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Propositie Digitale Vaardigheid in de Zorg
De propositie in een nutshell
Menzor wil zorginstellingen in haar geheel digivaardig maken en alle medewerkers voldoende kennis en
vaardigheden te geven om blijvend effectief met hun digitale middelen (desktop, EPD, etc.) om te gaan.
•

De niveaus van digivaardigheid variëren sterk in
organisaties, zo laten met name de digitale
achterblijvers en achterlopers (grote) gaten in hun
digitale vaardigheden zien. Ook zijn velen onbewust
onbekwaam of praten er graag niet over. Zie tevens
bijgevoegde normaalverdeling (Rogers)

Innovatoren

Pioniers

Voorlopers

Achterlopers

Achterblijvers

•

Met onze propositie leidt ze vanuit de voorlopers, digicoaches op die zowel de digitale
achterlopers als de digitale achterblijvers (digistarters) coacht en begeleidt

•

Voor de digitale achterlopers heeft Menzor in samenwerking met het erkende opleidingsinstituut New School Routing Academy, het OCW geaccrediteerde trainingsprogramma DigiVit
ontwikkeld (grotendeels online) en wordt op maat geleverd aan uw medewerkers

•

Uiteraard kan iedere gebruiker in de organisatie het DigiVit trainingsprogramma (deels) volgen;
bijvoorbeeld kunnen digitale pioneers en voorlopers een deel van dit programma volgen.
Kortom, voor ieder wat wils
Laat digitalisering leven.
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Propositie Digitale Vaardigheid in de Zorg
Wat houdt dit trainingsprogramma DigiVit in?
•

Het trainingsprogramma leidt op tot een officieel OCW diploma en bestaat uit diverse
modules, verdeeld over 4 blokken (4 kwartalen). Zie opzet van dit programma hieronder.

•

Dit programma heeft 6 basismodules en –afhankelijk
van het te volgen leerpad- 1 of 2 keuze modules;
iedere professional kan daarmee een eigen pakket
samenstellen (zie volgende slide voor een detaillering
van deze modules)

•

Leerpad
zorgprofessional
Keuzemodules
(2)

Leerpad
stafprofessional
Keuzemodules
(2)

Leerpad
digicoach
Keuzemodule
(1)

Basismodules
(6)

Iedere deelnemer kan vooraf in een DigiVit-test zijn/
haar niveau bekwaamheid vaststellen, hiermee wordt geadviseerd in welke mate en diepgang de deelnemer de verschillende modules van dit programma kan volgen
Klasjes
DigVittest

•

Prereading

eLearning
Learning bytes

Opdrachten

Examen

De directe studiebelasting is maximaal één a anderhalf uur per week, maar de meeste
deelnemers zullen afhankelijk van hun niveau, hier minder tijd aan hoeven te besteden. Het
grootste gedeelte van het programma wordt online aangeboden, waardoor de deelnemer in
zijn/haar eigen tijd het programma kan volgen
Laat digitalisering leven.
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Keuze modules

Trainingsprogramma DigiVit
Leerpad zorg-professional
Verdieping effectief en efficiënt gebruik
EPD (HiX of Epic)
(facultatief)

Leerpad staf-professional
Verdieping werken met digitale processen
& middelen
(facultatief)

Verdieping- videobellen
(facultatief)

Werken met gegevens -analysetools
(facultatief)

Leerpad coach-professional
Coaching
Opleiden tot Digicoach
(facultatief)

Leergang basis
Kennis en vaardigheid
kantoorautomatisering

Basis modules

Introductie & toekomst digitalisering in

• Historie digitalisering de zorg
• Digitalisering in de zorg (eHealth)
• Algemene toelichting veranderingen mbt apps, platformen,
data, etc.
• Digitalisering in de komende jaren, wat gaat er allemaal in
de komende 3-5 jaar veranderingen in mijn organisatie?

• Kennis van Office 365 & Adobe
• Gebruik van email en agenda
• Samenwerken op sociale platformen, chatfunctie, posten,
delen bestanden, etc.
• Werken met iPad & tablet

• Uitleg over privacy en wetgeving
• Uitleg over het digitaal veilig werken, welke risico’s zijn er
en wat te doen?
• Autorisaties en rechten
• Duurzaam archiveren data

Werken in de cloud

Volwaardig gebruikerschap
•
•
•
•

Veilig digitaal werken

Op peil houden van kennis als gebruiker
Digitale/video communicatie met patiënt
Ergonomische aspecten voor gebruikers
Gebruikersorganisatie (bv key-user, super user), wie doet
wat?

Werken met gegevens

• Algemene uitleg over het werken in de cloud, incl. voor- en
nadelen
• Hoe is ICT opgebouwd? Wat zijn de belangrijkste
componenten?
• Basale methoden problem solving
• Hoe moet ik als zorgverlener met social media omgaan?

• Uitleg over het belang van goed geregistreerde data
• Hoe organiseer je het werken met data
• Wat kun je met data?

Inloopsessies (1 keer per 2 weken, 2-4 uur, deelname facultatief)
Digitaal platform (kennis verkrijgen, delen en ophalen)
= blended module (online: prereading, elearning &
opdracht; offline: klassikale training)
= fysieke aanwezigheid van docent op locatie van klant

= volledig online module (prereading, learning bytes, elearning &
opdracht
= digitaal platform beschikbaar voor alle deelnemende studenten

Opmerking: de modules in het Leerpad staf-professional kunnen ook vervangen worden door
de Modules Verdieping digitalisering in de zorg, Agile werken of Kunstmatige Intelligentie

Laat digitalisering leven.
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Propositie Digitale Vaardigheid in de Zorg
De partners van Menzor:
Instituut voor accreditatie en examinering
Bouw en beheer online leerplatform
Productie en beheer content, alsmede het geven van fysieke componenten modules:

Laat digitalisering leven.
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Menzor
Wilt u meer weten?

Peter Vlaanderen (MBA)
Managing partner, strategie, implementatie
Ziekenhuizen
GSM

+ 31 (0) 624 43 58 33

Mail:

peter.vlaanderen@menzor.nl

Laat digitalisering leven.

