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Takenlijst landelijke GIC-cursusdagen 
 

 
 
Taken organiserende kliniek/fellows  
 
Vóór de GIC-cursusdag 
De organisator fungeert als acuut aanspreekpunt bij onverwachte problemen zoals uitval sprekers, verandering in 
programma, etc. en coördineert het gehele programma en de organisatie met het GIC-secretariaat. De taken zijn: 
 
Dagvoorzitter/sprekers:  Dagvoorzitter (IC-opleider) en sprekers voor de betreffende cursusdag zoeken 
 Namen en mailadressen sprekers doorgeven aan GIC secretariaat ((i.v.m. schriftelijke 

bevestiging en toesturen declaratieformulier) 
Opname *: De sprekers het toestemmingsformulier voor de opnames * laten ondertekenen 
 Formulier inscannen en sturen aan contactpersoon opnames (zie volgende pag.) 
Artikelen:  Sprekers vragen één of meerdere artikelen aan te leveren, ter voorbereiding van de fellows 

op de cursusdag; 
Casus/opdracht (optie):  Samen met de dagvoorzitter/sprekers een casus of opdracht maken, die alle fellows in de 

kliniek moeten voorbereiden; 
Dagprogramma:  Samen met de dagvoorzitter het dagprogramma opstellen, volgorde/spreekduur van de 

sprekers bepalen en zorgen dat de onderwerpen geen overlap vertonen; 
 Indien de Go Group opnames moet maken, dan kan het programma op z’n vroegst starten 

om 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), omdat zij 3 uur nodig hebben voor de opbouw. 
2 weken van te voren:  Zorgen dat het dagprogramma, de artikelen, casus etc. uiterlijk 2 weken vóór de cursusdag 

in het bezit zijn van het GIC-secretariaat, zodat dit tijdig rondgestuurd kan worden aan de 
fellows ter voorbereiding. 

A/V apparatuur: Fysiek: 
 Op de GIC-cursusdag is in vergadercentrum Vredenburg standaard een beamer + laptop 

aanwezig. Extra (audiovisuele) wensen dienen tijdig gereserveerd te worden via het GIC-
secretariaat.  

 Hybride/online: 
 Tijdig wensen afstemmen met het GIC-secretariaat. Indien in Vredenburg, dan regelt het 

GIC-secretariaat de opnames met de Go Group. 
 Tipsheet voor online presentaties delen met sprekers (zie pag. 3) 
Indien Online/hybride:  Onderling afstemmen wie ‘host’ zal zijn en wie presentielijst bijhoudt. 
  Laptop met USB poort meenemen naar cursusdag i.v.m. opslaan opname + tweede laptop 

voor hostingtaken Zoom 
  Nieuwste versie Zoom installeren op laptop (https://www.zoom.us/download) 
Cadeaubonnen:  De dagvoorzitter en de sprekers krijgen op de cursusdag een cadeaubon van € 40,00 van 

de organisator. De organisator van de dag koopt de cadeaubonnen en kan de kosten van 
deze cadeaubonnen bij de GIC accountant declareren via het GIC-declaratieformulier. 

 
Tijdens de GIC-cursusdag 
1. Vredenburg: Zorgen voor minimaal 2 laptops: 1 voor Go Group technische connectie met Zoom account en 

1 voor online deelnemers noteren/hosting taken.  
(De laptop die Vredenburg regelt is nodig voor het tonen van de online deelnemers op scherm) 

2. Half uur van te voren inloggen i.v.m. hosting Zoom (zie ook host zoom/moderator). 
3. Cursusdag openen en sprekers introduceren. 
4. Eén of enkele fellow-groepen aanwijzen die de evt. casus moeten presenteren. 
5. Fysiek, Utrecht: zorgen voor een ingevulde presentielijst (handtekeningen) 

Online: Registratielink Zoom, waardoor de presentielijst door GIC secretariaat gemaakt kan worden. 
6. Zorgen dat de deelnemers aan het eind van de dag de evaluatie digitaal invullen. 
7. Opnames van de Go Group (A/V leverancier in Vredenburg) opslaan op laptop via USB stick Go Group. 
 
Na de GIC-cursusdag 
 
1. Ingevulde presentielijst direct na afloop sturen aan het GIC secretariaat. 
2. Declaratieformulier (onkosten cadeaubonnen) opsturen aan de accountant van de GIC. 
3. Opnames sturen aan contactpersoon opnames van fellowcommissie (via WeTransfer) voor publicatie op 

website NVIC Academy. 
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* Opname 
 
Om maximaal rendement uit onderwijs te krijgen hebben we namens de fellow commissie in de GIC besproken dat we 
onderwijsdagen willen opnemen en digitaal willen aanbieden op het besloten deel van de NVIC Academy site. 
Hierdoor kan iedereen het gebruiken als naslag en bekijken als je niet in de mogelijkheid was om te komen. 
 
Contactpersoon opnames / NVIC Academy 
Dennis Ellenbroek, fellow Radboud UMC, nvicfellowcie@gmail.com  
 
Go Group (audiovisuele ondersteuning Vredenburg) 
Zij maken een beeld- en geluidopname van de uitgaande stream (presentatie, camerabeelden van de sprekers). Dit 
kunnen zij samenvoegen met de inkomende audio-opname (tussentijdse vragen van fellows). 
Zij hebben van ons 2 laptops nodig:  

• 1 voor Zoom account waarmee zij een technische verbinding maken en  
• 1 voor het tonen van de online deelnemers op een beeldscherm.  

Vredenburg regelt 1 laptop standaard, dus die kan gebruikt worden voor het tonen van de deelnemers. De 
organiserende fellows moeten dus zorgen een tweede laptop voor de Zoom-verbinding (en ook nog een tweede 
laptop voor de hosting taken). 
De opname van de Go Group waarbij de vragenstellers niet in beeld komen, maar alleen te horen zijn is de versie die 
online geplaatst zal worden.  
 
Host Zoom/moderator 
Van de host wordt verwacht dat hij/zij: 
- op de hoogte is van de werkwijze van Zoom 
- deelnemers ‘muten’ als zij zorgen voor te veel achtergrondgeluid 
- de chat in de gaten houdt 
- de opgestoken handjes in de gaten houdt en fellows spreektijd geeft 
 
 
Taken GIC-secretariaat  
 
Vóór de GIC-cursusdag 
 
1. Opvragen bij opleidingssecretariaat wie de organiserende fellows zijn (ca. 1 maand van te voren). 
2. Organiserende fellows vragen om mobiele nummers, dagprogramma, artikelen, mailadressen sprekers. 
3. Na overleg met de organisator het dagprogramma maken in de vaste GIC lay-out. 
4. Online evaluatie up-to-date maken a.h.v. het programma en de link in het programma zetten. 
5. Zoom reserveren met 1) registratielink (zodat presentielijst vanuit Zoom gemaakt kan worden), 2) recording in 

the cloud en 3) deelnemers ‘mute upon entry’ 
6. De fellows en opleiders de casus, dagprogramma, artikelen ter bestudering, etc. toesturen ter voorbereiding. 
7. De dagvoorzitter en sprekers schriftelijk bevestigen (en declaratieformulier meesturen i.v.m. km vergoeding). 
8. Presentielijst maken (bij fysieke/hybride bijeenkomsten, bij online werken met registratielink Zoom) 
9. Lunchaantallen doorgeven aan locatie (incl. sprekers en A/V technici) 
10. De organisator een presentielijst, declaratieformulier en eventuele andere benodigdheden toesturen. 
11. Fysiek:  Het dagprogramma en het aantal deelnemers en dieetwensen communiceren met de cursuslocatie. 

Online:  Zoom boeken (evt. met registratieoptie) en link in mail aan deelnemers en in dagprogramma. 
Hybride: Audiovisuele ondersteuning incl. opname regelen met leverancier (o.a. Go Group/Vredenburg). 

 
Tijdens de GIC-cursusdag 
 
1. Bij online via Zoom: half uur van te voren inloggen en één van de fellows host maken of meerdere co-hosts. 
2. Gedurende de dag nogmaals de link naar de evaluatie sturen aan de deelnemers. 
 
Na de GIC-cursusdag 
 
1. Verwerken presentielijst in GIC-fellowbestand en opleiders informeren wie aanwezig waren. 
2. Evaluatie uitwerken. 
3. Evaluatie versturen aan de organiserende opleider(s) van de GIC-cursusdag en agenderen voor de 

eerstkomende GIC-curriculum vergadering. 
4. Zoom recording als back-up opslaan. 
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Tips voor digitaal onderwijs aan grote groepen 

Programma 
Digitaal onderwijs is relatief vermoeiend, moedig ontspanning aan tussen de praatjes 
- Doseer in aantal presentaties 
- Doseer in de duur van presentaties 
- Overweeg break-out rooms als u kleinschaliger wilt werken 
- Plan pauzes van minimaal 5 minuten tussen alle presentaties 

Ondersteuning 
Organiseer professionele ondersteuning die ontzorgen op gebied van: 
- beeld en geluid 
- Internet stabiliteit en snelheid 
- Verbindingen tussen diverse apparatuur (computer van regie en organisatie, routers etc) 
- Regie gedurende de dag 

Organisatie van de dag 
Kies het juiste platform, gebruik praktische opties en ken de beperkingen, 
- Laat deelnemers zich aanmelden bij inbellen om een presentielijst te verkrijgen en zo bv de 

evaluatieformulieren te kunnen adresseren 
- Kies een platform waar uw organisatie ervaring mee heeft (Zoom/Teams etc) en alle vereisten voor het 

programma levert 
- Laat de kern van organisatie fysiek bij elkaar aanwezig zijn 
- Zorg dat sprekers die inbellen ruim voor het evenement het gekozen platform getest hebben 
- Probeer zo veel mogelijk presentaties voor de start van het event in bezit te krijgen en indien dit niet lukt: 

weet hoe scherm delen (en terug geven) werkt 
- Stimuleer vragen stellen via de chat 

 
Presentatie 
Kies voor beeld dat actief overkomt en voedt de moderators met info uit het publiek 
- Laat de presentatoren/moderators (in beeld) staan (en niet zitten) tijdens hun presentaties 
- Laat de presentatoren/moderators de discussies met het publiek leiden en dan ook in beeld zijn 
- Laat op de achtergrond organisators de (spreek) tijd en de chatbox in de gaten houden en relevante discussie 
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