
 

 

Programma: Thema Vernieuwing 
 
Voorzitter: Lidwien Geertjes 
Kapellerput: 13-14 mei 2020 
 
Doel is om de deelnemers mee te nemen in de nieuwste onderwerpen en richtingen met betrekking tot het opleiden en hierin 
ervaringen uit te wisselen..  
 
Doel en resultaat van de dagen:  
De deelnemers: 
1. zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van de wetenschappelijke attitude in de P-opleiding en de 

invulling van de rol van P-opleider in het bewust maken en stimuleren van deze attitude 
2. de deelnemers hebben een beeld van de rol van de opleidingsraad en de consequenties van het Model Logistieke 

Aansluiting in de Master-GZ aansluiting en hebben handvatten gekregen hoe zij deze ontwikkelingen in de eigen praktijk 
kunnen oppakken 

3. De deelnemers hebben inzicht in de Taken en Verantwoordelijkheden van de belangrijkste spelers betrokken in de 
Opleiding 

4. De deelnemers zijn zich bewust van het Kwaliteits en Erkennings Kader en relateren dit aan de praktijk van alle dag 
5. Netwerken met collega’s. 

 

Woensdag 13 mei  

Tijd Onderwerp Wie? Inhoud 

10.00-11.00  Inloop, 
Ontvangst met Koffie, Thee 
en Zoete Zaligheden 

  

11.00-11.15 Opening  Lidwien en Vz LPO • Welkom 

• Kort voorstelrondje: wat beogen we met de 
tweedaagse 

• Opzet programma toelichten 

11.15-12.30 
uur 

Interactieve inleiding  Mark en Sanne Wie is wie? 
Het P-opleiderschap behelst dynamische taken. Als spil 
in het web heb je te maken met tal van personen, visies 
en krachten. Dat maakt deze rol juist leuk en uitdagend, 
maar soms ook lastig. Collega’s met vergelijkbare taken 
om mee te sparren zijn daarom zeer waardevol. Maar 
wie zijn die collega’s, waar komen ze vandaag, uit welke 
sector en hebben ze met vergelijkbare zaken te maken? 
Reden te meer om de LPO tweedaagse te gebruiken om 
elkaar beter te leren kennen en te vinden. Dit gebeurt 
natuurlijk bij de lunch, de wandeling en de borrel. 
Daarnaast hebben we op meerdere momenten in het 
programma kennismakingselementen ingepland.  
Laat je meenemen door Sanne en Marc op een 
avontuurlijke zoektocht! Als jij op het einde van deze 
tweedaagse minstens één nieuwe professionele 
soulmate hebt gevonden, is hun missie geslaagd. 

12.30-13.30 Lunchbuffet   

13.30-14.00 Voorzetting Marc en Sanne  Wie is wie? 
Verdere kennismaking onder leiding van Sanne en Marc 

14.00-15.45 Workshop Wetenschappelijke 
attitude 

Ron Scholten  



15.45-16.00 Pauze   

16.00-17.00 
 

Verschil OG en GZ K&J Ron Scholten  

17.00 Feestelijk Fruitfestival   

18.00 Wandeling   

19.30 Diner in het Restaurant   

 

Donderdag 14 mei 
 

Tijd Onderwerp Wie? Inhoud 

7.00 Ontbijtbuffet   

09.00-09.15 Opening Lidwien opening 

09.15-10.00  Jeanette/ Anneloes Nieuwe brochure Taken en verantwoordelijkheden, hoe 
hanteren we die in de praktijk ? 

10.00-10.30 Marc en Sanne  Wie is wie? 
Verdere kennismaking onder leiding van Sanne en Marc 

10.30 Pauze met Koffie en Thee   

11.00-12.30  Maartje Schoorl  

12.30 Lunchbuffet in het Restaurant   

13.30-15.00 Voortgang programma Maartje  

15.00-15.15 pauze   

15.15-15.30  Bart /Maie en 
Anneloes 

Nieuwe KEK 

15.30-16.30 Intervisie over de KEK Sanne en Marc Samen bouwen aan een opleidingscultuur 
Gebruik de input van collega’s P-opleiders om straks in 
jouw instelling met het nieuwe KEK aan de slag te gaan. 

16.30-17.00 Afronding en evaluatie Sanne en Marc Mijn professionele soulmate is… 
Hebben we elkaar de afgelopen twee dagen beter leren 
kennen? 
We blikken terug en nemen gepast afscheid van een 
‘grand dame’ van het LPO. 

17.00 Afsluitend Hoofdgerecht   

18.00  Vertrek   

 

 


