
23 juni 2015 
12.00 – 17.30 uur

De Landgoederij, Bunnik

Uitnodiging
Invitational Conference 
Opleidingsplannen

Meer dan de helft van de specia-
lismen is momenteel bezig met de 
herziening van het opleidingsplan.  
Er is daardoor veel behoefte aan het 
delen van ervaringen en het afstem-
men over aanpak en vorm.  

Tijdens deze invitational geven we 
een podium aan goede praktijkvoor-
beelden, zodat we kunnen leren van 
elkaars ervaringen. 

Op 23 juni aanstaande organiseert 
de Raad Opleiding van de Federatie 
Medisch Specialisten, ondersteund 
door het project Individualisering 
Opleidingsduur, een invitational 
conference Opleidingsplannen. 



Programma Workshops

12:00 uur  Ontvangst, registratie en lunch 

12:30 uur Start plenair deel  
 
  De zorg verandert, de opleiding verandert mee. 
  Marianne Ten Kate-Booij,  
  voorzitter Raad Opleiding  
  Federatie Medisch Specialisten 
  
  Hoe kom je tot een werkbaar opleidingsplan?  
  Fedde Scheele,  
  hoogleraar Health Systems Innovation and Education 
  VU Medisch Centrum 

  EPA’s, een bruikbare bouwsteen voor bekwaam  
  verklaren?
  Olle ten Cate,  
  hoogleraar Medische Onderwijskunde 
  directeur Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding  
  UMC Utrecht 
  
13:30 uur Korte pauze 

13:45 uur Workshopronde 1  

15.00 uur Wisselpauze 

15:15 uur Workshopronde 2 

16:30 uur Plenaire afronding 

17:00 uur Borrel 

Workshop 1:   Naar samen beter beoordelen 
Bij de opleidingsgroep neurochirurgie in het VUmc bespreekt het volledige team 
de voortgang van alle aios. Hoe bevalt deze manier van toetsen en beoordelen in 
de praktijk? En hoe verhoudt zich dit tot het opleidingsplan? 

Saskia Peerdeman, opleider neurochirurgie VUmc, voorzitter concilium Neurochirurgie  
Marieke van der Horst, onderwijskundige, project Individualisering Opleidingsduur 

Dagvoorzitter: Michiel Peereboom, arts, cabaretier en gespreksleider 

Het programma omvat twee workshopsrondes. In iedere ronde worden de vier workshops, 
zoals hiernaast beschreven, gehouden. Op het inschrijfformulier kunt u per ronde uw eerste en 
tweede voorkeur aangeven. Wij houden hier bij het inplannen zoveel mogelijk rekening mee. 

Workshop 4:   Landelijk opleidingsplan, regionaal opleiden:    
         wat leg je waar vast? 
Deze workshop gaat over de grenzen van wat je landelijk kan en moet vastleggen 
en welke ruimte er moet zijn voor regionale of lokale invulling. We gaan in op 
vragen als ’Welke ruimte moet er zijn voor couleur locale?’, ‘Moeten opleiders zelf 
beoordelingscriteria uitwerken?’ en ‘Wat staat er wel en niet in een regionaal of 
lokaal opleidingsplan?’

Thierry van Dessel, gynaecoloog TweeStedenZiekenhuis Tilburg, concilium Gynaecologie
Ramon van den Berg, projectleider Individualisering Opleidingsduur 

Workshop 3:   Recept voor een werkbaar opleidingsplan  
Een panel van opleiders vanuit verschillende specialismen stelt, onder leiding 
van onderwijskundige Marieke Bolk, een ‘voorbeeld opleidingsplan’ samen. De 
ingredienten hiervoor zijn good practises uit de dagelijkse praktijk. Hoe kunnen we 
leren van elkaars ervaringen bij het herzien van het opleidingsplan? Wat werkt in 
de praktijk en waarom? 

Karen Keijsers, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis  
Reinier Hoff, anesthesioloog, UMC Utrecht
Roel Bennink, nucleair geneeskundige, AMC 
Marieke Bolk, onderwijskundige, project Individualisering Opleidingsduur

Workshop 2:   Beoordelingscriteria CGS: helpen ze bij het  
  ontwikkelen van opleidingsplannen nieuwe stijl? 
Het CGS heeft een aantal criteria waaraan een opleidingsplan moet voldoen. Er 
vindt op dit moment een herijking plaats van deze criteria. Tijdens deze workshop 
worden de (herijkte) criteria besproken. Passen ze bij de ontwikkeling van (denken 
over) opleiden en het inrichten van de landelijke opleidingsplannen?

Mike Rozijn, secretaris, CGS  
Corry den Rooyen, onderwijskundige, CGS 



Praktische informatie

Aanmelden 
U kunt zich tot 8 juni aanmelden via het inschrijfformulier op  
demedischspecialist.nl/opleidingsplannen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de invitational.

Voor wie
De invitational is bedoeld voor opleiders, aios en beleidsondersteuners.  
Per vereniging vragen we om de invitational bij te wonen met vier personen: 
een bestuurlijke vertegenwoordiging van twee leden, een beleidsadviseur en 
een aios.

Accreditatie 
Er is voor deze invitational accreditatie aangevraagd.  
Om hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat u uw  
handtekening zet op de presentielijst.

Locatie & parkeren
De invitational wordt gehouden bij:

De Landgoederij
Camminghalaan 30
3981 GH BUNNIK
www.delandgoederij.nl

Deze locatie heeft een eigen parkeerterrein.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Dijkstra  
via s.dijkstra@demedischspecialist.nl of (030) 28 23 650.

http://demedischspecialist.nl/opleidingsplannen. 
mailto:s.dijkstra%40demedischspecialist.nl?subject=Vraag%20over%20invitational%20Opleidingsplannen

