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Dit jaar markeert de officiële start van het TLC en heeft 
onder andere in het teken gestaan van het herijken van 
de doelstelling en structuur. Het TLC is het facultaire 
aanspreekpunt voor didactische en onderwijskundige 
aspecten in het hoger onderwijs en biedt ondersteu-
ning aan de Geneeskunde, Medische Informatiekunde, 
Evidence-based Practice in Health Care, en Health 
Informatics opleidingen. Daarnaast zijn we onderdeel 
van het TLC-netwerk van de UvA waarin we op universi-
tair niveau kennis delen en gezamenlijke activiteiten en 
projecten initiëren en uitvoeren.

De heroriëntatie heeft geleid tot de identificatie van vier 
kerntaken met bijhorende TLC-teams: 
1)  advisering rond didactische en onderwijskundige  

vraag stukken, curriculumontwikkeling en  
kwaliteitszorg, 

2)  onderwijsontwikkeling en uitvoer onder andere  
door Medical Educators, 

3)  docentprofessionalisering en 
4)  onderwijskundig onderzoek en innovatie. 

Op weg naar een hechte  
FdG-teaching community

In de verschillende artikelen in dit magazine zullen 
de teams zich presenteren met enkele aansprekende 
voorbeelden uit de faculteit. 

We hopen je hiermee te voorzien van nieuwe inzichten 
en inspiratie. Heb je vragen of zoek je hulp, neem dan 
contact op. We helpen je graag verder. Je bent van harte 
welkom!

Saskia Peerdeman, vice-decaan Onderwijs en Opleiden 
Faculteit der Geneeskunde UvA  
Tom Broens, Hoofd TLC
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Zie hier… de tweede editie van het TLC-magazine. We nemen je mee 
in de ontwikkelingen bij het TLC en tonen enkele van de veelzijdige 
onderwijsinitiatieven uit de faculteit. Hiermee continueren we een 
ontkiemende traditie, die als ‘good practice’ ook bij andere UvA-faculteiten 
tot magazines heeft geleid. Het TLC is er om de teaching community van 
docenten en onderwijsmanagers, samen met de overige ondersteuners,  
te helpen bij het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs met impact  
voor de studenten. 



Teaching &
Learning

Centre FdG

Policy &
Quality

Medical
Educators

Educational
Research &
Innovation

Faculty
Develop-

ment

TLC is er voor jou 
Heb je een vraag over je onderwijs? Iemand nodig die met je meedenkt over je lessen, je 
onderzoek of wil je sparren hoe je jouw idee voor innovatie kunt realiseren? Het TLC is 
er voor iedereen met een rol in het onderwijs bij de Faculteit der Geneeskunde UvA. Als 
expertisecentrum helpen wij jou met verdieping van je kennis over onderwijs, praktische 
tools, adviezen, kwaliteitszorg en delen we kennis over ontwikkeling in onderzoek en 
innovatie. 
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Meer over wat de mensen achter 
TLC voor jou kunnen betekenen 
vind je verderop in dit magazine.

TLC is onderverdeeld in vier 
aandachtsgebieden, die onderling 
met elkaar samen werken om de 
beste ondersteuning te bieden 
aan iedere onderwijsprofessional. 

WEBSITE 
Op tlc.uva.nl/fdg vind je informatie die jou kan helpen bij je onderwijs. Laat je inspireren door een 
Teacher Story, neem een kijkje in de Toolkiezer, meld je aan voor een workshop of kennissessie of  
lees tips voor het ontwikkelen en geven van onderwijs. 

CANVAS 
De TLC-FdG community is een besloten platform voor docenten. Hier vind je meer info over  
de opleidingen Geneeskunde en Medische informatiekunde, info van ICTO en van TLC zelf,  
zoals de handige factsheets “Eerste Hulp Bij Onderwijs”.

NIEUWSBRIEF 
Blijf op de hoogte van onderwijsnieuws, verhalen van docenten, beurzen, de agenda en meer! 
Wil jij iets vertellen over jouw onderwijs? Je inbreng is welkom!

MAGAZINE 
Dit jaarlijkse TLC magazine biedt informatie en inspiratie van en voor docenten.
Wil je een of meerdere gedrukte exemplaren ontvangen? Mail naar tlc@amsterdamumc.nl.

http://tlc.uva.nl/fdg
mailto:tlc%40amsterdamumc.nl?subject=TLC%20Magazine
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“Jennita kende de opleidingen goed en ik was bekend 
met het visitatiekader,” begint Hotze. Wij hebben 
uitgelegd wat de actuele kaders zijn bij een opleidings-
visitatie, meegedacht over de panelsamenstelling en 
opgetreden als projectsecretaris bij het opstellen van 
de zelfevaluatie en het verzamelen van ondersteunende 
documentatie.” Jennita vervolgt: “Het was een heel 
interessant proces, waarbij we veel geleerd hebben 
over de opleidingen en het proces rondom de visitatie 
en het opstellen van een zelfevaluatie. Floris en zijn 
collega’s uit het opleidingsteam namen het proces 
serieus en grepen de visitatie aan om de sterke kanten en 
verbeterpunten van de opleiding in beeld te krijgen. Dit 
alles gebeurde in een goede en harmonieuze sfeer.”

Floris: “De zelfevaluatie voor de vorige visitatie van 
onze opleidingen, in 2016, was grotendeels geschreven 
door onze onderwijsdirecteur. Voor de visitatie 

‘Goed projectmanagement 
en onderwijskundig advies’ 

van 2022 wilden we dit doen met een groter team, 
waarbij we ondersteuning nodig hadden voor goed 
projectmanagement en onderwijskundig advies. Hotze 
en Jennita pakten dit voortvarend aan zodat we als 
opleidingsteam konden vertrouwen op een perfect 
resultaat. Zij zorgden ervoor dat de projectgroepen 
hun werk deden, informatie werd verzameld, de 
stukken onderwijskundig onderbouwd waren en 
alles werd samengevoegd tot een consistent geheel. 
Zij zorgden eveneens voor de afstemming met het 
bureau de Onderzoekerij, dat optrad als secretaris voor 
het visitatiepanel. De uitkomst van de visitatie was 
dan ook zeer positief. We hebben er nu vertrouwen 
in dat de volgende visitatie, zonder onze huidige 
opleidingsdirecteur, ook succesvol zal verlopen. Het 
P&Q Team was voor ons van grote waarde; ik zou dan 
ook niet aarzelen om hen een volgende keer weer in te 
schakelen voor een dergelijk project.”

Bij team Policy & Quality kwam begin 2021 de vraag binnen om te adviseren over de 
voorbereiding van de visitatie van de opleidingen Medische Informatiekunde, die in mei 
2022 gepland stond. Onderwijsadviseurs Hotze Lont en Jennita Meinema en opleidings-
directeur Floris Wiesman vertellen. 

Van links naar rechts:
• Hotze Lont, Beleidsadviseur 

Kwaliteitszorg Onderwijs TLC
• Jennita Meinema Onderwijskundig 

beleidsadviseur TLC
• Floris Wiesman, opleidingsdirecteur 

master Medical Informatics 

In het team P&Q werken wij als onderwijsadviseurs en kwaliteitszorgmedewerkers samen met de opleidingen, 
coördinatoren en docenten aan het verhogen van de onderwijskwaliteit en het innoveren van de opleidingen. 
Daarnaast maken wij het effect van de veranderingen en innovatie op de onderwijskwaliteit zichtbaar 
door kwaliteitszorg op niveau van een onderwijseenheid, een opleidingsjaar of hele opleiding. Naast brede 
onderwijskundige kennis en vaardigheden heeft ieder teamlid een eigen specialisatie, bijvoorbeeld blended 
leren, curriculumontwikkeling, toetsing of internationalisering. Wij baseren ons op moderne en innovatieve 
inzichten over (werkplek)leren. 
 
De opleidingen en docenten kunnen bij ons terecht met allerlei onderwijs 
gerelateerde vragen. Bij omvangrijke vragen volgt een langer lopend traject en 
betrekken wij de expertise uit andere TLC-teams of het Educational Service 
Centre. Ook voor vragen die een adviseur in kortere tijd kan beantwoorden, 
kun je P&Q benaderen. Wil jij de kwaliteit van je onderwijs verbeteren of een 
beeld krijgen van de kwaliteit, neem contact met ons op. 

TLC - Policy & Quality

Jacqueline Vos, Teammanager Policy & Quality
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Linda Peute 
Docent master Medische Informatiekunde, directeur 
van het eHealth Living and Learning Lab en Principal 
Educator over haar project voor gebruiksvriendelijke 
zorgtechnologie.

“Mijn persoonlijk doel is het implementeren van 
zorginformatietechnologie met aandacht voor de mens. 
De zorg zal moeten transformeren en inzetten op 
behoeften van de gebruiker. Ik ben in alles altijd bezig 
met de persoon erachter in gedachten, ik krijg het ook 
terug van andere docenten en studenten. Dat vindt zijn 
oorsprong waarschijnlijk in de periode toen ik voor mijn 
eigen grootvader zorgde die Dementie en Parkinson had 
en in mijn huidige rol als mantelzorger voor zowel mijn moeder als mijn zus. Ik zag en zie mogelijkheden hoe digitale 
zorgtechnologie kan helpen en ben in dat veld nu actief. Mijn passie om dit soort problemen te willen verbeteren 
geeft een enorme intrinsieke motivatie voor het werk dat ik nu mag doen.”

Gabor Linthorst
Opleidingsdirecteur Bachelor Geneeskunde over zijn ervaringen en 
uitdagingen

“Epicurus was een zegen en een vloek. Ik kreeg een helder pedagogisch 
concept, dat was heel duidelijk een zegen. De vloek was dat iedereen mee 
moest in dat kader. Ik heb vaak gehoord: “Ik ken het kader, maar voor 
mijn vak kan dat niet, daarvoor is het beter dat….. ”. Mijn antwoord was 
en is altijd hetzelfde; dat we de kaders moeten volgen. Dat vind ik best 
lastig. Corona was de andere uitdaging, met weer een zegen en een vloek. 
Onderwijs kon dus wel degelijk anders en het is uiteindelijk ook een zegen 
geweest voor onderwijsontwikkeling. De vloek zit in de sociale verarming. 
Teams is geweldig maar tegelijk geeft het afstand en minder verbinding. De 
saamhorigheid tijdens corona was groot onder docenten. Ik ben zo trots op 
hoe studenten en docenten zich erdoorheen getrokken hebben, echt chapeau!”

Inspiratie uit de praktijk

Zoveel docenten, zoveel verhalen. Vijf van hen vertellen over hun 
onderwijs, project, tips en ervaringen. Hier een korte preview uit de 
interviews die je in het geheel terugvindt op de TLC-FdG website onder 
Inspiratie. 



TEACHING & LEARNING CENTRE FdG | 7

Hidde Veenstra
Arts-docent en medical educator over het 
vaardighedenonderwijs

“Bij elke les hoort een online voorbereiding; een 
e-learning of een kennisclip. Als een student deze stof 
niet vooraf doorneemt, dan is het lastig meekomen in de 
vaardighedenles. De eerstejaars zijn vaak zenuwachtig 
bij de eerste keren dat ze elkaar moeten onderzoeken. 
Als docent is het dan extra belangrijk om de les in 
goede banen te leiden en studenten een veilig gevoel te 
geven. Ik doe dat door het met hen te hebben over het 
professionele gedrag, over grenzen en door goed rond te 
lopen tijdens de les, zodat ze vragen kunnen stellen.”  

Jolanda Maaskant 
Senior onderzoeker en docent over de master Evidence 
Based Practice

“Ik denk dat de sterke kant van EBP ligt in de vaste groep 
dedicated docenten. Wij zitten fysiek bij elkaar en kunnen 
elkaar vervangen als dat nodig is. We nemen deel aan elkaars 
onderwijs, we reflecteren en geven tips. Er is veel vertrouwen 
in het team. Zo hebben we kalibreer-bijeenkomsten waarbij 
we bijvoorbeeld een masterthesis met elkaar kunnen 
bespreken. Door deze opzet voel je je als docent gesteund. 

Daarnaast ben ik als voorzitter van de onderwijscommissie bezig om de feedback van studenten transparanter te 
maken; wat is de feedback en waar doen we wel of niet iets mee en waarom.”

Nicolette Keizer 
Opleidingsdirecteur over de post-initiële master 
Health Informatics

“Als we binnen de zorg gegevens kunnen 
hergebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek of 
kwaliteitsregistratie scheelt dat enorm veel werk. 
Maar let wel, garbage in is garbage out. In de module 
‘eenmalige registratie, meermalig gebruik’ leer je 
nadenken over het inzetten van juiste informatie en 
uitwisselingsstandaarden, maar ook maatregelen 

voor het bevorderen van de datakwaliteit én de socio-technische aspecten zoals een goede gebruikersinterface en 
het belang van training en beleid in de zorgorganisatie. Met als uiteindelijk doel; verlichting van administratieve 
lasten en betere data. Kwalitatief goede data zijn randvoorwaardelijk voor het data gedreven werken wat ook een 
speerpunt is in het Amsterdam UMC.”

Wil je meer weten over leertrajecten die je kunt volgen als docent?  
Jouw verhaal ook delen? Mail en we maken een afspraak!
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“Hoewel ik al een poos bezig ben met het thema 
duurzaamheid lag de aanvraag voor het PE-schap in 
eerste instantie niet in mijn vizier. Totdat anderen 
tegen mij zeiden dat ik mezelf niet serieus zou nemen 
als ik het niet zou proberen. En dat is gelukt! Ik heb 
drie jaar geoormerkte tijd waarin ik kan werken aan 
duurzaamheid.” 

Rol 
“Meer kennis bij studenten over duurzame zorg, dat is 
mijn uiteindelijke doel. Dat ze weten; wat is mijn rol en 
mijn verantwoordelijkheid hierin. Dat ze nadenken over; 
hoe kan ik straks als dokter duurzame zorg verlenen. 
Concreet betekent dit kijken naar processen, producten 
en plastic en dat ze zelf zien welke barrières er zijn en hoe 
ze die kunnen beslechten.” 

Aanzetten 
“Vanuit de gedachte ‘geen zorg is duurzame zorg’ willen 
we studenten laten nadenken over preventie, leefstijl 
en ethiek. Een meer plantaardig dieet is bijvoorbeeld 
beter voor jou als mens, je wordt er gezonder van. Als 
je uitzoomt heeft het consequenties voor public en 
global health. Die bewustwording creëren van jouw 
verantwoordelijkheid als arts, is best moeilijk. Juist door 

Duurzame co-creatie

de grootheid van het thema kun je je lamgeslagen voelen. 
Ik wil studenten aanzetten en laten bedenken ‘wat kan ik 
wel’ en ‘hoe kan ik leiderschap tonen’.” 

Kapstokjes 
“Het project staat in de kinderschoenen maar ik ben me 
aan het oriënteren wat er al aan duurzaamheid gedaan 
wordt, wie er interesse heeft om mee te denken en waar 
de behoefte ligt. Daarnaast ben ik verbindingen aan 
het leggen binnen en buiten het pand. In een volgende 
fase wil ik een curriculumscan doen om te kijken waar 
de kapstokjes zitten waar we duurzaamheid in kunnen 
verweven.”

Aansluiten 
“Mijn grote uitdaging ligt in het volle curriculum en 
dat er meer thema’s zijn, zoals veiligheid, diversiteit, 
inclusie. Het verdient allemaal een plek. De kracht is 
om aan te sluiten. Bij elk college over medicatie kun je 
het hebben over de meest duurzame medicatie, over 
wat bijvoorbeeld het beste is voor het grondwater. Zo 
is duurzaamheid een redelijk eenvoudig onderdeel te 
maken.” 

Samen 
“Een deel van de studenten heeft geweldige ideeën en is 
een bron van inspiratie. Daarom wil ik dit project samen 
met hen doen. Een co-creatie maakt het beter, daar 
ben ik van overtuigd. Ik betrek bij een les voor bachelor 
studenten vaak een master student als we praten over 
duurzaamheid en global health. Als een generatiegenoot 
ze met een positieve benadering aanzet kun je samen 
de dialoog aangaan. Studenten bevinden zich in 
verschillende fasen en hierover praten lukt niet als je een 
aanvallende activist meeneemt, dan sluit de groep zich 
af.” 

Motivatie 
Anne heeft een intrinsieke motivatie om zich in te 
zetten voor dit thema. “Natuurlijk doe ik ook niet alles 
goed maar ik doe mijn best. Het zaadje is wellicht 
geplant toen ik me pas op volwassen leeftijd bewust 
werd hoe bijzonder het was dat mijn ouders geen auto 
hadden. Sinds de geboorte van mijn kinderen ben ik nog 
bewuster. Deze kans om te werken aan dit project voelt 
daarom heel goed!”

Haar benoeming tot Principal Educator in juli 2022 geeft gynaecoloog 
Anne Timmermans de kans om te werken aan duurzaamheid in de zorg. 
Haar doel: dit thema verweven in het curriculum van de bachelor en 
master Geneeskunde samen met studenten. “Een co-creatie, want het gaat 
om hun toekomst en om de wereld waarin zij leven.” 



Jeanine: “Begum dacht mee over de opzet van de work-
shop, de werkvormen en wat concrete leer uitkomsten 
kunnen zijn. Ze heeft veel kennis van onderwijs  vormen, 
hoe je een workshop het beste kan opzetten en ze is 
lekker proactief. Ze hield mij aan mijn eigen planning 
en hierdoor is het heel fijn samenwerken met Begum. 
Uiteindelijk hebben we een interessante workshop 
ontwikkeld, die nog mooier is geworden dan we voor 
ogen hadden. Onlangs deed de kans deed zich voor om 
een workshop te geven waarin docenten met behulp van 
VR brillen ervaringen over bias en discriminatie van een 
geneeskundestudent meemaken.” 

Kijk op: www.criticalmass.nl/project/met-andere-ogen

Inclusieve samenwerking

Begum: “Ik werd 
gevraagd om met 
Jeanine mee te denken 
in de didactische 
vormgeving van de 
workshop “Hoe maak je 
inclusief onderwijs? Daar 
reageerde ik meteen 
enthousiast op, mijn 
eerdere samenwerking 
met Jeanine was goed 
bevallen. Bovendien bood het project mij de kans te 
verdiepen in een actueel onderwerp van onze BKO-
training. Jeanine weet veel over dit thema in relatie 
tot het medisch onderwijs en weet wetenschappelijke 
inzichten goed te vertalen naar bruikbare handvatten 
waar je als docent of trainer concreet iets mee kunt. Ze 
heeft aandacht voor wat de ander inbrengt en staat open 
voor nieuwe ideeën waardoor het fijn samenwerken 
is. Het was erg leuk om als onderwijskundige, 
complementair aan een inhoudelijk deskundige bij te 
dragen aan deze workshop.”

Faculty Diversity Officer en Principal Educator Jeanine Suurmond schakelde de 
deskundigheid in van onderwijskundige Begum Coskun van het TLC voor de 
ontwikkeling van de workshop ‘Hoe maak je inclusief onderwijs’. Hoe beleefden beiden 
deze samenwerking? 

Het team Faculty Development richt zich op de didactische ontwikkeling van docenten. Deze docenten 
hebben allen een verschillende achtergrond, variërend van student-assistent tot onderzoeker tot arts. Met 
onze professionaliseringsactiviteiten streven wij naar hoge kwaliteit van docenten. Daarbij willen wij 
bereiken dat er een community van docenten ontstaat en zo de onderlinge expertisedeling stimuleren. Veel 
activiteiten voeren we samen uit met docenten. Een van onze kerntaken is het organiseren en uitvoeren van 
het traject voor het behalen van het Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)-certificaat. Daarnaast organiseren 
we workshops, kennissessies en masterclasses en geven we persoonlijk 
feedback aan docenten door bijvoorbeeld lesobservaties. Als laatste zijn we 
betrokken bij het beleid rondom docentprofessionalisering en de ontwikkeling 
van docenten, zoals het te ontwikkelen carrièrebeleid, kerndocenten bij de 
bachelor geneeskunde of het uitreiken van onderwijsprijzen. Op al deze 
domeinen van didactische ontwikkeling werken we ook nauw samen met de 
andere TLC’s van de UvA. 

TLC - Faculty Development

Lydia van der Meij, Adviseur Onderwijs voor  
Docentprofessionalisering en Faculty Development
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http://www.criticalmass.nl/project/met-andere-ogen
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Agenda 
Docentprofessionalisering 2023

Bij de Faculteit der Geneeskunde zijn er diverse mogelijkheden om je als docent in het 
onderwijs te verdiepen. Onderstaand vind je de agenda van het facultaire aanbod.  
Kijk regelmatig op de site voor actueel aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.  
Wil je één of meer activiteiten specifiek met je collega’s volgen? Heb je vragen of  
suggesties over de activiteiten? Of wil jij jouw onderwijsexpertise delen?  
Stuur een mail naar: tlc@amsterdamumc.nl.

Wil jij praktische handvatten voor jouw werk binnen het onderwijs? Volg een kennissessie! 
De docent vertelt vanuit zijn of haar ervaring met het onderwerp. Stel al je vragen en 
vergroot je kennis. Een kennissessie duurt één uur en wordt altijd online gegeven zodat het 
laagdrempelig is om aan te sluiten.

Wat houdt programmatisch toetsen in? 20 februari 12.00 - 13.00

Hoe gebruik ik e-learnings? 28 maart 12.00 - 13.00

Hoe maak ik kennisclips? 24 mei 13.00 - 14.00

Hoe pas ik zelfregulerend leren toe in mijn les? 22 juni 12.00 - 13.00

TLC Kennissessie

Een workshop biedt je meer onderwijskundige achtergrond die je van pas komt in 
je rol als docent. Je gaat actief aan de gang met eigen onderwijsmateriaal tijdens de 
workshop. Zo heb je de kans om de kennis toe te passen en hierop feedback te krijgen. 
Onderwijskundigen geven samen met docenten de workshop. Om het effect zo groot 
mogelijk te laten zijn, vragen wij enige voorbereiding van jou. Een workshop duurt 
meestal twee uur. Deze wordt altijd op locatie AMC gegeven in een onderwijslokaal 
om te komen tot optimale interactie tussen deelnemers. 

Welke activerende werkvorm past bij mijn onderwijs? 17 januari 09.30 - 11.30

Hoe maak ik uitdagende voorbereidende opdrachten? 19 januari 14.30 - 16.30

Hoe maak ik goede toetsvragen? 8 februari 14.30 - 16.30

Hoe maak ik uitdagende voorbereidende opdrachten? 6 maart 10.00 - 12.00

Diversiteit, hoe maak je inclusief onderwijs? 22 maart 14.30 - 16.30

Welke activerende werkvorm past bij mijn onderwijs? 17 april 14.30 - 16.30

Hoe maak ik goede toetsvragen? 16 mei 10.00 - 12.00

Hoe begeleid en ontwerp ik een Team Based Learning sessie? 6 juni 09.30 - 11.30

Hoe geef ik activerend blended onderwijs? 14 juni 15.00 - 17.00

Workshop

“Goede  
manier om in 

korte tijd online 
meer kennis op 

te doen!” 

“Inspirerend 
en motiverend 
om samen op 
locatie deze 
workshop te 

volgen”

mailto:tlc%40amsterdamumc.nl?subject=TLC%20activiteiten
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Bij de Faculteit der Geneeskunde zijn er diverse mogelijkheden  
om je als docent in het (online) onderwijs te verdiepen: 
• Cursusaanbod van Teaching & Learning Centre van de Faculteit der 

Geneeskunde UvA
• Cursusaanbod voor alle UvA docenten, georganiseerd door TLC-UvA
• Cursus Didactical Skills voor promovendi, gegeven door TLC-FdG 

via Doctoral School. 

Bij de Themaclub medisch onderwijs bespreken we met elkaar actuele en relevante onderwerpen aan de 
hand van een wetenschappelijk artikel, om te bekijken hoe je je onderwijs kunt verbeteren. Gun jezelf deze 
verdieping! De Themaclub medische onderwijs is er elke twee maanden online en duurt drie kwartier. 

24 januari, 14 maart, 9 mei, 4 juli, 29 augustus, 24 oktober en 19 december  12.00 - 12.45

TLC Themaclub

Wil jij je verdiepen in onderwijs en daarin een kwalificatie halen?  
Dan zijn de volgende drie leertrajecten interessant voor jou:
• Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), voor docenten FdG UvA,  

start vijf keer per jaar en bestaat uit zes bijeenkomsten.
• Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), voor coördinatoren aan de Faculteit der Geneeskunde – UvA,  

start twee keer per jaar bij UvA.
• Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL), voor docenten met curriculum overstijgende rol  

aan de Faculteit der Geneeskunde UvA, start een keer per twee jaar bij UvA.

Dit zijn longitudinale trajecten die leiden tot een erkend certificaat. 
Wil je meer informatie, neem contact op met TLC via tlc@amsterdamumc.nl, we vertellen je graag meer!

Leertrajecten

Op de TLC-Community pagina zijn diverse mogelijkheden om asynchroon te leren. 
Er zijn twee e-learnings ontwikkeld; over toetsing en over Team Based Learning 
(TBL). Daarnaast vind je er een aantal EHBO’s (Eerste Hulp bij Onderwijs). Dit 
zijn factsheets waarin op maximaal twee A4tjes tips worden gegeven over het 
ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs. Zo zijn er EHBO’s over het maken van een 
kennisclip, diversiteit in casuïstiek en het gebruik van activerende werkvormen. 

Plaats- en tijdsonafhankelijk leren “Zo  
praktisch en 

overzichtelijk, 
die EHBO’s”

https://tlc.uva.nl/article-category/docentprofessionalisering/?faculty=26
https://amsterdamumc.org/en/education/phd-student.htm
mailto:tlc%40amsterdamumc.nl?subject=Leertrajecten


Jacqueline: “Hoe kunnen we zoveel mogelijk klein-
schalig onderwijs en innovatieve werkvormen inzetten 
bij het nieuwe curriculum. Die vraag zijn mijn collega 
Ellen van Veen en ik gaan onderzoeken samen met 
Ellen Bosnak. Zij heeft veel praktijkkennis, weet waar 
studenten tegenaan lopen en is onderwijskundig 
goed onderlegd. Het is fijn samenwerken, ze neemt 
verantwoordelijkheid voor het proces en de uitkomst, 
en tegelijk geeft ze de ‘ontwerpers’ de vrijheid. De wens 
rees om thema’s als destigmatisering van psychiatrische 
patiënten mee te nemen door de onderwerpen díchtbij 
de student te brengen. Ik sprak onder meer met 
coassistenten van het oude masterprogramma; wat 
misten zij? Dit leidde tot een mooie voorbereidende 
onderwijsweek. Een van de innovaties is de integratie 
van een VR-experience psychose in het onderwijs. Zo 
brengen we het ervaren van een heftig psychiatrisch 
beeld veilig dichtbij de studenten. En samen met collega 
Franka Luk verwerkten we daarnaast al het onderwijs in 
een digitaal stripverhaal dat gaat over een coassistent.”  

Ellen: “We hebben het in de aanloop gehad over 
verschillende vormen met rollenspellen, simulatie-
onderwijs of het gezamenlijk doen van een soort 
“game”, maar de virtuele ervaring van een psychose 
waar we uiteindelijk op zijn uitgekomen, heeft al deze 
ideeën ruim overtroffen. Voor het ontwikkelen van 

‘Mooier en leuker onderwijs’

duurzaam onderwijs moet je niet alleen inhoudelijke en 
vakspecifieke kennis meebrengen, maar ook didactische 
principes omarmen en creativiteit gebruiken om zo goed 
mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoeften en 
belevingswereld van de studenten. Hierin samenwerken 
met Medical Educators die onderwijskundige visie, 
enthousiasme en creativiteit meebrengen en ook nog 
eens hard met je meewerken, levert zoveel energie en 
werkplezier op. Met als prachtig resultaat mooier en 
leuker onderwijs!” 

Ellen Bosnak, Psychiater, Principal Educator Studentbetrokkenheid en Onderwijs-
coördinator BaMa Psychiatrie werkte samen met Medical Educator Jacqueline Houting 
aan inspirerend, impactvol en leerzaam onderwijs in het nieuwe master programma 
waarin het patiëntperspectief goed uit de verf komt. 

Sinds 2019 werkt het team Medical Educators voor de opleidingen Geneeskunde. Wij zijn docent en 
ontwikkelaar voor kleinschalig en blended onderwijs. Door een achtergrond als arts of biomedisch 
wetenschapper, grondige onderwijskundige scholing en dedicated tijd dragen wij in snel tempo bij aan 
ontwikkeling van innovatief, activerend en betekenisvol onderwijs. We werken nauw samen met de 
opleidingsteams, coördinatoren, docenten, studenten en onderwijskundigen. Door deze spelers te verbinden 
bevorderen wij onderwijsinnovatie en kennisdeling. Daarnaast geven wij zelf veel onderwijs en weten 
we wat studenten bezighoudt. De artsen uit ons team brengen bovendien 
praktijkervaring in tijdens het onderwijs. Ons team bestaat uit ongeveer 
dertig enthousiaste mensen. Enkele mooie resultaten; het verbeteren van 
de alignment en het omzetten van grootschalige onderwijsmomenten naar 
kleinschalig onderwijs in de bachelor, het ontwikkelen van onderwijs voor 
de nieuwe master Epicurus met vernieuwende werkvormen zoals OpenMRS 
en VR-toepassingen, het gebruik van voorbereidende e-learnings in het 
Vaardighedenonderwijs en het invoeren van gecertificeerd BLS-onderwijs. 

TLC - Medical Educators

Kirsten Douma, Teammanager Medical Educators

Ellen Bosnak en Jacqueline Houting

12 | TEACHING & LEARNING CENTRE FdG



Vernieuwenderwijs - Inspiratie en Innovatie voor het onderwijs
Vernieuwenderwijs.nl is een website van, voor en door docenten die een interesse hebben in onderwijsinnova-
tie. Hier vind je artikelen, video’s en tips over onderwijsontwikkelingen, denken over onderwijs, onderwijson-
derzoek, professionalisering, apps en tools en lesideeën. Ook dit is gericht op alle typen onderwijs. Een van de 
onderdelen van de website is Pocket Didactiek. Met veel tips voor het gebruik van werkvormen in het onderwijs, 
tools die je kan gebruiken, maar ook de link met relevante onderzoeken naar het gebruik van de werkvormen.

Onderwijstips door en voor docenten
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Onder de motto’s ‘Samen komen we verder’ en ‘Delen is vermenigvuldigen’ 
vind je hier onderwijstips van drie Wetenschappelijk docenten Medische 
Informatiekunde. Doe er je voordeel mee!

“‘Zonder kaders geen ruimte’ is een 
zin die mij altijd houvast geeft als 
het gaat om studentbegeleiding. 
Zowel studenten als docenten 
hebben grenzen (‘kaders’) nodig 

om een veilige ruimte te creëren waarin we 
allemaal kunnen leren. Het is dus niet erg 
om af en toe “streng” te zijn. Het helpt juist 
om een afgebakende omgeving te creëren 
waar het voor iedereen duidelijk is waar die 
aan toe is. Zo creëer je een ‘ruimte’ waar je 
ieders gevoel van autonomie, competentie en 
verbondenheid kan faciliteren.”

Liesbeth van den Berg

“Mijn tip is theorie en praktijk 
in een college te mixen, door na 
het uitleggen van de lesstof de 
studenten een quizje en een kleine 
opdracht te laten maken. Het 
maken en nabespreken van de quiz laat zien 
welke onderdelen lastig zijn. Door studenten 
in groepjes de opdracht te laten maken, 
inleveren, presenteren en het klassikaal 
nabespreken kunnen ze de theorie meteen 
toepassen, elkaar helpen en zien hoe andere 
uitwerkingen eruitzien. Dit zorgt voor actieve 
deelname en beter begrip van de stof.”

Kimmy Raven

“Bij individuele begeleiding vind ik het heel 
belangrijk om een veilige omgeving te creëren 
waarin een student zijn eerlijke mening kan 
geven. Wanneer het voor de student duidelijk 
is dat dit geen invloed heeft op de beoorde-
ling, kan het bijvoorbeeld heel waardevol 
zijn om te vragen naar de motivatie van een 

student. Deze kan anders zijn dan je verwacht en dit 
kan gedrag van een student verklaren. Wanneer je de 
motivatie kent kun je een student waarschijnlijk beter 
helpen en begeleiden.”

Minke Holleboom

Heb je zelf een goede tip? Mail het naar TLC! 

Tjipcast - Tjipcast
In deze podcast gaat Tjip de Jong, docent en 
onderzoeker, in gesprek met interessante gasten om 
een vraag te verkennen. De vragen komen voort uit alle 
verschillende onderwijstypen waaronder het hoger 
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: 
• Hoe kun je studenten verleiden tot leren? 
• Wat hebben succesvolle innovaties in het hoger 

onderwijs met elkaar gemeen?
• Hoe maak je werk van formatief handelen?

Barend Last & Stefan Jongen:  
Blended learning en onderwijsontwerp. 
Van theorie naar praktijk. 
Dit boek beschrijft zowel de onderwijskundige theorie 
als de praktische handvatten over blended learning. 
De nadruk ligt hierbij op het interactief aanbieden van 
je onderwijs zodat het leerproces van de studenten 
centraal staat. ICT is daarbij geen doel, maar een 
middel om je doelstellingen te behalen. Het boek 
biedt handvatten bij het formuleren van leerdoelen, 
als inspiratie voor het gebruik van activerende 
werkvormen en de aansluiting met de toetsing van 
het onderwijs. In december 2022 verscheen het 
volgende deel: Blended leren in de praktijk. Hierin 
staan antwoorden op vragen als: Hoe richt je een rijke 
leeromgeving in? Wat zijn strategieën om studenten 
te motiveren – ook op afstand? Hoe zorg je ervoor dat 
studenten ook echt aan de slag gaan? En hoe zet je 
toetsing in als leerstrategie? 

http://Vernieuwenderwijs.nl


“Onderzoek naar 
onderwijs is belangrijk 
omdat het je rijke 
informatie kan geven 
over je curriculum”, legt 
Gerard uit en vervolgt: 
“Als je informatie 
wilt krijgen over hoe 
je je curriculum wilt 
verbeteren dan zul je 
je aannames moeten 
onderzoeken en kijken 
wat het oplevert om 

daarmee je curriculum verder te kunnen ontwikkelen. 
Onderwijsonderzoek heeft meerwaarde wanneer je het 
koppelt aan de onderwijspraktijk.” 

Drie stromen 
“Momenteel lopen er drie onderzoekstromen. De 
eerste is gericht op Team Based Learning. Daarvoor 
voeren we onder andere een literatuuronderzoek uit 
en doen we empirisch onderzoek naar peer evaluatie 
bij TBL. De tweede onderzoekstroom richt zich op het 
studiesucces van geneeskundestudenten met een niet-
westerse migratie achtergrond. Deze studenten lopen 
vaker studievertraging op en vallen vaker uit, zo laat de 
literatuur zien. Hoe deze studenten bij onze faculteit 
presteren is onbekend. We doen daarom een onderzoek 
waarin studiesucces van geneeskundestudenten met 

‘Onderzoek is de basis voor de verdere 
ontwikkeling van je curriculum’

een migratieachtergrond en zonder migratieachtergrond 
wordt vergeleken. Dr. Jeanine Suurmond leidt dit 
onderzoeksproject. 
 
De derde stroom is het onderzoek naar Flipped 
Classroom. In het verlengde van de evaluatie van 
Epicurus die in 2021 werd afgerond, doen we onderzoek 
naar flipped classroom in online werkcolleges. Dit 
is vooral gericht op het handelen van docenten in 
online werkcolleges en hoe studenten dit ervaren. 
Daartoe worden online werkcolleges geanalyseerd 
via observatie-instrumenten waarbij we onder andere 
kijken naar het activerende karakter van werkcolleges. 
En er zijn interviews afgenomen bij studenten en 
docenten.” 

Selectie voor en achter de poort 
Gerard benoemt graag nog een vierde onderwerp dat 
hem aan het hart gaat; het selecteren voor en achter de 
poort; het Bindend Studieadvies. “In het vaktijdschrift 
Onderzoek van Onderwijs is in oktober 2022 een artikel 
gepubliceerd waarin ik samen met mijn medeauteur 
Rob Kickert een kritische reflectie schreef op de VSNU-
verkenning naar voor- en tegenargumenten van een 
BSA.” 

Voor geïnteresseerden:  
www.tijdschriftovo.nl/art/50-7173_Het-BSA-staat-of-
valt-met-de-kwaliteit-van-de-opleiding

Senior onderzoeker en beleidsadviseur Gerard Spaai doet onderzoek naar onderwijs. Hij 
belicht kort een aantal lopende onderzoeken binnen onze faculteit waar hij bij betrokken is. 

De faculteit geneeskunde is onderdeel van het academische ziekenhuis. Het woord ‘academisch’ hint al op 
de onderzoekende omgeving waarin we ons bevinden. Dit geldt ook voor het onderwijs waarbij we zowel qua 
inhoud als didactiek willen leunen op de laatste wetenschappelijk inzichten.  
Bij het TLC is het Educational Research & Innovation (ERI) team in oprichting. Hierin gaan wij ons bezighouden 
met didactisch gerelateerd onderzoek. We richten ons op het inventariseren van de stand van zaken in het 
onderwijskundig en hoger onderwijs domein, het evidence informed innoveren van facultair onderwijs, 
evalueren van de impact van gedane onderwijsinterventies en het dissemineren 
van resultaten binnen de faculteit, de UvA en daarbuiten.  
Onze speerpunten voor exploratie (en fondsenwerving) binnen het ERI team 
zijn onder andere learning analytics, blended/actief leren en werkplekleren. 
Samen met het Faculty Development team  stimuleert het ERI team de aanvraag 
van verschillende innovatiefondsen zoals Comenius, Amsterdam UMC 
innovatieaanvragen en UvA Grassroots. Mocht je vragen hebben over of hulp 
nodig bij onderwijskundig onderzoek, schroom niet om contact te zoeken. 

TLC - Educational Research & Innovation

Tom Broens, Hoofd TLC
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Docentprofessionalisering 2022:
een terugblik in cijfers
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Workshops Basis Kwalificatie 
Onderwijs

Senior Kwalificatie 
Onderwijs

Leergang 
Onderwijskundig 

Leiderschap

Grassrootbeurs
UvA

Duurzaamheidsbeurs
UvA

Kennissessies

TLC Themaclubs

Didactical Skills
voor promovendi

Lesobservatie
bij 65 docenten

Workshops
TLC Centraal UvA

Masterclasses

Leergang Activerend 
Onderwijs

Didactische vaardigheden
voor student-docenten

TLC  
Netwerkborrel

TLC  
Onderwijsdag FdG

ACTIVITEITEN

Totaal 58 activiteiten met 918 deelnames

CERTIFICATEN

BEURZEN

51

4

4

8

3

11

8 7

6

3

6

4

1 1 1

10
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“Samen met een docent ontwikkelen we modules 
naar zijn of haar wens. We starten meestal met een 
intakegesprek. Om te checken of een e-learning de 
beste optie is of dat een andere tool beter aansluit bij 
het doel van de les. Een e-learning module is bedoeld 
voor zelfstudie, maar er zijn ook andere middelen die 
zelfstudie faciliteren. Daarnaast zijn er nog tools voor 
andere doeleinden. Het is dan ook van belang goed na te 
denken welk doel je wilt bereiken om daar vervolgens het 
juiste middel bij te zoeken. Die middelen zijn helaas niet 
altijd bekend bij docenten, waarbij we zien dat er soms 
snel wordt teruggegrepen op de wel bekende middelen 
ook al zijn die misschien niet optimaal. Ga dus vooral het 
gesprek aan als je met een idee rondloopt, al is het maar 
om je te laten informeren wat er allemaal mogelijk is. 
In het geval van e-learning modules levert de docent de 
inhoud. Wij kijken hoe we dat in een vorm kunnen gieten 
die didactisch verantwoord is, door o.a. te kijken naar de 
opbouw, vormgeving en de hoeveelheid interactie in de 
e-learning module.”

Kwaliteit  
“Inmiddels hebben we ongeveer vierhonderd modules 
in beheer. En die moeten ook regelmatig gereviseerd 
worden. Dat revisiewerk is de laatste jaren behoorlijk 
toegenomen, waardoor we het maken van nieuwe 
modules soms moeten uitstellen. Sowieso is er 
altijd een spanningsveld tussen beschikbare tijd, 
de hoeveelheid aanvragen en de kwaliteit van de 
e-learning modules. Het is niet altijd even makkelijk 
om daar een goede balans in te vinden. Daar ligt dan 
ook echt een uitdaging voor ICTO. Net als in de groei 
van docenten die zelf e-learnings maken. We willen 
graag de kwaliteit handhaven en het beheer kunnen 
garanderen. Een wildgroei is daarom niet wenselijk. 
Die vierhonderd modules hebben we overigens niet 
allemaal zelf gebouwd. Medical Educators van het 
Teaching & Learning Centre bouwen bijvoorbeeld ook. 
Eind vorig jaar vond er een workshop plaats waarin 
we hen verder wegwijs hebben gemaakt in Articulate. 
Naast de onderwijskundige aspecten is het ook een zeer 
praktische cursus, waarbij men leert hoe men zelf een 
e-learning kan bouwen in Articulate Storyline 360.” 

‘Schakel ICTO bijtijds in’ 

Oproep 
“Heb je als docent een idee voor je onderwijs en weet 
je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Klop dan 
bijtijds bij ICTO aan. Wij vinden het leuk om mee te 
denken en kennen de voor- en nadelen van alle tools 
die we beheren. Dat scheelt je als docent een hoop 
‘uitzoekwerk’. Bovendien is het leuker om samen te 
bouwen aan onderwijs; wij als ICT expert, de docent als 
inhoudsexpert en indien nodig TLC als onderwijsexpert. 
Je kunt de tools overigens ook vinden onder de toolkiezer 
op de TLC website. ICTO werkt samen met TLC aan 
de inhoud hiervan. Je kunt ons bereiken via  icto@
amsterdamumc.nl. Of loop gewoon even binnen!”

Tim Sijstermans is e-learning specialist bij ICTO. Hij bouwt en beheert 
e-learning modules voor de opleidingen en de kliniek. Dat doet hij onder 
andere met de tool Articulate Storyline 360. Maak kennis met deze ICT’er, 
die oproept: ”Schakel ICTO zo vroeg mogelijk in bij de ontwikkeling van 
e-learning modules of ander onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt 
van ICT”. 
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Toolkiezer
TLC hielp mee bij het ontwikkelen van de Toolkiezer. Je vindt deze onder 
FdG op de TLC website. Hoe kwam deze tot stand en wat kun je ermee?   

TCL  heeft zich samen met de andere facultaire TLC’s onder leiding van TLC Centraal  bezig gehouden met 
het ontwikkelen van een toolkiezer voor docenten. Onderwijstools worden niet altijd op de juiste manier 
ingezet en lang niet altijd zijn docenten bekend met de mogelijkheden van onze onderwijstools. Samen met 
de andere faculteiten van de UvA èn samen met team ICTO, ontstond dan ook de wens om docenten hierin 
meer ondersteuning te bieden.

De toolkiezer is een online keuzemodel dat docenten zal helpen bij het juist inzetten van tools in het 
onderwijs. Om dit te kunnen doen, vormt de zogenaamde onderwijssituatie het uitgangspunt van de kiezer. 
Docenten maken allereerst een keuze uit 1 van de 7 onderwijssituaties die voor hen van toepassing is. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik wil fysiek onderwijs interactief maken’, of ‘Ik wil (peer)feedback geven’. Na het selecteren 
van een onderwijssituatie verschijnen er verschillende tools die voor deze situatie geschikt zijn. Elke 
tool is voorzien van een beknopte omschrijving, zodat jij als docent goed weet wat je met de tool kan, 
waar de tool minder geschikt voor is en hoe de tool in het algemeen het beste tot zijn recht komt. Door de 
toolbeschrijvingen zowel vanuit didactisch als technisch perspectief in te steken, vindt hopelijk iedereen 
antwoord op zijn of haar vraag.

Wil je een kijkje nemen?  
Ga naar tlc.uva.nl > FDG > Toolkiezer. Heb je feedback of andere opmerkingen, laat het vooral weten!  
De toolkiezer zal continu in ontwikkeling zijn, dus alle input is welkom. 

https://tlc.uva.nl/toolkiezer/?faculty=9
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Mattijs werkt als kinderrevalidatiearts met jonge 
kinderen met complexe medische aandoeningen.  
Hij doet onderzoek naar hoe je ouders het best kunt 
ondersteunen in de context van de gespecialiseerde zorg 
van hun kind. “Ouders zijn een bron van kennis. Die 
kennis zouden wij als  artsen en verpleegkundigen goed 
kunnen inzetten om iedere schakel in het zorgsysteem te 
empoweren.”

Verfrissend 
“Mensen leven langer en zullen dus ook langer leven met 
allerlei gevolgen van de medische aandoening. Het wordt 
voor mensen steeds belangrijker om hiermee te leven 
en participeren in de maatschappij. En daar komt de 
revalidatiearts om de hoek kijken. In het onderwijs leren 

‘Ik daag studenten graag uit’

studenten vooral over medische stoornissen en acute 
aandoeningen. Ze hebben vaak geen idee wat het leven 
met een beperking voor patiënten kan betekenen. Als 
ze eenmaal hun opgedane kennis in de praktijk kunnen 
vertalen en de mens gaan zien achter de patiënt, ervaren 
ze dat als heel verfrissend. Ik vind het geweldig om 
daarin vanuit mijn vakgebied handvatten aan te reiken.”
 
Activeren 
“Als mentor wil ik studenten vooral uitdagen. In deze 
tijd moet je als student veel reflecteren op jezelf. Ik zie 
studenten soms wenselijke antwoorden geven, maar dat 
kan betekenen dat ze niet echt groeien. En dan ga ik dat 
bevragen. Hoewel ik dit altijd vanuit oprechte interesse 
doe, voelt dat soms ongemakkelijk voor een student. Als 
het inzicht er komt dat je jezelf meeneemt in de dokter 
die je wilt worden, dan heb ik iets geactiveerd. Daar krijg 
ik energie van.” 

Glitters 
“De balans vinden tussen kliniek, onderzoek en 
onderwijs is vaak een uitdaging. Bij de kliniek krijg je 
iets terug van je patiënten en bij onderzoek heb je een 
publicatie. Bij onderwijs ervaar je dat niet direct. Ik moet 
daarbij denken aan een uitleg van Anne de la Croix van 
VUMC; bij onderwijs is het alsof je met glitters strooit 
waarbij je later steeds weer ergens een glittertje vindt. Zij is 
overigens bezig met een project om ouders als docent les 
te laten geven voor studenten; geweldig om op die manier 
de ervaringskennis te delen!“  

Persoonlijk 
“Ik vind het waardevol om met studenten te interacteren. 
Natuurlijk kun je daarvoor een tool gebruiken, maar ik 
breng alleen mezelf mee. Ik ga gewoon het gesprek aan; 
oprecht, met enthousiasme, want dat werkt aanstekelijk. 
Daarnaast ben ik vrij informeel vanuit professionaliteit. 
Ik vertel ook geregeld iets wat mij persoonlijk aangaat; 
wat ging er niet goed, wat had ik anders kunnen doen. 
Als er bijvoorbeeld iets heftigs is gebeurd in de kliniek, 
dan vertel ik studenten wat dat doet met mij, want daar 
raak je de dokter aan die zij gaan worden. Ik wil dat het 
hen duidelijk is dat je nooit een perfecte dokter kan zijn. 
Studenten leggen de lat vaak zo hoog en dat leidt tot 
burn-out of uitval. Ik wil hen daarom vooral helpen bij 
het worden van de dokter die ze eigenlijk al zijn.”

Kinderrevalidatiearts, docent en mentor Mattijs Alsem wil zijn studenten 
helpen bij het worden van de dokter die ze eigenlijk al zijn. “Ik daag een 
student graag uit om na te denken over wie hij of zij is en hoe zich dat 
verhoudt tot de dokter die hij of zij wil worden.” Aan het woord een arts 
met een betrokken onderwijshart. 
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Jaarlijkse
TLC Onderwijsdag FdG UvA

12.00 - 18.00 uur

Onderwijs van de toekomst
‘Leren over grenzen heen’

De TLC Onderwijsdag is dè gelegenheid om kennis, ideeën en ervaringen 
uit te wisselen. Op deze dag delen docenten, Principal (Nurse) Educators, 
onderwijsonderzoekers en andere onderwijsprofessionals hun expertise; 
volg een workshop, woon een community café bij of ga naar een 
inspiratiesessie!

Zet 13 april in je agenda!  Informatie over het programma en aanmelding 
volgt later via de website van het TLC.

Voor info en vragen: tlconderwijsdag@amsterdamumc.nl

13
APRIL
2023

Ontwikkelen

Coördineren

Inspireren

Opleiden

Doceren

Innoveren

Leren

Samen- 
werken

mailto:tlconderwijsdag%40amsterdamumc.nl?subject=TLC%20Onderwijsdag%202023
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