
 OPLEIDEN 2025
WAAR STAAN WE NU?
Opleiden 2025 ondersteunt de continue 
ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. 
Samen met de 32 wetenschappelijke verenigingen 
(wv-en), medisch specialisten, aios en andere 
zorgprofessionals is gewerkt aan het mogelijk 
maken van interprofessioneel opleiden met meer 
aandacht voor actuele thema’s en innovaties.  
Lees in deze factsheet waar we nu staan.
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WE DOEN HET SAMEN
In Opleiden 2025 werken medisch specialisten, 
aios en geneeskundig specialisten samen.  
En zijn er meer dan 150 (online) werk-, thema- 
en ontwikkelbijeenkomsten georganiseerd.

Op dit moment wordt gewerkt aan een  
advies voor een overkoepelende structuur  
voor alle 30 medische vervolgopleidingen.  
Met als uitgangspunt hiervoor de 
gepubliceerde contourennota voor het 
beroepsprofiel medisch specialist.

DE DIGITALE LEEROMGEVING
Sinds de start van de Digitale Leeromgeving 
(DLO) zijn er ruim 1800 gebruikers en 13 wv-en 
aangesloten. Nog eens 4 wv-en oriënteren zich 
om aan te sluiten. De wv-en hebben samen 
40 online blended cursussen opgeleverd. 
Daarnaast worden er op dit moment  
13 nieuwe cursussen ontwikkeld. Bij de 
ontwikkeling van nieuw materiaal werken  
wv-en waar relevant op inhoud samen. 

Ook is een koppeling gerealiseerd tussen de 
DLO en RemindoToets en portfolio-systemen 
Reconcept en Vrest om het online leren en 
toetsen nog gemakkelijker te maken.

DIGITAAL TOETSSYSTEEM 
REMINDOTOETS
Waren er in 2020 slechts 6 wv-en en 1587 
toetsen. In 2022 zijn er 19 wv-en die 
gezamenlijk al 8465 vragen ontwikkelden en 
9813 toetsen afnamen.

OPLEIDINGSMATERIAAL  
NIEUWE THEMA’S
Er is opleidingsmateriaal beschikbaar voor de 
thema’s preventie, samen beslissen, een leven 
lang leren en integrale zorg. Zelfscans op elk 
van deze onderwerpen zijn in ontwikkeling 
evenals opleidingsmateriaal voor het thema 
innovatie & e-health.

EXPERIMENTEN INTERPROFESSIONEEL 
OPLEIDEN
Opleiden 2025 ondersteunt 8 experimenten 
interprofessioneel opleiden. In de praktijk 
wordt ontdekt wat wel en niet werkt wanneer 
er over grenzen van specialisme en professie 
heen, zorg wordt verleend. 
De leasons learned worden vertaald in een 
bundeling van ruim 30 interprofessionele 
werkvormen die vanaf de tweede helft van 
2022 beschikbaar worden gesteld.

WEBINARREEKS OPLEIDEN 2025
De Federatie organiseert in 2021 en 2022 een 
reeks van 8 interactieve webinars van een uur 
met gastsprekers over de thema’s van Opleiden 
2025. Deze zijn geschikt om terug te kijken in 
discipline overstijgend onderwijs. De eerste 7 
webinars hebben meer dan 2000 live deelnemers 
en zijn al door 6455 personen teruggekeken.
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https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0
https://demedischspecialist.nl/ondersteuningsmateriaal
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0/interprofessioneel-opleiden/experimenten
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0/webinarreeks-opleiden-2025
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0/structureel-doorontwikkelen-samenwerken

