
Vroedkunde

Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

•  De focus op het opleiden van studenten tot evidence-based practi-
 tioners: studenten brengen op die manier wetenschappelijke onder 
 zoeksresultaten mee naar het werkveld van de vroedvrouw. 
• Het structureel verankeren van internationale competenties in het 
 curriculum. 
•  De diversiteit binnen het lectorenkorps (combinatie onderwijs,  
 onderzoek en werkveld).  

Aandachtspunten

• Ontwikkelen van een gemeenschappelijke (Campus Gasthuisberg 
 en LiZa), gedragen visie op de opleiding (onderwijsconcept, eindpunt 
 van de opleiding, vroedvrouw van morgen en eerstelijnszorg) en 
  duidelijke communicatie hierover. 
• Praktische ondersteuning van internationale mobiliteit verder 
 optimaliseren. 
• Uitwerken van een gemeenschappelijk bachelorproefconcept. 
• Uitwerken van een gemeenschappelijk, eenduidig systeem voor
 een nog sterkere stagebegeleiding en stage-evaluatie. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO)

De experten vinden het heel positief dat er een leerlijn onderzoek is 
in de opleiding en dat studenten betrokken worden bij onderzoek en 
dienstverlening (bv. in het living lab Zuma en bij het ontwikkelen van 
educatieve gezondheidsboxen). 

De commissie vindt het positief dat lectoren worden betrokken bij 
onderzoek. Dit bevordert de integratie van onderzoeksresultaten in de 
lessen die daardoor inhoudelijk up-to-date zijn.

Door de grote betrokkenheid van het werkveld kan de opleiding ingaan 
op actuele problemen. De experten vinden het ook sterk dat de oplei-
ding ingaat op noden vanuit de maatschappij, dat ze vraaggestuurd 
werken en dat ze de expertise uit de opleiding openstellen voor de 
maatschappij.
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“De experten vinden het positief dat er een leerlijn 
evidence-based midwifery is in de opleiding, waarbij toekom-

stige vroedvrouwen ook zelf onderzoek moeten doen. 
Ook waarderen de experten de aandacht voor het cursus-

materiaal en het evidence-based karakter hiervan.”

“Eén van de sterktes van de opleiding vroedkunde 
van UC Leuven-Limburg is de focus op het opleiden 

van vroedvrouwen vanuit een gedegen 
theoretische, wetenschappelijke onderbouwing.”

Conclusies na grondige analyse door externe experten:

2015 2016 2017 2018 2019

Najaar 2015:
Interne analyse voor beleidsplan

Voorjaar 2016:
Dialoogcommissie en 
thematische kwaliteits-
bewaking VODO

Najaar 2016:
Finalisering beleidsplan

Najaar 2017:
Start thematische kwaliteits-
bewaking internationalisering

Voorjaar 2018:
Managementgesprek –
Opvolging beleidsprioriteiten



Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de oplei-
ding in haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten:
• De opleiding vroedkunde aan UCLL evolueert naar één  
 gemeenschappelijke opleidingsvisie met aandacht voor onder- 
 wijsconcept, eindpunt van de opleiding, de vroedvrouw van  
 morgen en eerstelijnszorg.
• De opleidingen op Campus Gasthuisberg en Campus LiZa stem- 
 men de curricula op elkaar af en behouden de succesfactoren  
 van elke campus.
• De opleiding actualiseert haar leerinhouden aan de verander-
 ende beroepsomgeving (technologische vernieuwingen, groei- 
 end belang eerstelijnszorg, nieuw beroepsprofiel van de vroed- 
 vrouw, domeinspecifieke leerresultaten). De opleiding bouwt  
 het simulatieonderwijs uit.
• De opleiding verhoogt de studenten- en docentenmobiliteit  
 (door o.a. duurzame samenwerkingsverbanden met buitenland- 
 se partners op te bouwen en praktische ondersteuning voor  
 studenten).
• De opleiding geeft internationale en interculturele compe- 
 tenties een zichtbare plaats in het curriculum (bv. aan de hand  
 van het nieuwe opleidingsonderdeel ‘Ondernemend wereld- 
 burgerschap’).

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de feedback van de dialoogcommissie en de experten-
groep heeft de opleiding verschillende vernieuwingen doorge-
voerd. Dit is een continu proces.
• De opleiding organiseerde visiedagen met alle lectoren om tot  
 een gemeenschappelijke opleidingsvisie te komen. 
• De leerlijn evidence-based midwifery wordt continu geopti- 
 maliseerd, o.a. door middel van de implementatie van blended  
 learning, 
• De bachelorproef op Campus Gasthuisberg en LiZa is op elkaar  
 afgestemd, met o.a. een overalltoets, waarbij getoetst wordt  
 of studenten de vereiste competenties van de vroedvrouw  
 verworven hebben, en een posterbeurs, waarbij studenten hun  
 afstudeerproject voorstellen aan elkaar en aan het werkveld.  
• De stages op beide campussen zijn op elkaar afgestemd:   
 stagecoördinatie en -begeleiding, opdrachten, reflectie- en  
 evaluatieformulieren en kwaliteitscriteria van stageplaatsen.
• De opleiding zet in op dienstverlening, met behulp van stu-
 denten, om in te spelen op noden van het werkveld en de  
 maatschappij (bv. studenten geven lessen over spoedbeval- 
 lingen aan de brandweer, studenten kunnen stage lopen bij  
 DOMO - Door Ondersteuning Mee Opvoeden).

Net zoals alle opleidingen van UCLL maakt de opleiding Vroedkunde een jaarlijkse stand van zaken op en zal er tweejaarlijks een management-
gesprek plaatsvinden. Het eerste managementgesprek voor de opleiding vindt plaats in 2017-2018.

Informatie   

Meer achtergrondinformatie over kwaliteitszorg in UCLL: 
https://www.ucll.be/rapport

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Een beleidsplan met continue opvolging


