
 
 

Publiek rapport kwaliteit van de master-na-master specialistische 
geneeskunde 

Belangrijkste conclusies uit de visitatie en de interne procesbewaking en –sturing 
van de master-na-master specialistische geneeskunde  

Het visitatierapport van 2013 noemt een aantal sterke punten van de opleiding, en bevat daarnaast ook 
aanbevelingen. Op basis van dit visitatierapport en het herstelplan werd de opleiding geaccrediteerd met beperkte 
geldigheidsduur. Gedurende de tijdelijke erkenning werd de opleiding verbeterd op basis van het herstelplan. Op 
basis van het visitatierapport met verkorte procedure van 2017 besloot NVAO dat de kwaliteit van de opleiding 
voldoet en werd de opleiding geaccrediteerd. In het voorjaar 2017 doorliep de opleiding een moment van interne 
procesbewaking en –sturing.  
 
Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit de visitaties, het herstelplan en de implementatie ervan en de 
interne procesbewaking en –sturing. 
 
Sterke punten van de opleiding 
De visitatiecommissie oordeelde in 2013 dat de uitwerking van de competenties in 4 goed omschreven rollen 
een bijzondere meerwaarde betekent voor de opleiding: wetenschapper, medicus, communicator en manager. 
Deze competenties en rollen beantwoorden aan de verwachtingen van de maatschappij en het internationale 
veld.  
De omschrijving van het programma in 2013 werd robuust en weldoordacht bevonden, maar de concretisering 
is daarna nog sterk verbeterd. Op basis van interuniversitair overleg werden de opleidingsonderdelen 
inhoudelijk en organisatorisch nog verder geoptimaliseerd, aldus de hervisitatie in 2017. Er is een betere 
aansluiting op de vooropleiding en het werkplekleren en er is meer diversiteit in inhoud naargelang het 
specialisme. Gezien het verschil in studiejaren voor de verschillende afstudeerrichtingen bestaat de opleiding uit 
flexibele trajecten met leeractiviteiten gespreid over het volledige academiejaar. Ook de internationalisering is 
verder uitgetekend in vb. buitenlandse stages en internationale zomerscholen en cursussen.  
Het universitaire karakter van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waarborgt het wetenschappelijk karakter 
van de opleiding en de docenten zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de medische wereld. De 
kwantiteit van het personeel is voldoende voor het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs en begeleiding. De 
commissie uit haar waardering voor de inspanningen die de universiteit en het universitair ziekenhuis leveren 
voor de uitbouw van simulatievoorzieningen op de campus 
Hoewel de informatievoorziening naar studenten al voldoende was in 2013, werd deze niettemin nog verder 
versterkt, o.a. door de introductie van Medbook, de elektronische leeromgeving die interuniversitair specifiek 
voor de opleiding werd ontwikkeld, de oprichting van het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten Opleiding (IZO), 
een coördinatie- en beleidscel die instaat voor de afstemming van de academische opleiding en 
beroepsopleiding en de ontwikkeling van een charter tussen het werkveld en de opleiding voor het bewaken van 
een kwaliteitsvolle opleiding van de arts-student in opleiding (ASO). 
 
Verdere versterking van de opleiding 
Volgens de visitatie van 2013 waren er bij docenten, begeleiders uit het werkveld en ASO’s veel 
onduidelijkheden over de concretisering van de doelstellingen en de inhoud van het programma. Ondanks de 
sterke verbetering werd tijdens de hervisitatie in 2017 de communicatie naar de ASO’s over aspecten van het 
curriculum, als een werkpunt weerhouden. 
Tijdens de hervisitatie werd de versterkte interuniversitaire samenwerking gewaardeerd. De opleiding blijft 
verder deelnemen aan gezamenlijk overleg of afstemming van opleidingsinitiatieven tussen instellingen.  
De commissie stelde in 2017 tot haar genoegen vast dat is gestart met het vormgeven van een evaluatiecyclus 
waarvoor de opleiding zich ook naar de toekomst toe blijft engageren, o.a. om de respons op bevragingen te 
verhogen. 

http://www.vluhr.be/media/docs/VLUHR_special_geneesk_web.pdf
http://www.vluhr.be/media/docs/VLUHR_verkort_spec_geneeskunde_2017_DEF.pdf


 
 

 

De opleiding blijft zich inzetten om stagemeesters te informeren en sensibiliseren om ASO’s voldoende tijd te 
geven voor wetenschappelijke opleidingsactiviteiten. In 2017 was er een duidelijke cultuuromslag gemaakt 
richting een opleidingsklimaat waar de opleiding naar de toekomst toe aan blijft werken. 
Waar de opleiding in 2013 nog niet gestart was met de implementatie van de masterproef, bleek in 2017 dat 
veel initiatieven waren genomen om de masterproef vorm te geven. Op expliciet aanbevelen van de hervisitatie 
blijft de opleiding zich inzetten voor het verder omschrijven van de randvoorwaarden, de verwachtingen en het 
te behalen niveau van de masterproef en een goede communicatie hiervan naar de ASO’s. 
Op het vlak van professionalisering van docenten en niet-universitaire stagemeesters is veel actie ondernomen.  
De hervisitatie commissie beval aan om dit verder te ontwikkelen naar een samenhangend pakket van 
scholingsactiviteiten en scholingseisen op jaarbasis, gekoppeld aan de resultaten van bevragingen bij ASO’s. De 
opleiding neemt dit verder op o.a. door de organisatie van stagemeestersavonden en een uitgebreid aanbod aan 
professionaliseringssessies (workshops). 
Ook is er veel bereikt inzake student, studie- en studietrajectbegeleiding en opvolging van stress en burn-out 
o.a. door de oprichting van het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten Opleiding (IZO) en de werkgroep ‘veilige 
leeromgeving en studiebegeleiding’.  
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