
        

 
Deze fiche is het resultaat van de voorbije vierjarige COBRA-cyclus (2015-2019). Dit document wordt opgesteld per 
opleiding, deelgenomen aan COBRA, en geeft de sterktes en actiepunten van de opleiding weer. Deze sterktes en 
actiepunten zijn het resultaat van de dialoog tussen de opleiding en haar stakeholders (primaire actoren, alumni, 
werkveld en internationale deskundigen uit de discipline). De fiche heeft tot doel een begrijpelijk beeld te geven van 
de gerealiseerde kwaliteit van de opleiding. De fiche wordt beschikbaar gesteld in het onderwijsaanbod en is dus 
toegankelijk voor het brede publiek. 
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KU Leuven ontwikkelt de kwaliteit van haar opleidingen aan de hand van de COBRA-methode. Met onderstaande 
COBRA-fiche rapporteert de opleidingscommissie elke vier jaar over de kwaliteit van haar opleiding(en) en beschrijft 
ze de waargenomen sterkte(s) en geplande actie(s) voor de opleiding(en) master-na-master in de 
jeugdgezondheidszorg. 

Sterkte(s) van de opleiding(en)  

De ManaMa Jeugdgezondheidszorg leidt artsen op tot jeugdartsen die hun rol opnemen in de 
preventieve gezondheidzorg voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 25 jaar. De jeugdarts is in 
staat om bij te dragen aan het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid, groei en 
ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel op lichamelijk, cognitief als sociaal-emotioneel vlak. 

- De opleiding versterkt de studenten als jeugdarts door hun kennis te verbreden en te verdiepen en 
door hun te bevestigen in hun deskundigheid als jeugdarts.  

- De theoretische achtergrond sluit aan bij het werkveld en wordt aangevuld met specifieke 
vaardigheidstrainingen en casusbesprekingen.  

- De vaardigheidstrainingen sluiten nauw aan bij het werkveld omdat de verschillende standaarden 
die gebruikt worden voor screeningen van specifieke gezondheidsproblemen in de opleiding aan 
bod komen. Ook de vakken beleid en communicatie versterken de competenties van studenten als 
jeugdarts. 

- Door de casusbesprekingen en discussies met en tussen studenten wordt een netwerk uitgebouwd 
waarop studenten later kunnen terugvallen.  

- De lessen versterken de studenten om hun rol als jeugdarts op te nemen in hun team. 

Geplande actie(s) 

In 2019 werd gestart met de voorbereiding van een belangrijke hervorming van de ManaMa 
Jeugdgezondheidszorg omwille van volgende redenen: 

- Een belangrijke verschuiving in de rol en positie van de jeugdarts in het werkveld van de 
jeugdgezondheidszorg. 

o Nieuwe invulling van het programma preventieve gezondheidszorg in consultatiebureau’s 
Kind en Gezin 

o Nieuw decreet Leerlingenbegeleiding met een nieuwe invulling van het programma 
Preventieve gezondheidszorg in de Centra voor LeerlingenBegeleiding (CLB) 

o Mogelijkheid om in andere voorzieningen/organisaties te werken die zorg voor kinderen 
opnemen (vb. vertrouwenartsencentra kindermishandeling, centra voor 
ontwikkelingsstoornissen, …) 

- Onderwijs voor werkstudenten 
- Afstemming en samenwerking voorzien met de ManaMa-opleidingen Maatschappelijke 

Gezondheidszorg, huisartsgeneeskunde en specialistische geneeskunde (vb. kindergeneeskunde, 
kinderpsychiatrie, …) 

In deze hervorming, die ingaat vanaf 2020-21, houden we rekening met de opmerkingen van de 
studenten die werden genoteerd in het kader van de Cobra-bevraging van 2e jaarsstudenten in 2018 
alsook de resultaten van de hoorzitting die gehouden werd met de leden van de stuurgroep van de 
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opleiding alsook vertegenwoordigers van verschillende actoren uit de sector van de 
jeugdgezondheidszorg (onder meer Kind en Gezin, CLB, Vlaams Wetenschappelijke Vereniging 
Jeugdgezondheidszorg) in maart 2018. 

Daarnaast worden ook referentiekaders (getrapt zorgmodel, International Classification of Functioning 
and Disability for Children and Youth (ICF-CY), CanMeds-rollen) gebruikt om de opleiding vorm te 
geven. 
De belangrijkste veranderingen in het curriculum zijn de volgende: 
- Het werken met thematische modules over de leeftijden heen i.p.v. met leeftijdsgebonden modules 
- Er zijn tien thematische modules waarvan er vijf in het eerste jaar en vijf in het tweede jaar worden 

aangeboden. Deze thematische modules zullen om de twee jaar aangeboden worden. 
- Per jaar is er een thematische integratiemodule die als doel heeft om studenten rond levensechte 

en zelf aangebrachte casussen te laten samenwerken om een zorgpad uit te werken. 
- De Masterproef wordt ingedeeld in drie delen ((1) onderzoeksmethoden; (2) gegevensverzameling 

en (3) analyse en rapportering) in plaats van twee. Het doel is om een meer nauwgezette opvolging 
van het onderzoeksproces te kunnen garanderen. 

De opleiding zal de geplande hervormingen nauwgezet evalueren en eventueel bijsturen waar nodig. 

 

 


