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Vandaag is de dag van het onderwijs  

Vandaag 10 december is de Dag van het Onderwijs in het UMC Utrecht. Op deze dag 

staat vanzelfsprekend het onderwijs en alle betrokken medewerkers centraal. Op de 

website over de Dag van het Onderwijs kun je de livestream bekijken over de dag van 

het onderwijs, ook vind je allerlei inspirerende onderwijsfilmpjes. 

In de divisie beeld & oncologie gebeurt er heel veel op het gebied van onderwijs en 

opleiding Sigrid Vervoort, manager zorgopleidingen voor de verpleegkundige en 

medisch ondersteunende beroepen, Helma van Grevenstein, manager onderwijs voor 

oncologie, en Dik Rutgers, manager onderwijs voor beeld, vertellen: 

“Onze divisie is omvangrijk en herbergt een grote diversiteit aan zorgberoepen. In alle 

afdelingen van onze divisie zetten medewerkers zich dagelijks in voor onderwijs en 

opleiding op vele gebieden, zoals het studentenonderwijs in de opleidingen 

geneeskunde, klinische gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen 

en biomedical science. Maar ook bijvoorbeeld de vervolgopleidingen voor 

verpleegkundigen, zoals de oncologieopleiding en palliatieve zorg, het onderwijs voor 

promovendi en het dagelijkse opleiden van vele zorgprofessionals, zoals 

verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, medisch 

beeldgerichte en radiotherapeutische beroepen, en artsen. Daarnaast is natuurlijk de 

continue professionele ontwikkeling van alle medewerkers belangrijk. Een prachtig 

voorbeeld van onderwijssamenwerking in onze divisie is het U-learnteam bestaande 

uit collega’s van verschillende afdelingen uit onze divisie. Dit team zet zich dagelijks 

in om de continue professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen via 

U-learn. 

De Dag van het Onderwijs is bij uitstek de dag om dit team extra onder de aandacht 

te brengen. Lees hieronder wie er in het team zitten en wat ze doen. Wij hopen dat 

https://dagvanhetonderwijsumcutrecht.nl/
http://nieuwsflits-beeld.rrn.azu.nl/vandaag-is-de-dag-van-het-onderwijs/


hun werk een ieder zal inspireren om zich dagelijks in te zetten voor goed onderwijs 

en opleiding in onze divisie.” 

 

 

Maak kennis met het U-learnteam en haar activiteiten 

U-learn, het leermanagementsysteem van het UMC Utrecht, heeft als doel om alle 

leeractiviteiten voor de medewerker digitaal te bundelen, zodat het duidelijk is 

waaraan je op het gebied van scholing aan moet voldoen. 

Voor onze divisie bood U-learn een mooie kans om een onderwijssamenwerking te 

realiseren tussen de onderwijsstromen beeld en oncologie. Dit werd het U-learnteam 

van de divisie beeld & oncologie. Samen hebben we gezorgd voor een beschrijving 

van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het team die van belang 

zijn voor de ondersteuning van U-Learn. 

Ons team bestaat uit collega’s van de afdelingen: 

 radiotherapie: Joke Scholten en Suzanne Buisman 

 oncologie: Faye Su-Beeker en Roely Witvoet 

 radiologie: Joost van den Hoek en Angelique Marchal-Kraak. 

Ook zijn Sigrid Vervoort, Dik Rutgers en Helma Grevenstein, de managers 

zorgopleidingen en onderwijs onderdeel van het team. Het team komt tweewekelijks 

bij elkaar waarin we velerlei onderwerpen bespreken die te maken hebben met U-

learn, zoals het aanpassen van bestaande leerpaden, het opzetten van nieuwe 

leerpaden en het inrichten en organiseren van de U-learnsoftware. 



Hoe komt een leerpad tot stand 

Leerpaden vormen de kern van U-learn. Het maken van een leerpad kent 

verschillende stappen. De start ligt veelal bij de scholingsdeskundigen. Zij zijn het 

belangrijkste aanspreekpunt voor collega’s op de werkvloer, hebben de taak om 

leerpaden goed onder de aandacht te brengen en zijn gespitst op de behoefte aan 

nieuwe leerpaden.  

 

Er zijn gespecialiseerde praktijkcoördinatoren die opgeleid zijn om eigen leerpaden 

te maken binnen U-Learn. Bij het ontwikkelen van de leerpaden worden collega’s 

betrokken zodat de inhoud goed aansluit bij de wens van de medewerkers. 

Voorbeelden van leerpaden die binnen ons U-learnteam zijn ontwikkeld zijn: MRI 

Safety, Convenant, Stomazorg, Contrastallergie, Praktijktoetsing, BLS en PBLS, de 

BROK, en BKO en SKO. 

Naast het ontwikkelen van eigen leerpaden, geeft het team input aan items die elders 

in huis ontwikkeld worden. Dit wordt gedaan door afgevaardigden van de divisie. 

Een voorbeeld hiervan is het meedenken bij het ontwikkelen van een goede 

weergave van de rapportages voor leidinggevenden. 

Het U-learnteam zet zich dagelijks in voor het verbeteren van U-learn voor de 

medewerkers in onze divisie, met als uitgangspunt Keep it simple! Dit is zeker (nog) 

niet volledig gerealiseerd, maar we zijn goed op weg. 

 

 


