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Inleiding

Op 9 oktober 2020 vond de regionale werkconferentie van de OOR NO plaats - online vanzelfsprekend. 
Twee onderwerpen sprongen eruit. Allereerst onze ambitie om in te zetten op positieve gezondheidszorg. 
En in de tweede plaats onze ambitie om anios en aios een veilige en rijke werk-leer-omgeving te bieden.

Professor Hanno Pijl, internist in het LUMC, hield een bevlogen pleidooi voor een radicaal andere invulling 
van de geneeskunst. ‘De kracht van leefstijlgeneeskunde is enorm’, aldus Pijl. ‘Het is beslist geen alterna-
tief voor reguliere gezondheidszorg. Maar het is wél complementair daaraan.’ 

Zijn betoog sloot naadloos aan bij die andere ambitie: we willen in Noord- en Oost-Nederland de best 
passende zorg voor onze patiënten realiseren. Voor de OOR NO betekent dat, dat we anios en aios de best 
passende werk- en leeromgeving willen bieden. Daarom willen we als OOR NO in alle fases van de oplei-
ding en loopbaan oog en oor hebben voor onze anios en aios. Vanaf de vacature-stelling tot en met het 
exit-interview. Door onze aandacht en begeleiding kunnen anios en aios de juiste keuzes maken en blijven 
groeien als professional. Zo werken we samen aan een veilige en rijke werk-leer-omgeving.

In dit jaarverslag leest u wat we gedaan hebben om dat te bewerkstelligen.  U leest ook wat we van plan 
zijn. We willen in 2021 afmaken waar we in 2020 mee begonnen: het operationaliseren van de regiovisie 
die we in 2019 formuleerden. 

En natuurlijk willen we in 2021 vooral blijven doen waar we goed in zijn. Samenwerken op basis van loya-
liteit en een gemeenschappelijk belang: de best mogelijke zorg, de best mogelijke opleiding. Dáár gaat het 
ons in de OOR NO om. 
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Regionale assistentenvergadering

In ieder opleidingsziekenhuis is een vereniging van en vóór arts-assistenten. Anios en aios. Omdat opleidingen 
steeds meer regionaal worden ingevuld, is er tussen deze verenigingen steeds meer overleg. Dat heeft geleid tot 
een regionaal overleg.

In 2020 hebben we ons als assistentenverenigingen vanuit de lokale OOR-ziekenhuizen ook regionaal 
verder ontwikkeld als professioneel bestuursorgaan in de vertegenwoordiging van de assistenten. 
De meerwaarde daarvan bleek bijvoorbeeld tijdens en na de eerste golf van de COVID-19-pandemie. 
De assistentenvereniging was betrokken in bestuurlijk overleg en fungeerde als aanspreekpunt voor 
assistenten. Dit heeft bijgedragen aan goede beleidsvorming en goede communicatie naar arts-
assistenten over het COVID-19-beleid.

Vanuit onze betrokkenheid bij de centrale opleidingscommissies (COC’s) en de samenwerking met de 
leerhuizen medische vervolgopleidingen zijn we ook betrokken bij het overleg van de COC’s uit de regio 
en het onderwijskundigenoverleg. We streven naar nauwere samenwerking met de hiervoor genoemde 
gremia, zonder onze zelfstandige status te verliezen.

Vooruitblik
We willen onze ‘nieuwe’ rol in de regio op professionele wijze invullen, door te zorgen voor de juiste 
verbindingen tussen assistenten(verenigingen) en voor de opleiding belangrijke gremia. Ons uiteindelijke 
doel is om assistenten optimaal tot hun recht te laten komen tijdens hun opleiding, daarvoor en daarna. 

De meerwaarde van een 
regionaal overleg van de 
assistentenvereniging bleek 
tijdens en na de eerste golf van 
de COVID-19-pandemie. De 
komende periode willen we onze 
‘nieuwe’ rol in de regio verder 
professionaliseren.
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Specifiek willen we eraan bijdragen dat het opleidingsniveau van discipline-overstijgende vaardigheden in 
de regio OOR NO een visitekaartje wordt van de regio, en een blikvanger kan zijn op het curriculum vitae 
van eenieder die in de regio is opgeleid. 

Verder willen we ervoor zorgen dat er in de regio sprake is van eerlijke en gelijkwaardige 
arbeidsvoorwaarden voor assistenten en een gezond en goed werk- en leerklimaat.

In 2020 is een grote digitaliseringsslag gemaakt.  We willen daarvan profiteren. Met gebruik van ons 
netwerk willen ervoor zorgen dat er hoogwaardig onderwijs in de vorm van webinars en symposia 
beschikbaar komt voor alle assistenten in de regio. Deels zullen we dit soort evenementen zelf 
organiseren.

Bij het realiseren van deze plannen willen we werken met duidelijke doelen en gestructureerde projecten. 
Juist eenvoudige zaken moeten een hoofdrol krijgen, zoals adequaat gebruik van PDCA (plan-do-check-
act) cycli en goede informatievoorziening via de website van de OOR NO.

Door het versterken van het assistentennetwerk in de regio, met specifiek ook aandacht voor anios, 
willen we zorgen voor goede informatie-uitwisseling. Zo willen we borgen dat beleid effectief getoetst 
kan worden en dat problemen van aios en anios snel de juiste gremia bereiken. 

Bovenal en los van alle mooie woorden blijven we een groep assistenten die zich inzet om de belangen 
te behartigen van alle assistenten in onze regio, met de ambitie om ons te ontwikkelen tot goede 
bestuurders die ook in de toekomst blijven bouwen aan een goede opleiding en een gezond werk- en 
leerklimaat. 
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Bestuurlijk Overleg OOR NO

Het bestuurlijk overleg van de OOR NO bestaat uit de portefeuillehouders Opleidingen van de Raden van Bestuur 
van de Teaching Hospitals en het UMCG. Het bestuurlijk overleg behandelt thema’s als capaciteitsplanning en 
financiering maar ook meer inhoudelijke, regionale thema’s op grond van de inbreng van bijvoorbeeld de ReCoc 
en het leerhuisoverleg.

Het Bestuurlijk Overleg heeft in 2020 formeel tweemaal vergaderd. 

De instroomverdeling voor 2021 heeft middels schriftelijk besluitvorming plaatsgevonden. Het voorstel 
vanuit de opleidingsclusters werd door het Bestuurlijk Overleg van een handtekening voorzien. 
Op 5 oktober vond een bijzondere vergadering van het Bestuurlijk Overleg plaats. In deze vergadering 
werden vier nieuwe leden verwelkomd. Deze vergadering stond vooral in teken van een presentatie van 
de OOR NO, de vastgestelde Regiovisie van de OOR NO en een toelichting op de actuele aandachtspunten. 
Aan het eind van de vergadering heeft prof. dr. Ate van der Zee de voorzittershamer overgedragen aan 
prof. dr. Stephanie Klein Nagelvorst–Schuit

Ook in 2020 is het gelukt de totaal 
toegekende instroom (198 aios) 
daadwerkelijk in te laten stromen 
in onze OOR NO. De uitval van aios 
(15) blijft met 8% duidelijk onder 
het percentage van 10% dat het 
Capaciteitsorgaan hanteert bij de 
planning.
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Samenstelling Bestuurlijk overleg
Eind 2020 is het Bestuurlijk Overleg als volgt samengesteld:

prof. dr. S.C.E. Klein Nagelvorst –Schuit, voorzitter namens het UMCG
drs. A. van den Berg, secretaris en OOR-coördinator
prof. dr. G. Croiset, prodecaan
dr. A.T.M.G. Tiebosch, Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis 
dr. H.H. Kuper, Raad van Bestuur Isala Klinieken
drs. P. Nelissen, Raad van Bestuur Treant
drs. D. Creemers, Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis
prof. dr. S E.J.A. de Rooij, Raad van Bestuur MST
dr. H.M. Dijstelbloem, Raad van Bestuur ZGT
dr. E.A. Bakkum, Raad van Bestuur MCL
dr. A.D.F. Dhondt, Raad van Bestuur GGZ Friesland, namens de GGZ-instellingen
F. Eefting, MBA, Raad van Bestuur Vogellanden, namens de Revalidatie-instellingen.

Verder nemen deel aan de vergaderingen:
prof. dr. J.E. Tulleken, namens het overleg van voorzitters COC’s (ReCOc) en
dr. J.T. Prins, namens de Leerhuismanagersoverleg (LHO).

Daarnaast neemt in wisselende samenstelling een afvaardiging van de aios-verenigingen deel aan deze 
vergadering.
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Toewijzing instroomplaatsen 2020
In het kader van het toewijzingsproces 2020 van stichting BOLS zijn in totaal 172 instroomplaatsen (ex 
Psychiatrie) aan de OOR NO toegewezen. De toewijzing 2020 was gebaseerd op een verdeling 50% adherentie 
opleidingsziekenhuizen en 50% adherentie van alle ziekenhuizen in de OOR.  Deze 50/50-verdeling was 
uitkomst van een moeizaam besluitvormingsproces binnen stichting BOLS. De OOR NO pleit al jaren voor 
een toewijzing op basis van inwoners binnen een OOR of op basis van 100% adherentie van álle ziekenhuizen 
in een OOR. Wij leiden namelijk op voor voldoende en kwalitatief goede artsen in de toekomst voor alle 
inwoners van onze regio; dus ook voor vervanging en uitbreiding van medisch specialisten voor de niet-
opleidingsziekenhuizen.

Daarnaast zijn separaat aan deze toewijzing nog 26 instroomplaatsen Psychiatrie aan de OOR NO toegewezen.

Realisatie instroom
Ook in 2020 is het gelukt de totaal toegekende instroom (198 aios) in te laten stromen in onze OOR NO. In een 
enkel geval heeft dit wel extra inspanning gevergd en is de instroom pas laat gerealiseerd. Het CPO adviseert 
al jaren met klem om de instroom zo vroeg mogelijk in het jaar te laten plaatsvinden. Als een aios in dat eerste 
kalenderjaar onverhoopt uitvalt kan de daarmee ontstane vacature alsnog worden ingevuld.

Uitval
Ook dit jaar hebben wij te maken gehad met uitval tijdens de opleiding.  In 2020 zijn 15 aios voortijdig gestopt 
met hun opleiding (bron: RGS). Het Capaciteitsorgaan houdt in de planningssystematiek rekening met een uitval 
tijdens de opleiding van 10% van de instroom per jaar. Wij blijven als OOR NO gelukkig onder dit percentage. 
Naast uitval tijdens de opleiding hebben we in 2020 ook te maken gehad met aios die tijdens hun opleiding 
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switchten van opleider en dus OOR. Dat betrof in 2020 minimaal 3 aios. Dit baart ons zorgen. We hebben 
namelijk de indruk dat het vooral voorkomt bij aios die hun vooropleiding buiten de regio startten. Zij 
kozen niet voor onze regio. Voor 2021 is dit daarom een specifiek aandachtspunt. In de OOR NO geldt 
overigens de afspraak dat instroom in de eigen OOR NO zoveel mogelijk wordt ingevuld met kandidaten 
die hier hun vooropleiding deden. We pleiten ervoor om die afspraak nog eens expliciet te bevestigen.

Door snel goede regiobrede afspraken te maken over uitwisseling van aiossen slaagde ReCOC erin om de 
schade voor de opleiding als gevolg van de COVID-19-golf beperkt te houden. Daar zijn we trots op. Een 
belangrijke beslissing was ook dat de ReCOC het discipline-overstijgend onderwijs beter gaat laten sluiten 
op de 4 opleidingsprofielen die in de regiovisie zijn benoemd en om meer digitale vormen van DOO te 
ontwikkelen.
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Regionaal overleg COC’s

De Centrale Opleidingscommissies (COC) bewaken in hun ziekenhuis of opleidingsinstelling de kwaliteit en 
veiligheid van de vervolgopleidingen. Zij sturen, bewaken en controleren. De voorzitters van de COC’s bespreken 
al die ontwikkelingen binnen hun ziekenhuizen in de Regionale Centrale Opleidingscommissie, de ReCOC. De 
ReCOC zorgt voor onderlinge afstemming van die ontwikkelingen maar neemt ook zelf initiatieven. Zo bevordert 
de ReCOC discipline-overstijgend onderwijs voor aios en de docentprofessionalisering.

COVID-19 en opleiden
De eerste golf COVID-19 in het voorjaar van 2020 noopte ons om regiobreed afspraken te maken over 
uitwisseling van aiossen. Daarover was snel overeenstemming bereikt. 
Zo werd onder andere afgesproken dat alle uitwisselingen van aiossen in principe volgens planning 
zouden verlopen. En dat aios zo veel mogelijk bleven ingezet conform het opleidingsplan. Alleen waar dat 
echt niet mogelijk was, werd gezocht naar andere vormen van training en educatie zoals supervisie op 
afstand, e-learning en het voorbereiden van CAT’s.

De voorzitters van de COC’s hebben gedurende het hele jaar regelmatig contact gehouden over de 
ontwikkelingen. Ook hielden zij vinger aan de pols als het ging om de inzet van aiossen in de COVID-zorg 
en de gevolgen voor hun individuele opleiding.

Door snel goede regiobrede afspraken 
te maken over uitwisseling van aiossen 
slaagde ReCOC erin om de schade voor 
de opleiding als gevolg van de COVID-
19-golf beperkt te houden. Daar zijn 
we trots op. Een belangrijke beslissing 
was ook dat de ReCOC het discipline-
overstijgend onderwijs beter gaat laten 
sluiten op de 4 opleidingsprofielen 
die in de regiovisie zijn benoemd en 
om meer digitale vormen van DOO te 
ontwikkelen.



11

Kwaliteitsdashboard
De wens om een regionaal kwaliteitsdashboard in te richten dateert al van 2017. De werkgroep uit het 
Onderwijskundigennetwerk die hiermee aan de slag ging, verzette veel werk. In 2020 bleek echter dat 
de wensen ten aanzien van een kwaliteitsdashboard in de verschillende huizen zijn veranderd en dat de 
opdracht daardoor achterhaald is. De werkgroep is – onder veel dank -  décharge verleend. Een nieuwe 
werkgroep zal op basis van de kennis van de eerste werkgroep én aanvullingen uit de verschillende huizen 
een nieuw programma van eisen opstellen.

Regionaal visiteren
In september is een begin gemaakt met het opstellen van een regionale governance-structuur voor de 
OOR NO. Directe aanleiding hiervoor was de wens van de opleiding Spoedeisende geneeskunde om mee 
te doen met een pilot ‘Regionaal visiteren’ van de RGS. Een regionale governance-structuur is voor zo’n 
visitatie een voorwaarde. Een werkgroep schreef een concept. Naar verwachting is dit concept op tijd is 
vastgesteld voor de pilot bij de opleiding spoedeisende geneeskunde. 

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
In de regio is uitgebreid onderzocht waarom aiossen zo weinig gebruik maken van het aanbod Discipline 
Overstijgend Onderwijs. De resultaten zijn gepresenteerd in de ReCOC. De presentatie ging gepaard met 
een voorstel om het aanbod beter te stroomlijnen en de wijze van aanbieden aan te passen. Dit heeft 
onder meer geleid tot het besluit om het DOO-aanbod beter aan te laten sluiten op de opleidingsprofielen 
uit de regiovisie en om meer digitale vormen van DOO te ontwikkelen. Het aanbod zal op een 
aantrekkelijke wijze te vinden zijn op de website van de OOR NO. Belangrijk is dat men kan kiezen voor 
een regionaal aanbod dat lokaal verder wordt ingevuld.
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Duurzaam opleiden
De ReCOC heeft in 2019 het onderwijskundigennetwerk gevraagd om te inventariseren hoe binnen de 
opleiding aandacht besteed kan worden aan de begeleiding van aios in de persoonlijke ontwikkeling. 
Het gaat dan zowel om ondersteuning in activiteiten die goed gaan en om zaken die tot verminderde 
effectiviteit, werkplezier of andere problemen kunnen leiden. In mei 2020 presenteerde een werkgroep 
die inventarisatie. De werkgroep constateerde op basis van de inventarisatie dat er al veel gebeurt op dat 
vlak. Maar ook dat het altijd beter kan. 

Daarom wordt in 2021 een communicatieplan opgesteld om meer bekendheid te geven aan bestaande 
interventies, regiobreed én in eigen huis. Daarbij is er extra aandacht voor
interventies die gericht zijn op bevlogenheid en positieve psychologie. Daarnaast zal het netwerk 
interventies rondom duurzaam opleiden tussen de ziekenhuizen stroomlijnen en waar nodig beter op 
elkaar afstemmen.  

Differentiatieprofielen
In de regiovisie benoemden we vier differentiatieprofielen:

   Onderwijs & opleiden

   Bestuur & management

   Wetenschap & onderzoek 

   ICT & innovatie. 

De ReCOC heeft besloten dat deze profielen nader kunnen worden uitgewerkt. Een werkgroep, waar 
ook een lid van de ReCOC aan deelneemt, inventariseert de behoefte aan vakoverstijgende profilering 
en zet op een rij wat de de stand van zaken is dienomtrent. Ook gaat ze na welke ondersteuning nodig 
is. In 2021 brengt de werkgroep een advies uit over het uitwerken van een regionaal aanbod en stelt de 
werkgroep kaders op waaraan dit aanbod moet voldoen.
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Vooruitblik
De ReCOC hoopt dat er in 2021 weer veel kan en mag. Hoewel we ontdekt hebben dat digitaal vergaderen 
zeker zijn voordelen heeft, missen fysieke ontmoetingen beslist. De uitgezette vragen en taken op het 
gebied van het kwaliteitsdashboard, de regionale governancestructuur, duurzaam opleiden, DOO en 
differentiatieprofielen zullen in 2021 tot mooie uitkomsten leiden. 
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Programmacommissie 

De programmacommissie is de agendacommissie voor de OOR NO. De commissie bespreekt actuele 
onderwerpen en agendeert ze in de verschillende gremia. Zo creëert de commissie synergie.

De programmacommissie is in 2020 zesmaal bij elkaar geweest. Onderwerpen die de commissie heeft 
opgepakt waren: Uitrol regiovisie, ontwikkeling kwaliteitsdashboard, doorontwikkelen website, regionaal 
visiteren, opleiden in tijden van Corona, een eerste jaarverslag OOR NO, DOO, duurzaam opleiden.

Vooruitblik
De programmacommissie zet in 2021 vol in op het handen en voeten geven aan de regiovisie.  Verder zal 
er worden gekeken naar een betere aansluiting van de regiostructuur bij de uitrol van deze visie.

Samenstelling Programmacommissie
De commissie in 2020:

Pro-decaan: Gerda Croiset
Voorzitter ReCOC: Jan Pruim
Voorzitters LHO: José Geerdink en Jelle Prins
Voorzitter Onderwijskundigennetwerk: Cecile Bosker
Regio-coördinator: Aat van den Berg
Ambtelijk secretaris ReCOc/LHO: Karin Zuiderhoek
In 2021 zal ook een vertegenwoordiging van de regionale assistentenvereniging deel uit maken van de 
programmacommissie.

In 2020 organiseerde de 
programmacommissie een online-
themabijeenkomst voor de OOR 
NO. Het was de eerste stap om 
de nieuwe regiovisie verder te 
concretiseren.
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Leerhuisoverleg

De managers van de ‘Leerhuizen’ van de Teaching Hospitals en het UMCG overleggen met enige regelmaat. 
Het Leerhuizenoverleg faciliteert het Bestuurlijk Overleg en het ReCOC op het gebied van kwaliteit, innovatie, 
cursorisch onderwijs, communicatie en organisatie. De rol van het Leerhuizenoverleg is zo veel mogelijk 
consensus te bereiken over organisatie, uitvoering en samenwerking bij de (innovatie van de) medische 
vervolgopleidingen in de OOR NO. En over de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. Want daar doen we 
het voor.

In 2020 zijn er separate LHO-vergaderingen geweest op 19 maart en 17 september, daarnaast waren 
er gecombineerde ReCOC/LHO vergaderingen op 11 juni en op 19 november. Een deel van de LHO-
vergaderingen zijn gecombineerd met de vergaderingen van het Contactpersonenoverleg. Vanwege 
COVID-19 zijn alle vergaderingen online gehouden. Ook de jaarlijkse werkconferentie van de OOR NO is in 
2020 online gehouden.

Website 
Het LHO heeft mede voortgang gegeven aan een aantal thema’s binnen de OOR. De doorontwikkeling 
van de website van de OOR bijvoorbeeld. Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een automatische 
koppeling tussen de vacaturesites van de afzonderlijke instellingen en de vacaturesite van de OOR. 
Dit heeft ertoe geresulteerd dat eind 2020 alle vacatures voor aios en anios die het UMCG op haar 
vacaturesite plaatst, automatisch op de OOR-site verschijnen. In 2021 wordt dit ook geïmplementeerd 
voor de andere OOR-instellingen. verder is er een start gemaakt met het creëren van een MijnOOR-
omgeving waarin opleidingsclusters in een afgeschermde omgeving opleidingsrelevante zaken met 
elkaar, lees opleiders en aios, met elkaar kunnen delen. 

In 2020 is er een automatische 
koppeling ontwikkeld tussen de 
vacaturesites van de afzonderlijke 
instellingen en de vacaturesite 
van de OOR. Dankzij die koppeling 
komen in 2021 vacatures voor 
aios en anios op de afzonderlijke 
vacaturesites automatisch op de 
OOR-site. Zo presenteert de website 
een compleet overzicht van alle 
vacatures in de OOR NO.
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Andere onderwerpen

Het LHO heeft daarnaast in 2020 nog enkele andere zaken opgepakt.

Vooruitlopend op de regionale visitatie van opleidingsclusters heeft het LHO de regie opgepakt om te 
komen tot een regionale governancestructuur voor opleidingsclusters. 
En verder was het LHO betrokken bij de discussie over het kwaliteitsdashboard van de OOR en over 
de manier waarop we DOO kunnen regionaliseren. Tevens is door vertegenwoordigers vanuit het LHO 
de discussie gestart over toewijzing van voor opleidelingen in onze regio. Wordt vervolgd. Samen met 
het Onderwijskundigennetwerk en de ReCOC heeft een aparte commissie de online werkconferentie 
voorbereid en begeleid. 
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Contactpersonenoverleg

Binnen de OOR NO kennen we het Contactpersonenoverleg. In dit CPO participeren alle opleidingsziekenhuizen. 
In het CPO vindt afstemming en overleg plaats over praktische aspecten rond de aanstelling of detachering van 
aios. Het gaat dan bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden, inschaling en (verhuis- en) onkostenvergoedingen. Het 
CPO wordt voorgezeten door de OOR-coördinator. Besluiten over arbeidsvoorwaarden worden voorgelegd aan 
het Leerhuisoverleg. De leerhuizen treden namelijk in veel gevallen op als de werkgever van aios. 

Een van de taken van het CPO is het monitoren van de instroom in opleiding op basis van het aios-
volgsysteem (AVMS). Gelet op de landelijke discussie over de jaarlijkse toewijzing van instroom vinden 
we het namelijk onverkoopbaar als toegewezen instroom aan de OOR NO niet wordt ingevuld. Door de 
aanjaagfunctie van het CPO hebben we alle instroomplaatsen in 2020 weer weten te realiseren, zij het 
soms op het laatste moment. Omdat de registratie in AVMS niet overal op orde was, was er onvoldoende 
zicht was op nog niet ingevulde instroomplaatsen. Net voor het einde van het jaar hebben we alles tijdig 
kunnen repareren.

Het CPO wil zicht krijgen op regionale arbeidsmarktproblematiek. Daartoe inventariseert het CPO 
periodiek het aantal vacatures (aios/anios) en hoelang het duurt voordat die vacatures zijn ingevuld. Dit 
proces verliep in 2020 nog niet optimaal. We hopen hier in 2021 verdere slagen in te maken, omdat het 
belangrijke strategische informatie oplevert voor andere gremia in het OOR NO. 

Het CPO heeft in 2020 viermaal vergaderd.

Het CPO inventariseert periodiek 
het aantal vacatures (aios/anios) 
en hoelang het duurt voordat die 
vacatures zijn ingevuld. Dit proces 
verliep in 2020 nog niet optimaal. 
We hopen hier in 2021 verdere 
slagen in te maken.
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Onderwijskundigennetwerk

Het onderwijskundigennetwerk is een samenwerkingsverband van onderwijskundigen die werkzaam zijn binnen 
de leerhuizen van de OOR-ziekenhuizen. Samen pakken zij projecten op die voor alle deelnemende ziekenhuizen 
belangrijk zijn.

Kwaliteitsdashboard
De werkgroep Kwaliteit heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van een kwaliteitsdashboard. 
Er is een programma van eisen opgesteld en in 2021 zou een pilot met het systeem Parantion worden 
opgestart. Vervolgens bleek het draagvlak binnen de ReCOC voor dat systeem onvoldoende. Tevens bleek 
er ook al vergaand contact te zijn geweest met een andere aanbieder dan Parantion. De ReCOC zal hier 
begin 2021 een pakket van eisen voor opstellen. Zie ook het verslag van de ReCOC.

Duurzaam opleiden
De ReCOC vroeg het onderwijskundigennetwerk welke strategie gevolgd zou moeten worden om 
regionaal duurzaam op te leiden. Uitgangspunt is: de OOR NO streeft ernaar dat de faciliteiten rondom 
duurzaam opleiden in de OOR NO min of meer hetzelfde zijn. Het netwerk presenteerde in mei 2020 de 
resultaten en twee suggesties voor een vervolg. Voor beide suggesties heeft de werkgroep binnen de 
ReCOC een contactpersoon gekregen met wie zij de suggesties verder uitwerken in 2021. Zie verder het 
verslag van de ReCOC.

Disciplineoverstijgend onderwijs
Het onderwijskundigen netwerk is gevraagd om zich te buigen over regionaal disciplineoverstijgend 
onderwijs (DOO). Met andere woorden: DOO dat door aios uit verschillende ziekenhuizen te volgen is. 

Zorg ervoor dat er een betere PR 
komt over duurzaam opleiden 
binnen de OOR NO. We doen 
namelijk al veel aan duurzaam 
opleiden. En deel de good practices 
op dit gebied zodat we van elkaar 
kunnen leren. Twee conclusies van 
de werkgroep die zich boog over de 
vraag hoe we de opleiding van aios 
en anios nog duurzamer kunnen 
maken.
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Onze conclusie is dat elk ziekenhuis één DOO zou moeten maken over een bepaald thema. Dit voorkomt 
dat we in elk ziekenhuis het wiel opnieuw uitvinden. Bovendien, door te focussen op 1 onderwerp per 
ziekenhuis, krijgt dat DOO mogelijk ook meer diepgang. Het DOO kan mogelijk ook gekoppeld worden aan 
de opleidingsprofielen. 

In 2020 vertrokken 2 leden uit de commissie. In 2021 moet allereerst bepaald worden wie hen vervangen.

Raamwerk opleidingsprofielen
In de regiovisie is de wens uitgesproken om 4 opleidingsprofielen op te stellen. Onder leiding van het 
UMCG is daarop in 2020 een start gemaakt met het maken van een raamwerk voor deze profielen. 
Het doel is om eerst een algemeen raamwerk te maken, inclusief de regionale spelregels, waarna de 
profielen nader ingevuld worden. Ook is er geïnventariseerd welke wensen er zijn op het gebied van 
opleidingsprofielen. Hieruit bleek dat een opleidingsprofiel meerwaarde kan hebben, maar dat een profiel 
ook maatwerk nodig heeft. 
Het onderwerp zal nog aangekaart worden bij de ReCOC om de prioritering van dit onderwerp te bepalen. 
In 2021 kan er mogelijk een vervolg aan gegeven worden. 

Positionering onderwijskundigennetwerk
Het onderwijskundigennetwerk is zoekende naar de juiste positie binnen het OOR NO. We stellen vast dat 
opdrachten vanuit ReCOC en LHO niet altijd even duidelijk zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de 
positionering, schrijft het netwerk daarover in 2021 een notitie. 
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Regionaal Innovatie- en Wetenschapsfonds 

De OOR NO heeft sinds jaar en dag het Regionaal Innovatie- en Wetenschapsfonds (IWF). Dit fonds financiert 
innovaties en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van medische specialistische vervolgopleidingen. Uit dit 
fonds betaalt de OOR NO bovendien lopende kosten zoals de website en kwaliteitsonderzoek. 

Het IWF wordt bekostigd door bijdragen van de opleidingsziekenhuizen naar rato van het aantal 
aios dat in enig jaar in opleiding is in het betreffende opleidingsziekenhuis (afrekening NZa-
beschikbaarheidsbijdrage).  De bijdrage voor 2020 was vastgesteld op € 500 per aios.  Eind 2020 was nog 
€ 645.000 ‘vrij te besteden’ in kas.
 
Aanvragen en beoordeling van innovatie-, stimulerings- en promotietrajectsubsidies
De beoordeling van de aanvragen ligt bij de Beoordelingscommissie IWF. De commissie brengt advies 
uit aan het Bestuurlijk Overleg, dat uiteindelijk beslist over de projectaanvragen. De commissie kwam 
in 2020 vier keer bij elkaar. De vergaderdata van de commissie zijn afgestemd op de mijlpalen in de 
procedure voor aanvraag en beoordeling van innovatie-, stimulerings- en promotietrajectsubsidies.

In 2020 beoordeelde de commissie verscheidene aanvragen en gaf ze in totaal een positief advies 
over honorering van 3 innovatiesubsidies en 1 promotietrajectsubsidie. De enige aanvraag voor 
een stimuleringssubsidie werd door de aanvragers ingetrokken omdat het beoogde apparaat ter 
ondersteuning van de opleiding (de “slimme operatietafel”) tijdens een pilot als onvoldoende waardevol 
werd ervaren.

Onderzoek naar het leermeester-
gedrag van supervisoren op de 
operatiekamer en een discipline-
overstijgend onderwijsmodule 
over het thema ‘duurzaamheid’ 
waaronder het zorgvuldig en 
zuinig omgaan met disposables 
en afval. Twee voorbeelden van 
initiatieven die mede worden 
bekostigd uit het IWF.
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We lichten er twee gehonoreerde aanvragen uit.

DOO over duurzaamheid
Niels Noordzij, aios plastische chirurgie in het MCL, kreeg een innovatiesubsidie voor zijn originele en 
bevlogen idee voor het ontwikkelen en uitvoeren van discipline-overstijgend onderwijs voor aios in de 
regio over het thema duurzaamheid, waaronder het zorgvuldig en zuinig omgaan met disposables en 
afval. Het onderwijs gaat in 2021 van start.

Leermeestergedrag van supervisoren op de operatiekamer
Aan Bart Lambert, aios orthopedie in het UMCG, werd een promotietrajectsubsidie toegewezen voor 
zijn onderzoek naar het leermeestergedrag van supervisoren op de operatiekamer. Deze studie gaat 
de elementen van effectief supervisorgedrag op de OK in kaart brengen. Dit kan bijdragen aan het 
optimaal opleiden van supervisoren in dit gedrag. Het onderzoek sluit aan op eerder onderzoek naar het 
supervisorgedrag van chirurgen dat in het UMCG is begonnen; met deze aanvraag wordt dit verder over 
de regio verspreid.

Ten slotte
Het valt de commissie op dat het aantal aanvragen voor de diverse mogelijke subsidies nog altijd relatief 
klein is. De commissie roept graag alle aios en opleiders uit de regio op om ideeën voor projecten in 
te dienen. We zijn graag bereid om aios en opleiders met ideeën voor projecten verder te helpen bij 
de uitwerking en wetenschappelijke onderbouwing van hun projectidee. Een verzoek daartoe aan de 
commissie kan altijd worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de commissie, Karin Zuiderhoek. 
(wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl).
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Samenstelling beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie van het Innovatie- en Wetenschapsfonds bestaat op 31 december 2020 uit 

   Paul Brand (decaan Isala Academie en hoogleraar klinisch onderwijs UMCG, voorzitter)

   Debbie Jaarsma (hoogleraar innovatie en onderzoek van medisch onderwijs UMCG)

   Jelle Prins (manager Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiding UMCG)

   Bart de Heij (aios interne geneeskunde UMCG)

   Jaap Tulleken (hoogleraar intensive care en voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG)

   Wim Smit (internist, oud-voorzitter Centrale Opleidingscommissie en affiliatiecoördinator Medisch 
Spectrum Twente) 

   Karin Haring (internist, affiliatiecoördinator Deventer Ziekenhuis)

   Aat van den Berg (OOR-coördinator UMCG)

   Karin Zuiderhoek (ambtelijk secretaris Centrale Opleidingscommissie UMCG en Regionale Centrale 
Opleidingscommissie)

   Marloes Vermeer (klinisch epidemioloog uit de ZGT Almelo/Hengelo).
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Vooruitblik 2021

We eindigden 2019 met het vaststellen van de nieuwe regiovisie 2020 – 2025. Dat ging gepaard met 
stellige voornemen om er concrete doelen aan te verbinden en daarmee aan de slag te gaan.

We realiseren ons dat COVID-19 ook 2021 veel van de zorg vergt. Toch willen we alles op alles zetten om 
een aantal concrete doelen te realiseren.

Allereerst betreft dat het verder professionaliseren van onze aanpak. Een gezamenlijke vacature-pagina 
vereist nu eenmaal een professionele aanpak. Een gezamenlijk beleid gericht op een veilige en rijke 
werk-leer-omgeving vereist goede afspraken die zijn vervat in een heldere pdca-cyclus. Een sterke, 
gezamenlijke stem in landelijke gremia vergt harde controleerbare feiten en cijfers. 

Meer in bijzonder komt dit neer op

   Alle aios- en anios-vacatures binnen de OOR NO worden getoond op de vacaturesite van de OOR

   We beschikken over correcte, actuele cijfers over de aios- en anios-vacatures 

   De taken en verantwoordelijkheden van het onderwijskundigennetwerk zijn per opdracht helder 
omschreven
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Maar onze doelen voor 2021 zijn vooral inhoudelijk:

   De OOR NO biedt ten minste 4 DOO-modules aan die eenvoudig toegankelijk zijn voor alle aios en 
anios in onze regio.

   Er zijn ‘mijn-OOR-omgevingen aangemaakt voor ten minste 4 opleidingen, tw beginnen met de 
opleiding Spoedeisende Geneeskunde.

   De opdracht om een regionaal kwaliteitsdashboard te maken is gegund en komt in 2022 gereed.

   De 4 differentiatieprofielen die de regiovisie benoemt, zijn uitgewerkt

   Er is een actueel overzicht van instrumenten (gericht op aios, anios én opleidingsgroepen) die 
duurzaam opleiden ondersteunen.
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Legenda beeldmerken GGZ-  en Revalidatiepartners
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