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Kwaliteitsborging SMPE/e-cursussen  
 
SMPE/e streeft naar een aanbod van kwalitatief hoogwaardige post-master cursussen voor klinisch fysici in 
opleiding, (bio)medisch ingenieurs en andere technologie professionals die in de zorg werken.   Dit  verslag bevat 
een compact overzicht van het kwaliteitszorgsysteem van SMPE/e en de verdere plannen voor in de komende 
jaren. 

Kwaliteitszorgsysteem 

De kwaliteit van de cursussen is goed als er sprake is van positieve waardering van de afnemende partijen, 
gerelateerd aan wat men gewend is cq. verwacht van de cursussen. De afnemende partijen zijn: 

• de beoogde doelgroep: klinisch fysici (i.o.) en andere technologie professionals in de zorg 

• het werkveld:  de zorg (vertegenwoordigd door de opleiders en beroepsverenigingen) 
 
De waardering van de afnemende partijen heeft betrekking op zowel de “input”, als het “proces” en de “output”: 

• de “input” heeft betrekking op de vooraf verstrekte informatie over de cursus, de deelnemers 
(achtergrond, voorkennis, aantal) en de inhoud (overgedragen kennis en vaardigheden); 

• het “proces” betreft m.n. het functioneren van de docenten, de wijze waarop kennis en vaardigheden 
worden overgedragen (hoor/werk-colleges, interactief/discussies, theorie/praktijk) en de organisatie 
van de cursus; 

• de output verwijst naar de bereikte resultaten bij de deelnemers op het vlak van kennis, vaardigheden 
en professionele attitude, en of voldaan is aan de verwachtingen van de deelnemers en 
opleiders/beroepsverenigingen. 

 
Kwaliteitszorg is een “actieve benadering” om de gewenste kwaliteit te bewerkstelligen en continu te verbeteren.  
Daartoe worden de volgende activiteiten ontplooid: 

• meten en registreren (welke input-, proces- en output-parameters zijn daarbij relevant?); 

• beoordelen en evalueren (maatstaf ontwikkelen die aangeeft wanneer een gewenste standaard 
bereikt is); 

• kwaliteitsbewaking (“vinger aan de pols houden”) en kwaliteitsverbetering (resultaten van registratie 
en beoordeling benutten om de cursussen te verbeteren); 

Input 

Cursus-doelgroep 
SMPE/e verzorgt post-master cursussen die specifiek zijn afgestemd op de relatief kleine groep van klinisch fysici 
(i.o.), (bio)medisch ingenieurs en andere technologie professionals die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Cursus-opzet 
Op basis van de leerdoelen is per cursus stapsgewijs de inhoud hieruit afgeleid en zijn voor de bijbehorende 
gewenste onderwerpen docenten ingehuurd.  SMPE/e selecteert met zorg docenten/trainers die bekend staan als 
expert in de onderwerpen van de betreffende cursus en welke tevens geacht worden ook als docent/trainer (bij 
voorkeur excellent) vaardig te zijn. 

Voor de door de deelnemers te verkrijgen kennis, vaardigheden en professionele attitude is het gewenst om 
tijdens de cursussen theorie te laten afwisselen door praktijk (o.a. werken aan casussen, werkbezoek aan 
ziekenhuis/bedrijf) en reflectie (o.a. presentaties en discussies). 

Voor een goede onderlinge samenhang tussen de verschillende onderwerpen is het nodig om de inhoud van de 
verschillende colleges (meestal verzorgd door verschillende docenten) goed op mekaar af te stemmen en een 
geschikte structuur aan te brengen in het programma (onderwerpen zomogelijk geclusterd, bij de inleiding een 
goed overzicht, e.d.). 

Voor het zich eigen maken van de cursus-inhoud wordt de cursus afgesloten met een scriptie, zomogelijk over  
een casus uit het eigen werkveld. Deze scriptie wordt altijd nabesproken met de cursus-coördinator. 
 
Cursus-bekendmaking 
Zodra de cursus-inhoud en het concept-programma bekend zijn en de cursus-beschrijving rond is, volgt de 
verdere organisatie en uitvoering, te beginnen met de bekendmaking richting de beoogde doelgroep. Dit gebeurt 
via de volgende kanalen:  website, cursusfolder, cursusbeschrijvingen, via beroepsverenigingen, e.d.. 
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Proces 

Organisatie en uitvoering van de cursussen 
Voor het aanbrengen van structuur in de organisatie en uitvoering van de SMPE/e-cursussen is een draaiboek 
opgesteld in de vorm van een checklist, welke per cursus afzonderlijk wordt bijgehouden. 
  
Interne evaluatie t.b.v. verbetering van de cursussen  
SMPE/e neemt het initiatief om evaluaties van de cursussen uit te voeren en neemt vervolgens, in overleg met de 
betrokken cursus-coördinatoren en docenten, de besluiten welke acties ondernomen gaan worden ter verbetering 
van de kwaliteit van het cursussen.  Na elke evaluatie van een cursus wordt door de SMPE/e-coördinator een 
evaluatie-verslag opgesteld met daarin de uitkomsten van de evaluatie en de voorgenomen verbeterpunten.  De 
uitkomsten van deze interne evaluatie worden ook extern bekend gemaakt middels het SMPE/e-jaarverslag en 
een beknopte samenvatting op de website (per cursus, over alle voorgaande jaren).  Elk daaropvolgend jaar 
wordt nagegaan of de voorgenomen verbeterpunten zijn gerealiseerd. 
 
Externe evaluatie:  accreditatie door opleiders en beroepsverenigingen (het werkveld) 
De cursussen worden door externe partijen beoordeeld als er sprake is van een aanvraag om accreditatie.  
Vrijwel alle cursussen van SMPE/e zijn door de NVKF geaccrediteerd voor de nascholing van klinisch fysici.  
Verder heeft SMPE/e informatie aangeleverd en medewerking toegezegd ten behoeve van het nieuwe 
accreditatie-systeem van de NVKF voor de opleiding van klinisch fysici.  Op termijn is dit mogelijk ook aan de orde 
bij de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de Zorg (BMT-Z) en zal tevens door de CCTO 
(Certificatiecommissie voor opleiding tot Technologisch Ontwerper) bij de certificatie en audit van de QME-
opleiding gekeken worden naar de afgenomen cursussen.   

Output 

Deelnemers 
Middels de enquêtes (en de scripties die de cursus-coördinatoren voor commentaar terugkrijgen van de 
deelnemers) verkrijgt men een beeld van de bereikte resultaten bij de deelnemers op het vlak van kennis, 
vaardigheden en professionele attitude. Ook wordt duidelijk of voldaan is aan de verwachtingen van de 
deelnemers.  
 
Opleiders en beroepsverenigingen 
Middels het aanvragen van accreditatie bij de NVKF wordt getoetst of voldaan wordt aan de verwachtingen van 
de opleiders in de zorg.  Verder zal SMPE/e blijven inventariseren welke cursussen (volgens de opleiders in de 
zorg) nodig zijn voor klinisch fysici en andere technologie professionals die werkzaam zijn in de zorg (QME, QMI, 
BMT-Z, …) en of er op dat vlak een “duidelijk gat is in de huidige markt” voor mogelijk nieuwe cursussen. 


