
Jaarverslag Junior VRA 2021 

1. Kerngroep leden en zittingstermijnen.  

Termijn voor deelname aan de Junior VRA bedraagt normaal gesproken twee jaar. Elk 

opleidingscircuit is vertegenwoordigd door een aios binnen de Junior VRA. Hiermee is het aantal 

Junior VRA leden twaalf. De leden nemen als aios deel aan de verschillende (sub)commissies binnen 

de wetenschappelijke vereniging (VRA).  

Zittingstermijn en functies van januari 2021 tot en met december 2021:  

- Ted Burgmeijer - Voorzitter, DJS, EPA implementatie 

- Kristina Forbes - Secretaris en website 

- Alicia Lucardie - Vice-voorzitter, Concilium, Commissie Capaciteit, Opleidingsvisitaties  

- Hein Swinkels - Penningmeester, Subcommissie Kwaliteitsvisitaties van de Commissie 

Kwaliteit, RGS geschillencommissie

- Anna Zielman - Blokhuis- VRA Bestuur 

- Iris Habets - Scholingscommissie 

- Esther Schutte - Scholingscommissie 

- Amy Jong-Tjien-Fa - Concilium, Opleidingsvisitaties, e-portfolio 

- Tanja GrootKarzijn - Redactieraad NTR 

- Timon van den Berg - Subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie Kwaliteit

- Thomas Allersma - Beroepsbelangencommissie 

- Ileen Albers-commissie - Wetenschap en Innovatie 

-

Aantredende leden: 

- Anke Pons - Concilium, opleidingsvisitaties 

- Elsemiek Stehouwer - Secretaris 

- Hjalmar Bos - VRA Bestuur 

- Maartje Kamps - Scholingscommissie 

- Nienke Zijlstra-Koenrades - Concilium, opleidingsvisitaties 

- Anne Schijvens - NTR 

- Lotte Marissen - Beroepsbelangencommissie 

- Audrey Vollebregt - Ledenraad DJS 

Verdeling functies op: Junior VRA | Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 

(revalidatiegeneeskunde.nl)

2. Vergaderingen en beleidsdag.  

De Junior VRA vergaderde in 2021 zes maal op 11-02, 01-04, 03-06, 05-08, 14-10 en op 09-12. Gezien 

de Covid-19 pandemie en de daarbij behorende landelijke maatregelen, waren alle vergaderingen 

digitaal. Uitzondering hierop is de vergadering van augustus 2021, die kon plaatsvinden op het VRA 

bureau te Utrecht met aansluitend diner. 

3. Visie Junior VRA. 

Handhaven van de huidige visie: “De huidige constructie van de Junior VRA met vertegenwoordiging 

vanuit alle opleidingscircuits en deelname aan de commissies van de VRA, maakt dat de functie van 

de Junior VRA drieledig kan worden gezien. In de eerste plaats hebben de Junior VRA leden een 

informerende functie richting de achterban. Daarnaast worden de belangen en perspectieven van de 

aios revalidatiegeneeskunde gerepresenteerd in de bestuurlijke en adviserende organen van de 

wetenschappelijke vereniging. Als laatste kan de Junior VRA een signalerende en mogelijk 

adviserende functie richting het VRA-bestuur, Concilium en opleiders vervullen bij (structurele) 

ontwikkelingen op het gebied van opleiding en arbeid.” 



4. Beleidsplan 

Op de beleidsdag d.d.11-02-2021 zijn de speerpunten van 2020 geëvalueerd, te weten: 

1. Wat is MSR?: Volledig in 2020 geëvalueerd 

2. Implementatie opleidingsplan: Dit speerpunt leidde tot enige aandachtspunten voor 2021 

3. Wederkerige feedback: Dit laatste speerpunt leverde een presentatie op om het onderwerp 

feedback geven nogmaals benadrukte en informatie en handvatten gaf. Deze is gedurende het jaar 

2021 nog in een aantal OOR’s teruggekomen op opleidingsmomenten waar dit paste en lokaal tot 

veranderingen en awareness geleid. 

Speerpunten 2021 

De Junior VRA heeft de volgende twee speerpunten voor 2021 opgesteld: 

1. Digitalisering onderwijs en sociaal programma 

Leden werkgroep: Iris Habets, Kristina Forbes, Esther Schutte, Ted Burgmeijer, Amy Jong-Tjien-Fa, 

Ileen Albers 

Doelen: T.a.v. onderwijs: opstellen van criteria van een kwalitatief goed digitaal onderwijsdag/cursus 

landelijk. T.a.v. sociaal programma: bevorderen van sociale cohesie onder aiossen, middels digitaal 

sociaalprogramma na cursus en digitale bijeenkomsten lokaal/binnen OOR.  

Uitgevoerde actiepunten: 

- Inventariseren van eisen van kwalitatief onderwijs en knelpunten onder aiossen, 

voorwaarden fysiek of digitaal 

- Enquêtes opvragen van digitale cursussen 2020/2021  

- Individuele cursus feedback via scholingscommissie 

- Junior VRA evaluatie 

- Input onderwijsdeskundige 

- Input vanuit Concillium  

- Input DJS 

- Opstellen document t.a.v. tips digitalisering  

- Verspreiding boodschap t.a.v. eisen/knelpunten digitaal onderwijs d.m.v. tipsheet naar 

scholingscommissie en artikel NTR, nieuwsbrief (nov 2021) 

Voorbereiding workshop Digitaal Onderwijs op Colloquium 2022 (eerder beoogd DCRM 2021) 

- Inventariseren waar behoefte aan is in eigen circuit m.b.t. sociaal programma 

- Offertes opvragen en contact VRA Bureau over uitvoering 

- Werkwijze maken 

- Testen programma en evalueren 

2. Duurzame inzetbaarheid aiossen en jonge klaren 

Leden werkgroep: Alicia Lucardie, Tanja Grootkarzijn, Anna Zielman - Blokhuis, Timon van den Berg, 

Hein Swinkels, Thomas Allersma 

Doelen: 

1. Eerste doel was cijfers verzamelen over uitval, problematiek 

2. Wat zijn risicofactoren voor het uitvallen of duurzaam inzetbaar blijven 

3. Concreet adviesplan voor verbetering, wat is er in de opleiding te verbeteren  



Actiepunten: 

- Samenwerking met De Jonge Specialist (DJS) voor definitie van jonge klaren, inventarisatie 

van de landelijke omvang van het probleem (uitval en overbelasting) en de reeds 

gepubliceerde literatuur. 

- Enquête onder aiossen en jonge klaren wordt uitgevoerd, echter later dan gepland. Hierdoor 

is het kaderen van voorstellen voor verbetering vertraagd. 

- Voorbereiding interviews met (al dan niet uitgevallen) jonge klaren.  

3. Actiepunten van Junior VRA leden vanuit een andere commissie 

De actiepunten worden hier niet verder beschreven. We benoemen in dit jaarverslag dat elk Junior 

VRA lid ook lid is van een andere commissie en/of werkgroep, waarbij de stem van de aiossen zoveel 

mogelijk naar voren wordt gebracht. Dit gebeurt in afstemming binnen de centrale vergadering van 

de Junior VRA maar ook door overleg tussen de vergaderingen door per forumdiscussie, mail of 

telefonisch. 

4. Overige aandachtspunten: 

- Aandacht voor Covid-19 pandemie en druk hierbij op de aiossen. Bijstaan van aiossen in 

zowel raad als daad op landelijk en lokaal niveau. 

- Begeleiding aiossen en opleiders bij implementatie nieuwe landelijk opleidinsplan met o.a. 

aandacht voor regionale opleidingsplannen, gebruik e-portfolio en bekwaamverklaren. 

- De Junior VRA heeft een officiële adviserende brief opgesteld waarin de implementatie van 

het nieuwe scholings- en toetsingsprogramma op een aantal punten werd bevraagd. Hierbij 

is er een gesprek geweest met diverse leden van het Concilium en een inventarisatie onder 

de aiossen waarbij tot een oplossing is gekomen die voor zowel opleiders als aiossen 

werkbaar is. Deze is toegelicht in een digitale bijeenkomst en vastgelegd in een uitgebreide 

nieuwsbrief aan alle betrokkenen (december 2021). 

- De Junior VRA is betrokken geweest bij de inhoudelijke invulling van het Colloquium 2022, en 

zal jaarlijks worden geconsulteerd t.a.v. ideeën voor dit digitale congres. Organisatie blijft bij 

het VRA bureau. 

5. Andere werkzaamheden. 

- 7e uitreiking prijs “Docent van het jaar” aan opleider Marc Nederhand 

- Verspreiding nieuwsberichten vanuit de VRA naar aios achterban 

- Uitreiking prijs voor beste idee speerpunten 2021 (digitalisering) aan Rinze Benedictus (prijs 

‘jaar lang gratis toiletpapier’) 

- Bijdragen NTR: Artikelen over oa. Verduurzaming in de zorg, MMV congres, Buitenlandstages 

van aiossen, overzichtsartikel over generieke activiteiten. 

- Nieuwsbrieven: Tweemaal per jaar met betrekking tot speerpunten, vraag om input voor 

actiepunten en nieuwtjes m.b.t. de opleiding. 

- Jaarlijkse ludieke actie DCRM 2021: Hierbij werd een contactadvertentie geplaatst uit naam 

van een schijnbare jonge klare met burn-out, als oproep de enquête duurzame inzetbaarheid 

van DJS in te vullen en aandacht werd gevraagd voor dit nog slecht zichtbare probleem. 

- Update van de basisklapper voor beginnende aiossen, publicatie op de VRA-website. 

- Ontwikkeling van een inwerkdocument voor Junior VRA leden 

- Evaluatie van het landelijk onderwijs t.b.v. de Scholingscommissie 

- Zichtbaarheid van de VRA/Junior VRA tijdens bijeenkomsten voor jonge dokters. Hierbij zijn 

afspraken gemaakt over de actieve benadering van aiossen en samenwerking met het VRA 

Bureau. 

- Jaarlijks afscheidsdiner van vetrekkende Junior VRA leden, dit keer in Nijmegen 



Mede namens de Junior VRA, 

Ted Burgmeijer, voorzitter 2021 

Alicia Lucardie, vice-voorzitter 2021 


