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Programma Terugkomdag voor visusinstructeurs 30 juni 2021 
Samen staan voor kwaliteit 

 

Inleiding 

In de ochtend is er een plenair programma waarin de deelnemers samen gaan werken aan het 

opstellen van kwaliteitsnormen voor de scholing en toetsing van JGZ professionals m.b.t. het 

opsporen van oogafwijkingen. In de middag bestaat de mogelijkheid om op te gaan voor 

hercertificering.  

Hoef je nog niet te hercertificeren? Dan ga je in de middag verder met het ochtendprogramma. Aan 

het eind van de middag komen beide groepen weer samen. Eventueel volgt er nog een kort 

inhoudelijk programma.  

Deze dag wordt begeleid door: Ellen van Minderhout, Trijntje Sjoerdsma en Tamara van Keulen. 

Maar de deelnemers gaan vooral zelf en met elkaar aan het werk.  

Wil je meedenken over de opzet van deze dag? Neem dan contact op met Tamara van Keulen. 

Uitwerken kwaliteitsnormen 

In de richtlijn Opsporen oogafwijkingen (2019) worden randvoorwaarden voor scholing op het 

gebied van opsporen van oogafwijkingen genoemd.   

Maar hoe moet je deze randvoorwaarden nu precies interpreteren? En hoe kun je deze op zo'n 

manier implementeren, zodat jij als visusinstructeur kunt staan voor de kwaliteit van het 

oogonderzoek binnen jouw JGZ-organisatie?  

Tijdens deze terugkomdag ga je als visusinstructeurs met elkaar deze randvoorwaarden verder 

uitwerken. Hierbij komen vragen voorbij zoals:  

Waaruit moet een scholingstraject voor nieuwe medewerkers bestaan? Mag alleen de 

visusinstructeur de (praktijk)toets afnemen? Om de hoeveel tijd moet deze toets herhaald worden? 

Hoe monitor je de kwaliteit van het onderzoek binnen de organisatie? Hoe blijf ik zelf bekwaam als 

visusinstructeur?  

Aan het eind van dit onderdeel heb je als groep het concept raamwerk voor de kwaliteitsnormen 

voor scholing op het gebied van opsporen van oogafwijkingen uitgewerkt. Dit document kan op het 

Forum voor visusinstructeurs gedeeld worden voor feedback. Eventueel kunnen de 

conceptkwaliteitsnormen tijdens een volgende terugkomdag verder uitgewerkt worden.  
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Hercertificering 

Het certificeringsmoment vindt plaats in de middag van de terugkomdag.  

(Deelnemers die niet hercertificeren gaan verder met het ochtendprogramma.) 

Je geeft elkaar feedback op de meegebrachte videobeelden. Meer informatie hierover vind je in de 

studiehandleiding. Het minimumaantal deelnemers voor hercertificering is 2.  

De voorwaarden voor hercertificering zijn:  

• Je hebt 3 terugkomdagen in 5 jaar gevolgd. 

• Je hebt middels een logboek aangetoond dat je voldoende KPB's afgenomen hebt en 

groepstrainingen gegeven hebt. *   

• Je hebt videobeelden meegebracht. 

• Je hebt op adequate wijze feedback op de videobeelden gegeven aan en ontvangen van 

andere hercertificeerders. 

*Volgens de huidige eisen: 30 KPB's en 2 groepstrainingen.  

 

Afsluiting 

Aan het einde van de middag komen beide groepen weer samen voor presentatie, feedback en 

afspraken over het vervolg. Afhankelijk van het tijdstip volgt in overleg met de deelnemers nog een 

(kort) inhoudelijk programma.  

 

Na afloop van deze terugkomdag 

• Kun je verwoorden aan welke criteria scholing en toetsing van JGZ professionals m.b.t. het 

opsporen van oogafwijkingen volgens jou moet voldoen;  

• Kun je aangeven in hoeverre binnen jouw organisatie hieraan wordt voldaan;  

• Kun je verwoorden wat de rol en verantwoordelijkheid van de visusinstructeur hierin is. 

 

  


