Medisch-Inhoudelijk Beoordelingsformulier E-Learning
Naam E-Learning module
LessonID in MedischOnderwijs.nl
Beoordelaar
Voornaam
Achternaam
Specialisme
Instelling
Email adres
Datum beoordeling
1. Gebruiksvriendelijkheid
1A

Het programma is
(eventueel na raadplegen
van de beschikbare
handleiding) goed te
bedienen.

Ja

Nee

Niet beoordeeld

Indien u Nee heeft geantwoord, wat
moet er aan de handleiding worden
aangepast/toegevoegd?

2. Medische Inhoud
2A

De inhoud van de module is
conform de huidige stand
van de wetenschap en/of
richtlijnen.
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Ja

Nee

Indien u Nee heeft geantwoord, geef
dan aan hoe de module aangepast
dient te worden om wel aan deze
richtlijnen te voldoen:

1

2B

2C

De inhoud van de module is
conform de algemeen
aanvaarde inzichten m.b.t.
een adequate
beroepsuitoefening.

Ja

Inhoud van de module is
objectief, wordt niet
beïnvloed door eigen gevoel
of vooroordelen en waar
mogelijk zijn relaties met
sponsors vermeden of
worden duidelijk vermeld

Ja
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Nee

Indien u Nee heeft geantwoord, geef
dan aan hoe de module aangepast
dient te worden om wel aan deze
inzichten te voldoen:

Nee

Niet beoordeeld

Indien u Nee heeft geantwoord, geef
dan aan hoe de module aangepast
dient te worden om wel aan deze eis
te voldoen:

2

3. Niveau van het programma
3B Beoordeling van het niveau van het programma voor de
verschillende doelgroepen (kies per doelgroep één niveau, hebt u
geen zicht op de doelgroep, kies dan ‘niet beoordeeld’).
Te laag

Geschikt

Te hoog

Niet
beoordeeld

Studenten
Co-assistenten
Arts-assistenten
(AIOS)
Huisartsen
Specialisten
Voor welke
(para)medische
doelgroepen acht
u deze module
tevens geschikt

4. Algemeen
4A Geef een omschrijving van
het leerdoel dat met deze
module behaald kan worden
in het Postacademisch
onderwijs

4B Geef een omschrijving van
de setting waarin de module
bruikbaar is voor het
Postacademisch onderwijs
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Leerdoel:

Setting:

3

4C Hoeveel studieminuten
worden naar uw schatting
besteed bij het doorlopen
van de module t.b.v.
nascholing?

Aantal minuten:

5. Algemene indruk en opmerkingen
5A
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