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5 vragen

De NVMO ook toegankelijk
voor docenten en opleiders
verpleegkunde
Op 15 en 16 november vindt het NVMO-congres plaats. In dit tweedaagse congres staat het onderwijs
en opleiden in de gezondheidszorg centraal. Prof. dr. Fedde Scheele, bestuursvoorzitter, vertelt over het
congres en over de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO).

1. 	Wat doet de NVMO?
‘De NVMO behartigt de kwaliteit van het onderwijs voor de gezondheidszorg en vormt een warme plek voor ontmoeting van ontwerpers en uitvoerders van zorgonderwijs en wetenschappers die hierin werkzaam zijn. Binnen de
NVMO bestaan diverse werkgroepen die zich met inhoudelijke onderwerpen bezighouden. Zij organiseren symposia
en workshops en publiceren over resultaten van het ontwikkelwerk. Verder is er een actief promovendinetwerk. Rond
de honderd promovendi die onderzoek doen naar onderwerpen gerelateerd aan onderwijs binnen de zorgopleidingen,
hebben onderling contact en organiseren een jaarlijkse promovendidag. Ze delen methodologische vraagstukken en
organiseren gezamenlijk onderwijs.’

2.	Is de vereniging ook bedoeld voor verpleegkundig onderwijs?
‘Ja! We hebben onze naam daarbij niet mee, maar we leven met de stellige overtuiging dat goede zorg wordt geleverd
door teams, bestaande uit diverse vitale spelers. Interprofessioneel opleiden is ook het onderwerp van een werkgroep
en heel belangrijk voor de toekomst, menen we. We hopen op actieve leden vanuit de verpleegkundige en paramedische zorgopleidingen.’

3. Kunt u meer vertellen over het NVMO-tijdschrift?
‘Het NVMO-tijdschrift Perspectives on Medical Education is Engelstalig en internationaal bekend. Ook het redacteurenteam komt uit alle windstreken. Hoofdredacteur Erik Driessen stort ziel en zaligheid in een product waar we trots op
zijn. Verpleegkundigen zijn bijzonder welkom om in ons tijdschrift te publiceren. Artikelen worden beoordeeld door
internationale reviewers en 10 à 15 procent van de inzendingen wordt na revisie geplaatst.’

4. 	Wat is de omvang van het jaarlijkse congres?
‘Het jaarlijkse congres telt rond de 800 deelnemers. Nieuwkomers worden expliciet welkom geheten in de NVMOfamilie. Er zijn doorgaans vier hoofdlezingen door zorgvuldig gekozen sprekers en er is verder een keur aan activiteiten
als workshops, rondetafelsessies, symposia en een swingend feest. Dit jaar is het thema: Professionele Ontwikkeling,
jong geleerd oud gedaan. Ieder jaar levert een ander opleidingsinstituut de hoofdorganisator. In 2018 is dat de VU
met Franciska Koens. Het jaarlijkse congres is inhoudelijk sterk en ook een plaats waar mensen uit het zorgonderwijs
elkaar ontmoeten. Om de diversiteit nog eens te benadrukken: u zult er meerdere dierenartsen, logopedisten en fysiotherapeuten ontmoeten die heel actief zijn in allerlei werkgroepen. Het is een vereniging waar je als persoon uit het
zorgonderwijs, of je nu verpleegkunde doceert of als opleider van artsen door het leven gaat, bij wil horen.’

5.	Wat zijn de toekomstplannen van de NVMO?
‘Interprofessioneel leren stimuleren! Verder wil de NVMO onderwijskunde vermengen met kennis over zorg en inzicht
in maatschappelijke relevantie. De Nederlandse zorg heeft een indrukwekkende organisatiegraad en een op solidariteit
gebouwd stelsel. Dat brengt ons steeds aan de top als het gaat over internationale vergelijkingen van zorgresultaten.
Om onze zorg kwalitatief hoog, maar ook toegankelijk en duurzaam te houden, is er veel werk te doen. De organisatiegraad moet worden versterkt, bijvoorbeeld door betere integratie van eerste en tweede lijn in de zorg. Paradigma’s die
leunen op genezing moeten zich voor hoogbejaarden meer gaan richten op functioneren. Zelfzorg dient meer ondersteund te worden. Allemaal zaken waarvoor moet worden opgeleid. Als NVMO, die verpleegkundigen, paramedici en
artsen van allerlei soorten verenigt, hebben we veel te doen om vanuit de opleidingen te helpen om onze zorg voor de
toekomst zeker te stellen. Met de werkgroepen en onze leden leggen we een stevige basis onder een zorgopleidingenstelsel dat onderwijskundig stevig staat, maatschappelijke relevantie opeist en ons naar een toekomst leidt met goede
zorg voor eenieder die dat nodig heeft.’
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