
Medische Scholing & Eastern 
Enterprise werkten samen om een 
'Netflix voor zorgprofessionals' te 
creëren



MedischeScholing is een ona�ankelijk initiatief opgezet met als doel zorgcollega's meer competentiegericht te laten 
zoeken naar (geaccrediteerde) opleidingen. Door alle beschikbare geaccrediteerde trainingen op één platform te 
kunnen zoeken en vergelijken, kunnen zorgprofessionals gerichter werken aan individuele leerdoelen.

Hun ona�ankelijke platform is zowel een zoekmachine als een videostreamingplatform voor geaccrediteerde fysieke 
en online trainingen. MedischeScholing geeft niet alleen een duidelijk overzicht van al het beschikbare 
accreditatieonderwijs in binnen- en buitenland, maar biedt ook steeds vaker de mogelijkheid om de training live of on 
demand te streamen: een soort 'Netflix voor zorgprofessionals'.

PROJECT UITDAGING

OVER MedischeScholing 

Het aanbod van medische nascholingen in Nederland is uitgebreid en wordt verzorgd door (commerciële) organisaties 
met verschillende doelen en interesses. Daarnaast worden de opleidingen op verschillende websites aangeboden en is 
er geen eenduidig platform waar zorgprofessionals kunnen zoeken naar geaccrediteerde nascholingscursussen die bij 
hen passen.

De uitdaging was dus om een totaaloplossing te bouwen voor cursussen over elk gekozen medisch onderwerp, in een 
periode die voor u geschikt is, op een door u bepaalde afstand, voor een gericht budget en met een minimum aantal 
accreditatiepunten.



MedischeScholing Tech ontwikkelde in samenwerking met Eastern Enterprise een webgebaseerde app om 
zorgprofessionals te helpen gerichter te werken aan individuele leerdoelen.

Eastern Enterprise bood de oplossing door organisaties in staat te stellen hen te registreren en de cursus, live 
trainingssessies en live webinars te geven.

We boden de mogelijkheid om de training live of on demand te streamen: een soort 'Netflix voor zorgprofessionals'.

Er is een zoekmachine voorziening ingeschakeld om cursussen te zoeken op onderwerp, prijs, afstand, aantal 
accreditatiepunten of bepaalde competenties voor bijscholingen die aansluiten bij uw leerbehoefte en u vindt direct 
de beschikbare mogelijkheden van meerdere aanbieders.

ONZE OPLOSSING

HOOFDZAKEN
Aan boord van 5000+ gebruikers.

Veel organisaties werkten samen met Medische Scholing voor het streamen van hun content



MYSQL FirebaseRdisYuejs (NUXT)PHP (Laravel)

Eastern Enterprise stelde de volgende technologieën voor om de gevraagde functies gemakkelijk te bereiken:TECHNOLOGIE STAPEL

HTML CSS Docker



De opdrachtgever was zeer tevreden met het eindresultaat en prees ons voor onze aanpak. Deze applicatie heeft het leven 
van zorgprofessionals gemakkelijker gemaakt om specifieker te werken aan individuele leerdoelen en organisaties om deze 
te registreren en de cursus, live trainingssessies en live webinars te geven

One-stop-oplossing voor cursussen over elk gekozen medisch onderwerp in een voor u geschikte periode.

Zoek op onderwerp, prijs, afstand en aantal accreditatiepunten of bepaalde competenties.

De training live of on demand streamen: een soort 'Netflix voor zorgprofessionals'.

EINDRESULTAAT

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

$



GETUIGENIS

We zijn enorm blij en tevreden met de inzet en het werk van Eastern 
Enterprise. Ze hebben geweldig werk geleverd door deze applicatie in korte 
tijd te bouwen, terwijl ze uitblinken in levering en operaties. De algehele 
samenwerking is erg soepel verlopen. Ons platform is de afgelopen 3 jaar 
explosief gegroeid. Sinds 2021 hebben we meerdere zorgprofessionals aan 
boord om onze applicatie te gebruiken.
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