Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement
Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*
Geachte mevrouw, heer
Beste collega,
Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch
secretaresse, laborant, maatschappelijk werker … en je wilt samen met collega’s bouwen aan de zorgverlening
van morgen? Dan is de opleiding banaba zorgmanagement zeker iets voor jou!
Of je bent leidinggevende in de zorg en je wilt jouw medewerker laten groeien en ontwikkelen zodat ook hij
morgen leiding kan geven aan een team om samen de vooropgestelde doelen van de organisatie op vlak van
kwaliteit, veiligheid, efficiëntie te behalen? Ook dan is deze opleiding het middel om deze medewerker te
stimuleren.
De banaba zorgmanagement ingericht door de Erasmushogeschool Brussel is er op gericht om (toekomstig)
operationeel leidinggevenden gezondheids- en welzijnssector zorg te wapenen met de nodige kennis en
vaardigheden om deze functie optimaal in te vullen. Hier leer je hoe je medewerkers en (zorg)processen in
brede gezondheidszorg (ziekenhuizen, rustoorden, gespecialiseerde ziekenhuizen, psychiatrische instellingen,
revalidatiecentra, thuiszorg, …) binnen de sociaal - economische context van vandaag, optimaal kan managen.
Deze dynamische opleiding die voortdurend inspeelt op de veranderingen binnen het zorglandschap is dé
referentie in Vlaanderen. Alle docenten zijn werkzaam in het werkveld en de lessen gaan door op zaterdag
waardoor de combinatie werken, studeren en familiaal leven makkelijker te combineren is. Interactie en
participatie door de studenten wordt aangemoedigd. Een korte stage leert jou kritisch kijken naar
werkprocessen en via rollenspelen en trainingen worden je specifieke vaardigheden aangeleerd en bestaande
competenties aangescherpt. Doordat je samen studeert met andere professionals wordt jouw blik verruimd
en wordt het interdisciplinair werken gestimuleerd. Via een persoonlijk ontwikkelplan werk je ook zelf aan de
verwerving van de nodige competenties.
In zowat alle sectoren van de gezondheidszorg zijn leidinggevenden werkzaam die deze opleiding gevolgd
hebben. Zij zijn de beste ambassadeurs van onze opleiding. Bij vele werkgevers zijn de afgestudeerden van
deze opleiding erg gegeerd. Bij afstuderen heb je een officieel diploma dat door de overheid wordt erkend in
het kader van de wetgeving op de kwalificatievereisten voor leidinggevenden in de zorg. De opleiding start
op zaterdag 08 september 2018. In bijlage vind je enkele getuigenissen van oud studenten.
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Instellingen die hun medewerkers onze opleiding laten volgen of waar oud studenten van onze
opleiding werkzaam zijn als leidinggevende
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“Als nieuwbakken verantwoordelijke van de dienst ergotherapie ben ik in 2008 met hoge verwachtingen aan de banabaopleiding Zorgmanagement begonnen. Ik hoopte dat ik door deze opleiding een rugzak vol theoretische en praktijkgerichte
ervaringen, rond het leidinggeven van een groep, in al zijn facetten, mee naar Limburg kon nemen. Deze rugzak heeft zich
doorheen de 2 jaren steeds verder gevuld met kennis rond management, beleids- en organisatorische vaardigheden,
wetgeving, een leerrijke stageweek, praktische en theoretische kennis rond communicatie….enz.”
“Een groot pluspunt werd geboden doordat er iedere les voldoende mogelijkheid was tot interactie, zowel met de lesgever
als met de medestudenten. Het samenwerken om tot oplossingen te komen heeft bij mij een ruimer denkbeeld gecreëerd.
De sfeer binnen de groep studenten en het vlotte contact met de opleidingscoördinatoren vond ik super. Dit heeft zeker
voor extra motivatie gezorgd!” “Of je nu de rechtstreekse leiding hebt over een groep verpleegkundigen in een woon- en
zorgcentrum, toekomstig diensthoofd van een spoedafdeling bent of zoals ik de verantwoordelijkheid over de
ergotherapeuten binnen een ziekenhuis draagt. Deze opleiding biedt een absolute meerwaarde en zal je helpen om door
het bos de bomen te blijven zien!”
Jens
Verantwoordelijke dienst ergotherapie

Ik vond het een heel boeiende en leerrijke opleiding. Ik kan met recht en rede zeggen dat ik hier heel veel van opgestoken
heb en dat ik als leidinggevende een goede bagage heb meegekregen.
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Als kinesitherapeut een opleiding zorgmanagement volgen lijkt op het eerste zicht een opmerkelijke keuze. Toch zien we
dat ook in de kinesitherapie begrippen zoals kwaliteitsontwikkeling, procesmatig werken en nieuwe managementmodellen
hun intrede doen. Ikzelf werk in een woonzorgcentrum waar de organisatiecultuur doorgroeien mogelijk maakt. De nonprofitsector verlaat meer en meer de piste om leidinggevende functies in te vullen enkel door het verpleegkundig
departement. Deze bacheloropleiding komt hieraan tegemoet. Naast de theoretische basis is het een zeer praktische
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opleiding die je een andere kijk geeft op managementvaardigheden. De opleiding heeft bijgedragen tot kennisvergroting
maar ook vergroting op een totaal onverwachte dimensie, je wordt er sterker van als persoon.
Koen
Kwaliteitscoördinator WZC

Als beginnend hoofdverpleegkundige heeft de banaba zorgmanagement van de Erasmushogeschool Brussel mij zowel
een goede theoretische als praktijkgerelateerde bagage meegegeven. Het sterke punt van deze opleiding bestaat er
ongetwijfeld in dat de gedoceerde onderwerpen en opdrachten nauw aanleunen bij de praktijk. De practica in het tweede
jaar van de opleiding waren voor mij beslist een meerwaarde. Uit die lessen en trainingen heb ik veel nuttige tips
meegenomen naar de werkvloer.
De rode draad doorheen de opleiding was het aanleren van belangrijke waarden en vaardigheden aan de toekomstige
leidinggevenden. Zo kwamen onder meer People Management, leadership, beleidsvoering en correct en competent
communiceren uitgebreid aan bod. Hoewel de combinatie van studeren, job en gezin niet altijd evident was werden we
door de opleidngscoördinatoren goed begeleid en gecoacht om ons diploma te behalen. De docenten werden beschouwd
als mentoren, niet als examinatoren en dat maakte de opleiding erg aangenaam. Kort samengevat: deze opleiding is een
absolute aanrader voor iedereen die een leidinggevende functie ambieert.
Valerie
Directeur WZC
"Als beginnend leidinggevende kwam ik in contact met verschillende situaties waarop ik geen antwoord
vond. Voornamelijk het coachen van de medewerkers in hun ontwikkeling of gepast reageren bij conflicten
vond ik erg moeilijk. De opleiding heeft me een goed theoretisch kader gegeven om casussen op een goede
en onderbouwde manier te benaderen. Maar ook het praktisch inoefenen van bepaalde coachings- en
gesprekstechnieken kwam aan bod.
Daarnaast heb ik voornamelijk meer inzicht gekregen op het echte “managen”. Door te werken rond visie,
een beleidsplan, de personeelsbegroting, .. heb ik zelf een kritische kijk kunnen ontwikkelen ten opzichte van
het gevoerde beleid in onze organisatie. Dat geeft meer vertrouwen bij het uitoefenen van de functie."
Els
Hoofdverpleegkundige WZC
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Banaba zorgmanagement Erasmushogeschool:
Meer dan ooit actueel!
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