Kennisverrijking
Opleiden

Opleiden
Uit het webinar: Meet up! 'Opleidingstraject', dat
op het verzoek van de verschillende innovatieclusters binnen het SET-up programma is
gehouden, is de aanzet tot dit kennisdocument
betreffende de meerdere facetten van het
opleiden ontstaan.
Het doel van de 'meet up' was om vanuit verschillende initiatieven betreffende het
opleidingstraject, voorbeelden te geven over het 'hoe' en 'wat heeft gewerkt' om
tot een succesvolle implementatie en in gebruik neming van verschillende eHealth
toepassingen te komen?
Wat zijn de vraagstukken waar men tegen aan loopt? Hoe pak je dit nou goed aan? Waar begin je?
Wat zijn belangrijke mijlpalen of stappen die ingevuld zouden moeten worden? Wie is daar de
aangewezen persoon voor? Waar haal je je informatie hierover op? Allemaal vraagstukken, waar
we met deze meet up een start mee hebben gemaakt om te zorgen voor de juiste ondersteuning.
Met als doel dat dadelijk alle innovatieclusters binnen de SET-up community een stap verder
kunnen komen, maar we ook het eigen werkveld kunnen inspireren met de verschillende
voorbeelden.
Tijdens de meet up hebben drie sprekers een werkend voorbeeld aangedragen en deze onder het
voetlicht gebracht. Zij hebben dit gedaan middels een toelichting met gebruikmaking van de
volgende presentatieslides:
Presentatie van:
Presentatie van:
Presentatie van:

Basalt
HealthTrain
ASVZ

Hier opvolgend hebben alle drie de organisaties de gebruikte slides van de presentatie uitgewerkt
tot een uitgebreide inhoudelijke uiteenzetting. Deze geven een zeer waardevolle input en werken
als prachtige concrete voorbeelden over hoe dit in te implementeren.
Verrijking door Basalt:
Verrijking door HealthTrain:
Verrijking door ASVZ:

Opleidingsplan 'Ik oefen zelf'
Factsheet MijnZorgApp - Huiswerkoefeningen - Join2move
Wat staat er in een opleidingsplan?

Het webinar Meet up! 'Opleidingstraject' is via de replay terug te zien.

Bootcamp
In het vervolg van het opleidingstraject is er een
bootcamp 'Opleidingsplan' gehouden.

Tijdens deze bootcamp werd er samen met de deelnemers dieper ingegaan op het
samen aan de slag gaan met het opstellen van het opleidingsplan voor de
organisatie. We doorliepen onder leiding van expert en projectleider Erik-Jan Smits
de stappen om te komen tot een goed plan.
Verrijkingsstukken van de bootcamp:
De PowerPoint prestentatie, een stappenplan, een uitgewerkt opleidingsplan en de
Mentimeter 'aan welke stap heb je het meest gehad?'

De replay van de bootcamp 'Opleidingsplan' is in vier delen terug te zien. Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 Deel 4

Conclusie
Het leerplan zal de levensader naar een succesvolle
implementatie zijn en daarvoor is het opleiden van
zorgprofessional als uitgangspunt cruciaal. Kijk vooral van
'inside out' om de waarde toe te voegen en het draagvlak
op te bouwen.
Door middel van de gehouden events willen we bijdragen
aan het uitwisselen van de opgedane kennis en kunde
tussen de betrokken innovatieclusters, want het delen van
eigen kennis en kunde is een belangrijke pijler voor het
opbouwen van een leeromgeving, hiermee help je andere
organisaties weer een stap vooruit.
Mochten er vragen, verzoeken om advies en/of wensen
tot gezamenlijke aanpak voor een SET-up breed
opleidingsprogramma zijn? We horen het allemaal graag
en mail ons daarvoor via setup@vitavalley.nl.

