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Plenair 
 

Welkom 

• Context opleiding, raamplan 2020, PRIMA [Voorbereiding: vimeo Alexandr Sramek) 

• Inhoudelijke toelichting op overall activiteiten in lijn  

• LUMC standaard bij consultvoering, diagnostische gesprekken, klinisch redeneren, 

gezondheidsbevorderende gesprekken    

• Toelichting op reflectie en feedback   

• Indeling van het programma  

• Toelichting specifieke onderwijsonderdelen  
 
Voorbereiding: 
Opbouw curriculum en Leidse Lijnen [vimeo Alexandr Sramek] 
Bachelor Geneeskunde (ter oriëntatie)  
 

Rol docentcoach, LSGL- en KRCV docent 

• Rol en afbakening; plaats in organisatie t.o.v. andere begeleiders  

• Herkennen van obstakels, benaderen en doorverwijzen  

• Eigenaarschap over groep: veilig studieklimaat, diversiteit en inclusie, motiverende docent, rolmodel, 

laagdrempelige studentbegeleider in zowel jaar 1-2 als 3 

• Kennis over basisvaardigen student:  

o Feedback geven en ontvangen  

o Professioneel gedrag  

o Self regulated learning / persoonlijk leiderschap 

o Studievaardigheden  

o Didactiek (variatie) 

o Weerbaarheid/ welzijn  

 
Voorbereiding 
Rol van De DC volgens student 
Medewerkerswebsite studentenwelzijn 
Routekaart studentenwelzijn ba GNK  
Begeleidingsinformatie voor docenten 
  

https://youtu.be/Ydp49oRNqZs
https://www.albinusnet.nl/organisatie/onderwijs/bachelor-geneeskunde/
https://youtu.be/0cya5z16AWI
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderwijs/studentenwelzijn?_ga=2.32324478.1318028501.1656876982-1067459493.1647963428&cf=bestuursbureau-expertisecentra
https://www.albinusnet.nl/globalassets/routekaart-sw-ba-gnk.pdf
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Workshops 09-09-2022 
 

Inwerksessies LBV. 

In deze workshop gaan docenten zich voorbereiden op de rol van LBV-docentcoach van het specifiek bachelorjaar 

door eigen visie, ervaring en praktische vragen met elkaar uit te wisselen. Er wordt gestreefd naar het opbouwen 

van goede coherentie, onderlinge samenwerkingsverbanden en communicatielijnen. Werkvormen: 

kennismakingsspel, praktische opdrachten over de organisatie van BrightSpace, plenaire discussie, rollenspel en 

intervisie in kleine groepen. 
 
Workshop LBV1 voor LBV 1 docenten 
In deze workshop gaan docenten zich voorbereiden op de rol van LBV1-docentcoach. 
 
Leerdoelen 

1. De docentcoach en mentor kunnen de competenties, leerdoelen, opbouw en toetsing van LBV1 
beschrijven. 

2. De docentcoach en mentor kunnen de onderlinge taken en verantwoordelijkheden beschrijven. 
3. De docentcoach en mentor maken kennis en onderlinge afspraken. 

 
Voorbereiding 
Docenten hebben de BS-pagina LBV1 en het filmpje over LBV1 bekeken. Docenten hebben het informatiemateriaal 
gelezen. 

 

Workshop LBV2 voor LBV2 docenten (incl. KRCV docenten) 

In deze workshop gaan docenten zich voorbereiden op de rol van LBV2-docentcoach en/of KRC-docent. 

 

Leerdoelen 

1. De docentcoach en KRCV-docent kunnen de competenties, leerdoelen, opbouw en toetsing van LBV2 

beschrijven  

2. De docentcoach en KRCV-docent kunnen hun taken en verantwoordelijkheden beschrijven. 

3. De docentcoach heeft de vormen waarin de persoonlijke effectiviteit getraind wordt paraat. 

4. De docentcoach en KRCV-docent maken kennis en onderlinge afspraken. 

Voorbereiding 
Docenten hebben de BS-pagina LBV2 en de filmpje over LBV2 en KRCV bekeken. Docenten hebben het 
informatiemateriaal gelezen. 
NB. Voor de nieuwe docenten zijn de filmpjes van LBV1 ook handig. 

 

Workshop LBV3 voor LBV3 docenten  

In deze workshop gaan docenten zich voorbereiden op de rol van LBV3-docentcoach. 

 

Leerdoelen  

1. De docentcoach kan de competenties, leerdoelen, opbouw en toetsing van LBV3 beschrijven. 

2. De docentcoach kan uitleggen wat de rol van de LBV3-docentcoach is tijdens de werkgroepen, 

docentcoachgesprekken en beoordelen van de competenties. 

3. De docentcoach kan uitleggen wat er in de bovengenoemde activiteiten van de LBV3-docentcoach 

verwacht wordt en hoe de LBV3-docentcoach ondersteund wordt door de student-assistent.  

Voorbereiding 
Docenten hebben de volgende filmpjes bekeken: 

- Introductie LBV3 
- Inleiding BS LBV3 

Docenten hebben de BS-pagina LBV3 bekeken en de daarop beschikbare informatie oriënterend gelezen.  
NB. Voor de nieuwe docenten zijn de filmpjes van LBV1 en LBV2 ook handig. 

 

https://youtu.be/bmXWI7oW3Ho
https://youtu.be/Sc7h0aqW_bg
https://youtu.be/1ENIv5V73lQ
https://youtu.be/_GVPgprM8vw
https://youtu.be/ctwJYprWR9I
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Workshop LSGL1, 2, 3 voor LSGL docenten in jaar 1, 2 en/of 3 

Tijdens de workshop krijgen de docenten een beeld over de gehele lijn in alle jaren. Daarna zullen we zoveel 

mogelijk in groepjes per jaar verder gaan met thema's als de rol van de docent, ervaringen delen van ervaren 

docenten en ingaan op de praktische zaken die komen kijken bij het onderwijs. Werkvorm: kennismakingsspel, in 

groepjes en plenair situaties bespreken en intervisie in kleine groepen. 

 

Leerdoelen 

1. De docent LSGL kan de competenties en leerdoelen per jaar beschrijven 

2. De docent LSGL kan inhoud en opbouw van het onderwijs beschrijven 

3. De docent LSGL kan uitleggen wat de rol van de LSGL-docent is tijdens de werkgroepen, reflectiegesprekken 

en beoordelen van opdrachten en wat er in die activiteiten van de docent wordt verwacht. 

Voorbereiding 
Docenten hebben de BS-pagina bekeken en het filmpje over de lijn LSGL bekeken. Docenten hebben het 
informatiemateriaal van hun jaar gelezen. 
 

Coachingsvaardigheden 
De workshops over coachingsvaardigheden hebben als gemeenschappelijke deler dat zij docenten handvatten geven 
om studenten te begeleiden en coachen in het aanleren van de verschillende competenties. In het aanleren van 
competenties is het belangrijk dat studenten hun verantwoordelijkheid voor het leren nemen en dat docenten hen 
daarbij in dialoog met de student begeleiden- coachen.  

 

Workshop 1: Voeren van reflectiegesprekken  

In deze workshop gaan docenten aan de slag met het voeren van reflectiegesprekken. Ook komt de rol van reflectie 

in de ontwikkeling van de student aan bod. Werkvormen: discussie, plenaire opdracht en oefenen d.m.v. rollenspel.  

 

Leerdoelen 
1. Docenten beschrijven het belang van reflectiegesprekken ten behoeve van de professionele ontwikkeling 

van studenten (in alle CanMed-competenties) 
2. De docent stelt passende reflectieve vragen (bij verschillende ontwikkeldoelen) aan studenten 
3. Docenten kunnen de latente ontwikkelbehoefte van studenten herkennen en bespreken  
4. Docenten creëren een veilige leeromgeving waarin studenten zich kwetsbaar durven opstellen       

 
Voorbereiding 

• De ontwikkelcyclus https://youtu.be/_Lro0zTWmO4 

 

Workshop 2: Feedback geven en ontvangen   

In deze workshop gaan docenten aan de slag met het geven en ontvangen van feedback aan studenten en door 

studenten onderling. Ook komt de procesbegeleiding van de peerfeedback in deze workshop aan bod. Werkvormen: 

discussie, oefenen d.m.v. rollenspel. 

 

Leerdoelen 
1. Duidelijk maken wat het nut is van feedback en het belang van feedback in de professionele ontwikkeling 

van de studenten  
2. Het bewaken en creëren van de voorwaarde voor geven van effectieve feedback (veilige setting) en het 

begeleiden van Peers op inhoud en proces  
3. Weten wat is effectieve feedback bij de zender en ontvanger is waarmee studenten zich kunnen 

ontwikkelen    
4. Op welke manier geef je effectieve feedback: verschillende feedbackregels 

 
Voorbereiding 

1. Feedback 1 -Wat is het? https://youtu.be/Z8KlzOuKYyo   
2. Feedback 2 - geven en ontvangen https://youtu.be/EN9-rjOYZIU 

https://youtu.be/_Lro0zTWmO4
https://youtu.be/EN9-rjOYZIU
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Workshops 13-01-2023 

 

Workshop Gebruik Rubric  
In het lijnonderwijs worden opdrachten en toetsen geregeld beoordeeld met behulp van een rubric. Een rubric biedt 
de student en de beoordelaar een handvat voor het inschatten van het niveau van geleverd werk door de student 
aan de hand van een aantal criteria. In de workshop werken we aan het omgaan met rubrics in de praktijk. Hoe kom 
je tot een meer uniforme beoordeling waarbij je het gevoel hebt dat je achter de beoordeling staat. We gaan 
hiermee oefenen en nemen hierin mee wat er over gebruik van rubrics specifiek (kwaliteitsbevorderende 
maatregelen rond gebruik van rubrics bij beoordelaars) en beoordeling in het algemeen (zoals beoordelaarseffecten) 
bekend is. Ook is er ruimte voor vragen van deelnemers zelf. 

 

Voorbereiding 
Geef antwoord op de volgende vragen:  

1) Welke opdrachten van het lijnonderwijs heb je beoordeeld?  
2) Hoe heb je gebruik gemaakt van een of meerdere rubric?  
3) Wat vond je makkelijk en wat moeilijk bij het gebruik van rubrics?  
4) Welke vragen heb jij als docent/coach over rubric gebruik? Neem dit mee naar de workshop. 

 

Workshop Onderwijzen en beoordelen consultvoering en klinisch redeneren  

In deze workshop zullen de docentcoaches de opbouw van en verschillen tussen de rubrics Consultvoering en 

klinisch redeneren jaar 1 t/m 3 bestuderen en op filmfragmenten van toetsen toepassen. Aan de hand van de 

discussie zullen er eventuele verbeterpunten voor de rubrics en het onderwijsprogramma geformuleerd worden.  

 

Leerdoelen 
1. De docent kan de plek, het belang en de fasering van het onderwijs in consultvoering en klinisch redeneren 

kunnen beschrijven. 
2. De docent beoordeelt de studenten op basis van de eindtermen en de beoordelingscriteria, zoals deze in 

rubrics geformuleerd zijn. 
3. De docent stimuleert de studenten tot reflectie aan de hand van rubrics. 
4. De docent gebruikt rubrics als instrument bij feedback geven en docentcoachgesprekken. 

 

Voorbereiding 

Vooraf bestuderen van rubrics Consultvoering van eigen jaar (LBV1, LBV2 of LBV3) zoals deze op BS van dat jaar 

gepubliceerd zijn. 
 

Workshop Intervisie: uitleg gestructureerde gesprekstechniek; oefenen met zelf ingebrachte onderwerpen 
 

Voorbereiding 
1. Doornemen presentatie: Intervisie: uitleg gestructureerde gesprekstechniek; oefenen met zelf ingebrachte 

onderwerpen. 
2. Nadenken over een zelf in te brengen onderwerpen 

 
 

Workshop Motiverende gesprekstechnieken  

Motivational Interviewing is een specifieke manier van een gesprek voeren over verandering of groei, waarbij 

iemands interne motivatie wordt aangesproken en versterkt. In deze workshop oefenen docenten met de essentiële 

vaardigheden van deze gespreksstijl; ze voeren een gesprek over een verandering die ze zelf willen maken en ze 

oefenen met het uitlokken van de motivatie van studenten. Werk vormen: discussie, ‘real-play’ (echte gesprekken) 

en ‘role-play’. 
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Leerdoelen 
1. Docenten kunnen uitleggen wat de grondhouding van MI is en staan stil bij hun eigen houding richting 

studenten 
2. Docenten herkennen uitspraken die duiden op wel/geen motivatie om te veranderen 

(verandertaal/behoudtaal) 
3. Docenten passen de essentiële vaardigheden van MI toe in een gesprek over verandering.  
4. Docenten passen technieken toe die motivatie uitlokken en versterken. 

 
Voorbereiding 

1. Bekijk het volgende filmpjes: 
What is Motivational Interviewing? - YouTube 
What Does the Acronym OARS Mean in Motivational Interviewing? - YouTube 

2. Denk na over een verandering die u wilt maken.  
Dit gaat om een verandering die u wilt maken in uzelf of in uw leven, maar nog niet heeft doorgevoerd. Wat 
is een potentiële verandering die u zou willen maken? Houdt deze paraat tijdens de workshop. 

3. Noteer 3 uitspraken van uw studenten die duiden op geen/weinig motivatie (in het studiegedrag, in gedrag 
tijdens de werkgroep, of anders). 
U kunt denken aan uitspraken als: ‘Ik weet wel dat het lijnonderwijs ook belangrijk is maar de druk van het 
blokonderwijs weegt zwaarder’, of  ‘Dit onderwijs is zo vaag, wat heeft het voor zin om dit te oefenen’. 
Neem deze uitspraken mee naar de workshop. 
 

Workshop: Voeren van reflectiegesprekken  
In deze workshop gaan docenten aan de slag met het voeren van reflectiegesprekken. Ook komt de rol van reflectie 

in de ontwikkeling van de student aan bod. Werkvormen: discussie, plenaire opdracht en oefenen d.m.v. rollenspel.  

Leerdoelen 
1. Docenten beschrijven het belang van reflectiegesprekken ten behoeve van de professionele ontwikkeling 

van studenten (in alle CanMed-competenties) 
2. De docent stelt passende reflectieve vragen (bij verschillende ontwikkeldoelen) aan studenten 
3. Docenten kunnen de latente ontwikkelbehoefte van studenten herkennen en bespreken  
4. Docenten creëren een veilige leeromgeving waarin studenten zich kwetsbaar durven opstellen       

 
Voorbereiding 

• De ontwikkelcyclus https://youtu.be/_Lro0zTWmO4 
 

Workshop: Feedback geven en ontvangen  

In deze workshop gaan docenten aan de slag met het geven en ontvangen van feedback aan studenten en door 

studenten onderling. Ook komt de procesbegeleiding van de peerfeedback in deze workshop aan bod. Werkvormen: 

discussie, oefenen d.m.v. rollenspel. 

 

Leerdoelen 
1. Duidelijk maken wat het nut is van feedback en het belang van feedback in de professionele ontwikkeling 

van de studenten  
2. Het bewaken en creëren van de voorwaarde voor geven van effectieve feedback (veilige setting) en het 

begeleiden van Peers op inhoud en proces  
3. Weten wat is effectieve feedback bij de zender en ontvanger is waarmee studenten zich kunnen 

ontwikkelen    
4. Op welke manier geef je effectieve feedback: verschillende feedbackregels 

 
Voorbereiding 

1. Feedback 1 -Wat is het? https://youtu.be/Z8KlzOuKYyo   
2. Feedback 2 - geven en ontvangen https://youtu.be/EN9-rjOYZIU 

https://www.youtube.com/watch?v=reTb-x6UOmY&list=PLffBXI4nwQ4gdfX3L2nIoziobaRdwCWSy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8JI0IL9wRjo&list=PLffBXI4nwQ4gdfX3L2nIoziobaRdwCWSy&index=3
https://youtu.be/_Lro0zTWmO4
https://youtu.be/EN9-rjOYZIU

