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Stresstest die prikkelde tot
onderwijsinnovatie
De unit vervolgopleidingen is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Wij verzorgen
vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts.

De coronatijd zette onze manier van werken
flink op zijn kop. Geruime tijd was het noodzakelijk om voornamelijk thuis te werken.
Toch bleven we met elkaar in contact. Online
overleg werd het ‘nieuwe normaal’. Via Zoom
en Teams bleek het goed mogelijk ons onderwijs aan aios voort te zetten, zowel op
groepsniveau als in individuele contacten.
We hebben hier veel van geleerd. Van en
met elkaar. Er werden voortdurend tips
gedeeld tussen de opleidingen over hoe je
online onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk
vorm kunt geven. De creativiteit en flexibiliteit bij onze aios, docenten en medewerkers
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van het onderwijsbureau was indrukwekkend! Sommige ervaringen zijn zo positief
dat we er gebruik van blijven maken, maar
nu uit vrije keuze. We hebben geleerd welk
onderwijs het beste fysiek kan worden
gepresenteerd en wat heel goed online kan.
Zonder pandemie hadden we niet zo snel
de stap kunnen zetten naar ‘hybride onderwijs’ en blended learning. Verderop in dit
jaarbeeld vertellen we hier meer over.
Toch was de pandemie niet allesbepalend
– veel ging ook gewoon door. Aios stroomden in om hun opleiding te beginnen.
Anderen stroomden zonder vertraging uit.

We konden onze kernopdracht – het opleiden van nieuwe huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, verslavingsartsen,
bedrijfsartsen en verzekeringsartsen –
zonder hapering continueren.
Het jaarbeeld van de vervolgopleidingen is
inmiddels een traditie en geeft een overzicht van bijzondere gebeurtenissen in onze
vervolgopleidingen. Deze keer geven we
graag ook aandacht aan het onderwijsbureau dat de opleidingen ondersteunt.

Namens de vervolgopleidingen,
Joost van der Gulden
hoofd van de unit vervolgopleidingen
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Angélique Jileba

‘Nog nooit was goed teamwork
zo belangrijk – samen hebben
we veel nieuwe wegen ontdekt.’
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Joost van der Gulden

‘We hebben geleerd welk onderwijs het
beste fysiek kan worden gepresenteerd
en wat heel goed online kan.’
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VOHA – vervolgopleiding
tot huisarts
Al bijna 50 jaar leiden wij huisartsen op. Toekomstbestendige huisartsen die,
nadrukkelijk samen met de patiënt en andere direct zorgbetrokkenen, de best
mogelijke zorg verlenen door te innoveren, organiseren en coördineren.
Dat doen we op onze locaties in Nijmegen en Eindhoven.

Wij zien de VOHA als een lerende
organisatie, voortdurend in ontwikkeling
om optimale leeromstandigheden te
creëren voor zowel aios, opleiders als
onszelf. Daarmee anticiperen wij op
veranderingen in de gezondheidszorg
en maatschappij. Door constructieve
begeleiding ontwikkelen wij maximaal

talenten, vaardigheden en persoonlijke
eigenschappen met waardering voor
ieders eigenheid.
Ook in 2021 bepaalden de coronamaatregelen onze mogelijkheden voor fysiek en
online onderwijs. Leidend daarbij was het
onderwijsconcept blended learning, waarin

leren op het instituut, zelfstudie en praktijkleren gecombineerd en geïntegreerd wordt
met digitale onderwijsmethodes.
De ervaringen die we opdeden tijdens de
pandemie bleken vaak waardevol. Zo is
bijvoorbeeld het opdoen van digitale
vaardigheden voor zowel de beroepsgroep
als de VOHA-medewerkers een waardevolle
aanvulling.
In september zijn we een extra groep aios
gestart in Nijmegen. Het voornaamste doel
was de groepen zelf kleiner te maken

Innoveren, organiseren en coördineren
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en te starten met een uitbreiding van het
aantal aios. Het komend jaar werken we
verder aan deze uitbreiding.
De organisatie van een hackathon gaf een
impuls aan de ontwikkeling van onderwijs
en aan ons kennisnetwerk over eHealth.
Gedurende twee dagen kwamen vier
multidisciplinaire teams van aios, opleiders,
docenten, experts en onderwijskundigen
bijeen om vernieuwende oplossingen te
bedenken.
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331 aios

Wijzigingen in werkzaamheden van de
kernteamleden vormden een aanleiding om
de doelstellingen van dit kernteam te
herformuleren. Ook werden de taken
herverdeeld om de doelstellingen en
primaire processen uit te kunnen voeren.
Een compliment voor alle VOHA-medewerkers, aios en opleiders die in 2021 met
enthousiasme, flexibiliteit en gedrevenheid,
ondanks de coronabeperkingen, de kwaliteit
van de opleiding in stand hielden!

Claudia Lobo, hoofd van de
vervolgopleiding tot huisarts

Impuls onderwijs en kennisnetwerk
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Servé Hermans

‘2021 was, zowel door corona als
door de innovaties die daardoor
ontwikkeld moesten worden,
echt ‘leren aan het front.’
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Claudia Lobo

‘De ervaringen die we opdeden tijdens
de pandemie bleken vaak waardevol. ’
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VOSON – vervolgopleiding tot specialist
ouderengeneeskunde
De VOSON leidt al ruim 25 jaar artsen op tot bevlogen en kundige specialisten
ouderengeneeskunde, die met hart en ziel inhoud geven aan de ouderenzorg nu en
in de toekomst. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan medisch
inhoudelijke kennis en vaardigheden. Daarnaast speelt de persoonlijke en
professionele (visie)vorming een grote rol.

Zowel in de praktijk van de ouderenzorg als
in ons onderwijs zorgde corona ook het
afgelopen jaar voor grote uitdagingen.
Opnieuw was het alle hands aan dek: naast
de individuele behandeling en begeleiding
van hun patiënten, waren specialisten
ouderengeneeskunde (in opleiding)

intensief betrokken bij het testen,
vaccineren en boosteren van bewoners in
de verpleeghuizen. Ook adviseerden zij het
management van verpleeghuizen over
maatregelen ter voorkoming van uitbraken
of verdere verspreiding van het virus. Zij
hebben laten zien wat het betekent om

leiderschap te tonen en, ondanks personele
tekorten, de zorg zo goed mogelijk te
organiseren. Samen hebben we de
schouders eronder gezet! In deze hectische
praktijk hebben opleiders en aios met de
nodige flexibiliteit en met veel inzet de
opleiding van onze aios kwalitatief goed
gecontinueerd.

Met hart en ziel inhoud geven aan ouderenzorg
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Tijdens de coronacrisis was er veel publieke
en politieke aandacht voor de ouderenzorg.
Specialisten ouderengeneeskunde hebben
nadrukkelijk bijgedragen aan het debat. Zij
hebben hun brede expertise vanuit verschillende posities ingezet in het veld van de
ouderzorg. De vraag naar de expertise van
specialisten ouderengeneeskunde groeit al
jaren. Het vak past zich continu aan de
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137 aios

veranderende omstandigheden aan. Dat
betekent dat ook de opleiding zich blijft
ontwikkelen. Zo zijn er binnen de VOSON
aangepaste programma’s in de leerlijn
‘Medisch leiderschap’ geïmplementeerd in
de drie opleidingsjaren. In SOON*-verband
zijn we gestart met de herziening van het
landelijk opleidingsplan. We gebruiken onze
ervaringen van de afgelopen twee jaar met

online onderwijs. We willen het goede ervan
behouden nu we gelukkig ook weer fysieke
terugkomdagen mogen organiseren:
innovatief en duurzaam!

Anne ten Brink, hoofd van de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde

* SOON: samenwerkende opleidingen tot specialist
ouderengeneeskunde Nederland
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Veel publieke en politieke aandacht
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Anne ten Brink

‘Opleiders en aios hebben met de
nodige flexibiliteit en met veel
inzet de opleiding kwalitatief
goed gecontinueerd.’
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Lieke Keusters

‘Door alle ontwikkelingen, zowel rondom ons
vak als corona, is de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde veelzijdiger dan ooit.’
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SGBO – vervolgopleiding
tot bedrijfsarts
De aios bedrijfsgeneeskunde werkten in 2021 veel vanuit huis. Niet alleen de
spreekuurcontacten, maar ook sociaal-medische overleggen en andere taken
vonden op afstand plaats. De mogelijkheid voor werkplekbezoeken en andere

handige dashboards inzicht in hun
ontwikkeling en voortgang. Dit jaar wordt
het gebruik ervan geëvalueerd.

locatiegebonden taken waren beperkt. Dit vroeg creativiteit en aanpassingsvermogen van de aios en hun praktijkopleiders. Voor de korte stages kwamen
alternatieve online varianten of ‘blended’ vormen.

De ‘blended’ onderwijsvormen bij het
SGBO-onderwijs ontwikkelden zich gestaag.
We kregen meer ervaring met hybride
onderwijs (een deel van de groep fysiek, de
rest online), zowel wat betreft de praktische

kant als de didactische vaardigheden van
docenten. De implementatie van een nieuw
e-portfolio was een belangrijke stap in de
ondersteuning van aios en praktijkopleiders.
Het e-portfolio geeft de aios via een aantal

In 2021 startte de tweede en derde groep
met artsen die een eerdere specialisatie
deden. Inmiddels vormen zij ongeveer
50% van de nieuwkomers in de opleiding tot
bedrijfsarts. Op basis van hun feedback
verbeteren we het opleidingsprogramma
voor deze groep (ontwikkeld in 2020)

Creativiteit en aanpassingsvermogen
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188 aios

steeds verder. Het onderwijs over
persoonlijke ontwikkeling is voor deze groep
met name gericht op de transitie van
werken als arts in de curatieve sector naar
de rol en taken als bedrijfsarts.
De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde blijft in
ontwikkeling. De coronaperiode gaf tal van
nieuwe uitdagingen en kansen. In het

onderwijs is hier actief op ingespeeld door
in groepsdiscussies aan te sluiten op de
dagelijkse praktijk van de aios. De SGBO
geeft daarmee steeds meer vorm aan
zelfsturend leren. In dit kader ontwikkelen
we de leerlijn ‘Persoonlijke ontwikkeling en
identiteit’, waarmee we aios ondersteunen
bij de verandering(sprocessen) waarmee ze
te maken hebben in de praktijk.

De wetenschappelijke en academische
onderbouwing van het vak is een belangrijk
fundament. De leerlijn ‘Evidence-based
medicine’, waarin de verbinding tussen
wetenschappelijke literatuur en praktijk
centraal staat, is inmiddels volledig
geïmplementeerd. De SGBO leidt zo
‘reflective en scientific practitioners’ op.

Marjolein Bastiaanssen,
eerstverantwoordelijk instituutsopleider
opleiding tot bedrijfsarts

Steeds meer vorm geven aan zelfsturend leren
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Marjolein Bastiaanssen

‘De implementatie van een nieuw e-portfolio
was een belangrijke stap in de ondersteuning
van aios en praktijkopleiders.’
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SGBO – vervolgopleiding
tot verzekeringssarts
In 2021 werd een flink beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de aios en
hun docenten in de opleiding tot verzekeringsarts. Tijdens de periodes van
lockdown werd er ook in de verzekeringsgeneeskunde veel thuis gewerkt. Dit had
gevolgen voor het houden van het spreekuur door aios. Dat vond vaak online of

uitdaging, maar terugkijkend hebben we
daarin veel bereikt. Online onderwijs heeft,
naast fysiek onderwijs, een plek gekregen
binnen onze opleiding.

telefonisch plaats. Ook de korte stages tijdens de opleiding hadden dikwijls een
aangepast karakter.

In het SGBO-onderwijs kreeg de
implementatie van het nieuwe
instituutsopleidingsplan een vervolg. Veel
onderwerpen worden nu op een andere
manier of ander moment gepresenteerd.
Aios en opleiders kregen te maken met een

nieuw e-portfolio waarmee de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden beter te volgen
is. Docenten en aios gaven vorm aan
blended learning en zochten de juiste mix
tussen fysiek en online onderwijs, en tussen
synchroon en asynchroon leren. Een flinke

In het afgelopen jaar zagen we ook een veel
grotere instroom van artsen die al een
eerdere specialisatie deden: bijna 30% van
de nieuwkomers. Dat vraagt om onderwijs
dat anders is dan ‘one size fits all’. Ook hier
zoeken we, samen met onze aios en

Juiste mix tussen fysiek en online onderwijs
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85 aios

docenten, naar het juiste evenwicht. Een
mooie ‘bijvangst’ is de expertise die de zijinstromers meebrengen en delen met hun
cursusgroep.
We bereiden onze aios voor op een
vakgebied dat sterk in beweging is. Er is veel
aandacht voor medisch leiderschap en de
individuele invulling van hun professionele
rol, bijvoorbeeld tijdens de leerlijn

‘Persoonlijke en professionele ontwikkeling’.
Leren omgaan met veranderingen past in dit
kader. Dit doet een beroep op creativiteit en
innovatie, kwaliteiten waarover een
‘adaptive expert’ beschikt. Het is belangrijk
dat onze aios niet alleen weten wat ze
moeten doen als verzekeringsarts en hoe,
maar ook waarom, in welke situatie en
welke alternatieven er zijn. Zo leveren zij
een constructieve bijdrage aan de

veranderingen in de manier van werken
binnen hun organisatie (vaak UWV). De
coronatijd bood, naast allerlei praktische
ongemakken, dus ook veel
oefenmogelijkheden.

Frank Moret, eerstverantwoordelijk
instituutsopleider opleiding tot
bedrijfsarts

Een vakgebebied dat sterk in beweging is
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‘Hoewel het coronajaar een flinke uitdaging vormde,
vonden onze docenten en aios een juiste mix tussen fysiek
en online onderwijs. Daarmee kreeg blended learning een
waardevolle plaats in ons onderwijs.’
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NOVA - vervolgopleiding
tot verslavingsarts
De Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA) is de enige in zijn soort in WestEuropa. Ingebed in de unit vervolgopleidingen leidt de NOVA artsen op tot specialist
verslavingsgeneeskunde en generalistisch regiebehandelaar binnen de GGZ. Onze
artsen leveren complexe zorg voor complexe mensen op het grensgebied van
verslaving, psychiatrie en somatiek.

In een tijd met meer belangstelling voor
preventie van aandoeningen en ruim
bewustzijn voor hoe alomtegenwoordig
en genormaliseerd middelengebruik is,
is de behoefte aan verslavingsartsen
KNMG groter dan ooit. De uitdaging is om
voldoende nieuwe aios te vinden. In de

coronatijd was dit een probleem omdat veel
voorlichtingsevenementen niet konden
plaatsvinden.

volgens het bio-psychosociale model leggen
ze verbindingen tussen de bij de patiënt
betrokken behandelaars en hulpverleners.
Daarmee zijn zij een perfect voorbeeld van
netwerkgeneeskunde. De opleiders voor het
praktijkonderwijs komen uit instellingen uit
heel Nederland. Omdat de NOVA een jonge
opleiding is, is het opleiden van onze aios
niet onze enige focus. We bieden ook
ontwikkelmogelijkheden aan opleiders

Verslavingsartsen KNMG functioneren in
een multidisciplinaire werkomgeving. Met
competenties in analyse en behandelen

Verslaving, psychiatrie en somatiek
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32 aios

tijdens de opleidersdagen. Het afgelopen
jaar zijn er voor het eerst webinars
georganiseerd specifiek bedoeld voor de
opleiders en de werkbegeleiders op de
werkvloer. Gezien de positieve reacties gaan
we hier zeker mee door!
De grote verandering in 2021 was dat aios
bij het begin van hun opleiding in dienst
gaan bij de SBOH, de landelijke stichting
voor huisartsen en specialisten

ouderengeneeskunde in opleiding. Dat
brengt een verandering in de verhouding
van de aios tot de instelling waarin ze
werken met zich mee. Ze zijn daar niet
langer in dienst, maar volgen er een stage.
Ook de relatie van de opleiders tot de aios is
hierdoor veranderd. Groot voordeel is dat
externe stages makkelijker te organiseren
zijn. Omdat deze situatie relatief nieuw is,
vereist dat nog meer aandacht.

Een kader hiervoor is beschreven in het
vernieuwde opleidingsplan. Dit plan is
inmiddels aangeboden aan het College
Geneeskundig Specialisten ter goedkeuring.
Onze verwachting is dit jaar, met
goedgekeurde verbeteringen, zoals toetsing
aan de hand van professioneel vastgestelde
eindtermen, hiermee te kunnen starten.

Mary Janssen Van Raay, hoofd van de
vervolgopleiding tot verslavingsarts

Vernieuwd opleidingsplan
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Niki Lijftogt

‘Het afgelopen jaar is hard gewerkt
om mensen met vaak veelzijdige
verslavingsproblematiek ook digitaal hulp
te bieden. Een belangrijke ontwikkeling
voor diagnostiek en behandeling - en voor
onderwijs en organisatie!.’
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Mary Janssen van Raay

‘In de coronatijd was het een probleem
om voldoende aios te vinden omdat veel
voorlichtingsevenementen niet
konden plaatsvinden. ’
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Blended Learning –
samen innoveren voor flexibel onderwijs
“Het onderwijs gaat weer open!”. “De universiteiten moeten toch weer dicht“.
In 2021 werden de vervolgopleidingen heen en weer geslingerd tussen herstel en
verlies van fysiek contact tussen aios, opleiders en docenten. Sociaal leren is één

individuele opleidingen gebruiken als
onderlegger voor docentprofessionalisering
en onderwijsontwikkeling.

van de hoekstenen van de vervolgopleidingen. Maar hoe onderhoud en herstel je
sociale verbinding en hoe behoud je continuïteit en kwaliteit van onderwijs bij
steeds veranderende maatregelen?

Blended learning bleek een passend
antwoord. Blended learning is een
onderwijsconcept waarbij leren op het
instituut en praktijkleren gecombineerd en
geïntegreerd zijn met digitale onderwijsmethodes. In 2021 hebben de

vervolgopleidingen dit concept vertaald
naar concrete handreikingen voor
werkvormen, leermiddelen, leeractiviteiten,
het sociale proces, begeleiding en de
leeromgeving. Deze inzichten zijn geborgd
in een gezamenlijke infographic die de

Evaluaties onder de aios bij onze
vervolgopleidingen laten zien dat de
opleidingen met blended learning zowel op
afstand, fysiek en in hybride varianten in
staat zijn om activerend verdiepend en
verbindend onderwijs te verzorgen. Dat laat
onverlet dat onder veel aios en docenten

Leren en praktijkleren gecombineerd en geïntegreerd
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Blended learning is een onderwijsconcept
waarbij leren op het instituut (face to face) en
praktijkleren gecombineerd en geïntegreerd zijn
met digitale onderwijsmethodes (op afstand).
Hierbij worden verschillende werkvormen
gemixt (blend) in één leertraject.

Eerstelijnsvervolgopleidingen
Waarom?
LEERMIDDELEN
PRAKTIJK
(TGO, PORTFOLIO)
INSTITUUT
(PEERS, PRESENTATIE)
DIGITAAL
(FORUM, E-LEARNING)
...

WERKVORMEN
SAMENWERKINGSOPDRACHTEN
CASUÏSTIEK BESPREKEN
QUIZ
ROLLENSPEL
DEBAT
PRESENTATIE
...

REFLECTEREN
OEFENEN
TOEPASSEN
VERWERVEN
BEGRIJPEN
...

COMPETENTIES
AIOS
KENNIS
HOUDING
VAARDIGHEID

SOCIAAL PROCES
ONTMOETING
NETWERK
PAUZE
...

LEEROMGEVING
PRAKTIJK
INSTITUUT
DIGITAAL
...

LEERACTIVITEITEN

BEGELEIDING
COACH
EXPERT
FACILITATOR
ROLMODEL
...

Het ondersteunt het aanbieden
van motiverend onderwijs. Ook
draagt het bij aan het
afstemmen van onderwijs op
de leerdoelen en leervragen
van de AIOS. Én blended
learning leidt tot meer
gelegenheid voor interactie en
het sociale leerproces tijdens
contactonderwijs.

Onze visie
Wij leiden aios op
tot professionele,
kritische en
maatschappelijk
betrokken specialisten in
de eerste lijn, die door
een mix van vakinhoud
en reflectie in staat zijn
om adaptief met
persoonsgebonden
en maatschappelijke
zorgvragen om te gaan.

Hoe ontwikkelen we onderwijs met de juiste blend?
1. Bepaal je onderwijsdoelen.
Maak daarbij ook de
verbinding met het leren in
de huisartsenpraktijk.
2. Bepaal de beginsituatie van
je AIOS.
3. Bepaal hoe je kunt nagaan
of de AIOS hun leerdoelen
behaald hebben.

4. Maak een keuze voor
werkvormen en
leermiddelen die aansluiten
bij je onderwijsdoelen.
Bedenk goed wanneer en
waarvoor je ICT hierbij in
kunt zetten.

5. Bedenk vervolgens goed
hoe je de begeleiding van
het onderwijs en de AIOS
gaat vormgeven.
6. Evalueer het onderwijs en
pas waar nodig aan.

Contact
VOHA Ad ven Esch / Anne van Tuijl
SGBO Monica Stigter

een blijvende voorkeur bestaat voor fysiek
onderwijs als meest verbindend. Ongeacht
de wijze waarop het onderwijs plaatsvond,
waarderen onze aios de betrokkenheid van
de docenten. Dat bleek onder andere uit
onderstaand citaat uit een exitinterview met
een aios huisartsgeneeskunde:
“Ik vond het een hele mooie betrokkenheid
van de docenten: ook buiten de onderwijsmomenten waren ze er en dat was erg
prettig.”
De ervaringen die we hebben opgedaan,
hebben geleerd dat blended learning een
blijvend en passend concept is om te komen
tot activerend, verdiepend en sociaal leren.
Naast de betrokken inzet van de docenten,
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heeft ook de grote en continue betrokkenheid van het onderwijsbureau bij het
ondersteunen van ons onderwijs bijgedragen
aan het continu verzorgen van succesvol
onderwijs op afstand, op locatie en in
combinaties.
De vervolgopleidingen werken met veel
energie en creativiteit aan het ontwikkelen
en in stand houden van hoogwaardige
opleidingen. Door het organiseren van
samenwerking, uitwisseling en verbinding
binnen de unit hebben we ook in 2021
flexibel kunnen innoveren.

Bart Thoonen, programmaleider
Ontwikkeling en onderzoek van onderwijs
Eerstelijnsgeneeskunde
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Bart Thoonen

‘Blended learning leidt tot
activerend verdiepend en
verbindend onderwijs.’
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Het onderwijsbureau –
verbinding tussen aios en opleiders
Het onderwijsbureau is het visitekaartje en ontvangst van de unit vervolgopleidingen. Voor al onze vervolgopleidingen verleent het onderwijsbureau
faciliterende diensten op het gebied van onderwijslogistiek, secretariaat, planning,
roostering, applicatiebeheer, relatiebeheer, netwerken, projectuitvoering en
huisvesting. Een faciliterend bureau met een flink takenpakket dus, waar iedereen
die betrokken is bij onze unit vervolgopleidingen mee te maken heeft.

Onze ruim 30 medewerkers zijn daarbij niet
altijd even zichtbaar voor iedereen. Zeker
het afgelopen jaar met alle coronamaatregelen was het voor de medewerkers
van het onderwijsbureau vaak aanpassen.
Toch is het gelukt om ook in 2021 al deze
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taken goed uit te voeren. Daaruit blijkt het
aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van
onze medewerkers.
Los daarvan is er het afgelopen jaar veel
gebeurd. Zo wist het onderwijsbureau de

verdere verbinding tussen de diverse
opleidingen te stimuleren of legt het deze
verbinding zelf - vaak op innovatieve wijze.
Een mooi praktisch voorbeeld hiervan is dat
het team roostering het afgelopen jaar een
roosterapplicatie, zoals die gebruikt wordt
bij de huisartsenopleiding, ook
geïmplementeerd heeft bij de opleiding tot
specialist ouderengeneeskunde. Dat bleek
zo’n succes dat het onderwijsbureau nu
onderzoekt of we deze applicatie ook bij de
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vervolgopleiding tot bedrijfs- en
verzekeringsarts kunnen gebruiken. Dit
leidt, zodra ook de vervolgopleiding tot
verslavingsarts is aangehaakt, tot een
universeel roosteringssysteem voor al onze
opleidingen. En dat is niet alleen handig
voor zowel roosteraars, aios als docenten,
maar het is vooral ook een mooi voorbeeld
van een innovatieve, praktische toepassing
die opleidingsbreed wordt ingezet.
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Het onderwijsbureau speelt hier zelf een
proactieve rol in. Nico-Jan Wouters, hoofd
van het onderwijsbureau: ‘Mooi om te zien
dat wij als onderwijsbureau in de keuken
kunnen kijken bij iedere vervolgopleiding,
ideeën kunnen aandragen, hiervan leren,
oppakken en meenemen naar anderen. Die
actievere rol is eentje die ons past, een rol
waarmee wij veel kunnen betekenen in
zowel de uitvoering als de verbinding
tussen de opleidingen’.
Nico-Jan Wouters, hoofd onderwijsbureau
vervolgopleidingen

‘Zo stimuleerde
het onderwijsbureau de verdere
verbinding tussen de diverse opleidingen of legt deze verbinding zelf.’
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‘Een faciliterend bureau met een flink
takenpakket waar iedereen die betrokken is bij onze unit vervolgopleidingen
mee te maken heeft.’
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Nico-Jan Wouters
met team roostering
Lilian Lamboo,
Marcia Kersten en
Milou Toonen
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