
In deze Topclass geven we je basiskennis over onderwijs, 
opleiden en leren, helpen we je met het opzetten en uit-
voeren van een project waar je in deze Topclass aan werkt 
en dagen we je uit anders naar onderwijs te kijken.
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Hoe ziet de Topclass eruit? 
De Topclass bestaat uit vier onderwijsmodules rondom 
de theorie, het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en 
onderzoeken van medisch onderwijs. Gedurende de 
Topclass staat je eigen onderwijsvraag stuk centraal en 
krijg je tools om hier breed naar te kijken. Tevens ga je, 
met je groepsgenoten, actief aan de slag om op zoek te 
gaan naar ontbrekende kennis of vaardigheden om die 
zelf een plek te geven binnen de Topclass. Ongeveer de 
helft van het programma staat daarmee vast, de andere 
helft wordt in gezamenlijkheid ingevuld op basis van 
vragen en uitdagingen die in de groep leven. 

Na afloop van de Topclass:
• Ben je in staat om als lerende een onderwijsvraagstuk 

of opleiding van meerdere kanten te bekijken en 
jezelf te blijven ontwikkelen op het gebied van 
medisch onderwijs;

• Ben je onderdeel van en beschik je over een netwerk 
van goed opgeleide professionals die als ambassadeur 
ingezet kunnen worden op andere plekken in het 
(post academisch) onderwijs;

• Beschik je over een gevulde toolbox met relevant 
materiaal;

• Heb je een onderwijsproject opgezet en van begin  
tot eind doorlopen, ondersteund door theorie en 
voorzien van feedback van begeleiders en groeps
genoten.

Hoe werk ik aan mijn project? 
Tijdens en voorafgaand aan de Topclass werk je in 3 fasen 
aan een leerinterventie:

 Fase 1 het pré idee
In het pré idee omschrijf je welk onderwijskundig 
product je gaat ontwikkelen. Je ontvangt hierop feedback 
van een coach en je medecursisten. 

 Fase 2 het projectidee
De kennis die je gedurende de Topclass opdoet, verwerk 
je in je product. Je reflecteert op dit proces en wordt 
hierin begeleid. 

 Fase 3 het projectvoorstel en -aanpak
Tijdens de afsluitende bijeenkomst, toon je je product, 
werkvorm, lesplan of instructievorm aan elkaar en aan 
genodigden. Je laat zien hoe je de kennis en vaardigheden 
uit te Topclass hebt toegepast.

Voorbereidingscommissie 
Dr. D. van Asselt, opleider en geriater,  
Radboudumc, Nijmegen 
 
Drs. G. Claessen, projectmanager,  
Radboudumc Health Academy, Nijmegen 
 
Dr. A. van Ede, opleider en reumatoloog,  
Radboudumc, Nijmegen

D. Gijsbers, projectmedewerker,
Radboudumc Health Academy, Nijmegen

Drs. E. Porsius, aios kindergeneeskunde,  
Radboudumc, Nijmegen 
 
M. Rensink, projectmanager,  
Radboudumc Health Academy, Nijmegen

Drs. J. Schieving, opleider en kinderneuroloog,  
Radboudumc, Nijmegen 
 
Drs. E. Stortelder, AIGT en aios heelkunde,  
Radboudumc, Nijmegen 
 
Dr. B. Verhoeven, chirurg en opleider,  
Radboudumc Nijmegen

Topclass Medisch onderwijs 
Hoewel iedereen ervaring heeft als scholier en student in het onderwijs,  
is het geven en ontwikkelen van onderwijs en opleiding een vak apart.  
Krijg jij vaak onderwijs- of opleidingstaken in de schoot geworpen en heb je 
het gevoel onvoldoende uitgerust te zijn voor deze taak?



Radboud universitair medisch centrum

Praktische informatie

Kosten
De Topclass kost € 2150,, inclusief lesmateriaal, 
locatiekosten en begeleiding vanuit de Topclass. 

Doelgroep en aantal deelnemers
Met deze Topclass Medisch onderwijs geven we 
concreet invulling aan de top van het profiel Onderwijs 
voor ouderejaars aios van alle disciplines. De Topclass 
is ook geschikt voor andere medisch professionals met 
onderwijstaken, zoals verpleegkundig specialisten, 
verpleegkundigen, physician assistants en voor 
promovendi en onderzoekers. De Topclass kan, met de 
verschillende opdrachten en reflecties, worden 
ingevoegd bij het portfolio nodig voor een eventuele 
Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). 

Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers.

Locatie
Nijmegen 
 
Inschrijven
Bij je aanmelding dient je opleider of leidinggevende 
akkoord te zijn met je deelname. Als je deelneemt 
committeer je je aan actieve deelname en goede 
voorbereiding. Je kunt je aanmelden via 
www.radboudumc.nl/topclassmedischonderwijs

Contact
Ditha Gijsbersvan Rinsum  
Projectmedewerker Radboudumc Health Academy  
Ditha.gijsbersvanrinsum@radboudumc.nl 
06211 698 26 

Periode
Aantal
uren

voor 1 maart Voorbereiding préidee voor een 
onderwijskundig product

2

25 maart 2021 Kick-off meeting
Voorbereiding

Kennismaking, uitleg opdracht 
Contact met coach, voorbereiden 
module 1

4
4

22 & 23 april 2021 Module 1

Voorbereiding 

Ontwerpen/ontwikkelen van 
medisch onderwijs 
Contact coach, voorbereiden 
module, werken aan product  

14

8

24 & 25 juni 2021 Module 2
Voorbereiding

Onderwijs in de praktijk 
Contact coach, voorbereiden 
module, werken aan product

14
8

9 september 2021 Module 3
Voorbereiding

Effect van onderwijs 
Contact coach, voorbereiden 
module, werken aan product

7
8

30 september 2021 Module 4
Voorbereiding

Verdieping van onderwijs 
Werken aan je product en je 
reflectie

7
8

14 oktober 2021 Proefpresentatie
Voorbereiding

Voor groepsgenoten 
Verwerken feedback

7
2

5 november 2021 Eindpresentatie Voor groepsgenoten en 
genodigden

7

100 (3,5 EC)

Wanneer vindt de Topclass plaats en hoeveel tijd kost het? 


