• Rapport - Het effect van individualiseren op de kostprijs van opleiden
• Rapport - Taakherschikking als reactie op individualisering van de opleiding

• Canvas taakherschikking
• Best practice bedrijfsvoering: OOR Zuidoost Nederland
• Best practice bedrijfsvoering: Radboudumc
• Best practice bedrijfsvoering: Revant

• TOKIO-Optimummodel
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Handreiking - Opleidingsplan gebaseerd op EPA’s
Sjabloon - EPA beschrijving
Sjabloon - EPA beschrijving (Word format)
Webinar prof. dr. Olle ten Cate - Competentiegericht opleiden en EPA’s
Checklist – Naar een compleet en werkbaar landelijk opleidingsplan
Bijlage bij checklist: Word-document ‘Voorbeelden en tekstsuggesties uitwerking
landelijk opleidingsplan’
Voorbeeld EPA-beschrijvingen van diverse specialismen
Handreiking - Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren
Webinar prof. dr. Olle ten Cate - Bekwaam verklaren met EPA’s
Handreiking - Individuele profilering en actuele thema’s in de medische vervolgopleiding
Handreiking - Digitaal portfolio voor volgen, beoordelen en bekwaam verklaren
Voorbeeld Programma van eisen digitaal portfolio
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Animatie - Individualisering opleidingsduur
Animatie - Bekwaam verklaren in de praktijk
Bekwaam verklaren: juridisch gezien (n)iets nieuws onder de zon?
Job aid - Individualisering van de opleiding: Waarover maak je afspraken?
Filmpje OOG-bespreking - Bekwaam verklaren door de opleidingsgroep
Stappenplan opzetten en uitvoeren EPA-pilot
Korte visuele instructie EPA-gericht opleiden
Tekeningen over aspecten van opleiden, regelgeving en bedrijfsvoering
Workshop-materiaal (draaiboek, ppt, opdrachten, materiaal)
Stand van zaken revisie opleidingsplan per wetenschappelijke vereniging
Stripverhaal ‘werken met EPA’s en bekwaam verklaren tijdens jouw stage’
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• Job aid en checklist Introductiegesprek bij start opleiding
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Job aid - Individualisering van de opleiding: Waarover maak je afspraken?
Job aid en checklist Introductiegesprek bij start opleiding
Stappenplan - Individualisering opleidingsduur (RGS)
Handreiking - Het Individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat
Poster - Procesplaat Generiek proces opleiden
Poster - Samen opleiden
Workshop - Opleidingsgesprek
Relevant document - landelijk opleidingsplan van je opleiding
Relevant document - regionaal/lokaal plan van je opleiding
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Job aid en checklist Introductiegesprek bij start opleiding
Handreiking - Het Individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat
Korte visuele instructie EPA-gericht opleiden
Relevant document – landelijk opleidingsplan van je opleiding
Relevant document - regionaal/lokaal plan van je opleiding
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Handreiking - Het Individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat
Handreiking - Individuele profilering en actuele thema’s in de medische vervolgopleiding
Filmpje OOG-bespreking - Bekwaam verklaren door de opleidingsgroep
Stripverhaal ‘werken met EPA’s en bekwaam verklaren tijdens jouw stage’
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Handreiking - Het Individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat
Handreiking - Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren
Job aid - Bekwaam verklaren
Filmpje OOG-bespreking - Bekwaam verklaren door de opleidingsgroep
Bekwaam verklaren: juridisch gezien (n)iets nieuws onder de zon?
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Job aid - Individualisering van de opleiding: Waarover maak je afspraken?
Job aid en checklist Voortgangsgesprek (inclusief bespreking versnelling)
Handreiking - Het Individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat
Poster - Procesplaat Generiek proces opleiden
Poster - Samen opleiden
Workshop - Opleidingsgesprek
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Handreiking - Het Individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat
Handreiking - Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren
Job aid - Bekwaam verklaren
Voorbeelden Procedures Bekwaamverklaring
Voorbeelden Teambeoordeling door opleidingsgroep
Filmpje OOG-bespreking - Bekwaam verklaren door de opleidingsgroep
Factsheet – Bekwaam verklaren tijdens de opleiding
Samenvatting - Regelgeving en toezicht individualisering
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Handreiking - Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren
Job aid - Bekwaam verklaren
Voorbeelden Procedures Bekwaamverklaring
Voorbeelden Teambeoordeling door opleidingsgroep
Filmpje OOG-bespreking - Bekwaam verklaren door de opleidingsgroep
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Stappenplan - Opzetten en uitvoeren EPA-pilot
Checklist – Naar een compleet en werkbaar landelijk opleidingsplan
Bijlage bij checklist: Word-document ‘Voorbeelden en tekstsuggesties uitwerking landelijk opleidingsplan’
Handreiking - De rol van de COC bij (potentiële) conflicten tussen aios en opleiders
Rapport - De bemiddelde rol van de COC bij conflicten tussen aios en opleider
Wegwijzer - Herhaaltraining RGS
Presentatie - Herhaaltraining visitatoren
Samenvatting - Regelgeving en toezicht individualisering
Matrix en quick scan - Een gezond opleidingsklimaat
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