
Inloggen Webinar08.45

09.00

09.15

10.15

Opening   Dagvoorzitter Evi Vermeer

10.30 Masterclass/Workshops   Parallelronde 1

Pauze

Plenaire Lezing - Leiderschap tonen en zichtbaar zijn als arts M+G   Anja Schreijer

12.00 Pauze

12.45 Masterclass/Workshops   Parallelronde 2

14.15 Pauze

14.30 Masterclass/Workshops   Parallelronde 3

16.00

16.45

Plenaire lezing – Briljante Mislukkingen: Samen Werken, Samen Ervaren, Samen Leren | Paul Iske

Afsluiting en dankwoord | Dagvoorzitter Evi Vermeer

BLĲF OP KOERS - DAGPROGRAMMA
Uitnodiging SOGEON Congres opleiders M+G | Woensdag 22 september 2021 | 09.00-17.00 uur

Met het onderwerp ʻBlijf op koers!ʼ bieden we je in dit congres handvatten om jouw koers uit 
te stippelen, bij te sturen en aan te houden. We duiken in de volgende vier themaʼs - 
vakmanschap - leiderschap - samenwerken - academisering, zodat je na afloop met volle 
vaart vooruit kunt!

Per parallelronde kun je kiezen uit een masterclass of workshop. 
Hieronder volgen de inhoudelijke omschrijvingen, inclusief de aanbevolen doelgroep (van startend tot zeer ervaren).

Doelgroep Masterclass/Workshop

Startend :

Ervaren :

Zeer ervaren :

=  Vakmanschap

=  Leiderschap

=  Samenwerken

=  Academisering

Inschrĳven kan tot uiterlĳk 15 september, vol = vol!



10.30 - 12.00 uur - Parallelronde 1

Anja Schreĳer en Anya Terpstra | leiderschap                     
Masterclass - Pak het podium! Hoe creëer je impact en zichtbaarheid als arts 
maatschappĳ en gezondheid?

Als arts maatschappij & gezondheid sta je midden in de maatschappij. Maar hoe hoort de 
maatschappij jouw belangrijke boodschap? In deze masterclass leer je slim om te gaan met de 
media om op de juiste manier en het juiste moment impact te genereren. Dat doe je door zelf 
te ervaren met welke dynamiek je te maken krijgt en hoe je daarin kunt handelen. En je maakt 
een vertaalslag naar het opleiden van aios. Wat neem jij mee?

Jeroen de Wilde en Fleur Voragen | academisering
Workshop - Een CAT schrĳven? Hoe zit het ook alweer?

Tijdens de opleiding voert je aios een aantal malen een Critical Appraisal of a Topic (CAT) uit, 
een kleinschalig wetenschappelijk onderzoekje, meestal o.b.v. een praktijkprobleem. Misschien 
heb je hier als opleider weinig ervaring in. Toch kun je je aios hierbij begeleiden. Hoe? Dat 
hoor je hier, waarbij je zelf ook actief met wat een CAT inhoudt aan de slag gaat!

Angarath van der Zee | academisering
Workshop - Onderzoek tĳdens de tweede fase

Begeleid je nu of in de toekomst een aios tweede fase en ben je benieuwd hoe het onderzoek-
straject er uitziet? In dit onderdeel krijg je een overview en hoor je bij welke onderdelen jij een 
belangrijke rol speelt als opleider.

Beatrĳs de Leede | samenwerken
Workshop – Hoe benut je de meerwaarde van de opleidingsgroep

Binnen een opleidingsinstelling ben je met meerdere collega's verantwoordelijk voor opleiden. 
Opleidingsinstellingen vullen dit als organisatie verschillend in. Je collegaʼs binnen de opleid-
ingsgroep kunnen aan opleiden een meerwaarde geven, maar soms ook niet. Hoe kun je als 
opleider bevorderen dat deze groep constructief samenwerkt in het opleiden?

Hanneke ter Beek | samenwerken
Workshop - Stage overstĳgend opleiden: hoe zorg je voor een zorgvuldige 
verbinding?

Hoe zorg je ervoor dat er een goede verbinding en overdracht is tussen de verschillende 
stages van je aios? Hoe bevorder je het stage-overstijgend leren? Hierover leren en reflecteren 
we in deze workshop.

Col Prevoo | leiderschap
Workshop - Hoe coach ik mĳn aios om leiderschap te tonen?

Tijdens de opleiding ontwikkelen aios hun competenties op het terrein van leiderschap. Maar...
Wat is dat eigenlijk: leiderschap? Wat laat een aios zien als hij leiderschap toont? Hoe kun je 
de aios begeleiden?
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12.45-14.15 uur - Parallelronde 2

Aios uit meerdere opleidingsgroepen | vakmanschap
Masterclass - Hoe wil een aios begeleid worden? De aios aan het woord

Wil mijn aios dat ik hem/haar achter de broek zit of juist meer ruimte geef? Hoe zorg ik 
voor een goede start waarin we elkaars gebruiksaanwijzing leren kennen? In deze work-
shop delen aios hun ervaringen.

Maarten Remmers, Femke de Bok en Sheda Broer | academisering
Workshop - De arts in opleiding tot onderzoeker: wat zĳn de ervaringen?

Aiotoʼs en begeleiders vertellen over de eerste ervaringen van deze opleidingsvariant 
binnen M+G en over de rol van praktijkopleiders bij een aioto-traject.

Col Prevoo | leiderschap
Workshop - Hoe coach ik mĳn aios om leiderschap te tonen?

Tijdens de opleiding ontwikkelen aios hun competenties op het terrein van leiderschap. 
Maar...wat is dat eigenlijk: leiderschap? Wat laat een aios zien als hij leiderschap toont? 
Hoe kun je de aios begeleiden?

Esther de Haan en Cecile de Ruiter | vakmanschap
Workshop - Het IOP van de aios als kompas

Leer in deze workshop hoe je kunt bevorderen dat je aios het IOP nog beter in kan zetten 
en met passende leerdoelen haar opleiding vorm kan geven.

Hanneke ter Beek | samenwerken
Workshop - Stage overstĳgend opleiden: hoe zorg je voor een zorgvuldige 
verbinding?

Hoe zorg je ervoor dat er een goede verbinding en overdracht is tussen de verschillende 
stages van je aios? Hoe bevorder je het stage-overstijgend leren? Hierover leren en 
reflecteren we in deze workshop.

Beatrĳs de Leede |samenwerken
Workshop – Hoe benut je de meerwaarde van de opleidingsgroep

Binnen een opleidingsinstelling ben je met meerdere collega's verantwoordelijk voor 
opleiden. Opleidingsinstellingen vullen dit als organisatie verschillend in. Je collegaʼs binnen 
de opleidingsgroep kunnen aan opleiden een meerwaarde geven, maar soms ook niet. Hoe 
kun je als opleider bevorderen dat deze groep constructief samenwerkt in het opleiden?
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Col Prevoo | vakmanschap
Masterclass - Leerling overtreft de leermeester

Herken je dat de aios jou als praktijkopleider op sommige vlakken (ook vakinhoudelijk) voor-
bijstreeft? Dan is deze masterclass iets voor jou. Hierin wordt aandacht besteed aan hoe je 
hier als praktijkopleider mee om kan gaan en er juist van kan profiteren.

Rianne Reĳs | academisering
Workshop - Onderzoek uitvoeren doet je aios niet alleen: zet je in voor een 
goed netwerk

In dit onderdeel willen we uitwisselen en wie weet ook elkaar inspireren: hoe kun je als 
opleider je aios helpen om in contact te komen met personen die belangrijk zijn voor het uitvo-
eren van onderzoek?

Elsbeth ten Kate | leiderschap
Workshop - Train de begeleiders van je aios

Leiderschap is ook andere collegaʼs bijscholen. Wil je als opleider in je regio begeleiders 
trainen? In deze workshop maak je kennis met enkele voorbeelden hoe je dat zou kunnen 
aanpakken.

Ingeborg Tönis en Cécile Woudenberg | vakmanschap
Workshop - Een geïntensiveerd begeleidingstraject: wat zĳn de signalen en 
wanneer zet je het in?

Alle opleiders maken dit wel eens mee: je begeleidt een aios bij wie de voortgang stagneert. 
Samen met de aios zoek je naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Soms leidt dit 
(toch) tot een GBT. Wat houdt dit traject in? Op grond van welke criteria wordt dit ingezet? 
Op welke signalen moet je letten en wat doe je daar dan mee? Tijdens de workshop kom je 
hier meer over te weten en ga je aan de slag met casuïstiek.

Hananja Boonen | samenwerken
Workshop - Opleiden door middel van een aios-groep: lekker efficiënt of 
leerzame chaos?

Hoe kan je een groep aios goed in een groep begeleiden? Wat zijn de voordelen voor de 
opleider en de aios en waar moet je op letten? De GGD Zuid-Limburg deelt ervaringen.

Hanneke ter Beek | samenwerken
Workshop - Stage overstĳgend opleiden: hoe zorg je voor een zorgvuldige 
verbinding?

Hoe zorg je ervoor dat er een goede verbinding en overdracht is tussen de verschillende 
stages van je aios? Hoe bevorder je het stage-overstijgend leren? Hierover leren en reflecteren 
we in deze workshop.
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14.30-16.00 uur - Parallelronde 3



Sprekers
· Evi Vermeer, senior opleider/adviseur NSPOH, trainer
· Dr. Anja Schreijer, arts M&G, MPH, Hoofd Afdeling infectieziekten, GGD Amsterdam
· Anya Terpstra, Communicatieadviseur Acompanía
· Jeannette de Boer, arts M&G, hoofd opleidingen M+G 1e en 2e fase, NSPOH
· Karien Wielaart, arts M&G, hoofd opleiding jeugdgezondheidszorg, TNO
· Dr. Jeroen de Wilde, arts M&G, jeugdarts KNMG, LUMC (universitair hoofddocent)
· Fleur Voragen, aios jeugdgezondheidszorg SBOH/TNO
· Dr. Angarath van der Zee - van den Berg, jeugdarts KNMG, opleider onderzoeksscholing, 
  NSPOH
· Beatrijs de Leede, Onderwijskundige de Tweede Praktijk, Opleidingscoördinator Specialist
  ouderengeneeskunde LUMC
· Dr. Rianne Reijs, arts M+G, programmaleider Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg, GGD
  Zuid-Limburg en Maastricht University
· Maarten Remmers, MSc, aios M+G 2e fase/jeugdgezondheidszorg SBOH/NSPOH en aioto 
  Veiligheidsregio Limburg-Noord/Universiteit Maastricht
· Femke de Bok, MSc, aios jeugdgezondheidszorg SBOH/NSPOH en aioto, UMCG/GGD 
  Groningen
· Dr. Sheda Broer-Sadrzadeh, arts M&G, jeugdarts, instituutsopleider, NSPOH
· Drs. Col Prevoo, psycholoog, trainer
· Drs. Hanneke ter Beek, trainer, coach
· Esther de Haan, onderwijskundige, NSPOH
· Cecile de Ruiter, arts M&G, instituutsopleider ITM, NSPOH
· Drs. Elsbeth ten Kate, onderwijskundige, NSPOH
· Drs. Ingeborg Tönis, onderwijskundige opleiding jeugdgezondheidszorg, TNO
· Cécile Woudenberg-van den Broek, instituutsopleider forensische geneeskunde, NSPOH
· Hananja Boonen, aios M+G 2e fase/jeugdgezondheidszorg, jeugdarts KNMG, stafarts GGD  
  Zuid-Limburg
· Prof. dr. Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University,    
  CFO (Chief Failure Officer) Instituut voor Briljante Mislukkingen

Leden projectgroep
· Drs. Ingeborg Tönis, onderwijskundige opleiding jeugdgezondheidszorg, TNO
· Karien Wielaart, arts M&G, hoofd opleiding jeugdgezondheidszorg, TNO
· Fleur Voragen, aios jeugdgezondheidszorg SBOH/TNO
· Evi Vermeer, senior opleider/adviseur, NSPOH
· Aafke Nijhuis, MSc, opleider/adviseur, NSPOH
· Merel Ooteman MSc, opleider/adviseur, NSPOH
· Nicole Selier, coördinator evenementen, NSPOH
· Jelle Jan de Schipper, onderwijskundige, NSPOH
· Shania Chatterpal, programma assistent, NSPOH

Achtergrondinformatie


