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Over mezelf

• ASO Pathologische ontleedkunde

• Student master management en beleid in de 
gezondheidszorg

• Studenten- en assistentenvertegenwoordiger

• VASO-AMSF
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Kwaliteit?

“Alle problemen gerelateerd aan de kwaliteit van de stages 
zijn terug te brengen tot het ontbreken van de cultuur van 
een lerende organisatie in de stagediensten in de 
geneeskundige vervolgopleidingen.”

~ Koninklijke academie voor geneeskunde van België, 2016

“De commissie meent dat ernstig werk is (wordt?) gemaakt 
van een cultuuromslag richting een opleidingsklimaat 
waarbij leren centraal komt te staan in plaats van de 
klinische productie ...Niettemin blijft de spanning tussen de 
academische opleiding en de beroepsopleiding bestaan. 
Het “gebrek aan tijd” liep als een rode draad door alle 
gesprekken.”

~ NVAO, visitatie Master-na-master specialistische geneeskunde, 2017
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Kwaliteit van de opleiding door de ogen van 
de assistent 
1. Educatieve aspect

• Blended learning

• Tijd voor opleiding

• Feedback

2. Veilige werkplek
• Conflicten op de werkvloer

• Wet op de arbeidsduur

• Correcte verloning

• Toevlucht bij problemen

3. Enkele concrete voorstellen
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Educatieve aspect - blended learning

• Onderwijsvisie vanuit HR-management in bedrijven

• Mix van onderwijsmethoden, al dan niet met technologiche
hulpmiddelen

• Keuze in onderwijsmethoden
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Educatieve aspect – Feedback



Educatieve
aspect: 
belang van 
feedback
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Veilige werkplek – correcte verloning
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Hoe kwaliteit meten: ABC-score

• Aanbod, begeleiding, context



Hoe kwaliteit meten: ABC score

• Bv. Klinische leerervaringen
• De aandoeningen van de patiënten waren zeer divers

• Ik kreeg voldoende kans om de vaardigheden van de hoofddiscipline in te 
oefenen

• Tijdens mijn opleiding op de dienst kreeg ik voldoende voorbeelden van de 
manier waarop een arts met patiënten en familie omgaat.

• Tijdens mijn opleiding op de dienst kreeg ik voldoende mogelijkheden om 
mijn communicatievaardigheden et oefenen met collega’s, paramedico, 
patiënten,…



Hoe kwaliteit meten: ABC score

• Bv. Werkorganisatie
• Ik presenteerde gemiddeld het volgend aantal werkuren per dag

• Ik verzorgde gemiddeld het volgend aantal wachten

• De registratie van de arbeidsduur was in overeenstemming met de wettelijke 
vereisten

• Ik deed gemiddelde het volgend aantal patientgevonden medische 
administratieve taken per dag

• Ik kon deelnemen aan de lessen ingericht door de MSG

• Ik werd ingeschakeld bij de opleiding van stagiairs

• …





Hoe kwaliteit meten: ABC score

Huidige situatie Voorstellen

Analyse Per universiteit Centraal

vrijblijvend – verplicht? vrijblijvend Verplicht (met optie niet in te vullen)

Terugkoppeling Binnen OC ManaMa Op 3 niveaus:
- discipline nationaal
- discipline per opleidingsnetwerk
- interdisciplinair binnen ziekenhuis

Financiering/repercuties Beperkte mogelijkheden bij slechte score Gekoppeld aan financiering? BV. Bepaalde drempel 
overschrijden voor % van topics

topics Geen bevraging rond stress Topic stress & burn-out toevoegen

modaliteiten Niet geïntegreerd in ICT-systeem Geïntegreerd in 1 opleidingsplatform
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Hoe kwaliteit verbeteren: ABC score
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Voorstel tot rapportering:
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Wat met klachten/problemen?
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Wat met klachten/problemen?



Bedankt!


