Digitaliseren van
opleidingsmomenten in
het MUMC+
Parels & Puzzels

As the world moves into the age of uncertainty,
nations, communities and individuals need all the
learning power they can get. But this will not happen
if they remain founded on a narrow
conceptualization of learning: one which focuses on
content over process, comprehension over
competence, ability over engagement, teaching over
self-discovery…”
(based on Claxton, 1999)
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Digitaliseren van onderwijsmomenten
In maart zijn veel opleidingen ad-hoc overgegaan op het (deels) digitaliseren van hun opleiding. Dit
heeft tot mooie kansen en best-practices geleid, maar ook uitdagingen aan het voetlicht gebracht. Nu er
weer deels fysiek kan worden opgestart is het voor veel opleidingen zoeken naar manieren om de
opleiding digitaal en/of fysiek in te richten. Waar gekozen oplossingen in maart uit nood geboren zijn, is
nu wellicht het moment aangebroken om hierop te bezinnen en na te gaan wat hiervan behouden zou
moeten blijven.
Welke inspanningen in het digitaliseren zouden verduurzaamd kunnen worden?
In juni 2020 is een korte digitale enquête onder de medische vervolgopleidingen uitgezet. Hiermee werd
een beeld verkregen van de opleidingsonderdelen die gedigitaliseerd zijn en de wijze waarop dat
gebeurde: zowel didactisch, als praktisch. Zie bijlage 1 voor een korte samenvatting van de resultaten.
Digitalisering uit nood geboren voorziet veelal in plaatsonafhankelijke opleidingsmomenten. Mogelijk is
ook winst te behalen op het gebied van tijdsonafhankelijk, asynchroon leren. Juist in de combinatie van
fysieke en online momenten die elkaar ‘betekenisvol’ afwisselen, wordt ‘blended learning’ gerealiseerd
ten gunste van het leerproces.
“[…] While synchronous options allow the learners and instructor to connect realtime for immediate feedback and instant collaboration, asynchronous
communication provides opportunities for the learner to reflect and synthesize
their thought[...]” (Daily-Hebert, 2018)

Ter lering en inspiratie voor andere opleidingen wordt in deze nieuwsbrief eerst een aantal
gedigitaliseerde opleidingssituaties gedeeld die succesvol in het MUMC+ worden toegepast:


Patiënten-casuïstiek
Als vast onderwijsmoment (Neurologie)
Tijdens de overdracht (Interne Geneeskunde)
Als alternatieve ochtendbespreking (Cardiologie)



Onderwijsmomenten
Digitaal Heilig Uur (Radiologie)
Toetsonderwijs (Oogheelkunde)
Webinars congres (MKA)
Praktische Vaardigheden (Heelkunde, Orthopedie)
Interprofessioneel & Discipline overstijgend onderwijs (Doelmatigheid)



Intervisie
Touch-base & aandacht voor welbevinden (Gynaecologie & Ziekenhuisfarmacie)

Tot slot biedt deze news-flash een aantal inspirerende TIPS & ADVIEZEN voor het digitaliseren van
opleidingsmomenten & mogelijkheden, didactisch én praktisch! Heb je nog vragen? Of zelf een best
practice die je graag wilt delen? Stuur dan een email naar academie.medische.vervolgopleidingen@mumc.nl
Wij danken iedereen voor zijn waardevolle bijdrage & wensen jullie veel leesplezier en inspiratie toe!
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Kansen en uitdagingen
Digitaliseren van de opleiding brengt uitdagingen, maar ook veel nieuwe kansen met zich mee.
We hebben een overzicht gemaakt op basis van de beleving en ervaringen van diverse
opleidingen. Aan de hand van de best practices proberen we in deze folder de uitdagingen aan
te gaan.

3

Patiënten-casuïstiek
Patiënten Casuïstiek: als vast onderwijsmoment
Neurologie (Marielle Vlooswijk)
Vorm:
Blended: een deel van de groep zit samen in bijvoorbeeld een
conferentiekamer, een ander deel participeert vanaf een eigen werkplek
(bijv. thuis).
Deelnemers:
Staf, AIOS, A(N)IOS, Co’s (+/- 40 deelnemers)
Duur & frequentie: 60 minuten, 1x/week
Voorbereiding:
Een aios en een staflid bereiden samen de sessie voor.
Inhoud:
Leerdoelen en thema’s worden op voorhand gecommuniceerd. Deelname is
verplicht voor de beschikbare staf/aios/co’s. In het rooster is tijd ingeruimd.
Echter, deelname wordt niet gecontroleerd a.d.h.v. presentielijsten of
dergelijke.
Etiquette:
Tijdens de sessie houdt één spreker het verhaal, de ander clustert de vragen
vanuit de chat functie en beluistert wanneer het een goed moment is om de
vragen in te brengen. Met vertrouwelijke patiëntgegevens en/of
aanvullende achtergrondinformatie wordt zorgvuldig omgegaan.
ICT applicatie:
MS TEAMS
TOPS:
 Groot bereik aantal deelnemers
 Diverse bronnen kunnen makkelijk worden gedeeld (artikelen,
beeldmateriaal, nieuwsberichten, webpagina’s, ed.)
 Gezamenlijke voorbereiding (staflid & aios) bevordert input voor de live
discussie
 Materialen worden na afloop met elkaar gedeeld. Onbeantwoorde
vragen worden na afloop doorgestuurd zodat er later via de chatfunctie
op gereageerd kan worden
TIPS:
 (vooraf) Omdat het thema en de leerdoelen vast staan: op voorhand
vragen verzamelen van AIOS en Co’s. Als spreker kan je jouw perspectief
toelichten en verwachtingen (bij)stellen.
 (tijdens) Een poll aanmaken met vragen om tijdens de sessie de
interactiviteit ‘te helpen’ en gelegenheid bieden voor korte evaluaties (je
bereidt de poll vragen best op voorhand al voor)

Patiënten-casuïstiek: tijdens de overdracht
Interne Geneeskunde (Richard Koopmans, observatie & beschrijving door Ilona Mathijsen)
Tijdens de ochtendoverdracht worden ongeveer 10 opgenomen patiënten doorgesproken (naast een
vakinhoudelijke presentatie van een AIOS in de tweede helft). Naar aanleiding van de besproken
patiënten en in het bijzonder die in relatie tot (mogelijke of eerdere) covid worden er door staf vragen
gesteld/adviezen gegeven over beleid en handelingswijzen. Er zijn in totaal ongeveer 10 artsen
aanwezig waarvan 2 moderatoren. Deze moderatoren houden bij wat op de chat gezegd wordt en
brengen dat in (in totaal ongeveer 5 keer). Er hangt een camera waarmee de mensen, aanwezig in
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de fysieke ruimte, in beeld worden gebracht voor diegenen die op afstand de overdracht bijwonen.
Twee grote schermen hangen aan een wand waarop op één scherm 4 personen (met camera uit) te
zien zijn. Op het andere scherm worden patiëntgegevens gepresenteerd. Andere collega’s , dan die
vier, zijn ook online aanwezig; maar hoeveel dat er zijn, is niet zichtbaar. Iedereen gebruikt zijn gsm
voor het twee keer beantwoorden van een vraag (poll); bijvoorbeeld over of aanwezigheid van
antistoffen bepaald moet worden. Deze betreffende casus wordt ook op het “bord” /apart gezet
waarschijnlijk met de intentie hier op een later moment nog een keer op terug te komen. De meeste
tijd lijkt uit te gaan naar het delen van observaties over de betreffende patiënten en de gekozen /
benodigde behandelwijze. Er wordt geleerd door mee te luisteren over -hetgeen gepresenteerd
wordt, door de mogelijkheid tot het stellen van een vraag en door het meedoen aan een poll. In de
interactie wordt verdieping gerealiseerd door vragen te stellen of adviezen te geven over
alternatieve behandelwijzen.

Patiënten-casuïstiek: alternatieve ochtendbespreking
Cardiologie (Trang Dinh)
Vorm:
Blended: een deel van de groep zit samen in de ochtendbespreekruimte, een
ander deel participeert vanaf een eigen werkplek (bijv. thuis).
Deelnemers:
Staf, AIOS, A(N)IOS
Duur & frequentie: Max 45 minuten, 4x/week.
Voorbereiding:
Een aios en zijn supervisor bereiden samen de casus voor.
Inhoud:
Bespreking van een protocol, complicatie, PA, etc. De inhoud wordt op
voorhand niet gecommuniceerd. Deelname is verplicht. Aansluitend vindt de
ochtendoverdracht plaats (en kunnen deelnemers de sessie in stilte
verlaten).
Etiquette:
Er is een moderator die het proces begeleid en borgt dat iedereen aan bod
komt. De digitale etiquette wordt nogmaals toegelicht (m.n. elkaar laten
uitspreken). Een ouderejaars AIOS beheert de chat functie als vraagbaak.
Met
vertrouwelijke
patiëntgegevens
en/of
aanvullende
achtergrondinformatie wordt zorgvuldig omgegaan.
ICT applicatie:
MS TEAMS.
TOPS:
 Met afdelingsbudget zijn extra applicaties mogelijk gemaakt: denk
hierbij aan het tonen van beelden.
 Een databank op de centrale schijf waar de gebruikte materialen
geplaatst worden kan altijd geraadpleegd worden (ook in geval van
afwezigheid tijdens de sessie).
 Beheer van vragen (chatfunctie) door een ouderejaars AIOS zorgt voor de
borging van de antwoorden.
TIPS:
 Optimaliseer het interprofessioneel leren door ook anderen te laten
aansluiten via MS Teams bij het onderwijs en zelf op (tegen)uitnodiging
aan te sluiten bij anderen. Ondanks de fysieke afstand, kan de plaats
onafhankelijkheid nu ook kansen bieden tot samen opleiden.
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Onderwijsmomenten
Digitaal Heilig uur
Radiologie (Linda Jacobi, Bibi Martens)
Vorm:
Meerdere opleidingsmomenten zijn digitaal aangeboden, zoals het Heilig
uur met o.a. casuïstiek bespreking, bespreking van leerstof en VGT vragen,
CAT
onderwijs,
leerdoelen-bespreking,
MRI
onderwijs,
en
doelmatigheidspitches. Er is gekozen voor twee digitale onderwijsvormen;
tijdsafhankelijke sessies met een life meeting, en tijdsonafhankelijke sessies
waarin een presentatie op elk gewenst moment kan worden doorgenomen
door AIOS, opleiders en staf.
Deelnemers:
AIOS, opleiders, staf
Duur & frequentie: Meerdere keren per week. Vaak als start van de dag.
ICT applicatie:
MS teams in geval van patiëntgegevens, anders ZOOM
TOPS:
 Om de interactiviteit hoog te houden worden er diverse onderwijsvormen
gebruikt zoals een, quiz (kahoot), puzzels en chat/intekenen.
 Het onderwijs is van hoge kwaliteit en goed voorbereid. Er is voor elk Heilig uur
1 persoon verantwoordelijk (in plaats van een onderwerp dat centraal stond)
wat grote betrokkenheid oplevert.
 Elke week werden door de AIOS leerdoelen opgesteld, deze werden aan de hand
van een casus uitgewerkt. Voor de jongerejaars was er een supervisor op afstand
beschikbaar waar ze de leerdoelen mee konden bespreken.
 Eén keer per week werden er doelmatigheidspitches gehouden: Wat kan er
beter? Dit varieert van kleine doelen (bv proces rondom CAT onderwijs
verbeteren) tot grotere ambities (SAP systeem).
 MRI onderwijs werd digitaal aangeboden en opgenomen zodat het ook op een
later moment kon worden bekeken. Dit was handig in geval van bv. verlof of het
herhalen van een ingewikkeld stuk.
 AIOS uit de regio zijn bij het onderwijs aangesloten.
TIPS:
 MS teams gebruiken bij patiëntgegevens en ZOOM (vanwege mogelijkheden,
gebruiksvriendelijkheid en interactie) voor de andere momenten.
 Bij het houden van een digitale lezing krijg je geen directe feedback over hoe het
wordt ontvangen, dus vraag camera’s aan te zetten.
 Er is veel tijd gestoken in het uitzoeken van applicaties en hun mogelijkheden:
Betere ondersteuning vanuit de organisatie (MIT, COC, Academie) is wenselijk.
Ervaringen Radiologie:
‘Door het Heilig uur aan het begin van de dag te doen, was het een mooie start van de dag. Vaak gingen
we vooraf online even koffiedrinken. Mensen staken veel tijd in de voorbereiding waardoor het
kwalitatief goed onderwijs was en er werd veel gebruik gemaakt van interactieve onderwijsvormen. Er
is zelfs een prijs uitgereikt voor het beste digitale Heilig uur, AIOS konden middels een poll zelf aangeven
welk Heilig uur zij het beste vonden. Het is ons goed bevallen en nu we weer terug gaan naar (deels)
fysiek onderwijs is het weer een weg vinden in wat we wel en niet behouden. Heilig uur wordt nu
blended: deel is fysiek in de zaal, rest volgt op afstand via MS teams; ondersteunende digitale middelen
6
zijn besteld.’ (Linda Jacobi, Bibi Martens)

Onderwijs ter voorbereiding op toets
Oogheelkunde (Henny Beckers, Jilke Beinsberger)
Vorm:
Online: deelnemers participeren vanaf een eigen werkplek (bijv. thuis).
Deelnemers:
A(N)IOS, geïnteresseerde stafleden, semi artsen, arts-onderzoekers
Duur & frequentie: Max 60 minuten, 1x/week.
Voorbereiding:
Een AIOS en staflid bereiden een presentatie voor.
Inhoud:
Tijdens het onderwijs ter voorbereiding op de landelijke toets zijn de
verschillende thema’s door AIOS in een PowerPoint verwerkt en later tijdens
gezamenlijke sessies gepresenteerd. In de ppt presentaties werden o.a.
video’s, quizvragen en chatfunctie als vraagbaak gebruikt om de interactie
te stimuleren.
ICT applicatie:
ZOOM
TOPS:
 AIOS ervaren dezelfde mate van interactie met vragen via een
chatfunctie en microfoon, als in de fysieke omgeving.
 Door de plaats onafhankelijkheid hebben genodigden allemaal toegang
tot deze relevante medische inhoud (denk hierbij aan perifere artsen,
semi artsen, arts onderzoekers, stafleden, etc.)
 Door plaats onafhankelijkheid werd de belasting als minder ervaren
(onderwijs vindt plaats aan het begin van de avond dus makkelijker te
integreren met thuis).
 Onderwijs deels tijds onafhankelijk; wordt opgenomen en kan later
worden nagekeken waarmee bereik deelnemers groter is.
TIPS:
 ZOOM wordt niet ondersteund vanuit MUMC+ dus als afdeling een
licentie aangeschaft.
 Computers op het werk hebben (nog) geen camera, dus opgelost met een
eigen device.
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Webinars in plaats van congressen
MKA (Nynke Lie)
Vorm:
Inhoud:
ICT applicatie:
TIPS &TOPS:

Webinars georganiseerd door internationale organisaties en instellingen
Als alternatief voor een congres op afstand.
Go to meeting
 Voorheen zouden AIOS symposia en congressen onderling verdelen. AIOS
hebben nu plaatsonafhankelijk allemaal toegang tot dezelfde exposure
aan relevante medische inhoud & informatie. Anderzijds zijn het nu
kortdurende webinars en bieden congressen een meer intensieve
onderdompeling.
 Zowel interactie als (kennis)overdracht wordt bewerkstelligd door een
moderator.

Praktische vaardigheden
Heelkunde (Laurents Stassen) & Orthopedie (Heleen Staal)
Heelkunde en orthopedie hebben ervaring met het digitaliseren van onderwijs van praktische
‘vaardigheden’. Bij heelkunde zijn vanwege het gebrek aan exposure aan operaties landelijk door het
concilium live –demo operaties uitgevoerd (in skillslab A’dam) en getoond. Dit was eens in de twee
weken met gemiddeld ongeveer 300 deelnemers. Omdat er op kadavers wordt geopereerd is in
vergelijking met een echte operatie alle rust en tijd om uit te leggen en details te bespreken. Er is meer
tijd en ruimte voor gestructureerde discussie ook onder vakgenoten waarvan de overwegingen
leerzaam zijn voor AIOS. Ter voorbereiding en als achtergrondinformatie wordt leerstof beschikbaar
gesteld: e-tools, filmpjes etc.
Orthopedie voorzag ook in praktisch onderwijs door middel van het tonen van video-opnames over
de wijze waarop je een lichaamsdeel onderzoekt. De opnames waren anders nooit gebruikt en
hoewel ze van waarde blijven, is ook dit geen vervanging voor live exposure. Deze opnames werden
getoond tijdens een online onderwijsdag voor 5 startende AIOS.
Bij beide opleidingen wordt hetgeen aan online onderwijs gewaardeerd, ook voor de toekomst:
 informatie is voor meerdere personen makkelijk toegankelijk
 zeker wanneer het opgenomen is of wordt, wordt de tijdsonafhankelijkheid gewaardeerd.
 En hoewel exposure aan ‘echte’ patiënten beter is, bieden de live demo-operaties op kadavers
meer gelegenheid tot uitwisseling en het professionele discours.
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Interprofessioneel & Discipline Overstijgend Opleiden
DOO Doelmatigheid van Zorg (Cindy Noben & Steven Hornstra)
In het MUMC+ is besloten om het Discipline overstijgend onderwijs (DOO), daar waar dat kan digitaal aan
te bieden. De DOO training Doelmatigheid van Zorg heeft de spits afgebeten. De training is opgebouwd
uit 3 fasen: pre-class, in-class en post-class. Zie de figuur. Hiermee wordt blended onderwijs en flipped
classroom gerealiseerd, waarbij offline (plaats- en tijdsonafhankelijk) en online onderwijsactiviteiten
elkaar opvolgen en versterken. Ook is hierbij ruimte voor eigen inbreng (ideeën, bronnen). In MS TEAMS
wordt een besloten Team aangemaakt waarbij alle pre-class activiteiten klaar staan, die doorlopen worden
alvorens het in-class activiteit start. Onderliggend aan de in-class activiteiten liggen diverse didactische
modellen om deelnemers op een uitdagende en inspirerende manier kennis en vaardigheden te laten
ontwikkelen, passend bij het MUMC+ DOO beleid. Tijdens de post-class activiteit krijgt iedereen nog de
kans te reflecteren op het doorlopen leerproces en de verbinding met de eigen praktijk te leggen. De
digitale training bereidt deelnemers voor om kennis en vaardigheden op te doen om zelf een
doelmatigheidsinitiatief op te starten.
Tijdens deze digitale DOO zijn verschillende werkvormen gebruikt die heel gemakkelijk in een digitaal
onderwijsmoment kunnen worden overgenomen zodat het interactief blijft en het leerrendement
verhoogt. Wil je meer weten? Neem gerust deel aan de volgende training of neem contact op met de
coördinator doelmatigheid!

Figuur: opbouw digitale DOO Doelmatigheid
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Intervisie
Touch base & aandacht voor het welbevinden
Gynaecologie (Christine Willekes) & Ziekenhuisfarmacie (Nicole Veldhorst)
Hoe onderhouden we contact met AIOS op afstand? Bij ziekenhuisfarmacie noemt Nicole Veldhorst dit
‘touch base’ analoog aan een hockey-training waarbij een coach die term gebruikt en die meer zegt dan
‘contact houden’. De AIOS wordt één keer per maand opgebeld om te vragen hoe het gaat, waar ze mee
bezig zijn, of ze genoeg te doen hebben, en om tips en advies te geven over hoe de opdracht aan te pakken,
uit te breiden etc. Ook wanneer AIOS bijvoorbeeld in periferie stage lopen, een jaar lang ‘uit beeld zijn’ is
het een overweging om dit te doen, uiteraard in overleg met de opleider aldaar. Bij gynaecologie gaat het
om intervisie voor en door AIOS. Om het ‘wij gevoel’ te houden wordt via MS teams, elke 2 weken 1 uur,
met de AIOS, opleiders en een coach gesproken. Er vindt via een vast format intervisie plaats. Als eerst
wordt een rondje gemaakt: hoe gaat het? waar ben je mee bezig (geeft ook een kijkje in een ieders thuis,
waar ben je trots op? -> om samen successen te kunnen vieren), waar loop je tegen aan? waar kunnen we
elkaar mee helpen? Daarnaast worden ook tips en tricks uitgewisseld: hoe zorg je goed voor jezelf?, hoe
maak je de transitie van een druk programma naar thuis zitten?, hoe lever je in deze tijden zinvolle zorg?,
welke taken kunnen we samen oppakken ?

Ervaringen Gynaecologie:
‘In deze situatie werd met de intervisie veel nadruk gelegd op ‘wat doet dit met je als mens en als
dokter?’ Centraal staat de persoonlijke, professionele ontwikkeling en daar goed op kunnen
reflecteren. De situatie heeft ons inzicht gegeven in het belang van intervisie en reflecteren. Dit ging
online erg goed. Nu zijn we tijdelijk gestopt met online intervisie nu iedereen er weer fysiek is, maar
gaan dit wel voortzetten in een nieuw intervisie traject.’ (Christine Willekes)
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Tips & Adviezen1
Casuïstiek bespreken: Interactie is vooral een uitdaging!
Vijf adviezen ter overweging:
1. Zorg voor een goede moderator tijdens de bijeenkomsten. Spreek met elkaar af hoe jullie
discussiëren. Denk bij de digitale etiquette aan: verstaanbaarheid, door elkaar praten, wachten op
elkaar, ‘mute tenzij …’, etc.
2. Zorg voor een gemêleerde leerervaring door deelnemers niet alleen te laten luisteren, maar ook
door ze vragen te laten beantwoorden, vragen te laten stellen, informatie te laten bestuderen. Niet
alleen synchroon, tegelijkertijd ter plekke, maar ook asynchroon, op een eigen gekozen moment
ter voorbereiding of ter verwerking na afloop.
3. Structureer de interactie bijvoorbeeld aan de hand van een poll/ stemming of modereer door
middel van de chatfunctie waarop collega’s, ook die in de fysieke ruimte aanwezig zijn, vragen
stellen of punten inbrengen.
4. Waar dat kan, zorg voor vrijwillige deelname ter vergroting van het commitment.
5. Zorg (tenminste ‘for the time being’) voor je eigen device met ieder een individuele microfoon en
camera.
6. Betrekken anderen, betrek de AIOS en betrek andere expertises bij het voorbereiden en het
bespreken van de casuïstiek. Online casuïstiek - besprekingen bieden kansen voor multidisciplinair
en interprofessioneel overleg.

Onderwijsmomenten: Groter bereik!
Zes tips ter overweging:
1. Vergroot het aantal deelnemers. Juist nu het online is biedt dit mogelijkheden voor
interprofessioneel leren.
2. Zorg dat duidelijk is wat het doel is van interactie: waarover uitwisseling en op welke manier?
3. Neem het onderwijsmoment, de webinar op, om het in de toekomst, ook voor anderen
beschikbaar te stellen.
4. Geef een heldere instructie over de applicatie die gebruikt wordt (o.a. hoe in te loggen etc.)
5. Laat de deelnemers zich van te voren voorbereiden door bijvoorbeeld vooraf de slides te
versturen: combineer synchrone momenten met asynchrone.
6. Zorg voor moderatie tijdens online-sessie; iemand die de gestelde vragen bijhoudt bijvoorbeeld
& spreek een ‘digitale etiquette’ af.

1

Ook gebaseerd op: Dailey-Hebert, A. (2018). Maximizing interactivity in online learning: Moving beyond
discussion boards. Journal of educators online, 25 (3).
https://www.thejeo.com/archive/2018_15_3/hebert_interactivity
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Intervisie & Aandacht voor Welbevinden: Zorg voor elkaar!
Drie ‘life hacks’ ter overweging:
1. Blijf oog houden voor de mens achter de dokter. Bied ook online ruimte om te spreken over
persoonlijke zaken.
2. Digitaal onderwijs wordt vaak wat meer gestructureerd en geformaliseerd dan fysiek onderwijs.
Plan daarom informele momenten in.
3. Er is veel veranderd, op het werk maar vast ook thuis. Hogere werkdruk of juist onderbelasting, wel
of juist niet naar het ziekenhuis moeten komen om je werk te doen, allemaal zaken die van invloed
kunnen zijn op je welbevinden. Het psychosociale team is sinds het begin van de corona uitbraak
actief, ook voor het ondersteunen van collega's. Heb je vragen voor het psychosociaal team? Bel of
mail dan gerust: 75900

Tot slot
Het maximaliseren van interactiviteit tijdens het digitale opleidingsmoment vraagt soms wat out-of-thebox thinking. Veel applicaties helpen daarbij. Check onderstaande links voor inspiratie:
 https://www.thejeo.com/archive/2018_15_3/hebert_interactivity
 https://tutorials.library.maastrichtuniversity.nl/Tool_Wheel/
 Werkvormen voor digitale lessen
Ben je op zoek naar de didactische plus en wil je de meerwaarde van je opleidings- en onderwijsmomenten
vergroten, de opleidingsadviseurs van de Academie Medische Vervolgopleidingen ondersteunen je hier
graag bij.
Zie ook bijlage 2 voor handige tips voor het gebruik van MS Teams.
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Bijlage 1 Samenvatting inventarisatie ‘opleiden in covid: digitaal?’
In totaal hebben 30 (plv.)opleiders hun ervaringen met digitalisering van opleidingsmomenten gedeeld.
Hierbij een korte samenvatting van de resultaten. Meer (achtergrond) informatie is opvraagbaar.
Gedigitaliseerde opleidings- en/of onderwijsmomenten:
13% niet gedigitaliseerd
Met name gedigitaliseerd:
 MDO,
 Overdracht,
 Refereerbijeenkomsten,
 Lokaal / regionaal / landelijke onderwijsbijeenkomsten
Daarnaast (ook) gedigitaliseerd:
 visite,
 PA bespreking,
 complicatie bespreking,
 AIOS sollicitaties,
 casuïstiek bespreking,
 opleidingsvergaderingen,
 internationale onderwijsbijeenkomsten,
 overlegvormen (bv AIOS/ opleiders overleg)
Gedigitaliseerde onderwijs- en opleidingsonderdelen:
online informatie verstrekken (84%), onderlinge communicatie (92%), feedback (24%), intervisie (4%)
Digitale tool: MS-teams 96%! [89% Zoom] [Skype, kahoot, facetime en whatsapp worden ook genoemd
maar mondjesmaat].
De ervaringen laten een gevarieerd beeld zien van kansen en mogelijkheden. Een aantal waarvan zijn in
de News-Flash als best-practices nader beschreven. De hulpvragen rondom de technische
(on)mogelijkheden zijn verwerkt een signaleringsnota t.b.v het DB-COC en de RvB.
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Bijlage 2 De Basis: Gebruik Microsoft TEAMS!
Installeren?
Alle computers van het MUMC+ hebben inmiddels Teams geïnstalleerd gekregen. Log je dus in op een
computer van het MUMC+, dan hoef je enkel Teams op te starten. Wil je van thuis uit gebruik maken van
Teams, dan heb je verschillende mogelijkheden. Check de ‘handleiding snelle opstart’ via de Kennisplein
Tegel: (software en werkplek – Microsoft TEAMS) of via de Videotraining MS Teams

Functionaliteiten?
M.n. (1) Chatten & Bellen, (2) Online Vergaderen & (3) Werken met besloten groepen (een TEAM binnen
MS Teams). Hierover vind je informatie met begeleidende tekst en plaatjes op jouw Kennisplein Tegel:
(software en werkplek – Microsoft TEAMS) of via de Videotraining MS Teams

De didactische plus?
Wil je de meerwaarde van je opleidings- en onderwijsmomenten vergroten, kijk dan eens naar alle
mogelijkheden die MS Teams je kan bieden, eventueel ondersteund door de opleidingsadviseurs van de
Academie Medische Vervolgopleidingen (ook trainingen zijn mogelijk).

Vijf Tips:
1. Wanneer maak je nu een Team aan in Microsoft Teams?
Dat kun je makkelijk toetsen aan de hand van onderstaande vragen. Beantwoord je de volgende vragen
met meer dan 1 keer ‘ja’ dan kun je het beste een Team aanmaken.


Praat je vaker over hetzelfde onderwerp?



Werk je met een groep mensen (intern of extern) samen aan een project of komt een (opleidings-)
onderwerp vaker terug ?



Wil je deze informatie centraal delen, volgen en bewerken?



Is interactie wenselijk op de content en de gesprekken?

Zelf een TEAM aanmaken binnen MS TEAMS? In de linker werkbalk via de button ‘Aanvraag MS Team’.

2. Gebruik Kanalen binnen je TEAM
Gebruik het kanaal ‘Algemeen’ voor standaard informatie, dit kanaal wordt automatisch aangemaakt.
Maak vervolgens zelf extra kanalen aan. Deze werken als ‘submappen’. Zo kan je een kanaal
‘Opleidingsvergadering’, ‘Overdracht’, ‘Kennis delen’, etc. aanmaken. Iedereen in het Team kan zelf
bedenken welke kanalen handig zijn.

3. Deel en bewaar je bestanden
Er zijn twee opslaglocaties voor gedeelde bestanden:
Bestanden die je deelt in een kanaal, worden opgeslagen op SharePoint Online.
Bestanden die je deelt in Chat, via een privégesprek of groepsgesprek, worden opgeslagen in jouw
eigen OneDrive for Business.
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Wist je dat je vanuit Teams heel eenvoudig naar je teambestanden en naar je eigen bestanden kunt
navigeren? In de linker werkbalk via de button ‘Bestanden’ tref je een aantal knoppen aan.

4. Privé kanalen om gevoelige data te delen
Je kan tot 30 privé kanalen maken per team. Maak een privé kanaal om aparte topics te bespreken die niet
voor iedereen van toepassing zijn. Klik op ‘kanaal toevoegen’ & pas de privacy instelling aan.

5. Openbaar live events (onderwijs) waar iedereen kan op inbellen
Ook gasten of niet teams gebruikers kunnen luisteren, waarbij een recording mogelijk is van elk event.
Je start vanuit de Microsoft Teams agenda door ‘Live gebeurtenis’ aan te vinken.

Je kan een
tweede presentator
of moderator toevoegen aan
de rechterkant
& het event
een leuke naam geven
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Klik op volgende & selecteer je deelnmers via
machtigingen.

Kopieer de koppeling en deel deze of
verzend de koppeling in een agendauitnodiging.
Let wel: Tijdens de Live gebeurtenis kan
je niemand meer toevoegen.
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