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Voorbereiding tutorbijeenkomsten  
Informatie voor tutoren | 2019 
 
  
Hartelijk dank voor uw bereidheid om op te treden als tutor in het psychiatrieonderwijs.  
Als tutor begeleidt u minimaal 1 semester. Een semester bestaat uit een lange module (12 weken) 
met daaraan gekoppeld een korte module (6 weken). Hierbij blijft de formatie van de tutorgroep 
gelijk. Dit document helpt u op weg in uw voorbereiding op de tutorbijeenkomsten en geeft 
informatie om uw rol als tutor goed te kunnen vervullen. Het is opgebouwd uit de volgende delen: 
- Deel 1: Informatie vinden op de leeromgeving 
- Deel 2: Voorbereiding op de 1e tutorbijeenkomst, tips & trics 
- Deel 3: Tijdens de tutorbijeenkomsten, tips & trics 
- Deel 4: Nakijken van de eindtoets 
- Bijlage: Voorbeeld mededelingen; voorstellen en (reminder) opdrachten verdelen. 
 
U kunt bij de beheerder van uw consortium terecht voor de volgende zaken: 
- aanvraag van inloggegevens voor de site www.psychiatrieonderwijs.nl 
- informatie over uw rol als tutor, het aansturen van de aios en informatie over de module en rooster 
- wegwijs maken op de site  
- consortium gerelateerde vragen. 
 

Contact met uw lokale beheerder: 
Consortium Lokale beheerder Telefoon Email 

Nederland Zuid West Marjolein de Bos/ 
 
Harriet Gussinklo 

010-7035120 
06-33823730 

m.debos@erasmusmc.nl 
 
h.gussinklo@erasmus.nl 
 

Noord-Holland (APO) Odette Kleeblatt 
                        

020-7885617  o.kleeblatt@ggzingeest.nl 
 
 

Noord Nederland Anouk Juurlink/ 
Jessica Agsteribbe 

050-3619292 
050-3612090 

a.m.juurlink@umcg.nl 
j.agsteribbe@umcg.nl 
 

Oost Nederland Candida Nederpel 
 
 

024-3616860 candida.nederpel-vanhooijdonk 
@radboudumc.nl 
 

Zuid-Holland Noord 
(HLOCP) 

Alice Meijer/ 
Jane Schoenmakers 

071-5263219 A.J.M.Meijer@lumc.nl 
j.schoenmakers@psyq.nl 
 

Zuid Nederland Noord Jacqueline Adriaansens/ 
Chantal van der Salm/      

088-0161337 
06-82332265 

j.adriaansens@ggzbreburg.nl 
c.vander.salm@ggzoostbrabant.nl 
 

Midden Nederland 
 

Ingrid de Bruine 
Ine Homringhausen 

06-13504335 
06-23440172 

i.debruine@ggzcentraal.nl 
i.homringhausen@ggzcentraal.nl 
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DEEL 1: INFORMATIE VINDEN OP DE LEEROMGEVING  
 
Via www.psychiatrieonderwijs.nl kunt u inloggen in de leeromgeving. Onder het tabblad ‘helpdesk’ 
vindt u onder de knop ‘instructiefilm’ een instructiefilm over het werken met de leeromgeving voor 
de tutor. 
 

 
 
Voor vragen betreffende uw eigen consortium kunt u contact opnemen met de beheerder van uw 
consortium. Voor andere vragen kunt u via het tabblad ‘helpdesk’ klikken op ‘FAQ’.  Als uw vraag 
hier niet tussen de FAQ staat, kunt u een bericht sturen naar de helpdesk van het NVvP 
Onderwijsbureau: Tjitske Buurman, telefoonnummer 030-2823065 en e-mail  
psychiatrieonderwijs@nvvp.net. 
 
 

DEEL 2: VOORBEREIDING OP DE 1e TUTORBIJEENKOMST, TIPS & TRICKS 

 
Als tutor bent u een sleutelfiguur voor het succesvol verlopen van de module. Als u gemotiveerd 
bent, zijn de aios ook gemotiveerd en wordt de module goed gewaardeerd. Uw rol is dus essentieel 
voor het psychiatrieonderwijs. 
 
Uw rol als tutor 
Uw rol als tutor omvat het aanjagen, prikkelen en actief stimuleren van de zelfwerkzaamheid en het 
kritisch denken van de aios. Dit doet u vanuit uw eigen kennis en ervaring als psychiater. Daarnaast 
bevordert u het groepsproces.  Ook bevordert u de groepsvorming voorafgaand aan de eerste 
tutorbijeenkomst. U vestigt als het ware de cultuur van de tutorgroep. Dit laatste is essentieel voor 
een goede basis voor het groepsproces. 
De ideale tutor: 
- U vindt het een eer om het vak door te mogen geven, 
- U activeert, stimuleert, stuurt en inspireert, 
- U bent een ervaren psychiater, een ‘rolmodel’, 
- U hoeft geen ‘superspecialist’ te zijn voor deze module, 
- U neemt deel aan en bevordert kritische discussies, 
- U bewaakt het leerproces, 
- U evalueert en geeft feedback, 
- U heeft een brugfunctie tussen aios en expert. 
 
Mededeling opdrachten verdelen en het maken van de entreetoets 
Als tutor stelt u zich actief op stuurt u een mededelingen naar de aios om hen te activeren en te 
informeren.  De richtlijnen voor deze mededelingen en reminders zijn als volgt (zie ook de bijlage): 

• Twee weken voor aanvang van de tutorbijeenkomst stuurt u een mededeling naar de aios uit uw 
tutorgroep. U stelt uzelf voor en stimuleert de aios tot het verdelen van de opdrachten in de 
groepswiki (zie afbeelding 1.1) en het maken van de entreetoets.  U kunt de aios ook stimuleren 
om creatieve en interactieve referaten te maken.  

• Week voor aanvang: U houdt de groepswiki in de gaten met het verdelen van de opdrachten. 
Wanneer niet alle opdrachten zijn verdeeld, stuurt u een week voor aanvang van de 

http://www.psychiatrieonderwijs.nl/
mailto:psychiatrieonderwijs@nvvp.net


 

3 

 

tutorbijeenkomst een reminder. Let hierbij ook op de positieve feedback: beloon de aios die de 
opdracht wel hebben verdeeld en spreek naar de rest van de aios de verwachting uit dat zij dit 
ook doen.  

• Aantal dagen voor aanvang: Als de opdrachten een paar dagen voor aanvang van de eerste 
tutorbijeenkomst nog altijd niet zijn verdeeld, kunt u bijvoorbeeld de opdrachten aan de aios 
toewijzen, waarbij u de betreffende aios middels een bericht hiervan op de hoogte brengt. 
Met betrekking tot het maken van de entreetoetsen, is het van belang dat u geen controlerol 
aanneemt maar een positieve insteek, bijvoorbeeld: ‘wie nog niet toegekomen is aan het maken 
van de entreetoets, graag deze alsnog maken voor aanvang van de 1e bijeenkomst met een 
minimale score van 80%’. 

 
Voorbereiding tutor 
Als tutor studeert u mee met de aios. U neemt ook de literatuur door voor elke tutorbijeenkomst en 
bereidt de PMP’s voor. Zo kunt u, ook als u geen expert bent, actief deelnemen aan de discussies. 
 
Module Kinder & Jeugd en Ouderenpsychiatrie 
Bij de module Kinder & Jeugd en Ouderenpsychiatrie gaat de voorkeur uit naar een expert in plaats 
van een tutor voor de tutorbijeenkomsten, omdat deze modules de aandachtsgebieden raken en de 
aios waarschijnlijk geen stage loopt bij deze doelgroep. 
 
Rol expert 
De expert treedt aan in de laatste bijeenkomst tijdens de expertmeeting.  
Als tutor kunt u van te voren al contact leggen met de expert. Dit bevordert de betrokkenheid van de 
expert bij de module. U kunt de expert bijvoorbeeld uitnodigen om tijdens de eerste bijeenkomst 
(een half uur) te vertellen over de hoofd- en aandachtspunten van de module. De expert kan ook per 
mail worden betrokken gedurende de loop van de module, bijvoorbeeld bij een discussie over het 
antwoord op een PMP.  
 

DEEL 3: TIJDENS DE TUTORBIJEENKOMSTEN, TIPS & TRICKS 

 
Doel van de tutorbijeenkomst:  het stimuleren van het kritisch denken van de aios door middel van 
het bespreken en bediscussiëren van de stof.  
Tijdens de tutorbijeenkomst vertelt u over het belang van de module, hierbij kunt u een beroep doen 
op uw eigen ervaring. In het begin kunt u meer het voortouw nemen, later kunt u de aios meer eigen 
verantwoordelijkheid geven in de tutorbijeenkomst. U hoeft niet alle theoretische kennis in huis te 
hebben. Als tutor geeft u feedback, betrekt u de aios actief bij de discussie en biedt u daarbij 
verdieping.  
Bij aanvang van de eerste tutorbijeenkomst neemt u vijf minuten de tijd om alle regels en afspraken 
te bespreken met de aios betreft het maken en verdelen van de opdrachten, de aanwezigheid, op tijd 
komen en het aanwijzen van een groepsvertegenwoordiger.  
 
Aanwezigheid 
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80% over een heel  jaar. Aangeraden wordt om de presentielijst 
stelselmatig bij te houden. Wanneer de opkomst van een aios erg laag is, kan dit vervolgens met zijn 
of haar opleider worden besproken.  
 
Groepsvertegenwoordiger 
Bij de eerste tutorbijeenkomst stelt u als tutor een aios aan als groepsvertegenwoordiger.  
De taken van de groepsvertegenwoordiger zijn: 
-  verzamelen van de vragen die aios hebben geformuleerd voor de expert(s) en deze vragen 
doorgeven aan de expert (minimaal een week voor de expertmeeting), 
- de wensen van de tutorgroep afstemmen op de ideeën van de expert(s), 
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- eventueel helpen met de tijdsplanning van een tutorbijeenkomst,  
- in nood als er geen tutor aanwezig is kan hij/zij de tutorbijeenkomst begeleiden. 
 
Als opdrachten niet zijn gemaakt 
U kunt als tutor de aios motiveren wanneer deze aangeeft niet toe te komen aan het maken van 
opdrachten. De aios wil toch immers psychiater worden? Wanneer opdrachten (nog) niet verdeeld 
zijn, kunt u in de groep bespreekbaar maken hoe dit (op een alternatieve manier) wél kan.  
Eventueel kunt u de opdrachten zelf indelen, als een aios vervolgens wilt ruilen dan kan hij/zij dat 
onderling met hun collega regelen. 
 
Bespreken van de PMP’s 
U hoeft niet de gehele PMP te bespreken. Het partieel bespreken van de PMP scheelt veel tijd tijdens 
de tutorbijeenkomst. U kunt aan de aios vragen of zij specifieke vragen hebben over  fragmenten of 
PMP-vragen. Deze kunt u dan gezamenlijk bekijken en bespreken. Leg hierbij de nadruk op discussie-  
en knelpunten en de link naar de klinische praktijk.  
De antwoordmodellen zijn een richtlijn voor u als tutor om de PMP tijdens de tutorbijeenkomst te 
bespreken en bevatten ook aanwijzingen voor het bespreken van de antwoorden. Deze 
antwoordmodellen zijn uitsluitend bestemd voor u als tutor en zijn niet bedoeld voor de aios, 
derhalve wordt u verzocht deze ook niet onder de aios te verspreiden.  
 
Referaten 
Probeer de aios van te voren te stimuleren om een creatief referaat te houden. De aios kan een 
referaat (in powerpoint) voorafgaand aan de tutorbijeenkomst op studentpublicaties plaatsen in zijn 
tutorgroep.  
Tijdens het referaat kunt u als tutor het beste dichtbij de aios zitten om deze te helpen, te 
ondersteunen en de tijd te bewaken. U houdt de leiding en schrijft mee tijdens het referaat.  
Na afloop van het referaat kunt u als tutor aan de groep vragen om kort feedback te geven (wat ging 
goed, wat kan er beter). Hierin neemt u als tutor het voortouw en loont het om door te vragen 
wanneer feedback uit de groep gegeven wordt (‘wat vond je er goed aan?’).  
U sluit af door uw eigen feedback te geven aan de referent. U kunt ook eventueel vragen aan de 
referent wat deze zelf van het referaat vond. Houdt de totale feedback op het referaat  kort, in 
ongeveer één minuut.  
 
Video’s 
Het doel van het maken van een video is het leerrendement ervan, niet het maken van de video op 
zich. Vaak lukt het een aios niet om een video te maken (bijvoorbeeld omdat er geen geschikte 
patiënt beschikbaar was of door technische problemen). Als er problemen met de techniek zijn  kan 
echter ook een video met bijvoorbeeld een iPhone worden gemaakt of een audio opname worden 
gemaakt. Mocht de video niet werken dan kan in zo’n geval de aios een rollenspel uitvoeren tijdens 
de tutorbijeenkomst. Ook kunt u als tutor (bij uitzondering) zelfgemaakte filmpjes of 
voorbeeldfilmpjes van het internet meenemen. Hierna dient de aios zelfstandig verder te werken. 
 
Time management 
Time management is een belangrijk punt omdat de tutorbijeenkomsten vaak een vol programma 
hebben. Het is van belang om goed de tijd te bewaken, zodat er voldoende tijd overblijft voor de 
leerzame discussies. Om voor aanvang van de tutorbijeenkomst de techniek (voor video’s en 
presentaties) te testen, is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.  
Bij de start van de tutorgroep is het verstandig aan te geven wat de tijdsplanning is, om u hier 
vervolgens ook aan te houden (stel bijvoorbeeld een groepsvertegenwoordiger aan om de tijd in de 
gaten houden). Bewaak goed de regels van de tutorbijeenkomsten om deze goed te laten verlopen. 
Deze regels omvatten bijvoorbeeld het op tijd zijn, wat een aios moet doen voorafgaand aan een 
tutorbijeenkomst en de duur en de vorm van de referaten.  
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Participatie in discussie en eigen inbreng 
Als u zelf geen expert bent is het van belang de groep goed te prikkelen en bruikbare feedback te 
geven. U kunt uiteraard ook voorbeelden uit uw eigen ervaring delen en interessante aanvullende 
informatie verschaffen. U geeft hiermee een stimulerend voorbeeld aan de aios. Mocht een aios een 
gedetailleerde vraag stellen die u niet kunt beantwoorden, dan kunt u aangeven om deze vraag mee 
te nemen naar de expert in de expertmeeting.  
Als u zelf wel expert bent  is het fijn als de aios zelf ook de ruimte krijgen om te discussiëren, zonder 
dat alle informatie als het ware wordt weggegeven. U kunt bijvoorbeeld ook eens een patiënt 
meenemen. Of aanvullende literatuur meegeven. 
In beide gevallen werkt de bijeenkomst het beste wanneer u een actieve en stimulerende houding 
aanneemt.  
 
Expertmeeting 
Ter voorbereiding van de expertmeeting dient de groepsvertegenwoordiger ruim op tijd de vragen 
uit de groep naar de expert te mailen. Hieruit dient duidelijk te worden wat de aios van de praktijk 
wil weten. De expertmeeting doet dienst als een verdieping van de module en hoeft niet aan te 
sluiten bij de inhoud van de module. Een expert kan bijvoorbeeld een patiënt meenemen of de aios 
betrekken bij zijn/haar wetenschappelijk onderzoek. 
 
Korte module 
Doorgaans bent u als tutor gedurende het hele semester actief. Na een lange module volgt een korte 
module. Hierbij is de samenstelling van de tutorgroep gelijk aan die van de lange module.  
Bij de start van de korte module nodigen wij u uit de aios opnieuw te motiveren en te stimuleren, net 
als bij de lange module. 
 
Duur rol tutor 
Aangezien het even tijd kost om de rol van tutor goed in te kunnen vullen, adviseren wij om deze rol 
voor de duur van 1- 1,5 jaar te vervullen. Nodig (of vraag aan de beheerder van uw consortium) bij de 
laatste tutorbijeenkomst voor het wisselen van het tutorschap de ‘nieuwe’ tutor uit, zodat hij of zij al 
een beeld krijgt van hoe een tutorbijeenkomst in de praktijk werkt.  
 
Tutorintervisie 
Het is optioneel maar zeer aan te raden om binnen uw consortium regelmatig een tutorintervisie te 
organiseren (bijvoorbeeld na elke module). Hierbij zijn alle huidige tutoren aanwezig met eventueel 
de opleiders om de tutorbijeenkomsten van de afgelopen module te evalueren. Dit kan aan de hand 
van de evaluaties van de modules die de aios aan het eind van de toets invullen. Deze evaluaties 
worden door de beheerder van uw consortium verwerkt. 
Door middel van deze intervisie kunnen de eventuele problemen worden besproken en 
verbeterpunten qua communicatie en organisatie worden doorgevoerd. Dit is een toegevoegde 
waarde voor het beter laten verlopen van de tutorbijeenkomsten binnen uw consortium. 

 

DEEL 4: NAKIJKEN VAN DE EINDTOETS 

 
De antwoordmodellen vormen een richtlijn bij het nakijken van de toets. Bij twijfel over het juiste 
antwoord kunt u hulp vragen aan de expert van de betreffende module. Als de aios de toets de 
eerste keer niet haalt (minimaal een 6,0 is voldoende), dan zal de opleider bepalen of de aios een 
vervangende opdracht moet maken of de inhaaltoets.   
 

N.B. bovenstaande tips en adviezen kunt u meenemen in uw tutorbijeenkomst als 
handvat. Uiteraard geeft u uw eigen kleur aan de invulling van de tutorbijeenkomst.
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 Bijlage I 
Voorbeeld mededeling: opdrachten verdelen (2 weken voor aanvang) 
 

“Beste allen, 
Mijn naam is …, ik ben jullie tutor voor de module….  
Op… vindt de 1e tutorbijeenkomst plaats op locatie…. 
Voor de 1e bijeenkomst wordt verwacht dat jullie de entreetoets hebben gemaakt. In de module 
informatie  staat precies de leerstof opgegeven voor die toets en per tutorbijeenkomst.  
Per bijeenkomst zijn er opdrachten en leerpaden. De leerpaden maakt iedereen.  
Voor de 1e bijeenkomst zijn 4 opdrachten: 2 referaten van 10 min en 2 video opdrachten, welke 4 van 
jullie geven zich op voor de 1e keer?  
 
Voor de referaten is het leuk om een aantal stellingen te bedenken naar aanleiding van de literatuur, 
waarover gediscussieerd kan worden. Andere interactieve vormen van presentatie zijn ook welkom 
(bijv. een quiz oid).   
Voor de video heeft het de voorkeur eigen materiaal mee te nemen, maar als dat echt niet lukt dan 
graag op een andere manier beeldmateriaal meenemen, YouTube is een rijke bron van 
beeldmateriaal en is zeker te gebruiken, anders heeft je instelling wellicht nog materiaal wat te 
gebruiken is. Zo hebben we in ieder geval elke keer iets om te bespreken. 
De PMP werkt het beste als iedereen die gemaakt heeft zodat iedereen actief aan de bespreking 
ervan kan deelnemen. 
De opdrachtverdeling is in te vullen via de groepswiki (groep > groepswiki). 
veel plezier en succes!” 

 
 

Voorbeelden mededeling: reminder opdrachten verdelen (1 week voor aanvang) 

 

“Beste AIOS, 
Wat goed dat alle referaten zijn ingedeeld! Sommigen zijn zelfs al twee keer ingedeeld, wat gezien de 
grootte van de groep ook wel de bedoeling is. 
De Opdrachten zijn nog voor de hele cursus nog helemaal niet ingedeeld. Dat gaat jullie ook vast wel 
lukken. Stem onderling af wie materiaal aanlevert voor 'gebruik van meetschalen' en wie voor 
'medicatie stemmingsstoornissen'.  Het zou fijn zijn als jullie mij de uitkomst van te voren laten weten. 
Tot donderdag, groeten, “ 

 
 

“Beste AIOS, 
De referaten voor volgende week hadden jullie natuurlijk al perfect ingedeeld. Dat is heel mooi. De 
opdrachten zijn nog niet ingedeeld. Ik wil wel dat we in de laatste bijeenkomst de twee opdrachten 
kunnen uitvoeren. Het lijken me ook nog eens echt leerzame opdrachten en zinvol om met elkaar te 
bespreken! Dus kijk ajb even wie dit gaat doen. Ik verwacht dus twee opnames. De patiënten en 
familie kunnen eventueel ook nagespeeld worden, maar die tip is volgens mij al vaker gegeven. 
Verder is het van belang dat we in de komende bijeenkomst afstemmen wat we aan de expert gaan 
voorleggen. Kunnen jullie daarover alvast nadenken? Dan kan de groepsvertegenwoordiger hierover 
contact met hem opnemen. 
Ik vraag de expert voor volgende week  weer om bij de PMP aanwezig te zijn, omdat ik het idee had 
dat dat in de eerste bijeenkomst bij jullie en bij mij goed bevallen was. 
Tot volgende week!” 

 
 


