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Programma Roadshow thema 3: Hoe toets ik of ik een aios de activiteit kan toevertrouwen?  
(januari 2022) 
Tijdens de 3e roadshow gaan we aan de slag met entrusted based discussion (ebd) en entrustment decision 
making (edm), bekwaam verklaren en het zorgen voor een veilig opleidingsklimaat. 
Naast het deelgenomen hebben aan de roadshows 1 en 2 vragen wij u ter voorbereiding op roadshow 3 het 
volgende te lezen en te bekijken: 
Bekwaam verklaren: 

- FMS informatie m.b.t. bekwaam verklaren, zie https://medischevervolgopleidingen.nl/bekwaam-verklaren 

- De FMS handreiking Volgen, beoordelen en bekwaam verklaring, zie 
https://medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/handreiking_volgen_beoordelen_en_bekwaam_verklaren_online_0.p
df 

- Bekijk het webinar van Olle ten Cate over bekwaam verklaren met EPAs. Zie https://vimeo.com/177994697 

- Voorbeelden van procedures bekwaamverklaring. Zie 
https://medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/voorbeelden_procedures_bekwaamverklaring.pdf 

- Voorbeelden van teambeoordeling in opleidingsgroep. Zie 
https://medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/voorbeelden_teambeoordeling_in_opleidingsgroep_uitgebreid.pdf 

- De opzet Oordeel OpleidingsGroep (OOG)-bespreking (NVK). Zie 
https://medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/oog_procedure_nvk.pdf 

- Artikel Medisch onderwijs en opleiding: De Entrustment-based Discussion. Zie 
https://medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/ntr_2020-3_-_opleiding_paul_dekker_e.a._entrustment-
based_discussion.pdf 

Entrustment decision making: 

- https://medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/movie-summative-entrustment-decision-making-experiences-
paediatrics 

- https://medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/movie-summative-entrustment-decision-making-residents-
experiences 

Veilig opleidingsklimaat: 

- https://medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/matrix_en_quickscan_een_gezond_opleidingsklimaat_online.pdf  

 
Programma roadshow 3: Hoe toets ik of ik een aios de activiteit kan toevertrouwen? 
 

1. Opening: Mentimeter met vragen over eerdere roadshows, de leerdoelen en de voorbereiding 
roadshow 3. 
 

2. Hoe maak je een ‘entrustment decision’? 
Leerdoel: het kunnen voeren van entrusted based discussions en maken van entrustment decisions 
(met het opleidingsteam).  
Werkvorm: Oefenen van EBD adhv praktijkcasus (bv beoordelen portfolio in het opleidingsteam) 
 

3. Hoe en wanneer ‘bekwaam verklaren’? 
Leerdoel: het kennen en kunnen toepassen van de belangrijkste aspecten van bekwaam verklaren 
Werkvorm: Presentatie rolmodel met ervaring met werken en bekwaam verklaren o.b.v. EPAs 
 

4. Hoe een veilig opleidingsklimaat bereiken? 
Leerdoel: het kennen van de belangrijkste aspecten van een veilig opleidingsklimaat en hoe dit te 
bereiken. 
Werkvorm: groepsopdracht workshop wat is een gezond en veilig opleidingsklimaat (zie 
https://medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/invitational-conference-een-gezond-
opleidingsklimaat) plus nabespreking. 
 

5. Hoe ga ik dit vormgeven in eigen instelling? 
Leerdoel: handvatten verkrijgen om entrustment decisions te maken en een veilig opleidingsklimaat te 
bereiken in eigen instelling. 
Werkvorm: bespreking in kleine groepen in breakoutrooms 

 
Data en tijden roadshow 3: 
Dinsdag 25 januari, 10.00-12.00 uur 
Woensdag 26 januari, 10.00-12.00 uur 
Donderdag 27 januari, 15.00-17.00 uur 
Dinsdag 1 februari, 15.00-17.00 uur 
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