“IK HEB GENOTEN VAN HET
CONGRES. INHOUDELIJK VOND IK

U BENT AL LID EN WILT DEZE FOLDER
WEL VERSPREIDEN ONDER COLLEGA’S?

HET NIVEAU ZEER GOED EN OOK
ACTUEEL. DAARNAAST WAS DE ORGANISATIE

Als u het secretariaat belt of mailt (secretariaat@nvmo.nl)
nvmo.nl) ontvangt

WERKELIJK SUBLIEM. MET NAME DE GEFASEERDE

u een set van 10 folders of u kunt deze folder downloaden van

VOORBEREIDING ZOALS WE DIE MOCHTEN ONTVANGEN,

www.nvmo.nl

ZORGDE ERVOOR DAT JE GOED VOORBEREID WAS.”

COMMISSIE RICHTLIJNEN
VOOR ONDERWIJS EN OPLEIDING

WILT U EEN COLLEGA EEN BIJZONDER
ONDERWIJSGESCHENK GEVEN?
Een cadeaulidmaatschap (€ 78, voor studenten en seniorleden

De NVMO heeft een commissie geïnstalleerd die reviews

€ 27) biedt de gelukkige een jaar lang alle voordelen van het

verricht van richtlijnen voor de uitvoering van onderwijs en

lidmaatschap. Na afloop zal gevraagd worden of men het lidmaat-

opleiding. Deze richtlijnen worden gepubliceerd als

schap wil verlengen of niet. Mail het secretariaat en vraag om het

supplement van TMO.

NVMO-jaargeschenk.

“ZEER HOOG NIVEAU, VOOR ELK WAT WILS.

OPGEVEN ALS LID

SPECIALISATIEOPLEIDERS HEBBEN ZICH BETER
GEÏNTEGREERD DAN VORIGE JAREN.”

Dit is eenvoudig: via de website www.nvmo.nl kunt u een aanmeldingsformulier invullen en aan het secretariaat verzenden.
U ontvangt dan per omgaande een schriftelijke bevestiging en

ETHISCHE TOETSING VAN
ONDERWIJSONDERZOEK

een acceptgiro voor het overmaken van de contributie.
NVMO

Ethische toetsing van onderwijsonderzoek is in Nederland niet

p/a UMC Utrecht

gebruikelijk, maar wordt door tijdschriften toenemend geëist.

directie Onderwijs en Opleidingen

De NVMO heeft een commissie geïnstalleerd om de ethische

Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding

toetsing van medisch onderwijsonderzoek te implementeren.

Huispost HB 4.05, Postbus 85500
3508 GA Utrecht
E secretariaat@nvmo.nl

“HEEL BREED EN DIVERS. LEUK OM TE ZIEN EN
HOREN WAAR ‘IEDEREEN’ MEE BEZIG IS OP
BREDE VELD VAN MEDISCH ONDERWIJS.
GOED DAT ER INBRENG IS VANUIT DIVERSE
HOEKEN; ERG MULTIDISCIPLINAIR.”

T 088-7559911

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR MEDISCH ONDERWIJS
VERENIGING VOOR ONDERWIJS EN
OPLEIDING IN DE GEZONDHEIDSZORG
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

WAT IS DE NVMO?

WAT HEEFT DE NVMO TE BIEDEN

DE WERKGROEPEN VAN DE NVMO

De NVMO is in 1972 opgericht als vereniging voor iedereen

• Leden ontvangen zesmaal per jaar het Tijdschrift voor Medisch

De NVMO biedt een platform aan leden met gerichte belangstelling

die zich betrokken voelt bij het medisch onderwijs en wil

Onderwijs (TMO) thuis of op de werkplek, met zesmaal per jaar

en expertise over een specifiek onderwerp. De werkgroepen organi-

bijdragen aan de ontwikkeling ervan door uitwisseling,

circa 40 pagina’s aan lezenswaardige artikelen en mededelingen.

seren activiteiten door het gehele jaar heen en werken aan versprei-

onderzoek of op andere wijze. Anno 2009 heeft

• Leden hebben korting op het jaarlijkse, tweedaagse NVMO Congres.

ding van informatie, beleid en publicaties over hun onderwerpen.

de NVMO meer dan 1000 leden in Nederland en

• Leden hebben toegang tot de openbare bijeenkomsten van de

Informatie over de werkgroepen is te vinden op www.nvmo.nl

Vlaanderen met uiteenlopende,
goedbezochte activiteiten en
veelgevraagde producten.

NVMO Werkgroepen en worden daarvan op de hoogte gesteld.
• Leden-promovendi worden uitgenodigd deel te nemen aan
promovendidagen.
• Leden kunnen het NVMO Bestuur initiatieven voorleggen voor

• Skills en simulatietechnieken • Medische vervolgopleidingen
• Communicatie-onderwijs

• Praktijk van het medisch onderwijs

• Diversiteit

• Professioneel gedrag

een nieuwe werkgroep op een specifiek terrein en kunnen dan

• Docentprofessionalisering

• E-learning

aanspraak op subsidie maken.

• Wetenschappelijke vorming

• Portfolio

• Leden kunnen onderwijsonderzoek voorleggen voor ethische toetsing

• Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

• Leden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van de Dutch
Society for Simulation in Healthcare DSSH

PROMOVENDI NETWERK
WAAROM IS HET AANTREKKELIJK
OM LID TE WORDEN VAN DE NVMO?
• Omdat u graag regelmatig anderen ontmoet die dagelijks
met dezelfde zaken bezig zijn als u.
• Omdat u uw plezier, zorgen, vragen en ervaringen graag zou
delen, om daarna met meer plezier en resultaat uw werk te doen.
• Omdat u nieuwsgierig bent wat er nog meer te koop is op het
gebied van het medisch onderwijs en de medisch specialistische

HET CONGRES VAN DE NVMO

aan een proefschrift over onderwijs in de gezondHet NVMO Congres vormt het jaarlijkse hoogtepunt voor de uitwis-

heidszorg. De NVMO promovendidag brengt hen bij

seling van informatie over opleiden in de gezondheidszorg. Elk jaar

elkaar, stimuleert tot samenwerking, verzorgt promotie-

bezoeken 600-700 deelnemers deze bijeenkomst voor sessies met

simulaties en biedt een platform voor overleg.

wetenschappelijke en andere papers, posters, workshops, nationale
en internationale plenaire sprekers, films, rondetafelconferenties
en andere evenementen die dit congres tot een uiterst waardevolle

• Omdat de NVMO een zeer actieve vereniging is waarvan al velen

PRIJZEN EN BEURZEN

activiteit maken.

vervolgopleidingen; door lid te worden van de NVMO komt u daar
achter.

In Nederland werken tientallen promovendi

De NVMO looft prijzen uit voor het beste proefschrift en de beste vorm

HET TIJDSCHRIFT VOOR MEDISCH ONDERWIJS

van onderwijsontwikkeling en biedt de mogelijkheid van een reisbeurs.

lid zijn die bij onderwijs in de gezondheidszorg betrokken zijn,
van anatoom tot kinderanesthesioloog,

Het TMO is in druk en elektronisch toegankelijk

van universitair dierenarts tot cursus-

voor iedereen die wil lezen of schrijven over

coördinator in een verpleegopleiding.

relevante ontwikkelingen in het onderwijs

DE NVMO ARTIKELENSERIE IN
MEDICAL TEACHER

in de gezondheidszorg. Het is een peer-

Sinds 2007 heeft de NVMO een strategische alliantie met Medical

over onderwijs en opleiden in

reviewed tijdschrift en de redactie

Teacher, het tijdschrift van de Association for Medical Education in

de gezondheidszorg

streeft de hoogste standaard in kwaliteit na.

Europe. Regelmatig publiceren de NVMO werkgroepen hierin.

• Omdat u in korte tijd veel kunt leren

