
        

Samen Leren Festival – blokkenschema   

woensdag 28 september 2022 

 

Tijd Podium 1: Nieuwe leerproducten  

 

Podium 2: Succesvol kennisdelen 

 

Podium 3: Centraal leerpodium 

 

11.00 – 

11.30 

 

 

 

Eigen beheer medicatie in de ggz 

Els Dik  

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/87838111340  
Meeting ID: 878 3811 1340 

 

Samenwerking in de jeugdzorg 

Els van der Poel en Janet Schut  

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/86769714600  

Meeting ID: 867 6971 4600 

 

In gesprek met aNewSpring 

Angelique Dorland en Jeroen van Gogh 

 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/89690195433  

Meeting ID: 896 9019 5433 

 

  

- pauze - 

 

11.40 – 

12.10 

 

 

 

Leefstijl 

Wiepke Cahn  

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/87838111340  
Meeting ID: 878 3811 1340 

 

Pubquiz cybersecurity 

Janna Hollema 

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/86769714600  

Meeting ID: 867 6971 4600 

 

Alles over accreditatie 

Margreet Botter  

 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/89690195433  

Meeting ID: 896 9019 5433 

  

- pauze - 

 

12.20 – 

12.50 

 

 

 

Microlearning: de mythe ontrafeld 

Lauranne van Grinsven en Margreet Botter  

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/87838111340  
Meeting ID: 878 3811 1340 

 

Forensische Werkplaats 

Daniek Nellissen en Marjolein Ausems  

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/86769714600  

Meeting ID: 867 6971 4600 

 

Multimedia-principes in leertrajecten 

Roy de Vries 

 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/89690195433  

Meeting ID: 896 9019 5433 
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Samen Leren Festival - woensdag 28 september 2022 

11.00 uur – Eigen beheer medicatie in de ggz – Els Dik, Instituut Verantwoord Medicijngebruik 

In het leerproduct ‘Basis op Orde Medicatie’ hebben we aandacht voor beheer eigen medicatie (BEM) door cliënten in de ggz.  

Els geeft uitleg over de nieuwe methodiek waarmee je systematisch kunt nagaan wat nodig is bij het bestellen, bewaren en gebruiken van medicijnen. 

11.00 uur – Samenwerking in de jeugdzorg – Els van der Poel en Janet Schut, GGZ Noord Holland Noord en Incluzio 

Hoe ga je om met bureaucratie wanneer je gewoon goede zorg wilt leveren? En welke trainingen zet je in om de samenwerking op te bouwen? 

Els en Janet delen de geheimen van prettig contact tussen ggz-instellingen en gemeentes.  

11.00 uur – In gesprek met aNewSpring – Angelique Dorland en Jeroen van Gogh, aNewSpring  
Onderdeel van het lidmaatschap bij GGZ Ecademy is toegang tot het Centraal leerplatform van aNewSpring.  
Hoe gaan zij om met de laatste inzichten op het gebied van blended en online leren?  
 

11.40 uur - Leefstijl – Wiepke Cahn, redactieraad 

Leefstijl is een essentieel onderdeel van elke behandeling van de cliënt binnen de ggz. De ontwikkelingen op dit gebied gaan de afgelopen jaren snel maar nog lang niet elke 

professional weet wat in zijn of haar bereik ligt om psychische gezondheid óók via aandacht voor leefstijl te verbeteren. Een inkijkje in het leerproduct Leefstijl.  

11.40 uur – Pubquiz cybersecurity – Janna Hollema, Alert Online 

Ben jij klaar voor oktober, de maand die in het teken staat van cybersecurity? AlertOnline lanceert een pubquiz als onderdeel van een toolkit die je kunt gebruiken om 

bewustwording over online veiligheid in jouw organisatie te vergroten.    

 

11.40 uur – Alles over accreditatie – Margreet Botter, GGZ Ecademy 

Het succesvol doorlopen van een leerproduct bij GGZ Ecademy levert accreditatiepunten op. Maar welke stappen gaan er aan vooraf? En waar loop jij tegenaan als het gaat 

om accrediteren? We gaan er graag over in gesprek om met en van elkaar te leren.  

12.20 uur – Microlearning: de mythes ontrafeld – Lauranne van Grinsven en Margreet Botter, GGZ Ecademy 

Wist je dat we al lang microlearning aanbieden maar er veel misverstanden bestaan over wat het is? Ontrafel met ons de mysteries over microlearning. 

12.20 uur – Forensische werkplaats – Aniek Nellissen en Marjolein Ausems, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 

Met de komst van de forensische werkplaats is er een openbare plek met leer- en ontwikkelmiddelen voor iedereen die werkt in het forensisch veld. 

Ook voor opleiders en communicatiecollega’s is er een schat aan informatie te vinden in deze online werkplaats. 

12.20 uur – Wat kun je met multimedia-leren in het ontwerp van jouw leertraject? – Roy de Vries, aNewSpring 

Onderwijskundige Roy neemt je mee in de wondere wereld van de ‘multimedia principes’. Het levenswerk van Richard Mayer biedt veel aanknopingspunten om jouw 

leercontent nog beter bij je deelnemer aan te laten sluiten. Aan de hand van tips uit de 12 principes kun je jouw leertraject ontwerpen of optimaliseren.  

https://ggzecademy.nl/product/leefstijl

