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Leerlingen begeleiden 
doe je niet 1,2,3! 
Hoe flexibel ben jij?

Dames en Heren,

Na een succesvolle eerste editie van het symposium voor Werkbegeleiders en 
Praktijkopleiders nodigen wij je heel graag uit voor de tweede bijeenkomst op 
zaterdag 5 oktober aanstaande in Apenheul te Apeldoorn.

Centraal staat dit jaar de vraag; ‘Hoe flexibel ben jij?’

Hoe flexibel ben jij om met jouw leerling mee te bewegen? Hoe flexibel ben jij om de 
komende veranderingen in de opleiding allemaal te kunnen volgen? Hoe flexibel ben jij 
om, ondanks de tekorten op de werkvloer, jouw leerling goed te begeleiden? Hoe flexibel 
ben jij om een veranderproces door te maken in de opleiding, met je leerling of op je 
afdeling?

In de ochtend zullen de Werkbegeleiders en Praktijkopleiders een gescheiden 
programma volgen, in de middag volgt iedereen hetzelfde programma met twee 
inspirerende lezingen.

Patrick van Veen, gedragsbioloog, laat je zien hoeveel wij nog op de apen lijken. 
Wat betekent dit in ons dagelijks werk? Marc-Jan Kraaijenzank neemt je mee in wat 
veranderen voor je betekent. Hoe gaan wij om met veranderingen? Hoe werkt ons eigen 
verandermechanisme? Je hoort de laatste ontwikkelingen in opleidingsland, kijkt aapjes 
en kijkt een middag in de spiegel. 

Wij kijken naar je uit!

Team Moncherry

Zaterdag 5 oktober 2019
Apenheul
J.C. Wilslaan 21
Apeldoorn

09.00 uur tot 16.00 uur Inschrijfprijs € 189,- €

Voor meer informatie en inschrijven, zie achterzijde en www.moncherry.nl

Doelgroep 
Werkbegeleiders anesthesie, chirurgie, recovery/holding 
praktijkopleiders, onderwijsinstellingen en andere 
belangstellenden. 

Accreditatie
NVAM, LVO en BRV 
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Registratie en ontvangst

Opening door dagvoorzitter Marc-Jan Kraaijenzank

CZO-Flex level themacluster Medisch Ondersteunende Opleidingen 
Een update van de stand van zaken!
Cherida Louz, projectleider themacluser MOO/CZO Flex level,    
operatieassistent St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Erika Aalbers, projectlid themacluster MOO/CZO Flex level,     
praktijkopleider chirurgie Amsterdam UMC
 
Leren en ontwikkelen OKC2025
De stand van zaken
Jan Hendriks MLD, MBA, MHCM, Programmamanager Leren en    
Ontwikkelen OKC2025

Koffiepauze 

Denk, Doe en Geniet!
Het opzetten van een scholing; hoe begin je, welke middelen gebruik je,   
waar moet je allemaal aan denken en wat kun je bereiken? 
Sylvia Agterberg, scholingscoördinator OKC, Diakonessenhuis, Utrecht/Zeist

OK-learning modules en app
Wat kunnen deze modules en app bijdragen aan het werk van de operatieassistent? 
Bart de Graaf, algemeen directeur OK learning, oklearning.nl
Willem Verloop, operatieassistent St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Naar Bongo Bonde om de gorilla voederpresentatie bij te wonen
Een verzorger neemt u mee in de persoonlijkheden van de gorilla groep en   
geeft u inzicht in de hiërarchie binnen de groep 

Lunchpauze

Registratie en ontvangst

Opening door dagvoorzitter Heini van Baaren 

OK-learning modules en app
Wat kunnen deze modules en app bijdragen aan het werk van de operatieassistent? 
Bart de Graaf, algemeen directeur OK learning
Willem Verloop, operatieassistent St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Na-apen, daar leer je van! 
Leerling laat je stem horen tijdens het werk en in de leerlingenraad
Emmy Rodenburg, leerling anesthesiemedewerker en vice-voorzitter NVAM 
studentenraad

Koffiepauze 

CZO-Flex level themacluster Medisch Ondersteunende Opleidingen
Een update van de stand van zaken!
Cherida Louz, projectleider themacluser MOO/CZO Flex level,    
operatieassistent St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Erika Aalbers, projectlid themacluster MOO/CZO Flex level,     
praktijkopleider chirurgie Amsterdam UMC

Het beste opleidingsidee van Nederland
Heb jij een goed opleidingsidee voor bij- en nascholing op het Operatiekamercomplex?
Femke van der Gaag, Incision en Martijn Lupke, OK Visie

Naar Bongo Bonde om de gorilla voederpresentatie bij te wonen
Een verzorger neemt u mee in de persoonlijkheden van de gorilla groep en   
geeft u inzicht in de hiërarchie binnen de groep
 

Lunchpauze

Middagprogramma voor Werkbegeleiders en Praktijkopleiders samen
13.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

16.00 uur

Lezing over de Apenwereld
Veranderen vanuit een ander perspectief
Patrick van Veen, gedragsbioloog, Apenheul
 
Theepauze

De onderstroom van veranderprocessen
Begrijp je eigen emotie en die van jouw leerling in een veranderproces  
Marc-Jan Kraaijenzank, interim-/verandermanager 

Einde programma


