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Inleiding 
Welkom bij Leffectief verloskunde! 

 

Leffectief verloskunde staat voor effectief leren in de verloskunde. Bij veel trainingsvormen wordt 

75% van de geleerde informatie binnen een week vergeten. Wanneer je deelnemers traint, wil je 

echter dat zij dit voor een lange tijd onthouden. Daarom ontwikkelen wij digitale trainingen voor een 

vernieuwend leerplatform: Knowingo+. Hiermee kun je effectief en meetbaar kennis opdoen door 

een paar minuten per dag vragen op je telefoon of tablet te beantwoorden. Dit blijkt veel effectiever 

dan andere vormen van leren, waardoor je sneller op het gewenste niveau zit. Door de vragen 

regelmatig te herhalen blijft de kennis ook nog eens behouden.  

 

Fijn dat je gaat starten met de Leffectief verloskunde trainingen. In dit document leer je meer over 

de werking van de Leffectief Verloskunde Portal, Knowingo+ en de Leffectief verloskunde trainingen. 

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@leffectief.nl. 
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1. Leffectief verloskunde trainingen. 
Leffectief verloskunde maakt trainingen in Knowingo+

.  Knowingo+ is gamified. Het zit vol met 

spelelementen om het leren leuk te houden. Je speelt een training die bestaat uit meerkeuzevragen. 

Als het nodig (of leuk!) is, is er een afbeelding bij de meerkeuzevraag te zien. Heb je een antwoord 

fout, dan volgt er een toelichting. Klik hier voor een filmpje waarin meer wordt verteld over 

Knowingo+. 

 

Knowingo+ is een mobiele app waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest efficiënte manier van 

leren. Dit mobiele leerplatform betreft een vorm van continue educatie. Elke ronde bestaat uit zeven 

vragen en het voltooien van een ronde kost ongeveer één minuut. Om het kennisniveau op peil te 

houden, en om zo efficiënt mogelijk te leren, is het de bedoeling dat je (bijna) dagelijks ongeveer 

twee minuten speelt. De app werkt met een algoritme dat automatisch berekent wanneer een vraag 

herhaald moet worden. Wanneer er per dag een paar minuten gespeeld wordt, zal de kennis 

behouden blijven.  

 

2. Leffectief Verloskunde Portal 

In de Leffectief Verloskunde Portal kun je je eigen voortgang zien. Daarnaast kun je zelf Leffectief 

verloskunde trainingen toevoegen aan je account. Deze worden dan gelijk gekoppeld aan je 

Knowingo+ account.  

 

De beschikbare functies van de Leffectief Verloskunde Portal zijn: 

• Je kunt alle beschikbare trainingen zien. 

• Je kunt beschikbare trainingen koppelen aan je account. 

• Je kunt de voortgang en statistieken zien per training. 

• Je kunt zien welke trainingen je hebt afgerond. 

• Je kunt documenten downloaden die gekoppeld zijn aan een training. 

 

Nadat je een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail van Leffectief Verloskunde om je 

account te bevestigen.  
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3. Knowingo+ 

Wanneer je een account aanmaakt voor de Leffectief Verloskunde Portal, ontvang je ook een e-mail 

van Knowingo+. Je moet dan een aantal gegevens invullen. Vervolgens kan je de app, Knowingo+, 

downloaden via de App Store of Google Play Store.  

 

Wanneer de app gedownload is, kan er ingelogd worden met het zojuist gecreëerde account. Je 

gebruikersnaam is altijd het e-mailadres waarmee je het account hebt aangemaakt. Na het inloggen 

kan de tutorial gespeeld worden. Bij de tutorial speel je één ronde, waarbij verschillende aspecten 

van de game worden uitgelegd. Na deze tutorial kun je introducties lezen. Er wordt aangeraden om 

na de tutorial eerst de introductieverhalen te lezen voordat je de volgende ronde gaat spelen. Deze 

introducties geven extra inzicht in de vragen die je moet beantwoorden in de training. Er wordt 

bijvoorbeeld een casus in beschreven.   

 

Binnen de app heb je verschillende manieren om te spelen:  

- Speel topic: Hierbij kies je een onderwerp dat je wilt spelen.  

- Speel duel: Hierbij kun je spelen tegen een andere gebruiker. Je kunt zelf kiezen in welk topic 

je een duel aan wilt gaan. Je kunt niet kiezen met wie je een duel aangaat. Het is ook niet 

live. Je wordt gekoppeld aan een set van 7 vragen die een speler heeft gemaakt die ongeveer 

op jouw niveau zit. Je krijgt dan dezelfde 7 vragen en kunt zijn/haar voortgang zien. Het doel 

is om meer punten te halen dan de andere gebruiker. Dit doe je door vragen goed en snel te 

beantwoorden. 

o Je ziet hierbij de voornaam van de gebruiker waar je tegen speelt. Wil jij niet dat 

iemand jouw naam ziet als hij/zij een duel start, gebruik een fake naam bij het 

opzetten van je account.  

- Snel spelen: Hierbij begin je direct met spelen. Je kan niet kiezen welk topic je gaat spelen. De 

app kiest dit voor je. De app zal altijd het topic kiezen dat je op dat moment het meeste 

nodig hebt. 

 

Je kunt per topic een certificaat halen. Een training bestaat vaak uit meerdere topics. Wanneer een 

certificaat van een topic behaald is, wordt er aangeraden om te blijven spelen. Op deze manier wordt 

de kennis langer onthouden en komen vragen steeds minder vaak terug. Wanneer een certificaat 

vervalt, zul je automatisch een bericht via e-mail krijgen. Op deze manier kun je op tijd weer 

beginnen.  
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Je kan in de app je eigen statistieken zien. Zo kun je zien wanneer je een topic hebt behaald. Dit doe 

je door vragen te “masteren”. Een vraag heb je “gemasterd” wanneer je de vraag twee keer achter 

elkaar goed hebt.  

 

Ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je in de app je wachtwoord opnieuw aanvragen. Je ontvangt 

dan een e-mail om je wachtwoord te veranderen. 

4. Hoe maak je optimaal gebruik van het trainingssysteem? 
1. Koppel elke 2 maanden een nieuwe training aan je account. Je bouwt dan van de nieuw 

gekoppelde nascholing kennis op terwijl je de kennis van de oude topics onderhoudt.  

2. Speel elke dag 2 minuten (2 rondes van 7 vragen). 5 keer per week 3 minuten, 4 keer per 

week 4 minuten, of 3 keer per week 5 minuten is ook prima. Train minimaal 3 keer per week. 

Indien je dit niet uit jezelf kunt opbrengen zet het dan in een agenda om jezelf eraan te 

herinneren. Een geschikt moment is bijvoorbeeld tussen afspraken door, of als een afspraak 

is afgezegd. 

3. Speel “snel spelen” in Knowingo+. Wanneer je dit gebruikt kiest het systeem de training die jij 

nodig hebt. De onderwerpen waar jij de neiging van hebt om die te vergeten zal hij opnieuw 

aanbieden, waardoor je je kennis zo optimaal mogelijk (lees in zo weinig mogelijk tijd) 

behoudt.  

5. PE punten 
Indien je in de Leffectief Verloskunde Portal je BIG registratienummer hebt ingevuld kunnen wij PE-

punten automatisch registreren. Daarnaast ontvang je een Leffectief Verloskunde certificaat, 

waarmee je kunt aantonen dat je de training hebt gehaald. In de Leffectief Verloskunde Portal staat 

genoteerd hoeveel punten je voor een training kunt krijgen. Heel belangrijk om je te realiseren is dat 

je niet je studiepunten krijgt als je je certificaten hebt gehaald in Knowingo+, maar dat je hiervoor je 

certificaten in Knowingo+ 6 maanden geldig moet houden. Wanneer je de 6 maanden grens 

overschrijdt verdien je de studiepunten.  

Je ontvangt je studiepunten dus direct wanneer je de grens overschrijdt. Bijvoorbeeld:  

- Je hebt je certificaten op dit moment 4 maanden en je certificaten zijn nog 3 maanden geldig, 

dan ontvang je direct je PE-punten. Je hoeft niet te wachten totdat de 6 maanden voorbij 

zijn. Wij kunnen namelijk al zien dat je deze 6 maanden vol zult maken. Hierbij raden we je 

wel aan om te blijven spelen, zodat je de kennis blijft onthouden. Daarnaast kun je in het 

tweede jaar wederom punten verdienen als je blijft spelen.  
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Het behouden van je certificaten in Knowingo+ doe je door af en toe de vragen te herhalen; een paar 

minuten per week is voldoende. Kies in de app voor “snel spelen” om de AI (Artificial Intelligence) 

van Knowingo+ te laten bepalen welk topic op dat moment voor jou het meest nodig is. De app weet 

welke vragen je geneigd bent om te vergeten. Door met enige regelmaat de vragen te herhalen 

blijven de certificaten langer geldig. Op den duur heb je steeds minder trainingstijd nodig om de 

certificaten te behouden.  

 

6. samenvatting 

Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar in basis is het best simpel: 

- Log in, in de Leffectief Verloskunde portal 

- Koppel training(en). Wacht niet totdat je de studiepunten van een training gehaald hebt, 

maar voeg de volgende training eerder toe. Een goed moment om de volgende training te 

koppelen is, wanneer je alle Knowingo certificaten van 1 training hebt gehaald. Wacht je te 

lang met koppelen van trainingen, dan haal je geen 10 studiepunten per jaar. 

- Download de app van Knowingo+. De training die je gekoppeld hebt staat al in je Knowingo+ 

account. 

- Beantwoord elke dag 2 minuten vragen (of meerdere keren per week). 

- Haal alle certificaten en hou ze vervolgens 6 maanden geldig om de PE-punten te halen.  
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