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Workshop: Doelmatigheid in de opleiding – ronde 1  
In deze workshop wordt er aandacht besteed aan wat doelmatigheid is, hoe het samenhangt met 
bestaande competenties en hoe dit vorm kan krijgen in de opleiding. Vaag? Integendeel. Het 
Bewustzijnsproject gaat over het nuchtere, scherpe vermogen om afwegingen te kunnen maken die 
de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komen. Ga eventueel voor meer informatie naar: 
https://www.bewustzijnsproject.nl. 
 
Workshop: Burn-out & Bevlogenheid ... wat is het en wat kun je doen? – ronde 1 en 2  
In deze workshop gaan we in op het thema Bevlogenheid & Burn-out bij A(N)IOS: waar verstaan we 
er onder, waarom is dit (ook internationaal) een steeds belangrijker thema en wat is er bekend over 
wat er werkt (en wat niet)? We belichten beide kanten van de medaille: hoe stimuleer je 
bevlogenheid, hoe kun je zorgen dat 'de lat hoog leggen' en bevlogenheid in balans blijft en niet 
uitmondt in burn-out?  
 
Workshop: Virtual Reality: “Gedrag geen probleem!” – ronde 1 en 2  
Binnen de zorg komen we in aanraking met mensen die problematisch gedrag vertonen.  
Hoe kan onderwijs met behulp van VR-technologie AIOS voorbereiden op het omgaan met 
probleemgedrag? Rondom probleemgedrag bij dementie loopt een pilot met VR-brillen.  
In deze workshop ga je zelf ervaren hoe VR werkt en hoe dit in de eigen opleiding ingezet kan 
worden.  
 
Workshop: Interprofessioneel leren (IPL) – ronde 2  
De zorg van de toekomst vraagt om dokters die over grenzen heen kunnen kijken & werken. In het 
project Haagse (H)AIOS bereiden huisartsen in opleiding en medisch specialisten in opleiding zich 
daar al op voor. In duo's kijken ze bij elkaar mee in de praktijk en organiseren ze onderwijs over 
gezamenlijke thema's. In deze workshop delen we de ervaringen en opbrengst tot nu en verkennen 
we mogelijkheden tot verbreding van dit initiatief in de OOR Leiden.  
 
Workshop: Leerzame overdracht – ronde 2  
Het doel van de workshop is om bewustwording te creëren met betrekking tot leerzame momenten 
voor aios en co’s in de (patiënten) overdracht. Welke factoren bevorderen of belemmeren het leren 
tijdens de overdracht? Welke rol kunnen supervisoren spelen om een cultuur van leren tijdens de 
overdracht te bevorderen?  
 
Workshop: De alledaagse begeleiding van coassistenten - ronde 2  
Hoe maak je in de drukke praktijk van alledag ruimte voor de begeleiding van coassistenten? En hoe 
zorg je dat coassistenten niet alleen iets leren over de inhoud van het vak, maar vooral ook over wat 
het vraagt om het dokter te zijn en je verder te ontwikkelen in die rol? In deze workshop passeren 
veel praktische voorbeelden de revue. U krijgt basisprincipes en praktische tips aangereikt zodat de 
begeleiding zowel voor de co’s als de begeleiders een motiverende en leerzame ervaring wordt!  
 

https://www.bewustzijnsproject.nl/
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Workshop: Technologische innovaties in de opleiding – ronde 1 en 2  
De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel, en de arts van de toekomst moet hierop kunnen 
anticiperen en bij voorkeur hierin participeren. De Jonge Specialist ontwikkelde samen met de 
Federatie Medisch Specialisten een handreiking ‘technologische innovatie in de medische 
vervolgopleiding’, om invulling te kunnen geven aan profileren op het thema innovatie. In deze 
workshop presenteren we deze handreiking en leer hoe je deze in de praktijk kan brengen.  
 
Workshop: Snel en flexibel opleiden met scrummen – ronde 1 en 2  
Kun je kwaliteit leveren als je snel een product wil opleveren? Jazeker! Met de populaire scrum-
methode is het mogelijk kwalitatief, snel en flexibel een product op te leveren. Scrum is 
oorspronkelijk een term uit de sport rugby en staat in die sport voor nauwe samenwerking binnen 
het team. Vanaf de jaren ’90 is Scrum ook de benaming van een agile* projectaanpak waarbij het 
werken in kleine multidisciplinaire teams van groot belang is. Vroeger alleen in de wereld van ICT en 
tegenwoordig in andere werkvelden. Tijdens de workshop gaan we uitgebreid in op toepassing van 
deze methodiek bij het ontwerpen van opleidingstrajecten. (*Agile: filosofie over wendbaarheid van 
organisaties. Waarde voor de klant moet altijd leidend zijn bij de keuzes die je maakt in een project. 
Agile betekent letterlijk ‘wendbaar’) 

 


