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Een cursus PAOT op afroep aan huis bezorgd
Postacademisch onderwijs volgen, thuis of op de praktijk, op zelfgekozen tijdstippen en zonder enig tijdverlies is een lang gekoesterde wens. Door een abonnement te nemen op een in nascholing
gespecialiseerde website krijgt men nu de mogelijkheid om uit een
flink aantal nascholingscursussen een keuze te maken en deze te
bekijken op momenten wanneer de behoefte daartoe zich ook
werkelijk voordoet. Of deze wijze van presenteren aan gangbare
wetenschappelijke criteria voldoet en hoe zo’n cursus op afroep in
z’n werk gaat, wordt in deze bijdrage beschreven.

PAOT via internet
Dentrek (www.dentrek.com) is een website die tandheelkundig
postacademisch onderwijs via het internet beschikbaar stelt. Een
staf van tandartsen en mondhygiënisten, de ‘Board of Lecturers’,
verspreidt multimediale cursussen die ‘live’, maar na opslag ook
achteraf, via de eigen computer en op ieder willekeurig moment
zijn te volgen. Dentrek maakt het hiermee voor het tandheelkundig team mogelijk die informatie en kennis uit het totale aanbod
beschikbare cursussen te kiezen waarnaar op een gegeven moment
– bijvoorbeeld ten behoeve van de patiëntenbehandeling – ook daadwerkelijk behoefte is. De cursussen gaan niet alleen over basiswetenschappen, maar richten zich veelal ook op praktische onderwerpen. De Board of Lecturers, die behalve vaste medewerkers ook
gastdocenten kent, bepaalt de keuze en beoordeelt het aanbod van
de cursussen op kwaliteit en geschiktheid. Deze cursussen worden
veelal door in Amerika welbekende sprekers gegeven en gelden als
officiële nascholing. Een technisch team van Dentrek maakt de
cursussen geschikt voor het gebruik en de verspreiding via internet. Voor de meeste van deze presentaties moet door middel van
een abonnement worden betaald, maar ter kennismaking is ook
een aantal gratis te bekijken. Via een ‘voorproef’ kan worden
bepaald of men zo’n cursus ook werkelijk wil nemen.

De homepage van Dentrek
Op de homepage van Dentrek staat bovenaan een vast menu van
buttons, waaronder één met het overzicht van alle presentaties, in
het jargon ‘webcasts’ geheten. Ook kan men via buttons een
demonstratie volgen van zo’n webcast en vindt men er de opsomming van de kosteloze cursussen. Via een grote knop met ‘My
Account’ kan er een rekening bij Dentrek worden geopend. Met
zo’n rekening geniet men korting op de cursussen en wordt men
na registratie via een e-mail op de hoogte gehouden van de verschillende actuele onderwerpen die op Dentrek worden gepresenteerd.
Links op de homepage bevinden zich twee afrolmenu’s: één
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waar de cursussen op onderwerp zijn gesorteerd en één waar er via
‘abstracts’ een lange lijst van artikelen uit de bekende (Engelstalige) tandheelkundige tijdschriften is te raadplegen. Verder bevinden zich her en der nog logo’s van firma’s die als directe link fungeren en die kennelijk via deze vorm van adverteren voor de nodige
inkomsten van Dentrek zorgen.
Het centrale deel van de homepage bevat de feitelijke informatie in de vorm van uittreksels van het actuele aanbod aan cursusmateriaal. Ook kan men hier zien welke ‘sprekers van de maand’
een cursus verzorgen. Het aanwezige materiaal is tamelijk uitgebreid; op het moment van schrijven bevat de website zestig webcasts verdeelt over twintig tandheelkundige onderwerpen. Het zijn
kwalitatief goede films of diashows die van gesproken teksten zijn
voorzien. De inhoud is voor een algemeen practicus goed bruikbaar en ook echt als vervangend medium voor een traditionele
cursus te gebruiken. Na afloop moet door middel van een meerkeuzevragenlijst een toets worden afgelegd, waarmee in de Verenigde
Staten nascholingspunten zijn te verdienen. Deze wijze van
nascholing door Dentrek is volledig erkend door de Academy of
General Dentistry en vormt een onderdeel van de Continuing
Education (CE) die voor iedere tandarts-algemeen practicus in de
Verenigde Staten is verplicht.

Webcast-techniek
De webcast-techniek is gebaseerd op een softwarepakket genaamd
‘Flash’. Om deze filmanimaties met geluid te kunnen zien en
horen, dienen een geluidskaart en de flashextensies op de eigen
computer aanwezig te zijn. Op de homepage van de website is door
middel van de ‘Demo’ te controleren of het programma werkt en zo
niet, kan ter plekke via een link deze software worden binnengehaald en geïnstalleerd. Iedere niet al te oude computer is geschikt
voor deze software, waarvan men allerhande toepassingen op
steeds meer websites tegenkomt. Het verdient dan ook de aanbeveling de flash-extensies op de eigen computer te activeren.
Tot slot nog een opmerking over de geboden webcasts. Op de
Dentrek-site maakt men verschil tussen de CE-webcasts, die door de
onafhankelijke Board of Lecturers worden aangeboden en als
nascholing dienen, en de zogenaamde ‘tutorials’ die door firma’s
worden aangeboden en meestal instructiefilmpjes zijn van producten of technieken. Op die laatste categorie is niets tegen, integendeel. Er zijn presentaties bij die voor een algemeen practicus best
nuttige en bruikbare informatie bevatten. Maar men dient het
onderscheid met de CE-webcasts wel degelijk voor ogen te houden.
S.L. Liem, redacteur internet
bslliem@euronet.nl

69

