Opleiding psychosociale gerontologie bouwt brug tussen ouderen en
hulpverlening
Een commissie van (inter)nationale experts heeft de onderwijskwaliteit van de Vlaamse
opleiding Psychosociale gerontologie onderzocht. Ze komt tot de conclusie dat deze opleiding in
het kader van levenslang leren een meerwaarde biedt voor het werkveld. De opleiding moet
wel nog werken aan haar bekendheid.

Brugfunctie
De bachelor in de Psychosociale gerontologie vervult een brugfunctie in het begeleiden van de
oudere en zijn omgeving in een traject dat een antwoord biedt op verschillende levens-, hulp- en
zorgvragen. De commissie komt tot de conclusie dat de opleiding inspeelt op een groeiende vraag
aan kennis omtrent ouderenzorg en dat de studenten hiervoor een inhoudelijk sterke en
samenhangende opleiding krijgen.

Promotie van de opleiding
De opleiding is op dit ogenblik nog niet zo bekend bij het werkveld. De inzetbaarheid van de
studenten blijkt momenteel vooral gekoppeld te zijn aan de originele bacheloropleiding. De
commissie onderschrijft de zorg van de opleiding voor de verdere promotie en het in de markt
zetten van de opleiding. Zij moedigt haar aan in haar aanpak om het Vlaamse en federale beleid
hier verder in te betrekken.

Volwassen beroepsactieve studenten
De opleiding Psychosociale gerontologie is een tweejarige bachelor-na-bachelorstudie en richt zich
op volwassen, beroepsactieve studenten. De opleiding is een aanvullende en verbredende studie
bovenop de basisopleiding en reeds verworven werkervaring en competenties van de studenten. De
opleiding is uitdagend en heeft gepaste onderwijs- en leervormen. Sterk punt van de opleiding is de
balans tussen theorie en praktijk.

Aanbieding
Het rapport wordt op maandag 17 maart 2014, 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

Commissie
De commissie heeft de volgende samenstelling
Voorzitter:


Dr. Jan S. Jukema, programmaleider bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie en senior
onderzoeker lectoraat Innoveren in de ouderenzorg, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Leden:





Professor Dr. Ivan Bautmans, Professor Geriatric Rehabilitation en Fitness & Ageing instelling aan de
VUB
De heer Rudiger De Belie, directeur van Woon- en Zorgcentrum De Wingerd
Professor Dr. Nele van de Noortgate, diensthoofd van de dienst Geriatrie van het Universitair
Ziekenhuis Gent en hoofddocent Geriatrie aan de Universiteit Gent
Mevrouw Eveline Volckaerts, student professionele bachelor-na-bacheloropleiding Ouderencoaching
aan Thomas More Kempen

Betrokken hogescholen:

HUB-KAHO

Ciska De Ruyver, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse
Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Meer informatie
Het volledige rapport van de visitatiecommissie verschijnt na de aanbieding op de website van de VLUHR:
www.vluhr.be/kwaliteitszorg
Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR: Ciska De Ruyver, tel +32 (0)2
211 10 02

