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Regionale onderwijsregio

- Bij de organisatie van de Regionale Onderwijsdagen zijn de volgende
ziekenhuizen betrokken: RKZ, MCA, AMC, OLVG, VUMC, WFG en KG

- De onderwijs coördinatoren zijn: Laura Kater, Ditmar Schakenraad, Joppe
Saanen, Jasper Rebel, Maartje Kruithof, Tom Boeije en Sjoerd Bakker

- Voorzitter is M.Kruithof, SEHarts KNMG VUMC. Zij zorgt voor verdeling van
de onderwijsdagen (datum en inhoud), plant vergaderingen en houdt
overzicht

- Elk van deze ziekenhuizen organiseert jaarlijks 1 regionale onderwijsdag
- In totaal zijn er 6 regionale onderwijsdagen per jaar
- Tijdens deze ROD zullen de onderwijs coördinatoren onderling vergaderen. Dat

betreft dus 6x per jaar
- We refereren 2x per jaar regionaal. Iom de voorzitter wordt hiervan een

planning gemaakt
- De refereer - onderwerpen worden in gezamenlijk overleg tijdens de regionale

vergadering toegewezen door de voorzitter
- Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd met de voorzitter. Indien een dag of

onderwerp niet uitkomt dan ruilt betreffend ziekenhuis met een van de andere
ZH en communiceert dit zsm met de voorzitter. Er vallen geen ROD uit

- Om te  voorkomen dat binnen de regionale onderwijsregio steeds
opnieuw dezelfde beslissingen moeten worden genomen is door de
aanwezige onderwijs coördinatoren van de verschillende
ziekenhuizen het volgende afgesproken:

o er zal een mandaat gelden: Bij aanwezigheid van 4
van de 7 onderwijs coördinatoren danwel
afgevaardigden is er sprake van beslissingsrecht

o Er moet sprake zijn van commitment. De
ziekenhuizen die deelnemen aan het regionale
onderwijs regio Amsterdam houden zich aan alle
afspraken, waaronder ook de vastgelegde data en
onderwerpen, de toetsing en eventuele toekomstige
plannen voor kwaliteitsverhoging, met als doel
gezamenlijk hoogkwalitatief regionaal onderwijs
neer te zetten

o de voorzitter kan deelnemende ZH aanspreken op niet
nakomen van de gemaakte afspraken

 
ROD

- Van elke bovengenoemd opleidingsziekenhuis in onze regio komt elke
onderwijsdag tenminste 1 staflid mee met de aios. Bij voorkeur de onderwijs
coördinator, ZN een vervanger. Functie: kwaliteit onderwijs op hoger niveau
brengen, evaluatie, discussies op gang brengen, spreken. Dit willen we
combineren met werkbezoeken aan elkaars SEH; informatie delen. Tijdens de
ROD afstemming met onderwijs coördinatoren uit de deelnemende regio
ziekenhuizen

- Het ziekenhuis verzorgt zelf de informatie naar de andere ziekenhuizen over de
onderwijsdag, kiest eigen logo’s etc

- De ROD gaan over de basis, SEH perspectief, locaal volgt verdieping. Tintinalli
wordt in veel ziekenhuizen als basis gebruikt, hiervan mag in ROD
afgeweken worden, graag leerstof meesturen in de bijlage. Ziektebeelden uit
het landelijke curriculum dienen als leidraad voor het onderwijs gebruikt te
worden

- Het dagprogramma wordt uiterlijk 6 weken voor de onderwijsdag verspreid
onder de onderwijs coördinatoren voor akkoord, en het definitieve
programma met leerstof wordt uiterlijk 4 weken vantevoren verspreid onder



worden
- Het dagprogramma wordt uiterlijk 6 weken voor de onderwijsdag verspreid

onder de onderwijs coördinatoren voor akkoord, en het definitieve
programma met leerstof wordt uiterlijk 4 weken vantevoren verspreid onder
de onderwijs coördinatoren, die het zelf naar de aios van hun SEH sturen

 
Refereren

- Gezamenlijk bepalen de onderwijs coördinatoren de onderwerpen van de
regionale refereeravonden

- Dit sluit bij voorkeur aan bij de niches  van het organiserende ziekenhuis
- We willen het programma gaan voorleggen aan de accreditatiecommissie. Een

avond, indien goedgekeurd, kan 2 accreditatiepunten opleveren. Dat betekend
dat het aantrekkelijk is voor SEH artsen KNMG om deze avonden aanwezig
te zijn wat de inhoud en discussie zeer ten goede kan komen

 
Toetsing

- Elke ROD wordt afgesloten met een toets
- De toets bestaat uit 20 ja / nee vragen
- De toetsuitslag moet binnen 1 week na de ROD bekend zijn

- De resultaten worden aan de onderwijs coördinatoren gemaild. Hierbij
kunnen de onderwijs coördinatoren van ieder ziekenhuis zelf bepalen
wat de minimale score moet zijn van de toetsen en indien gewenst er
zelf gevolg aan geven

- De uitslagen worden naar de opleiders gecommuniceerd door de
respectievelijke onderwijs coördinatoren. Volgens het format in de
gezamenlijke dropbox worden de toetsuitslagen met de regionale groep
onderwijs coördinatoren gedeeld

- De certificaten met toetsluitslagen worden naar de opleider gestuurd
- Het organiserende ziekenhuis regelt zijn eigen dagevaluatie
- SEH aios zijn zelf verantwoordelijk voor inschrijving, en volgen volgens het

landelijke curriculum tenmnste 3 per jaar. De onderwijs coördinatoren
hebben in deze regio besloten tot minimaal 5 van de 6 regionale
onderwijsdagen per jaar. Bij problemen hierover nemen zij contact op met
hun opleider

- Regionaal refereren vindt 2x per jaar plaats. Het voorstel is op de 3de donderdag
van juni en december

 
Landelijke curriculum mbt locaal onderwijs:

- tenminste 4 keer per jaar een casuïstiekbespreking over een SEH gerelateerd
onderwerp

- minimaal 2 refereerbijeenkomsten per jaar met thema’s die herleidbaar zijn tot
het opleidingsplan

 
 


