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5a.1 Waardering alumni ten aanzien van het geleerde tijdens de opleiding
Korte beschrijving
Alumni geven een oordeel over de mate waarin het geleerde
indicator
tijdens de opleiding voldoende is voor het uitoefenen van het
beroep.
Toelichting
Het instituut bereidt aios voor op het zelfstandig uitoefenen van
het beroep van specialist ouderengeneeskunde. Alumni die als
specialist ouderengeneeskunde werkzaam zijn, kunnen
beoordelen in welke mate zij inderdaad voldoende zijn
voorbereid.
Nadere beschrijving
Alumni: Dit zijn de alumni uit de alumnidatabase van het
indicator
instituut die meer dan 1 jaar werkzaam zijn als specialist
ouderengeneeskunde en minder dan drie jaar geleden zijn
afgestudeerd.
De alumni worden eens per drie jaar bevraagd.
Benodigde gegevens
U reflecteert op gegevens uit de Nivel enquête.
Gemiddelde score op enquête item alumni. Indicatorscore is
gemiddelde percentage van de ‘’voldoende’’-scores van de
alumni op de vraag
“in welke mate de opleiding hen voor diverse aspecten heeft
voorbereid op het vak van specialist ouderengeneeskunde.”
Documentatie ter
- Nivel enquête
toelichting
- Exit gesprekken
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5a.2 Signaalfunctie uitvalpercentage
Korte beschrijving
Als opleiding is het van groot belang om op de hoogte te blijven
indicator
van redenen van uitval en er alles aan te doen om waar mogelijk
aios te ondersteunen de opleiding met goed gevolg te voltooien.
Toelichting
Het instituut houdt graag alle aios in de opleiding. Soms moet
een aios stoppen wegens onvoldoende resultaten; soms kiest
een aios voor een ander specialisme of zijn er andere reden om
de opleiding vroegtijdig te beëindigen.
Het uitvalpercentage op zichzelf zegt daarmee niets over de
kwaliteit van de opleiding. Wel kunnen fluctuaties in deze
aantallen, of in specifieke uitvalcijfers een signaalfunctie hebben
om de alert te blijven op de kwaliteit van de opleiding.
Nadere beschrijving
Als basis voor zelfreflectie worden de uitvalpercentages
indicator
vermeld, waarbij het instituut voorziet in een toelichting en
reflectie.
Benodigde gegevens
- Instroom, doorstroom en uitstroomgegevens, alsmede een
indicatie van de reden van uitval (eigen initiatief, initiatief van
de opleiding).
- Aantal geschillen.
- Aantal verkortingen.
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