-mail van 27 november 2013 heeft de

instelling ingestemd met het ontwerp van accreditatierapport.
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- naam instelling

- adres instelling:

- aard instelling

- graad, kwalificatie, specifìcatie

- niveau en oriëntatie

- studieomvang

Hogeschool Gent
Kortrijksesteenweg 14

B - 9OOO GENT
BELGIË

ambtshalve geregistreerd

Bachelor in het zorgmanagement
bachelor na bachelor
60 studiepunten

geen
geen

Gent

Nederlands
Gezondheidszorg

geen

- opleidingsvarianten

- afstudeerrichtingen:

- studietraject voor werkstudenten

- vestiging opleiding

- ondenarijstaal

- (delen van) studiegebieden

- bijkomende titel


