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Praktijkverhaal
van VTI Hasselt
HBO5
Verpleegkunde
Silkens Samantha
Kwaliteitscoördinator

Verpleegkunde: 2 niveaus
A1

A2

Bachelor opleiding

HBO5 opleiding
sinds 2009

Belangrijkste doel HB05
 Mensen

voorbereiden
op werkveld

Traject HBO5 verpleegkunde
Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Module initiatie
Verpleegkunde
+
Module
verpleegkundige
basiszorg

Module oriëntatie
algemene
gezondheidszorg
+
Module oriëntatie
ouderenzorg en
geestelijke
gezondheidszorg

Module
Toegepaste
verpleegkunde
Algemene GHZ
Geestelijke GHZ
Ouderenzorg

Omvorming tot HBO5
Omvormingsdossier – ZER – Visitatie Accredidatie - ……
Meer systematiek en structuur in IKZ
Kerngroep kwaliteit
(module-overschrijdend)
Kwaliteitscoördinator
Strategisch overleg

1	
  

23/05/15()	
  

Stakeholders??
Oud-studenten

Werkveld

4 jaarlijkse cyclus

Medewerkers

 Vragen

Studenten

combinatie:

ü Meerkeuzevragen
ü Open

Gesloten

vragen: 4-puntsschaal

Ø Helemaal

mee akkoord
akkoord
Ø Niet mee akkoord
Ø Helemaal niet mee akkoord
Ø Mee

Geen

vragen

 Alle

stellingen: positief geformuleerd

à akkoord = tevreden

‘neutraal’ antwoord
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 Verwerking

kwantitatieve vragen:

4-puntsschaal à 2 categorieën

 Anonimiteit

à wel of niet tevreden

Gelijklopende elementen in
alle bevragingen
 Betrokkenheid

collega’s ↑:

ü Personeelsvergaderingen
ü Kerngroep

kwaliteit

Gelijklopende elementen in
alle bevragingen
 Altijd

elektronische enquête
(extern/intern systeem)

Stap 3 ‘Opstellen enquête’
o

Proefenquête:
o
o

Onduidelijkheden vinden
Tijd inschatten

Werkveld

Medewerkers

Oud-studenten

Studenten
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Uitgangspunt

‘Waar werken deze oudstudenten?’

Werkveld = onze klant
o Hoofdverpleegkundigen
o

‘Toestemming zorginstellingen’
 Brief

naar directies

à(stilzwijgende) toestemming

Bevraging toekomstplannen net
voor afstuderen
o Facebook-pagina school
o

‘Opstellen van enquête’
Vragen over kerncompetenties:
Theoretische achtergrondkennis
Praktische vaardigheden
Ø Rekenkundige vaardigheden
Ø Houding t.o.v. patiënten en familie
Ø Voorlichting geven aan patiënten
Ø Omgaan met conflictsituaties in team
Ø Aan afspraken houden
Ø Rapportage
Ø
Ø

‘Opstellen enquête’

‘Opstellen enquête’
o

Papieren versie +
elektronische versie
(via enquetemaken.be)
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‘Instrueren collega’s’

‘Opstellen enquête’
o

Proefenquête:
o
o

o

Onduidelijkheden vinden
Tijd inschatten

o

‘Verwerken gegevens’
o

Overzicht % totale tevredenheid
ü <70%

= werkpunt
= neutraal
ü >80% = sterk punt
ü 70-80

‘Communicatie over resultaten’
 Personeelsvergadering
 Brief

directies en
hoofdverpleegkundigen

Papieren versie afgeven + code
elektronische enquête

à wijze van invullen zelf kiezen
Afspraak: wanneer papieren versie
terug ophalen (in gesloten
envelop)?

‘Verwerken gegevens’
o

Gegevens gesorteerd per respondent
à combinatie gegevens mogelijk
vb. Psychiatrie versus algemeen
ziekenhuis?

‘Acties n.a.v. resultaten’
 Oprichting

2 nieuwe werkgroepen
(bijscholen en conflicthantering)
Ø Aanpak

volgens de PDCA-cirkel
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‘Acties n.a.v. resultaten’

‘Acties n.a.v. resultaten’
 Evaluatie

Evaluatie

werkwijze

van onze werkwijze

Ø Oud-studenten

Ø Papieren

versie + elektronische
versie = O.K.
Ø Enkele onduidelijke vragen à
volgende keer aanpassen

à facebookpagina

Uitgangspunt:
Werkveld

Oud-studenten

o

Oud-studenten: max 2 jaren in werkveld
= 200 studenten
Ø Voorbereiding

op realiteit?
goed voorbereid?

Ø Obstakels/minder

Medewerkers

Werkwijze
Deel
Deel

1: Enquête
2: Focusgroepen

Studenten

Deel 1: Enquête
 +/-

dezelfde vragenlijst
hoofdverpleegkundigen
(herformulering vragen)
 Enkel elektronisch
 Uitnodiging via mail + facebook,
(tussendoor herinneringsmails)
 Uitnodiging meewerken aan
focusgroepen
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Deel 1: Enquête; resultaat
o

Resultaat hele groep

Dezelfde sterke punten en
werkpunten

Deel 2: Focusgroepen
 Een

zorgvuldig geplande
discussie over ideeën, motieven,
belangen en denkwijze omtrent
een omschreven
aandachtsgebied

Deel 2: Focusgroepen resultaat
o
o

18 studenten wilden meewerken
Bij concrete planning : niet gelukt
om groep van minimum 7
personen bijeen te krijgen

 Aandachtsgebied

= werkpunt uit enquête

Acties n.a.v. resultaten

Acties n.a.v. resultaten

 Evaluatie

 Aanpak

Ø Voorstel:

werkwijze

Focusgroep organiseren op dag van
jaarlijkse oud-studentenavond

werkpunten:
à dezelfde werkpunten als
hoofdverpleegkundigen
à geen nieuwe werkgroepen of
specifieke acties
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Opstellen van enquête
Oud-studenten

Werkveld

 Samenwerking

met HBO5-scholen
verpleegkunde (Leuven, Genk,
Anderlecht)
Ø Samen
Ø Nadien

Medewerkers

Studenten

Praktische organisatie
 Keuze

moment

Ø Einde
Ø Voor

module
resultaat

 Verplichte

deelname

à tijdens les

vragen opstellen
benchmarken

Soort vraagstelling
 53

stellingen/meerkeuzevragen, o.a. over:

Ø Lessen
Ø Stages
Ø Cursussen
Ø Mediatheek
Ø Ondersteunend

personeel

Ø Welbevinden
Ø Directie

 Open

vragen
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Informatie per module
Eerste conclusie?
Zeer

grote tevredenheid!
Gemiddeld:

81%

Informatie per module

Acties n.a.v. resultaten
 Trots

zijn op het goede resultaat!
borgen.

 Goed?

Acties n.a.v. resultaten
o

Acties n.a.v. resultaten

Werkpunt per module
o

Aandachtspunten –over de modules
heen- over een bepaald onderwerp:

Ø Modulewerkgroepen
Ø PDCA-

cirkel
in de kerngroep kwaliteit
à leren van elkaar

Ø Opvolging
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Acties n.a.v. resultaten
o

Benchmarking met resultaten
andere scholen

Werkveld

Oud-studenten

Ø Vergelijking

geeft meer betekenis
aan eigen resultaten
Ø Elkaar helpen

Medewerkers

Studenten

Literatuur
 Personeelstevredenheid

Opstellen van de enquête

meten, Ingrid Goovaerts,
uitgeverij Kluwer, 2002.

 Basisboek

Enquêteren.
Ben Baarda, Martijn de Goede
en Matthijs Kalmijn, Noordhoff
Uitgevers, 2010.

Anonieme bevraging
 Enige

persoonlijke kenmerk:
anciënniteit op onze school
 Groepen: minimum 8 personen
 Niet via smartschool

Samenstelling populatie
 Alle

medewerkers
 Minimum ½ schooljaar
 Directie niet
 Langdurig afwezige collega’s niet
= 107 personen
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Info aan Raad van Beheer en LOC
 Intenties

om bevraging te organiseren

 Doel
 Consequenties

Overzicht items
 Je

taak op school
directie
 Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing
 Arbeidsomstandigheden
 Andere leslocaties
 Infrastructuur, middelen, onderwijsondersteuning
 Kwaliteitszorg
 Sfeer en arbeidstevredenheid
 Interne communicatie
 Visie, missie en profilering van de school
 De

Samenstelling van de vragen
 Kerngroep

kwaliteit
 Basis vragen: eerder vermelde
literatuur

Gesloten vragen
 69

gesloten vragen in matrixvorm
keuze tussen:

 Steeds

Ø 4-puntsschaal
Ø Geen

mening/niet van toepassing

Open vragen
 14

open vragen
ivm wens naar verandering
à helpt bij het bepalen
van prioriteiten

 Vraag
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Belangrijk uitgangspunten
 Niet

alle aandachtspunten kunnen
meteen aangepakt worden
 De algemene resultaten:
kenbaar gemaakt aan alle
medewerkers.

Proefdraai
 Gepensioneerde

Belangrijk uitgangspunten
 Eventuele

specifieke, persoons-of
module-gebonden problemen
à worden alleen met persoon of
module in kwestie besproken, in alle
discretie.
 Het is nooit de bedoeling
om iemand aan de
schandpaal te nagelen!

Respons
collega’s

 Deelname:

78/107 personen
= respons van 73%

 Berekening

via statistisch programma
SPSS wijst uit
à antwoorden mogen veralgemeend
worden

Open vragen?
 Veel

verscheidenheid in de
opmerkingen
 Interessante ideeën

Donkergroen = Helemaal mee akkoord
Lichtgroen = Mee akkoord
Oranje = Niet mee akkoord
Rood = Helemaal niet mee akkoord
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In eerste instantie

Acties n.a.v. deze bevraging?

Daarnaast: verbeteracties
 Directie
 Kerngroep

kwaliteit

Risico op blinde vlekken
à maandelijks strategisch overleg
Tevredenheidsbevragingen
= meten van de subjectieve
perceptie!
≠ DE waarheid
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Meten om te meten = waardeloos!
Ø Meten

is middel, geen doel op zich
zinvol als er ook iets wordt
gedaan met de resultaten

Ø Enkel

Correcte statische verwerking
van de gegevens!
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