PERSBERICHT

Opleidingen Vroedkunde worstelen met hoge studentenaantallen
Twee commissies van internationale experts hebben de onderwijskwaliteit van de Vlaamse opleidingen
Vroedkunde onderzocht. De studenten worden volgens de commissies opgeleid tot vakkundige, goed inzetbare
vroedvrouwen. Tegelijkertijd uiten de commissies ook hun zorgen omtrent de hoge studentenaantallen en de
mogelijkheid in de Vlaamse context voor studenten om voldoende betrokken te zijn bij risicoselectie.
Hard getimmerd aan profiel
De opleidingen Vroedkunde in Vlaanderen zijn professionele bachelors die aangeboden worden in tien verschillende
hogescholen. “De opleidingen Vroedkunde hebben een grote kwaliteitsstap voorwaarts gemaakt, met een
uitgesproken focus op de Vroedkunde, waarmee ze hun verpleegkundig verleden grotendeels afgeschud hebben”,
aldus voorzitter Marion Van Harn. “De lat wordt door de opleidingen hoog gelegd”.
Balans Vlaamse context en EU-richtlijn
“De huidige opleidingen balanceren tussen een verantwoordelijkheid om de studenten op te leiden voor de huidige
situatie in Vlaanderen en de verantwoordelijkheid om de studenten op te leiden conform de recente EU-richtlijnen”,
stelt voorzitter Peter Evers. “De huidige situatie in Vlaanderen plaatst de vroedvrouw voornamelijk in het ziekenhuis,
waar ze vaak afhankelijk is van orders van de gynaecoloog. Slechts in weinig ziekenhuizen in Vlaanderen kunnen
vroedvrouwen de normale bevallingen autonoom begeleiden.”
Opleidingen worstelen met hoge studentenaantallen
Door de hoge studentenaantallen kampen sommige opleidingen met een tekort aan stageplaatsen voor studenten en
zijn er alumni die geen werk binnen de Vroedkunde vinden. “Nieuwe wetgeving die op komst lijkt te zijn zou
vroedvrouwen niet langer toelaten verpleegkundige handelingen te stellen, behalve binnen de vroedkundige context.
Aangezien er geen instroombeperking mogelijk is maken de gezamenlijke commissies zich zorgen over de potentiële
toename van werkloosheid onder recent afgestudeerde vroedvrouwen”, stellen de commissievoorzitters.

Een

regulering van de instroom lijkt de commissies wenselijk.
Nieuw evaluatiesysteem
De opleidingen Vroedkunde behoren tot de eerste opleidingen in Vlaanderen die volgens een nieuw systeem worden
geëvalueerd. Dit nieuwe systeem biedt de opleidingen de mogelijkheid hun eigen verhaal en profilering sterker in de
verf te zetten. De visitaties spitsen zich, meer dan voorheen, rechtstreeks toe op de onderwerpen die betrekking
hebben op het primaire onderwijsproces: een onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende visitatiecommissie moet
zich over drie kernvragen uitspreken: ‘Wat beoogt de opleiding?’, ‘Hoe realiseert de opleiding dat?’, ‘Worden de
doelstellingen bereikt?’
Aanbieding
Het rapport wordt op maandag 22 januari, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Vlaamse
Vroedkundeopleidingen, door de visitatiecommissie aangeboden aan het Bestuurscomité van de Vlaamse
Universiteiten

en

Hogescholenraad

www.vluhr.be/kwaliteitszorg

(VLUHR)

aangeboden.

Het

rapport

is

te

raadplegen

op

Betrokken opleidingen
Artevelde Hogeschool
AP Hogeschool
Erasmus Hogeschool Brussel
Karel de Grote-Hogeschool
Katholieke Hogeschool Leuven
Katholieke Hogeschool Limburg
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Thomas More Kempen
PXL Hogeschool
Vives Noord
Vives Zuid
Commissie 1
De parallelle visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:
Tot voorzitter van de eerste parallelle commissie, tevens lid van de visitatiecommissie, werd benoemd:
•
Mevr. Marion Van Harn, onderwijsmanager van de bacheloropleiding Verloskunde van de Verloskunde
Academie Rotterdam
Domeindeskundige leden

Mevr. Bernadette Bijnens, hoofdvroedvrouw in het bevallingskwartier van het Universitair Ziekenhuis
Leuven


Mevr. Martha Dorothea (Moenie) Van der Kleyn, opleidingshoofd Vroedkunde aan de Fachhochschule
Joanneum, Graz, Oostenrijk



Mevr. Micha Morak, vroedvrouw bij duopraktijk Wonderbaar en deeltijds werkzaam als vroedvrouw bij

gynaecologiepraktijk te Beveren
Onderwijskundig lid

Mevr. Letty Annijas, onderwijskundige bij de opleiding Medisch Hulpverlener aan de Hogeschool Rotterdam,
Student-lid
•
Mevr. Elke Deboosere, studente Vroedkunde aan de Katholieke Hogeschool Leuven
 Mevr. Farah Braeckman, studente Verpleegkunde aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 Dhr. Reinout Van Zandycke, student Communicatiemanagement aan de Hogeschool West-Vlaanderen
Betrokken opleidingen
Arteveldehogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Vives Noord en Vives Zuid
Commissie 2
De parallelle visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:
Tot voorzitter van de tweede parallelle commissie, tevens lid van de visitatiecommissie, werd benoemd:
- dhr. Peter Evers, hoofd van de bacheloropleiding Verloskunde aan de Academie Verloskunde Maastricht
(Zuyd Hogeschool).
Tot leden van de commissie werden benoemd:

Domeindeskundige leden

mevr. Annemie Van De Vyver, vroedvrouw in Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels te Vilvoorde

mevr. Sabine Van de Vyver, hoofdvroedvrouw in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze

mevr. Margriet Pluymaekers, vroedvrouw bij vroedvrouwenpraktijk ‘Zwanger in Brussel’
Onderwijsdeskundige leden
dhr. Ivan D’haese, sinds 1997 verbonden aan de Hogeschool Gent als stafmedewerker onderwijsontwikkeling
en -vernieuwing.
Student-leden
- mevr. Sara Christiaen, Bachelor in de Vroedkunde, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
- mevr. Do Dockers, Bachelor in de Vroedkunde, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Dhr. Joeri Deryckere en mevr. Evelien Vandenhaute, stafmedewerkers kwaliteitszorg verbonden aan de Cel
Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, traden op als projectbegeleider en secretaris van
deze visitatie.
Betrokken opleidingen
AP Hogeschool, Karel De Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Leuven, Thomas More Kempen, Katholieke
Hogeschool Limburg en PXL Hogeschool
Meer informatie
Het rapport wordt op woensdag 22 januari, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de opleiding, door de
visitatiecommissie aangeboden aan het Bestuurscomité van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) en
is te raadplegen op www.vluhr.be/kwaliteitszorg
Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR: Joeri Deryckere, projectbegeleider
commissie, VLUHR Cel Kwaliteitszorg +32 (0)2 211 10 09

