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

l.lnleiding
Bij e-mail van 4 mei 2013heeft het instellingsbestuur van de Hogeschool Gent te Gent een
accreditatieaanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
voor de opleiding Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg (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, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement;
Leden:

- Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement;

- Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen;

- Yvo Quaeyhaegens, vakdeskundige spoedgevallenzorg;

- Rita Rymenans, ondenvijsdeskundige;

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

Secretaris:

- Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg ;

De visitatie heeft plaatsgevonden op 15 en 16 februari 2012. Het visitatierapport dateert van
21maart2013.
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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 onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

- Dat er na de inhoudelijke analyse van de aanvraag nog enkele vraagpunten waren

waarvoor de NVAO een nadere toelichting nodig achtte.

De NVAO heeft het de commissie gevraagd nader toe te lichten hoe zij ondanks de

fundamenteel ogende verbeterpunten voor facel2.1 Eisen professionele en academische
gerichtheid, facet 2.8 Beoordeling en toetsing en facet 6.1 Gerealiseerd niveau op een

voldoende als oordeel is uitgekomen.

Tijdens deze procedure heeft de VLUHR een nota bezorgd waarin door de commissie een

aanvullende toelichting werd gegeven. De NVAO heeft op basis van de toelichtingsnota

besloten tot het vervolgen van de accreditatieprocedure, zonder bijkomende

visitatiehandelingen, maar wél met inachtname van de door de commissie aangeleverde

toelichting.

3. lnhoudelijke ovenrvegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming in hoofdzaak op de onderstaande

elementen uit het visitatierapport.

Doelstellingen
De commissie beoordeelt het facet'niveau en oriëntatie' als voldoende. Het

competentieprofiel bestaat uit zes rollen van de verpleegkundige waaraan 21 competenties

werden gekoppeld. Men onderscheidt de volgende rollen: de verpleegkundige als persoon

die handelt naar beroepsspecifieke situaties; de verpleegkundige als klinisch beoordelaar

en zorgverlener, die professioneel verpleegkundige zorg op maat verleent; de

verpleegkundige als organisator en coördinator van diverse aspecten van de zorg; de

verpleegkundige als professional die een bijdrage tot het bevorderen van de kwaliteit van de

verpleegkundige zorg levert; de verpleegkundige als lid van het team die intra- en

interprofessioneel samenwerkt om de visie en de doelstellingen van de zorg te realiseren;

en de verpleegkundige als lid van de samenleving die een rol vervult in de samenleving in

functie van gezondheid en welzijn. De commissie is van oordeel dat het competentieprofiel

en de uitwerking van de competenties in de matrix, een helder beeld geven van de

competenties die bij de studenten worden nagestreefd, en van het niveau waarop dit dient

te gebeuren. De commissie zag bovendien dat de opleiding de doelstellingen van het

competentieproflel heeft afgetoetst met het Structuurdecreet van 2003, en dat de

competenties geënt zijn op de Dublin- descriptoren. De commissie waardeert dit alles.

De commissie beoordeelt het facet'domeinspecifieke eisen' als goed. De commissie

apprecieert het dat het competentieprofiel en de domeinspecifìeke eisen zowel op

associatieniveau, als op nationaal en internationaal niveau werden gebenchmarkt. De

commissie vindt het positief dat het competentieprofiel en de domeinspecifieke eisen
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Zorgen Verpleegkundigen) en VWS (Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen

Spoedgevallenzorg). Op vraag van de beroepsorganisaties heeft het Overlegplatform

overigens ook een vaardigheidslijst ontwikkeld. De commissie is van oordeel dat dit blijk

geeft van het belang dat de opleiding hecht aan een degelijke omschrijving en uitwerking

van competentiegericht leren, en van de bereidheid om de opleiding af te stemmen op eisen

en noden uit de praktijk. De commissie stelde eveneens vast dat de eindkwalificaties

constant worden afgetoetst bij het beroepenveld en de beroepsverenigingen. De commissie

waardeert deze continue kritische kijk. De commissie zag dat het competentieprofiel

aansluit bij het domeinspecifieke referentiekader van de commissie en kon uit de
gesprekken commissie afleiden dat zowel studenten, werkveld als lectoren op de hoogte

zijn van de doelstellingen, en dit onder meer door de ECTS-fiches, de competentiegerichte

stages en het competentiegerichte onderuvijs.

Programma
De commissie beoordeelt het facet'eisen professionele en academische gerichtheid van het
programma' als voldoende. De commissie is van oordeel dat de opleiding veel belang hecht

aan de koppeling van theorie en praktijk, en waardeert dit. De commissie zag daarnaast een

sterk verband met de beroepspraktijk en vindt dit positief. Dit is te danken aan het grote

aandeel gastdocenten die actief zijn in het werkveld. De commissie apprecieert het onder

andere dat extra muros-trainingssessies worden georganiseerd, zodat de studenten hun

vaardigheden kunnen oefenen in een waarheidsgetrouwe omgeving. Daarnaast zag zij dal
casuïstiek behoorlijk werd opgenomen in de lessen. De commissie stelde vast dat de

opleiding eveneens de praktijkgerichtheid van de werkstudenten vooropstelt, en dat de

vakinhouden van de meeste opleidingsonderdelen up- to-date zijn. Wel is zij van mening

dat de aspecten van prehospitale interventies in het programma van de opleiding beperkt

aan bod komen en beveelt zij aan om deze uitgebreider en als één geheel in het
programma aan bod te laten komen. De professionele gerichtheid van het programma wordt
vooral gegarandeerd door de stage. De commissie stelde vast dat de doelstellingen en

richtlijnen van de stageopdrachten onduidelijk zijn en vraagt om deze duidelijk te

formuleren. Daarnaast beveelt de commissie aan om de competentieveniverving en de

leermogelijkheden bij stages op de eigen werkplek verder te ondezoeken, en om de

objectiviteit van de begeleiding en de beoordeling meer te waarborgen. De commissie zag

dat de opleiding er doelbewust voor kiest om geen bachelorproef in te richten, maar om de

studenten papers te laten schrijven. De commissie mist hierdoor de synthese en de

integratie van de competenties, en vraagt om deze beter uit te werken. Tijdens het inkijken

van het cursusmateriaal zag de commissie dat heel wat cursusmateriaal uit

PowerPointpresentaties bestaat en dat de kwaliteit van het aangeboden cursusmateriaal

varieerde. Zijvraagl de opleiding om te werken aan de presentatie en actualisering van het

cursusmateriaal en vraagt de opleiding om de ECTS-fiches op te nemen in het

cursusmateriaal.
ln de toelichtingsnota geeft de commissie aan een voldoende als oordeel gegeven te

hebben omdat de inhoudelijke context van het aangeboden programma wel juist zat en

omdat uit de bevragingen van het werkveld bleek dat meer dan 100% van de

afgestudeerden inzetbaar was. Volgens de commissie wegen deze twee positieve punten

voldoende op tegen de door het panel uitgelichte verbeterpunten.

De commissie beoordeelt het facet 'relatie tussen doelstellingen en inhoud van het
programma' als voldoende. Het programma is geënt op het Ministerieel besluit van 19 april

20O7, dat vermeldt welke domeinen moeten worden behandeld in het theoretische gedeelte

en het praktijkgedeelte. Het programma steunt op twee pijlers.
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als technische aspecten verdiepend te behandelen. De tweede pijler is de integratie van

theorie en praktijk. De commissie stelde vast dat alle competenties werden omgezet in het
programma en het programma inhoudelijk als volledig kan worden beschouwd, maar vraagt

de opleiding om meer aandacht te besteden aan patiëntveiligheid, safety en adverse

events. Ook acht zij een aansluiting met de nieuwe technieken, protocols enzovoort nodig.

De commissie stelt zich namelijk de vraag of alle leerinhouden relevant zijn voor deze
gespecialiseerde opleiding, vermits sommige al verworven dienen te zijn in de

basisopleiding. Tijdens de gesprekken stelde de commissie overigens ook vast dat de

studenten sommige opleidingsonderdelen als minder relevant percipieerden. De

internationale dimensie wordt in het programma aangebracht door het feit dat docenten

internationaal onderzoek en literatuur hanteren in de lessen. Bovendien hebben vele

lesgevers buitenlandse ervaring, die zij tijdens de lessen kunnen terugkoppelen naar de

studenten.

De commissie beoordeelt het facet 'samenhang van het programma' als voldoende . Zij zag

een samenhangend en complementair programma, dat bovendien bij de aanvang rekening

houdt met de input van de studenten en het werkveld. Wel vraagt zij de opleiding om

overlapping te vermijden en te waken over een optimale samenhang tussen de medische

en de verpleegkundige component. Zij wil voorts de opleiding aanmoedigen om een verdere

kruisbestuiving tussen de verschillende opleidingsonderdelen te waarborgen. De commissie

beschouwt de opvolging van de opleidingsonderdelen en het

curriculumscreeningsinstrument als krachtige middelen om de samenhang en afstemming
verder op te volgen, De opleiding kiest ervoor om de vooropgestelde beroepsspecifleke

competenties stapsgewijs op te bouwen door de medische, verpleegkundige en technische

benadering van een bepaald vakgebied aan te bieden in verschillende opleidingsonderdelen

en ze vervolgens te integreren. Daarnaast stelde de commissie vast dat de complexiteit van

de practica gradueel wordt opgebouwd, gaande van eenvoudige oefeningen tot realistische

rollenspelen. Doordat de studenten al vanaf het starten van het academiejaar het

opleidingsonderdeel 'Stage' aanvatten, ontstaat er volgens de commissie onmiddellijk en

snel reflectie van de kennis naar en uit de reële praktijkvoering. Ook waardeert de

commissie dat het programma discipline overschrijdende elementen.

De commissie beoordeelt het facet'studielast' als voldoende. Globaal stelde de commissie
vast dat de gepercipieerde studietijd als aanvaardbaar wordt beschouwd, maar dat de
resultaten sterk verschillen van student tot student, en van opleidingsonderdeel tot
opleidingsonderdeel. Tijdens de visitatie zag de commissie dat de lat hoog wordt gelegd.

Daarom vraagtzij de opleiding om kritisch te inventariseren of alle opleidingsonderdelen
met hun huidige inhoud moeten blijven bestaan. De commissie zag dat de opleiding een

nieuwe methodologie hanteert om de studietijd te meten, en is van oordeel dat die
waardevol is. De commissie adviseert om effectief en efficiënt de studietijdmetingen op te

volgen.

De commissie beoordeelt het facet'toelatingsvoorwaarden' als voldoende. De opleiding
hanteert de decretaal vooziene toelatingsvoonruaarden voor de bachelor-na-

bacheloropleiding. Enkel studenten met een diploma Bachelor in de Verpleegkunde worden

toegelaten tot de opleiding. De commissie zag dal de opleiding aandacht besteedt aan de

diverse instroom en apprecieeÍ het dat Bachelors in de Verpleegkunde die minder ervaring

hebben in kritieke situaties worden gecoacht.
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praktijklessen naar een evenwichtige samenstelling wordt gestreefd tussen studenten met

en zonder werkervaring. De commissie stelde vast dat de studenten veel gebruikmaken van

deeltijdse trajecten gezien hun statuut als werkstudent. Studenten kunnen eveneens
geïndividualiseerde trajecten aanvragen. De commissie vindt het positief dat studenten

vrijstellingen kunnen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) en / of
eerder veruorven competenties (EVC).

De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang

van een bachelor-na-bacheloropleiding.

De commissie beoordeelt het facet'afstemming tussen vormgeving en inhoud' als

voldoende. De speerpunten in het huidige ondenvijsontwikkelingsplan zijn: actief leren,

context gebaseerd leren en authentieke leeromgeving, coqching en internationalisering. De

opleiding kiest er specifiek voor om wekelijks hoorcolleges, practica en de stage te

combineren en streeft een evenwicht na tussen kennisvenryerving, het aanleren van

vaardigheden op de hogeschool en werkveldervaring. De commissie waardeert deze

aanpak, aangezien deze bevorderlijk is voor de omzetting van de theorie in de praktijk.

Daarnaast zag de commissie dat de opleiding ook tijdens de hoorcolleges met casussen

werkt. Zij vindt ook dat de verhoudingen tussen hoorcolleges, praktijk en werkbegeleiding

degelijk zijn en is van mening dat de uitwerking van competentiegericht leren is

onderbouwd: de verschillende onderdelen van 'leergesprek' tot 'portfolio' vullen elkaar goed

aan en maken er één geheel van. De commissie stelde wel vast dat diverse werkvormen

niet altijd geschikt lijken om de doelstellingen te bereiken, en vraagt de opleiding om

hierover te waken. De commissie waardeert het dat de opleiding ook aandacht heeft voor e-

learning, maar zag dat de opleiding de variatie in werkvormen nog kan vergroten door
gebruik te maken van blended learning.

De commissie beoordeelt het facet'beoordeling en toetsing' als voldoende. De commissie

stelde een diversiteit aan beoordeling en toetsing vast en zag dal de opleiding verschillende

evaluatievormen hanteert. Bij de beoordeling van sommige opleidingsonderdelen worden

externe experts als juryleden aangetrokken, wat de commissie positief vindt. De commissie

raadt de opleiding wel aan om het aantal kennisgerichte toetsen te verminderen en om

meer aandacht te hebben voor competentiegericht toetsen en betreurt het dat het

competentiegericht evalueren eerder beperkt is. De commissie is van oordeel dat de

toetsing kwalitatief goed wordt onderbouwd en bewaakt. Zij waardeert het dat de

opleidingscoördinator toeziet op het verloop en de kwaliteit van de toetsing. De commissie

zag dat de studenten tevreden zijn over de examenregeling. Zij vinden de beoordelingswijze

terug in de ECTS-fiches en weten van bij de start van het academiejaar op welke manier zij

zullen worden beoordeeld. De commissie waardeert dat de beoordeling van de stage op

drie niveaus plaatsvindt, maar vindt het wenselijk om de beoordeling van papers, het

stageverslag en de stage zelf transparanter en uniformer te maken. De commissie heeft

vastgesteld dat de evaluatie van vaardigheden zich enkel baseert op de vaardigheden die

tijdens de stage worden toegepast en drukt haar bezorgdheid uit over het feit dat de

opleiding vaardigheidsworkshops of practica niet altijd evalueert. Volgens haar zijn deze

trainingen soms te vrijblijvend voor de studenten. Ook voor de vaardigheidsworkshops en -

trainingen zou de opleiding volgens de commissie objectieve criteria kunnen uitwerken.

ln de toelichtingsnota geeft de commissie aan dat de brede waaier van toetsmodaliteiten en

de stage-evaluatie die op drie niveaus plaatsvond de doorslag gaf om tot een oordeel
'voldoende'te komen.
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gedrang kwam. Daarnaast nam de instelling al de nodige verbetermaatregelen.

Inzet personeel
De commissie beoordeelt het facet 'eisen professionele gerichtheid' als goed. Zij

apprecieert de professionele kwalifìcaties, de grote inzet en de intrinsieke motivatie van de

verschillende geledingen die betrokken zijn bij de opleiding en heeft een hecht, gedreven en

gemotiveerd team ontmoet. De commissie stelde 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 en vindt het onderuijzende
personeel deskundig. De meeste lesgevers combineren hun lesactiviteit met een deeltijdse
functie in het werkveld, waardoor de band met de beroepspraktijk vezekerd blijft. Ander
onderwijzend personeel heeft vroegere beroepservaring en blijft up-to-date dankzij

beroepsverenigingen, bijscholingen en dergelijke. Het administratief-technische personeel

(ATP) kwam hulpvaardig over en de medewerkers van de mediatheek / bibliotheek nemen

verantwoordelijkheid en zijn op de hoogte van hun vakgebied. De commissie stelde vast dat

de opleiding navorming stimuleert, en vindt dit positief. De commissie stelde vast dat het

departement Gezondheidszorg samenwerkingsverbanden heeft met verschillende
internationale instellingen in Congo, Denemarken, Finland, Portugal en de Verenigde
Staten.

De commissie beoordeelt het facet 'kwantiteit personeel' als voldoende. Zij stelde vast dat

de opleiding in het academiejaar 2011-2012 over 1 ,61 WE beschikte voor 89 studenten.

Dit geeft een VTE / 10 studenten van 0,18. De commissie vraagt de opleiding om het

evenwicht tussen het aantal gastdocenten en het aantal eigen docenten te bewaken en

vraagt de opleiding om blijvend te waken over de betrokkenheid van de gastdocenten bij de

opleiding en over de samenhang van wat wordt gedoceerd. De commissie stelde tijdens de
visitatie een zware belasting van het personeel vast en vraagt daarom aandacht voor de

taakbelasting van zowel het ATP als het OP. Ook stelde zij vast dat de

opleidingscoördinator een grote rol speelt als centraal aanspreekpunt en stelt zij zich de
vraag of de continuiTeit van de opleiding gegarandeerd is indien de coördinator voor langere

tijd niet beschikbaar zou zijn.

De commissie beoordeelt het facet 'kwaliteit van het personeel' als goed. De commissie

stelde vast dat de opleiding een duidelijk omschreven personeelsbeleid hanteert dat
aansluit bij de visie van de Hogeschool Gent. De commissie stelde vast dat er slechts
weinig vacantverklaringen zijn omwille van het grote aantal experts dat wordt aangeworven
als gastprofessor. Zij worden geselecteerd op basis van een uitgebreid curriculum vitae,

maar zonder publicatie van een vacature of selectieprocedure. ln de meeste gevallen gaat

het om een halftijdse opdracht, waardoor kandidaten worden aangetrokken die ook nog

halftijds in het werkveld staan, wat de commissie waardeert. De commissie stelde vast dat

al het vastbenoemde personeelsleden binnen een termijn van vijf jaar wordt geëvalueerd,

Naast deze statutaire evaluaties zijn er ook omstandigheids- of actuele evaluaties. Voor alle

evaluaties verstrekt het departementshoofd advies aan de departementsraad, die de rol van

beslissingsorgaan vervult. De commissie waardeert het dat de Hogeschool Gent, samen

met de associatiepartners, een reeks ondenrijskundige seminaries voor de leden van het

ondenruijzende personeel organiseert. De commissie stelde echter vast dat de aanwezigheid

van de vele gastdocenten bij de georganiseerde ondenruijsseminaries niet gegarandeerd is
en is daarom van oordeel dat de onden¡vijsdeskundigheid van de vele gastdocenten een

aandachtspunt is.
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De commissie beoordeelt het facet'materiële voozieningen' als voldoende. De commissie
zag een verouderde infrastructuur, maar kijkt uit naar de renovatiewerken van de campus
Vesalius. Zij is van oordeel dat een opfrissing van de lokalen en het gebouw noodzakelijk is.

De campus Vesalius telt twee computerlokalen, waarvan er één een zelfstudiecentrum is.

De commissie waardeert het dat de studenten in de bibliotheek toegang hebben tot een
uitgebreide databank en elektronische boeken en dat zij bovendien toegang hebben tot de
bibliotheken van de Associatie Universiteit Gent. De commissie stelde vast dat het gebouw

toegankelijk is voor mensen met beperkingen, en waardeert dit. Ook in de bibliotheek staan
computers ter beschikking van de studenten. De commissie waardeert het dat een

draadloos netwerk en punten waar studenten op hun laptop kunnen werken, zijn voozien.
Zij stelde echter wel vast dat de wifi niet overal in het gebouw blijkt te werken en vraagt de

opleiding om dit probleem aan te pakken. De commissie betreurt het voorts dat slechts
weinig lokalen zijn ingericht als 'vergader- / overlegruimte', die kunnen gebruikt worden voor
bijvoorbeeld groepswerken of HR-skillstraining. De opleiding beschikt over een skills lab,

waar studenten verpleegtechnische vaardigheden kunnen oefenen. De commissie stelde

echter vast dat er weinig materiaal specifiek voor de bachelor-na-bachelorstudenten is

voorzien en vraagt de opleiding dan ook middelen vrij te maken voor het aankopen van
praktijkmateriaal speciflek voor de opleiding. Zij vindt het wel positief dat de opleiding
gebruik kan maken van het skills lab in het UZ Gent, Maria Middelares en AZ Sint Lucas.
Daarnaast krijgen de studenten ook praktijksessies in de brandweerkazerne van Gent.

De commissie beoordeelt het facet'studiebegeleiding' als goed. De commissie is van

oordeel dat de studie- en studentenbegeleiding degelijk uitgebouwd en georganiseerd is

binnen de Hogeschool Gent. De commissie zag dat de studenten niet echt als dusdanig
gebruikmaken van de studiebegeleiding, wegens de opendeurpolitiek van de

opleidingscoördinatoren en de docenten. Het departement Gezondheidszorg organiseert elk

academiejaar drie infosessies en één opendeurdag tijdens welke de bachelor-na-

bacheloropleidingen aan bod komen. Alle informatie over de opleiding is ook online te
vinden via de website van de hogeschool en het departement. Studenten Verpleegkunde
worden eveneens ingelicht over de mogelijkheden om verder te studeren. Alle pas

afgestudeerden krijgen daarnaast informatie over verdere navormingen en opleidingen die
het departement organiseert. De commissie raadt de opleiding aan om de profilering

duidelijker aan toekomstige en huidige studenten te communiceren en om de vernieuwde

organisatie van de hogeschool met schaalvergroting in de faculteit Mens en welzijn als een
meeruvaarde aan te wenden. De commissie vindt het positief dat er eveneens aandacht is
voor psychosociale begeleiding van studenten en individuele studiecoaching en waardeert
het dat er individuele ondersteuning wordt voorzien voor studenten met een
functiebeperking bij BSH (Begeleiding Studenten Handicap). Studenten met een persoonlijk

studietraject worden begeleid door de studietrajectbegeleider. Studenten kunnen er ook

informatie krijgen over onder meer studievoortgang en eventueel vereiste voorkennis. Op

departementaal niveau werd een coördinator aangesteld voor internationalisering. De

commissie stelde echter vast dat de bachelor-na-bachelorstudenten weinig mogelijkheden
hebben om internationale ervaringen op te doen.

lnteme kwaliteitszorg
De commissie beoordeelt het facet 'evaluatie resultaten' als goed. Zij vindt het positief dat

de dienst lntegrale kwaliteitszorg, ondenruijsontwikkeling en e-learning een

kwaliteitshandboek uitwerkt op hogeschoolniveau, dat vervolgens gebruikt kan worden in
alle faculteiten.
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commissie vraagt aandacht voor doorstroming van het kwaliteitsjaarwerkplan van de

faculteit tot op het niveau van het onderuuijzende personeel. De commissie stelde vast dat

de opleidingen diverse bevragingen organiseert, en waardeert dit. Studenten worden

bevraagd over de opleidingsonderdelen en bijna afgestudeerden worden jaarlijks

ondervraagd over de opleiding als geheel. De opleiding bevraagt daarnaast de

medewerkers over de efficiëntie van de informatiedoorstroming in het departement, de

toegankelijkheid van medewerkers met een departementale verantwoordelijkheid, de

ondersteuning die de werknemers krijgen van de medewerkers met departementale

verantwoordelijkheid, hun inspraak en participatie in het personeelsbeleid binnen het

departement en de werkomstandigheden. Daarnaast bevroeg de opleiding het werkveld, de

stageplaatsen en de alumni. De commissie stelde vast dat de periodiciteit en de respons

van bevragingen permanente aandachtspunten zijn, en vraagt de opleiding om hierop

blijvend toe te zien. Daarnaast adviseert de commissie de opleiding om de lage

responsgraad voor de bevragingen dichter op te volgen en te remediëren. Het werken met

een alternatief, zoals kwalitatieve bevragingen door middel van bijvoorbeeld een

focusgesprek, kan volgens de commissie een oplossing bieden. De commissie vindt het
positief dat de opleiding trendanalyses maakt om zo de resultaten van de bevragingen beter

op te volgen. Deze analyses vonden onder meer plaats op basis van uit- stroombevraging,

medewerkersbevraging, TRIS-scores, slaagcijfers, doorstroomcijfers en studierendement.

De commissie beoordeelt het facet'maatregelen tot verbetering' als voldoende. De

Hogeschool Gent koos als interne evaluatiemethode voor het TRIS-instrument, gebaseerd

op het EFQM-model. Dankzij dit instrument worden sterke en zwakke punten naar voren
gebracht. Deze laatste worden omgezet in verbeteringspunten, die op hun beurt

verbeteringsacties worden. Deze verbeteringsacties worden opgenomen en opgevolgd in

jaaractieplannen. Er worden daarnaast afzonderlijke opvolgingsrapporten opgesteld voor de

opvolging van eferne zelfevaluatierapporten. Op departementaal niveau werkt men met
jaaractieplannen waarin de verbeteringspunten zo SMART mogelijk worden opgesteld met

een procesbegeleider en een timing. De commissie waardeert het dat de opleiding niet met

ad-hoc verbeteringspunten werkt maar jaaractieplannen hanteert, waarin bovendien de

PDCA- cyclus zichtbaar wordt, maar vraagt deze plannen beter te communiceren en om

een prioritering aan te brengen binnen de vooropgestelde verbeteringsmaatregelen.

De commissie beoordeelt het facet 'betrekken van medewerkers, studenten, alumni en

beroepenveld' als voldoende. Zij 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 en dat de opleiding rekening houdt met de opmerkingen van de studenten. De

commissie waardeert dit. Tijdens de gesprekken stelde de commissie overigens vast dat de

studenten op de hoogte waren van het zelfevaluatierapport en vindt dit positief. De

commissie merkte op dat de contacten met het werkveld op een informele manier verlopen.

Zijvraagl daarom de opleiding om die contactmomenten een formele structuur aan te

meten. De commissie zag eveneens dat alumni minder betrokken werden bij de opleiding

en dat de alumniwerking eerder beperkt is. Zij vraagt de opleiding om hieraan te werken. De

commissie stelde vast dat geen enkele gastprofessor reageerde op bevragingen. Zij vraagt

de opleiding om inspanningen te leveren om de respons van de gastprofessoren te

verbeteren. 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.
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studentenbevragingen bij de staft van het academiejaar meegedeeld aan de nieuwe

studenten. De resultaten van de alumni- en werkveldbevraging worden teruggekoppeld via

de opleidingscommissie. Het eindrapport werd ook langs elektronische weg aan de

aangeschreven vertegenwoordigers van het werkveld en alumni teruggekoppeld.

Resultaten
De commissie beoordeelt het facet'gerealiseerd niveau' als voldoende. De commissie is
van oordeel dat de gerealiseerde eindkwalificaties en inzetbaarheid voldoen aan de
verwachtingen. De beoogde competenties worden volgens de commissie behaald. Z¡zag
een grote theoretische onderbouwing met een degelijke verankering in de praktijk. Het

werkveld en de alumni toonden zich tevreden over de kwaliteit van de opleiding. Uit het
gesprek met het werkveld blijkt dat de bereikte resultaten beantwoorden aan de

venruachtingen. De alumni omschrijven de opleiding als actueel, praktisch gericht en

studentvriendelijk. De commissie stelde echter wel een wisselende kwaliteit in de

stagepapers van de studenten vast. Zij vraagt de opleiding om dit te bewaken en om toe te

zien op een betere structuur en normering van deze papers. Zijvraagt ook een continue

bewaking van het eindniveau. Ten slotte beveelt de opleiding aan om (verder) te investeren

in studenten- en docentenmobiliteit, alsook andere vormen van internationalisering verder
uit te werken binnen de opleiding.
ln de toelichtingsnota geeft de commissie aan dat niet zozeer het niveau van de studenten,

maar de structuur en de vormgeving van de stagepapers de oorzaak was voor de

wisselende kwaliteit van deze papers. Daarnaast blijkt het gerealiseerd niveau van de

studenten uit de bevraging onder alumni en het werkveld, die aantoonde dat de

afgestudeerden meer dan 100% inzetbaar waren en dat verschillende eindwerken hun

beslag vonden in de praktijk van het werkveld zelf.

De commissie beoordeelt het facet'ondenruijsrendement' als voldoende. De commissie

stelde vast dat de opleiding geen streefcijfers hanteert, maar wel een hoog slaagpercentage

heeft. Nagenoeg alle studenten behalen een studie-efficiëntie van meer dan 85 procent.

Van de 196 studenten die de voorbije 5 academiejaren afstudeerden, behaalden 125

studenten (64 procent) het diploma in 1 jaar: deze studenten zijn voltijds ingeschreven. De

overige 36 procent (70 studenten) behaalde het diploma na 2 jaar studeren. Deze studenten

waren ingeschreven in een deeltijds studietraject. Slechts 1 student in de afgelopen 5 jaar

had 3 jaar nodig om het diploma te halen. De commissie stelde vast dat recente cijfers een

lichte stijging van de studieduur weergeven. Zijvraagl de opleiding daarom aandacht te

besteden aan de opvolging van het studierendement en de redenen voor de vertraging en /
of uitval te onderzoeken.

Conclusie
De NVAO is in het licht van vorenstaande tot de slotsom gekomen dat de aanvullende

informatie het eindoordeel van de commissie navolgbaar maakt. De NVAO kan zich daarom

aansluiten bij de bevindingen en overwegingen voor alle facetten en ondenrerpen, zoals

verwoord in het visitatierapport en de aanvullende informatie. De eindconclusie uit het

visitatierapport wordt daarom gevolgd.
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aanbevelingen bij de volgende onderwerpen:

- Het programma;

- De toetsing en beoordeling;

- Het gerealiseerd niveau.



Pagina 11 van 13 4. Oordelen visitatiecommissie
De tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van de visitatiecommissie weer

OORDEELONDERWERP OORDEEL FACET

1.1 niveau en or¡ëntatie

G

1 Doelstellingen opleiding

1.2 dome¡nspecifieke eisen

2.1 eisen gerichtheid

2 2 ¡elatie doelstellingen - programma

2 3 samenhang programma

2.4 stud¡elast

2.5 toelatingsvoorwaarden

OK2.6 studieomvang

2.7 afstemming vormgeving - inhoud

2.8 beoordeling en toetsing

2 Programma

2.9 masterproef NVT

3.1 eisen gerichtheid G

3.2 kwantiteit

3.3 kwaliteit G

3 lnzet van personeel

4.1 materiële voozieningen

4.2 studiebegeleiding G

4 Voorzieningen

5. 1 evaluatie resultaten G

5.2 maatregelen tot verbetering

5.3 betrokkenheid

5 lnterne kwaliteitszorg

6.1 gerealiseerd niveau6 Resultaten

6.2 onderwijsrendement

Eindoordeel: positief
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De onderstaande tabel geeft per ondenrerp het globaal oordeel van de NVAO weer

ONDERWERP OORDEEL

I Doelstellingen

2 Programma

3 lnzet personeel V

4 Voozieningen

5 lnterne kwaliteitszorg

6 Resultaten

Eindoordeel: positief

6. Besluitl
betreffende de accreditatie van de Bachelor in de intensieve zorgen en de
spoedgevallenzorg (bachelor na bachelor) van de Hogeschool Gent.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder Art. 11.133 - 149, wordt het
accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in de
intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg (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, 15april2014

Voor de

R.P. Zevenbergen
(bestuurder)

1 
Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditat¡e kan een instelling opmerkingen en

bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierapport. Bij e-mail van 14 april 2014heeft
Hogeschool Gent ingestemd met het ontwerp van accreditatierapport.
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- naam instelling

- adres instelling
Hogeschool Gent
Kortrijksesteenweg 14

B - 9OOO GENT
BELGIË

ambtshalve geregistreerd

Bachelor in de intensieve zorgen en de
spoedgevallenzorg
bachelor na bachelor
60 studiepunten

geen

Ja

Gent

Nederlands
Gezondheidszorg

Nee

- aard instelling

- graad, kwalificatie, specificatie

- niveau en oriëntatie

- studieomvang

- opleidingsvarianten

- afstudeerrichtingen:

- studietraject voor werkstudenten

- vestiging opleiding

- ondenrvijstaal

- (delen van) studiegebieden

- bijkomende titel


