Workshop 1: Toetsen in de praktijk – inspiratiesessie - Willy van Belzen (SVRZ)
SVZR heeft in 2017 gekozen voor de visie: praktijkleren is de toekomst. Dit is inmiddels in informele
en formele wijze vormgegeven. Vanaf januari 2019 vinden ook bijna alle toetsingen in de praktijk
plaats. Hoe de gehele projectorganisatie is vormgegeven en wat de hick-ups en tips van SVZR zijn,
dat hoor je tijdens een collegetour interview met Willy van Belzen, werkzaam bij SVRZ.

Workshop 2: Extra energizers tijdens je training – Antonio Baltes (Opleidingsinstituut KMBV)
Als trainer wil je graag dat het leerrendement van je training zo hoog mogelijk is. Toch vraagt het
luisteren naar en verwerken van de informatie die gegeven wordt veel concentratie en focus van
het publiek. Het is niet vreemd dat het publiek naarmate de dag vordert toch afdwaalt en haar
concentratie verliest, waardoor het leerrendement van de training afneemt. In deze workshop
wordt toegelicht hoe door middel van het implementeren van simpele methodieken in je training,
zogenaamde energizers, de aandacht van het publiek beter vast kan worden gehouden en het
programma inspirerend en afwisselend blijft.
Workshop 3: Toetsen in het skillslab of bij de cliënt? Voorwaarden van een cliënt gebonden
toetsing – Nicolien van Halem (Opleidingsinstituut KMBV)
Welke voorwaarden zijn essentieel bij deze vorm van toetsing? Hoe zorg je dat bejegening
onderdeel wordt van de toetsing? Wat is de rol van de cliënt? Op deze vragen krijg je antwoord
tijdens deze interactieve workshop.

Workshop 4: Leren voor morgen- Inspiratiesessie – Brenda Fibicher (Reade)
Laten we ons leiden door normering van diploma’s of competenties van medewerkers? Reade zet in
op vier functieniveaus om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Brenda Fibicher, operationeel
manager verpleging bij Reade, vertelt je welke afwegingen hieraan ten grondslag liggen en welke
consequenties dit organisatorisch met zich mee brengt.
Workshop 5: Praktijkopleiding en coaching – Thea Mulder (Careyn)
Er verandert veel in de rol als praktijkopleider. Zijinstroom, MBO-HBO opleidingscurricula,
competentiegericht coachen. Ook de samenwerking en coaching met werkbegeleider en leerling
verandert. Thea Mulder biedt tijdens haar workshop ruimte om eigen casuïstiek en vragen in te
brengen om van en met elkaar te leren.
Workshop 6: B-overall helpt bij beleven van de zorgverlening (team VAZ Zorggroep Attent)
De belevingsoverall is een kledingstuk dat je aantrekt over je eigen kleding, met diverse openingen,
wonden en hulpstukken. En daardoor prima geschikt bij het trainen en toetsen van
verpleegtechnische vaardigheden. Het helpt je de training en toetsing nèt wat echter te maken. Je
kunt door het aantrekken van de B-overall hetzelfde ongemak als de client voelen, waardoor je als
zorgverlener bewuster wordt van je eigen handelen. Ahlem Azizi en Charissa Snip, verpleegkundigen
van het ambulante team van Attent, werken er mee tijdens trainingen en toetsingen van hun
collega's. In de workshop demonstreren zij het gebruik, met natuurlijk de tips en tricks.

