Overzicht van sites waar je opleidingsinformatie vindt
NB: Noteer je inlognamen en wachtwoorden!

Wat waar

Toelichting

De onderwijsbank
hagrotterdam.nl/

Op de onderwijsbank staat onderwijsmateriaal voor aios, opleiders en
docenten. Daarnaast biedt de onderwijsbank toegang tot het inschrijfsysteem,
het handboek, het videoplatform, het e-portfolio, de groepsindelingen, het
rooster, leerwerkplannen en andere omgevingen. Je logt in met je e-mailadres
en het toegezonden wachtwoord. Vergeten wachtwoorden kun je via de site
opvragen. Als dit niet werkt, bel 010-70 30004 of mail
wachtwoordhuisarts@erasmusmc.nl

Overzicht van het curriculum
erasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/on
derwijs/huisartsopleiding/ onder ‘inhoud
opleiding’>’opleidingsplan’

Het opleidingsplan bevat als bijlage een overzicht van welke
onderwijsprogramma's in welk kwartaal aan de orde komen, waarbij staat
vermeld of dit via zelfstudie, de praktijk of via zelfstudie onderwezen wordt. In
dit overzicht zijn de NHG-standaarden opgenomen.

Rooster
https://emc-hag.bitbybit-is.nl/Roosters/

Tip: sla de link als favoriet op op je smartphone

Handboek Huisartsopleiding
hagrotterdam.nl/

In het handboek vind je alles op het gebied van regelgeving en procedures
binnen de huisartsopleiding in Rotterdam. Je vindt antwoorden op 'wat', 'hoe' en
wanneer' vragen, zoals werken in deeltijd, toetsing en beoordeling,
zwangerschap tijdens de opleiding en wat te doen als het niet goed loopt
tussen jou en je opleider. Je kunt specifiek binnen het handboekgedeelte van
de onderwijsbank zoeken.

Plattegrond van het onderwijscentrum
erasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/or
ganisatie/bereikbaarheid/

Op onze website onder organisatie> bereikbaarheid staan plattegronden van en
routebeschrijvingen naar de onderwijszalen.

E-portfolio
Tijdschema’s en formulieren

Iedere aios heeft een digitaal portfolio. De inloggegevens ontvang je per e-mail.
Er is een supportsite.

Medische Bibliotheek
erasmusmc.nl > Mijn Erasmus MC >
Medewerkersportal > Medische
Bibliotheek

Via de digitale Medische Bibliotheek krijg je volledige toegang tot tijdschriften
en publicaties. Hiervoor gebruik je je PC-netwerkaccount. Ga naar
erasmusmc.nl, klap in de balk bovenin Mijn Erasmus MC open, kies
Medewerkersportal, vervolgens voor Medische Bibliotheek en tenslotte voor
Erasmus MC. Log in met je microsectienummer en je wachtwoord.
Voor een vergeten of het wijzigen van je PC-netwerkwachtwoord moet je in
persoon langsgaan bij de ICT-servicedesk (balie onderwijscentrum Fe-209) met
een geldig identiteitsbewijs en je microsectienummer.

E-mail
mail.erasmusmc.nl/
meer info:
wachtwoordhuisarts@erasmusmc.nl

Onderdeel van je PC-netwerkaccount is een Erasmus MC-mailadres. Je kunt
dit gebruiken, maar het hoeft niet. Vanuit het opleidingsinstituut krijg je mail op
het e-mailadres dat je ons doorgeeft. Als je Erasmus MC e-mail wil gebruiken
moet je bij de servicedesk (balie onderwijscentrum Fe-209) het formulier
‘aanvragen externe toegang via SMS’ invullen en Citrix Receiver downloaden.

Website huisartsopleiding
erasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/
onderwijs/huisartsopleiding/

Op onze website beschrijven we inhoud en visie van de opleiding, staat er
nieuws en je vindt er naslag zoals informatiebulletins.
De huisartsopleiding is onderdeel van afdeling huisartsgeneeskunde.

Wat waar

Toelichting
We geven 2x per jaar ons afdelingsblad Augustijn uit.

Programma’s voor Individuele
Nascholing (PINs)
HAweb.nl

Word lid van het NHG, log in op HAweb met je NHG-account, kies voor ‘NHG elearning’ en kies vervolgens uit het cursusoverzicht de PIN die je wilt maken.
Niet-leden van het NHG kunnen de PIN’s benaderen via portal.nhg.org. Hier
kun je ook terecht bij inlogproblemen of een nieuw wachtwoord. Duur modulen
+- 2 uur.

BMJ-learning
Inlogcode aanmaken binnen het
Erasmus MC. Modulen rechtstreeks
uitvoeren via learning.bmj.com

Gratis honderden e-learning modulen van BMJ, aan de hand van teksten,
video’s en audio-opnamen (duur +- 30 min). De inloginstructie staat op de
onderwijsbank. Inloggen met e-mailadres naar keuze. Nieuw wachtwoord is
verkrijgbaar via hun site.

E-learningmodulen van
Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

E-learningmodulen van BSL kun je uitvoeren als je een abonnement hebt op
BSL Huisarts Totaal of als je -gratis- geregistreerd bent op phgonline
https://www.phgonline.nl/registratie/

http://mijn.bsl.nl/mijn-bsl/
Eduplaza
erasmusmc.nl/eduplaza/

Erasmus MC heeft diverse e-learningmodules ontwikkeld die op Eduplaza
staan. Je logt in met je PC-netwerkaccount en kiest bij het inloggen voor de rol
medewerker van het Erasmus MC.

Medischonderwijs.nl
Medicaleducation.nl
medischonderwijs.nl

Meer dan 1120 medisch interactieve modulen en spelletjes. Je kunt een gratis
account verkrijgen.

HAweb
haweb.nl/

Sommige aiosgroepen communiceren met elkaar via HAweb. Veel huisartsen
gebruiken dit als dashboard. Je logt hierop in met je NHG-account.

Praktische informatie

Toelichting

Toegangspasjes Erasmus MC,
kopiëren en printen, vrije computers in
het onderwijscentrum
hagrotterdam.nl

Dit soort praktische informatie staat in het Handboek Huisartsopleiding in het
hoofdstuk ‘Aanraders en faciliteiten voor aios en opleiders’.

Surfspot
surfspot.nl/

Je kunt op surfspot software en hardware bestellen tegen een gereduceerd
tarief. Je logt in met je PC-netwerkaccount en kiest bij het inloggen voor de rol
medewerker van het Erasmus MC.

Overzicht van instanties waar je als
beginnende aios mee te maken krijgt
lovah.nl/afdelingen/rotterdam/nieuwsrotterdam

De aiosbelangenvereniging LOVAH Rotterdam geeft onder
nieuws>’lidmaatschappen’ uitleg over wat organisaties als het NHG, de LHV,
LAD, LOVAH, VVAA, de SBOH en de KNMG voor aios doen.

Eerstejaarsdocument LOVAH

Overzicht van LOVAH-Rotterdam voor startende aios

Wie is er betrokken bij het eerste
opleidingsjaar
010 - 70 30004

1e jaars onderwijsassistente: Anita Seip
secretariaat.huisartsopleiding@erasmusmc.nl
Planner: Olof Lageweg o.lageweg@erasmusmc.nl
Plaatsvervangend hoofd met portefeuille aios: Ester Wesseling
e.wesseling@erasmusmc.nl
Opleiderscoördinator: Robert Zegers r.zegers@erasmusmc.nl
Ondersteuning: huisartsopleiders@erasmusmc.nl

Versie mei2019

Doodlopende links en fouten graag doorgeven aan Thérèse Brans t.brans@erasmusmc.nl

