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Eerste workshopronde op donderdag van 14.00 tot 17.30 uur 
 

 
 

Plenair: Leren & doceren anno 2019 
 

Wat zijn onderwijsmythes en wat draagt juist bij aan het leerproces? Een praktische vertaling van 
actuele leertheorieën en effectieve didactiek om evidence-informed te kunnen werken in het 
ontwerpen en verzorgen van scholingen. 
 
Dit onderdeel wordt verzorgd door Nicole van ’t Wout, als onderwijswetenschapper gespeciali-
seerd in professionele leergemeenschappen, de grootstedelijke onderwijscontext en innovaties 
op het gebied van leren en ontwikkelen. 

Plenair: In groepjes uiteen met opdracht 
 

See one 
Do one 
Teach one 

Kennis vergaren over manieren van lesgeven, een korte scholing in elkaar zetten en presenteren 
en tot slot zorgen dat je publiek het een volgende keer zelf kan doen.  

Op de eerste ochtend van de OKD krijg je samen met 4-5 deelnemers een onderwerp en werkvorm 
voorgeschoteld, aan het eind van de OKD dagen laat je met je groep zien wat je geleerd hebt. 
Originaliteit, stressbestendigheid (deadline!) en spreekvaardigheid zijn essentieel om 
de prestigieuze “OKD-prijs 2019" in de wacht te slepen!     

Workshop 1.1  Blended leren & doceren: onderwijskundig ontwerp 
 

Blended leren is een 'hot topic', maar wat is het eigenlijk? Werkt het wel?  In deze workshop 
wordt eerst ingehaakt op het ontstaan van blended leren en de effectiviteit ervan in vergelijking 
met e-learning en offline onderwijs. Daarnaast wordt het potentieel van blended learning 
communities voor opleiding, nascholing en professionalisering verhelderd. Om de mogelijkheden 
voor de online component in blended scholingen te illustreren, komen er een aantal 
mogelijkheden voor tech-integrated instructie en digitale werkvormen aan bod. 

De deelnemers krijgen concrete handvatten voor het samenstellen van een blended leerlijn met 
online en offline leeractiviteiten. Hierna gaan zij aan de slag met het onderwijskundig 
(her)ontwerp van een eigen scholing.  

Dit onderdeel wordt verzorgd door Nicole van ’t Wout, als onderwijswetenschapper 
gespecialiseerd in professionele leergemeenschappen, de grootstedelijke onderwijscontext en 
innovaties op het gebied van leren en ontwikkelen. Momenteel is zij als onderzoeker verbonden 
aan urbanTQ en aan het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. 
Daarnaast ondersteunt en adviseert zij diverse organisaties in de ontwikkeling van een blended 
curriculum, het initiëren van blended learning communities,  en het optimaliseren van evidence-
informed (blended) leren & doceren. 



 
 

Tweede workshopronde op vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur  
 

 
 

 
 

  

Workshop 1.2 Onderdelen GiC cursus  
 

Omschrijving volgt op korte termijn.  

Workshop 2.1 PowerPoint en publicatierechten 
 

Verspil geen tijd en energie in het zoeken naar de opties binnen PowerPoint. Waar kunt u rechten 
vrij beeldmateriaal op het internet vinden? Ken de rechten en plichten ten aanzien van gebruik 
van tekst en beeldmateriaal in een presentatie en hand-out.  

De basis van PowerPoint ken je, maar net voor de deadline loop je wel eens tegen frustratiezaken 
aan. Terwijl vorige keer de pagina’s per ongeluk grappig vervaagden, zit je je tijd te verdoen met 
een niet startend internetfilmpje. En als het dan werkt, mag het wel gratis gebruikt worden? Wat 
zijn de voorwaarden van tekst en beeldmateriaalgebruik binnen een scholing?  

De do’s en don’ts binnen tekst- en beeldmateriaalgebruik en PowerPoint komen aan bod. 
Praktische basisvoorwaarden zoals lettergrootte en achtergrondopmaak, maar juist ook handige 
foefjes en tips om valkuilen en frustraties te vermijden.  

Deze workshop wordt verzorgd door Muriël Tillemans, huisarts en stafarts bij DOKh & Hetty Cox, 
huisarts en medisch directeur van DOKh. 

Workshop 2.2 Solo of duo  
 

Je komt het allebei tegen in opleidingenland: alleen of samen voor een groep. Soms als 
gelijkwaardige co-trainers, soms met een duidelijk leider-volger-model, soms als gespreksleider-
consulent, etc. Maar wat zijn nu eigenlijk de afwegingen voor de keuze? Wat zijn de voor- en 
nadelen van de verschillende opties? En wat past het beste bij jou? 

Tijdens de workshop gaan we in op deze en andere vragen rondom alleen of samen voor de groep 
staan. We wisselen ervaringen uit en onderzoeken welke richtlijnen er zijn. Zodat jij voor je 
volgende workshop, presentatie of training een afgewogen keuze kunt maken. 

Deze workshop wordt verzorgd door Esther van den Enden. Onder de naam HuisartsenTeamwork 
werkt ze als teamcoach en procesbegeleider voor huisartsenpraktijken. Daarnaast is ze docent 
medische basiskennis voor o.a. VUmc en Con Amore en speelt en traint ze improvisatietheater. 



Derde workshopronde op vrijdag van 10.30 tot 14.30 uur  
 

 

 

Workshop 3.1 Vergroot je impact met zakelijk tekenen 
 

Lange PowerPoint presentaties, eindeloze vergaderingen en saaie notulen die niemand leest. 
Herken je dit? Maar: 

 weet je niet hoe je daar op een andere manier vorm aan kunt geven? 
 vind je het moeilijk een tekening te maken? 
 vind je dat je flip-overs er rommelig uitzien en wil je daar verandering in aanbrengen? 
 weet je niet hoe je een samenvatting van een gesprek visualiseert? 

In deze workshop leer je hoe je jouw ideeën, plannen, presentaties, vergaderingen, verslagen, etc. 
visueel kunt maken. En hoe je met je eigen stijl en handschrift hierdoor je impact vergroot. Want 
beeld zorgt voor sneller begrip en beter verwerken van informatie. Bovendien blijft de boodschap 
beter hangen. 

Deze workshop wordt verzorgd door Wouter Niks. Hij begeleidt groepen in diverse soorten 
meetings. Hij biedt overzicht en structuur in de soms complexe materie. Wouter maakt daarbij 
gebruik van visualisatie: tekeningen voor duiding, verheldering en om deelnemers door de sessie 
te loodsen. Hij leert je graag hoe je impactvolle tekeningen maakt. 

Workshop 3.2 Het kan altijd beter 
 

Onze patiënten verdienen optimale zorg, toch? Als professional in de zorg past het om je best te 
doen en de lat hoog te leggen. De eisen die we aan onszelf en elkaar stellen wat betreft 
patiëntenzorg, leggen veel mensen zichzelf ook op andere terreinen op. Zo zijn we druk bezig met 
goede collega, docent, EKC, vader/moeder, dochter/zoon, vriend(in) etc. zijn. En het kan altijd ook 
nog wel beter… 

Dit geldt niet alleen voor professionals in de zorg, ook vele anderen komen dit tegen. Van jongs af 
aan leren we ons te richten op presteren. Zo treffen we dus ook veel perfectionisme (in de brede 
zin des woords) bij onze patiënten en onze dierbaren, en zelfs bij kinderen. 

Niets mis met een beetje ambitie, maar het kan ook te veel worden. Er zijn nog nooit zo veel 
mensen overbelast en burn-out geweest. In deze workshop gaan we in op het verband tussen 
perfectionisme en burn-out. Hoe zit dit in elkaar, en wat is er aan te doen? We kunnen alvast 
verklappen: makkelijk is het niet, leuker kan het wel!  

Deze workshop wordt verzorgd door Ilonka Brugemann, een bekende trainer bij DOKh. Zij is 
huisarts en daarnaast supervisor & (team)coach bij Sense coaching & training en Coaches voor 
Medici 


