CONGRES
INDIVIDUALISERING
OPLEIDINGSDUUR:

wat betekent dit
voor jou?

DONDERDAG 26 MEI 2016 | 15.30 – 21.00 UUR | FORT VOORDORP, GROENEKAN

Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch
Specialisten het congres ‘Individualisering Opleidingsduur:
wat betekent dit voor jou?’. Dit congres wordt mede mogelijk
gemaakt door het samenwerkingsproject Specialistenopleiding
Op Maat.
Aan de slag met individualiseren
Individualiseren, EPA’s, bekwaam verklaren, portfolio en de gevolgen voor de bedrijfsvoering en visitaties. De individualisering van
de opleidingsduur is in volle gang. Dat vraagt heel wat van jou als
aios, opleider of bestuurder. Hoe maak je de verschillende leerroutes mogelijk? Hoe regel je dat de zorgcontinuïteit gewaarborgd
blijft? Worstel je met het vormgeven van de individualisering in
de opleiding? Of heb je juist goede oplossingen gevonden die je
graag deelt met je collega’s?
Op het congres ‘Individualisering Opleidingsduur: wat betekent
dit voor jou?’ krijg je antwoorden op praktische vragen, een kijkje
in de toekomst, resultaten en tips om de individualisering verder
vorm te geven in jouw opleiding en ziekenhuis.
Het congres bestaat uit twee plenaire sessies en twee workshoprondes. Je kunt kiezen uit 9 workshops. Ga bijvoorbeeld concreet
aan de slag met Entrustable Professional Activities (EPA’s), eerder
verworven competenties (EVC) of bekwaam verklaren in de praktijk
en denk mee hoe dit vorm moet krijgen in het portfolio. Of benader de bedrijfsvoering van een andere kant en kom tot creatieve
oplossingen. Je krijgt handvatten en tips om de volgende dag
direct mee aan de slag te gaan.
Het programma richt zich op opleiders, aios en bestuurders. Ook
onderwijskundigen, leerhuismanagers en OOR-coördinatoren zijn
van harte welkom.

15.30 Ontvangst
15.45 Opening
Door dagvoorzitter Marianne ten Kate-Booij,
voorzitter Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten

15.55 Individualisering tot nu toe
Ramon van den Berg, projectleider RIO

16.05 Plenaire presentatie en discussie
Gastspreker over individualisering van de opleiding en
de consequenties daarvan voor zorg en ziekenhuis.

16.45 Eerste workshopronde
18.00 Diner
19.00 Tweede workshopronde
20.15 Lagerhuisdebat:
Bedrijfsvoering tijdens de opleiding op maat,
hoe doe je dat?

21.00 Afsluiting en borrel

Workshops
1. Het landelijk opleidingsplan in beweging
Ontwikkelingen binnen de medische vervolgopleidingen hebben
invloed op het landelijke opleidingsplan.
In deze workshop achterhaal je met een speciale checklist welke
nieuwe ontwikkelingen thuishoren in het landelijke opleidingsplan
en wat dit regionaal betekent. Ook is aandacht voor hoe het plan
tot stand komt en welke actieve rol de aios hierin (kunnen) spelen.
Je krijgt voorbeelden van twee wetenschappelijke verenigingen:
hoe pakken zij dit aan?

2. EPA’s in de opleiding
Entrustable Professional Activities, oftewel EPA’s. Wat zijn dat nou
eigenlijk precies? Hoe komen ze tot stand? En waar zijn ze goed
voor? In deze workshop krijg je twee praktijkvoorbeelden met ieder
een andere insteek en hoor je de ervaringen. Het wordt duidelijk
hoe de EPA’s ontwikkeld worden en hoe inbedding in de praktijk
plaatsvindt. De rol van de aios bij de ontwikkeling van EPA’s komt
ook aan bod.

3. De praktijk van het bekwaam verklaren
In de opleiding draait het om het begeleiden en volgen van de
ontwikkeling van aios in de groei naar zelfstandigheid. Bekwaam
verklaren speelt hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt dat
precies in en hoe doe je het goed? Wat betekent dit voor de eisen
die aan aios worden gesteld? Je hoort van collega-opleiders hoe zij
het aanpakken en hoe zij gaandeweg problemen oplossen. Met de
eerste ervaringen en tips uit de praktijk heb je na deze workshop de
benodigde informatie en hulpmiddelen voor bekwaam verklaren op
zak.

4. Individualiseren en bedrijfsvoering: gaat dat samen?
Individualiseren mag dan wel nodig zijn, gaat het eigenlijk wel
samen met een efficiënte bedrijfsvoering? Hoe dan? Het valt niet
mee om de bedrijfsvoering zo flexibel te maken dat verschillende
leerroutes mogelijk zijn. Je collega’s worstelen ook met deze vraag.
In de workshop kun je je voordeel doen met de eerste tussenresultaten van pilots op specifieke onderwerpen binnen dit vraagstuk.

5. Het opleidingsgesprek
Als opleider en aios heb je gedurende de vervolgopleiding een
reeks gesprekken, zoals beoordelingsgesprekken en voortgangsgesprekken. Deze gesprekken zijn essentieel voor de opleiding.
Hoe bereiden aios en opleider zich voor op deze gesprekken?
Wat bespreek je en hoe? Wat leg je vast voor latere terugkoppeling, zodat een zinvolle gesprekscyclus ontstaat? In deze
workshop gaan we het gesprek daarover aan en worden handvatten
aangereikt.

6. Portfolio anno 2016: wat moet er anders?
De nieuwe structurering van de opleidingsinhoud met EPA’s en de
aanpak van toetsen en bekwaam verklaren vraagt om een andere
inrichting van het digitale portfolio van de aios. Daarbij staat de
techniek ook niet stil. Hoe ziet een ideaal portfolio er nu uit? Hoe
gebruik je het portfolio zinvol in de opleiding? Hoe kom je van
wens, naar ontwerp, naar realisatie? In de workshop ga je met deze
vragen aan de slag en krijg je helder wat jouw ‘programma van
eisen’ voor het digitaal portfolio is.

Inschrijven
7. EVC: hoe verzilver je dat in de praktijk?
Eerder verworven competenties (EVC’s) wil je daadwerkelijk kunnen inzetten voor het versnellen van je opleiding. Hoe werkt dat
in theorie en hoe gaat dat in de praktijk? Wat levert het op? En
hoe verwerk je het in het IOP? In deze workshop krijg je zicht op
de praktijk van EVC, de vertaling ervan voor je eigen opleiding en
maak je kennis met nieuwe hulpmiddelen.

Aanmelden
Aanmelden voor het congres kan online via:
www.demedischspecialist.nl/congresindividualisering
Na het invullen van het formulier ontvang je per e-mail een bevestiging van
deelname. Inschrijven is mogelijk tot en met 24 mei 2016.
Kosten
Deelname aan het congres kost € 95 en is inclusief diner. Voor aios geldt
een tarief van € 45.

8. Hoe ziet het ideale ziekenhuis eruit?
Wat als je de bedrijfsvoering vanuit een ander gezichtspunt
benadert? Waarbij je vrij kunt denken en ontwerpen, niet gehinderd
door allerlei bestaande structuren, kaders, eisen. Het kan de mooiste én meest praktische oplossingen opleveren. Wat herbergt een
ideaal ziekenhuis aan oplossingen voor jou? In deze workshop ga
je aan de slag met dit ideale ziekenhuis. Het resultaat kun je naast
je eigen instelling leggen. Zo zie je waar de hiaten zitten en waar
oplossingen mogelijk te vinden zijn.

Betalen
Je kunt via iDeal betalen. We verzoeken je om het factuurbedrag binnen
twee weken na inschrijving, maar in ieder geval voor aanvang van het
congres over te maken.
Wil je een factuur ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Annuleringsvoorwaarden
Tot en met 11 mei 2016 kun je kosteloos annuleren. Daarna zijn wij
genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen.

9. Aios in de regie
De opdracht voor individualisering is een feit. Opleiders en aios
zijn samen verantwoordelijk om dit tot een succes te maken. De
belangen van beide partijen komen echter niet altijd overeen.
In deze sessie gaan opleiders en aios met elkaar in debat aan de
hand van stellingen. Waar loopt de opleider tegenaan en wat
belemmert de aios? Hoe overbrug je de verschillen om er samen
sterker uit te komen? Durf jij moeilijke onderwerpen te bespreken?

Specialistenopleiding Op Maat
Het congres ‘Individualisering Opleidingsduur: wat betekent dit voor jou?’
wordt mede mogelijk gemaakt door Specialistenopleiding Op Maat (SOM).
Dit is een samenwerkingsproject van de Federatie Medisch Specialisten,
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, College Geneeskundige Specialismen,
De Jonge Specialist, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen en GGZ Nederland.
Op de website www.specialistenopleidingopmaat.nl vind je informatie en
praktische instrumenten om de duur van de medische opleidingstrajecten af
te stemmen op de individuele aios.

Praktische informatie
Wanneer & waar?
Donderdag 26 mei 2016 van 15.30 – 21.00 uur in Fort Voordorp,
Voordorpsedijk 28B te Groenekan.
Deze locatie ligt tussen Utrecht en De Bilt langs de A27 en beschikt over
gratis parkeerplaatsen. Kom je met het openbaar vervoer, neem dan
vanaf Utrecht Centraal bus 77 richting De Bilt. Stap uit bij halte ’Alfred
Nobellaan’ en steek de grote kruising over naar de Voordorpsedijk.
Na ongeveer 10 minuten lopen ben je bij het Fort.
Voor wie?
Het programma richt zich op opleiders, aios en bestuurders. Ook onderwijskundigen, leerhuismanagers en OOR-coördinatoren zijn van harte
welkom.

Meer informatie
Heb je vragen over dit congres? Neem dan contact op met
Sandra Schoonderwoerd via 06 - 51 249486 of
s.schoonderwoerd@demedischspecialist.nl

Fotografie: Sebastiaan ter Burg

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij:
• het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (www.knmg.nl/aban)
• de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (www.nvkf.nl)
• de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (www.nvza.nl)

