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VvE Werkplan Onderwijs 2016-2018, versie 2.0 (23-05-2016)
De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) heeft als missie zich in te zetten voor het
bevorderen van epidemiologisch onderwijs en adequate uitvoering van epidemiologisch
onderzoek. Onderwijs is altijd een belangrijke aandachtspunt geweest binnen de VvE. Ook
binnen het nieuwe beleidsplan 2016-2020 blijft onderwijs een belangrijke rol spelen, als
speerpunt 2: “Het bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs”. Een korte
historische schets met de belangrijkste activiteiten met betrekking tot Onderwijs & Registratie
alvorens het werkplan 2016-2018 te schetsen.
I.

Korte historische schets

Ia. Registratie en visitatie
Sinds 1993 bestaat de mogelijkheid om via de Vereniging voor Epidemiologie (VvE)
geregistreerd te worden als Epidemioloog A en Epidemioloog B. De registratie-eisen zijn in
2007 en 2014 herzien. Eind 2015 zijn de registratie-eisen op enkele punten aangepast en is
de toelichting op de eisen uitgebreid.
In 2008 is door het bestuur van de VvE een visitatiecommissie opgesteld. Op eigen verzoek
van de opleiding, visiteert de visitatiecommissie de betreffende opleiding. De
visitatiecommissie toetst in hoeverre een opleiding voldoet aan de registratie-eisen en brengt
haar advies uit aan het bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of de opleiding wel of niet
erkend wordt.
De eerste visitatieronde vond plaats in de periode 2008 t/m 2014. In die periode zijn 14
opleidingen gevisiteerd. Vanaf 2016 vindt de tweede visitatieronde plaats.
In 2013 en 2014 zijn er evaluatiegesprekken gevoerd met: de visitatiecommissie, de
gevisiteerde opleidingen, de CTB en erkende opleiders. Op basis van deze gesprekken zijn
de registratie-eisen herzien en een nieuwe visitatieprocedure opgesteld.
Ib. Opleiderschap
De werkgroep heeft in 2007 het profiel en functie van de erkende opleiders uitgewerkt.
Ic. Onderwijs
De werkgroep Onderwijs bestaat sinds 2005. Bij de start van de werkgroep stonden twee
vragen centraal:
1. Hoe groot zijn de overeenkomsten in leerdoelen en gebruikte onderwijsmethoden
tussen de verschillende opleidingen in het land, tussen de opleidingen
Geneeskunde en tussen de opleidingen BW / GW / Voeding. Dit is aspect is primair
geëvalueerd in de context van de opleiding tot epidemioloog A/B.
2. Is er bij onderwijsgevenden / opleidingen behoefte aan contact en uitwisseling van
bijvoorbeeld studiematerialen, onderwijsmethoden, etc. Vanaf 2010 worden er pre
conferences georganiseerd bij de WEON, en onderwijs is onderwerp van twee preconferences op de WEON geweest. (De digitale docent – Epidemiologie en ELearning (2012) en Training voor begeleiding stages (2012)).
II.

Werkplan 2016-2018

Het werkplan kent een tweetal thema’s: Opleiding & Registratie en Onderwijs. Wat betreft
Opleiding & Registratie zal de nieuwe visitatieronde moeten worden geëvalueerd, hetgeen
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mogelijk zal leiden tot aanpassen van de registratie-eisen. De inzet van de VVE voor
onderwijs is nog weinig ontwikkeld en voor- en denkwerk is hier dus belangrijk.
IIa. Opleiding en Registratie
1) De opleidingen gaan nu een nieuwe visitatieronde in. Dit zal gemonitord en
geëvalueerd moeten worden. Actie: Evaluatie visitatie samen met
visitatiecommissie en CTB. Verantwoordelijk persoon: Iris
2) In 2014 zijn de registratie-eisen voor Epidemioloog A en B herzien en aangepast.
Dit zal gemonitord en geëvalueerd moeten worden. Actie: Evaluatie registratieeisen samen met CTB. Verantwoordelijke persoon: Iris
3) Er zal een visie ontwikkeld worden op de mogelijkheid tot herregistratie. Veel
vakgebieden kennen de eis tot herregistratie. In de epidemiologie vernieuwt het
kennisdomein, een herregistratie behoort nog niet tot de mogelijkheden.
Herregistratie is vaak een goede gelegenheid om je verplicht te laten bijscholen.
Hier kleven echter veel administratieve bezwaren aan. Actie: Overleg over
haalbaarheid en wenselijkheid van de mogelijk tot herregistratie in de toekomst.
Deze discussie zal in eerste instantie met de opleiders worden gevoerd (plan is alle
opleiders te bezoeken in het najaar van 2017). Verantwoordelijk persoon: Olaf
4) Nadenken over de vraag hoe de registratie tot epidemioloog A/B een internationaler
aanzien kan krijgen. Ook binnen de International Epidemiological Association (IEA)/
European Epidemiology Federation wordt nagedacht over de vraag of er een
internationale erkenning van visitaties zou moeten plaatsvinden. Dit gaat ook over
de vraag wat de waarde van de registratie is. Actie: bespreken van de mogelijkheid
van een internationale erkenning (+ internationale titel) van de goedgekeurde
registraties. Verantwoordelijk persoon: Olaf (brengt dit in bij de IEA) en Eline
5) Visitatie opleidingen Epidemiologie in Vlaanderen (voorzien voor najaar 2017),
registratie Vlaanderen, naast de NEC lijst, opbouwen van een VEC of BEC lijst
(Vlaams of Belgisch Epidemiologisch College)? Actie: onderzoek naar mogelijk en
wenselijkheid visitatie Belgische opleidingen. Verantwoordelijk persoon: Joost
IIb. Onderwijs
1) De VVE zou zich meer inhoudelijk kunnen profileren op onderwijs. Een mogelijkheid
is het organiseren van een jaarlijkse VvE Update in Epidemiologie dag. Dit zou een
mogelijkheid zijn om ook de erkende opleiders weer meer te betrekken bij de VvE.
Er kan ook gedacht worden deze dag ten minste een paar keer verplicht te stellen
voor mensen in epi A/B traject. Het zou ook als opstap voor herregistratie kunnen
dienen. Een dergelijke onderwijs dag kan een mogelijkheid zijn om de opleiders
meer bij de VvE te betrekken. Actie: Bespreken mogelijkheid en wenselijkheid voor
een jaarlijkse VvE Update in Epidemiologie dag met de erkende opleiders (plan is
alle opleiders te bezoeken in het najaar van 2017). Tevens onderzoek naar
financieel kader. Verantwoordelijk persoon: Olaf + Iris
2) Sinds 2012 kunnen stage-opdrachten geplaatst worden op de VvE website. Dit kan
worden besproken/geëvalueerd. Actie: Evaluatie en voorstel tot
aanpassing/verbetering stage opdrachten op de VvE website. Verantwoordelijk
persoon: Mariska, Eline
3) Andere mogelijke ideeën: e-epidemiologie (e-learning modules), WEON preconference over ‘opleiden en de rol van de opleider’, uitwisselen onderwijs-parels.
Actie: nu niet concreet.
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4)

Aanpassen VvE website: onderdeel onderwijs (info over registratie en visitatie,
overzicht van epi opleidingen met cursussen, overzicht stage-opdrachten, enz.). In
samenwerking met redactie VvE website. Verantwoordelijk persoon: Eline

