Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Een hoge kwaliteit van ambulancezorg is van groot belang voor iedereen. Kwaliteit
garandeert juiste diagnoses en alert optreden van ambulance medewerkers tijdens de
ruim 1 miljoen spoedeisende ambulanceritten per jaar.
In deze branche zijn meer dan 5.000 professionals werkzaam, waarvan bijna 4.500 tot
het rijdend personeel en de verpleegkundig centralisten in de meldkamer behoren.
Van hen wordt verwacht dat hun kennis up-to-date is en dat hun vaardigheden goed
getraind zijn.

Edumanager

Kwaliteitsaudit

Edumanager geeft inzicht in het cyclische proces

De Wet BIG en de Kwaliteitswet zorginstellingen vormen het fundament

van opleidingsmanagement, helpt u opleidingen en
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behandelmethodes, tot het leren omgaan met klanten en publiek.

Via Edumanager kunnen medewerkers hun eigen
portfolio inzien, trainingen boeken of annuleren
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trainers, kunnen deze via Edumanager hun planning en
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Een GAP analyse maakt duidelijk waar de huidige
en (eventuele) toekomstige knelpunten in uw

“Een ambulancemedewerker bevindt zich in
een continue proces van opleiden en trainen”

opleidingsplannen zitten en wanneer vaardigheden en
certificaten van uw medewerkers gaan verlopen. Zo
voorkomt u inzet van onbekwame medewerkers en voert

Koppelingen

u een toekomstgericht en effectief opleidingsbeleid.

L&M Software bv werkt actief aan koppelingen met externe
informatiesystemen. Denk o.a. aan Leerstation Zorg (LSZ), het

Edumanager Backoffice en Edumanager Frontoffice

platform voor digitaal toetsen in de zorg. De koppeling tussen LSZ

zijn ontwikkeld door L&M Software bv. Digitaal leren

en Edumanager zorgt dat LSZ toetsresultaten automatisch zichtbaar

en toetsen via e-learning wordt ondersteund door het

worden in Edumanager. U krijgt zicht op het gat tussen theoretisch

learning management systeem Ilias. De e-learning

verworven kennis en de eisen van de dagelijkse praktijk en bent in staat

mogelijkheden van Ilias zijn perfect geïntegreerd met

om tijdig in te grijpen, indien de situatie daar om vraagt.

Edumanager, zodat L&M “het beste van twee
werelden” bijeenbrengt.

Naast de koppeling met LSZ beschikt Edumanager over koppelingen
met (onder andere) het Kwaliteitsregister, het BIG-register en
verschillende HR systemen. Ook kunt u Permanente Educatie (PE)
punten via Edumanager registreren en is standaard e-learning materiaal
beschikbaar via externe contentleveranciers, zoals UNIT4, Noordhoff,
GoodHabitz, TCG, DocZero en vele anderen.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Ger Jacobs directeur RAV Brabant Midden-West-Noord
“In mijn functie ben ik o.a. eindverantwoordelijk voor het op peil
houden van de bekwaamheid van de RAV-medewerkers. Medio 2010
is vastgesteld dat het management onvoldoende inzicht had in dit
soort gegevens. Daarnaast werd onvoldoende rekening gehouden
met leren op de werkvloer (ervaringsleren).
Lianne van Driel projectcoördinator RAV Brabant
Midden-West-Noord

De directie heeft toen besloten tot:
1) Het bevorderen van de leercultuur door training van medewerkers in

Lianne van Driel, projectcoördinator RAV Brabant

zelfreflectie en intervisie.

Midden-West-Noord: “Bij RAV Brabant Midden-West-

2) De invoering van een digitaal portfolio waarvoor de medewerker zelf

Noord hebben wij tegelijkertijd 3 nieuwe ontwikkelingen

verantwoordelijk is. Het portfolio geeft medewerkers én leidinggevenden,

ingevoerd:

naast een overzicht van gevolgde scholing en werkervaring, inzicht in de
ontwikkeling van bekwaamheid als ambulanceprofessional. Op grond

1)

Edumanager: Voor een totaaloverzicht van alle

bewijsstukken dat medewerkers de bekwaamheid op peil

hiervan kunnen aanvullende (scholings)maatregelen getroffen worden. De
RAV heeft gekozen voor Edumanager.

houden door scholing, intervisie en de resultaten van de
verschillende instrumenten. In de jaargesprekken met de

De kracht van Edumanager is de combinatie van registreren, signaleren en

teammanagers is het digitale portfolio van Edumanager

verbinden. Door te registreren ontstaat een actueel inzicht in de aanwezige

Frontoffice onze leidraad.

kennis en ervaring en wordt de bekwaamheid aantoonbaar gemaakt.

2) Kwaliteitsregister:

Hierin

verzamelen

we

alle

bewijsstukken van accreditatie, in totaal 184 punten per 5

Daarnaast signaleert Edumanager de leerbehoefte. De software maakt

jaar.

een koppeling tussen het functieprofiel en de individuele kennis en

3)

E-learning: In deze omgeving wordt geregistreerd

vaardigheden van de medewerker. De discrepantie (GAP) wordt vervolgens

welke e-learning modules de medewerker heeft afgerond.

helder en inzichtelijk en helpt bij het beheersbaar

Er is gekozen voor Ilias, de webapplicatie die een koppeling

houden van onze vaardigheidsverplichting.”

heeft met Edumanager. Resultaten van e-learning
activiteiten worden rechtstreeks in het digitale portfolio
binnen Edumanager gedownload.
Het komt vaak voor dat onvoldoende oog is voor het
volledige opleidingsproces (van het weten t/m het
landen). De invoering van een dergelijk systeem is
dan onvoldoende geborgd, wat juist meer tijd, zorg
en dus kosten met zich meebrengt.
De invoering van Edumanager vergt een omslag
in werken en denken. Procesmatig en fasegewijs
werken is nodig om de implementatie daadwerkelijk
te laten slagen. Het is daarom belangrijk om

Interesse?
Als marktleider in de zorg levert L&M Software bv een totaaloplossing
voor opleidingsmanagement en e-learning. Heeft u interesse in een
vrijblijvende introductie? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u
graag over onze visie op het opleidingsproces en over de mogelijkheden
om Edumanager binnen de organisatorische werkprocessen van uw
organisatie in te bedden.

hierover goed te communiceren. Ik heb dit met
plezier bij onze RAV begeleid en ben tevreden met
de uitkomsten.”
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