
 
 

Betreft: Call bewustzijnsproject 2017-2018  
 
OOR AMC  
1-7-2017  
 
 
Geachte opleiders,  
 
De Onderwijs-en opleidingsregio AMC participeert in het landelijke bewustzijnsproject 
(www.bewustzijnsproject.nl). Dit projectteam bestaat uit opleiders en AIOS uit verschillende 
disciplines. Het Bewustzijnsproject beoogt ‘doelmatigheid’ als thema zichtbaar te maken binnen de 
geneeskundige vervolgopleidingen. Doelmatigheid is bedoeld in brede zin van het woord, het gaat 
niet (alleen) over kosten maar ook over bewuste keuzes maken tav wel of niet behandelen, etc. 
Vanaf medio 2018 zal de RGS bij visitaties vragen hoe doelmatigheid een plaats heeft gekregen 
binnen de regionale en lokale opleidingsplannen en hoe dit in de praktijk daadwerkelijk wordt vorm 
gegeven. Als projectteam geven wij binnen OOR AMC uitvoer aan dit project door het inventariseren 
van good practices, ontwikkelen van initiatieven en uitwerken van handvatten. Daarover 
communiceren wij zoveel als mogelijk is om belanghebbenden te informeren en te enthousiasmeren.  
 
Aios en opleiders die met een doelmatigheidsproject of implementatie van doelmatigheid in de 
opleiding aan de slag willen, kunnen dan ook bij het projectteam OOR AMC aankloppen voor 
(praktische en/of onderwijskundige) ondersteuning.  
 
Tevens kunt u als opleider (of staf-, vakgroeplid) samen met een AIOS een aanvraag indienen voor 
subsidie. Er is per project maximaal € 7000,- beschikbaar binnen de OOR AMC. Het format van een 
aanvraag, de beoordelingscriteria en het tijdspad zijn bijgevoegd (zie bijlage).  Alle voorstellen 
worden beoordeeld door een commissie van vier leden uit het projectteam OOR AMC. Deze 
commissie bepaalt de prioriteitsvolgorde voor de toekenning van de gelden van de ingediende 
voorstellen. Wij nodigen u uit uw voorstel uiterlijk 1 oktober 2017 digitaal in te leveren bij Karin 
Verstift (c.e.verstift-snoek@amc.uva.nl). U ontvangt uiterlijk 30 oktober 2017 bericht over een 
eventuele toekenning van uw aanvraag.  
 
 
Erop vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Prof. dr. Suzanne E. Geerlings 
 

Voorzitter projectgroep bewustzijnsproject OOR  
  



 
BIJLAGE 1 

Format voor het indienen van een project als onderdeel van het Bewustzijnsproject 

N.B.  Maximale omvang aanvraag: 1000 woorden in totaal, exclusief begroting. 

 

Titel  

Geef een korte titel die zoveel mogelijk de lading van het project dekt. Voeg eventueel een langere subtitel 

toe. 

 

Contactgegevens 

• afdeling, huispostnummer 

• contactpersoon (naam, email en telefoon) 

• rekeningnummer en kostenplaats 

 

Aanvraag voor: 

2017-2018 € 

 

Randvoorwaarden 

• U kunt een aanvraag indienen voor maximaal €7000,-  

• Dien deze aanvraag vóór 1 oktober 2017 in, per mail naar c.e.verstift-snoek@amc.uva.nl 

• U ontvangt een bevestiging van uw indiening. 

• Uiterlijk 30 oktober 2017 wordt u geïnformeerd over de toekenning.  

 

Samenvatting 

Geef een korte samenvatting van het innovatieproject (200 woorden). 

 

Doelstelling  

Schets hier de doelstelling van uw project. Hoe draagt het project bij aan het thema doelmatigheid binnen 

de opleiding van de aios? Het project wordt bij voorkeur in samenwerking met patiënten uitgevoerd (het 

patiëntperspectief achten wij van groot belang en hun input op kwaliteit en doelmatigheid van zorg moet 

dan ook zichtbaar zijn (maximaal 150 woorden).   

 

Stand van zaken 

Geef een weergave van de relevante feiten uit praktijk en/of literatuur over dit probleem. Wat is er al 

bekend? Geef ook aan waar nog weinig over bekend is (max. 200 woorden).  

 

Projectresultaat 

Bij dit criterium moet helder worden gemaakt wat het project concreet zal opleveren, zowel tijdens als na 

afloop van het project. Schets de relevantie van dit resultaat voor de afdeling zelf alsmede andere 

belanghebbenden binnen de OOR AMC en daarbuiten (max. 200 woorden).  

 

Werkplan 

Geef een overzichtelijke planning van het project in de tijd. Geef schematisch de activiteiten weer die 

verricht gaan worden, hoeveel tijd dit zal kosten en door wie ze worden uitgevoerd (functie, 

beschikbaarheid en zo mogelijk naam). Definieer tussentijdse mijlpalen in het project en let op een 

koppeling tussen de activiteiten en de doelstellingen. De afronding/einddatum van het project is 31 juli 



 
2018. Dit in verband met afronding van het landelijk Bewustzijnsproject eind 2018 (maximaal 200 

woorden).  

 

Kennis verspreiding 

Hier geeft u aan hoe u de uitkomsten van de innovatie gaat delen met het (landelijke en regionale) 

bewustzijnsproject (max 100 woorden). 

 

Projectbegroting 

In de projectbegroting maakt u aannemelijk dat de beoogde doelen met de beschikbare expertise, 

menskracht en faciliteiten in de geplande tijd gerealiseerd kunnen worden. Geef hierbij ook helder aan wat 

de financiële of andere bijdragen zijn die door de afdeling zelf (bijv. uren ondersteuning en/of uitvoering) 

wordt geleverd en voor welke onderdelen of welk deel van de begroting de aanvraag wordt ingediend 

(max. 100 woorden). 

 

 


