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Opleidingsavonden voor stagemeesters, stagebegeleiders en praktijkopleiders – save the dates! 
Samen met de opleiding Huisartsgeneeskunde organiseren de Onderwijscommissie van de ManaMa-opleiding specialistische 
geneeskunde (MSG) en het Instituut voor Ziekenhuis Specialisten Opleiding (IZO) elk academiejaar twee opleidingsavonden. 

Voor het academiejaar 2019-2020 werden volgende data voorzien: 
§ donderdag 7 november 2019 (18.00-22.00) - UAntwerpen CDE (O-gebouw) ð plenaire informatiesessie 
§ voorjaar 2020 (periode maart-april) - Locatie en datum nog te bepalen ð plenaire informatiesessie & workshops 

 
Voor het Train the trainer opleidingsprogramma werkt de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) samen met de andere Vlaamse universiteiten. Mocht u 
interesse hebben in het opleidingsprogramma dat aangeboden wordt aan de andere Vlaamse universiteiten, dan kan u dit raadplegen via volgende webpagina’s: 

§ Aanbod Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): https://med.kuleuven.be/nl/specmed/ttt 
§ Aanbod Universiteit Gent (UGent): http://www.msg.ugent.be/train-the-trainer-werkplek/ 
§ Aanbod Vrije Universiteit Brussel (VUB): https://www.vub.be/opleiding/permanente-vorming/train-de-trainer#opleidingen 

Zelfgestuurd leren op de werkplek: meer dan 
zelfstandig werk – module voor beginners 

 Zelfgestuurd leren op de werkplek: meer dan 
zelfstandig werk – module voor gevorderden 

Prof. dr. Gunter De Win – Dr. Katrien Cuyvers  Prof. dr. Gunter De Win – Dr. Katrien Cuyvers 

Voorbereidende module:  geen  Voorbereidende module:  module voor beginners 

Abstract:  In tegenstelling tot wat de “zelf” laat 
vermoeden, is zelfgestuurd leren een sociaal proces, 
ingebed in dagelijkse relaties op de werkplek. Elke collega 
en/of opleider kan een rol spelen in het zelfsturend leren 
van andere (toekomstige) professionals, zo ook die van de 
arts-specialisten in opleiding (ASO). 
In deze interactieve workshop wordt vertrokken vanuit de 
CanMeds-rollen en de competentiegebieden hieraan ver-
bonden. Er worden wetenschappelijk onderbouwde hand-
vaten geboden. Aan de hand van concrete voorbeelden uit 
de praktijk (casussen) delen we ervaringen en leert u op 
welke manier zelfsturend leren kan gefaciliteerd en 
bevorderd worden. 
Voor deze module kan u zelf een casus aanbrengen. Kwam 
u in het verleden in een situatie terecht waarin een ASO 
een hoge nood vertoonde aan sturing van u als opleider/ 
collega of merkte u grote onzekerheid bij de ASO bij het 
vormgeven van zijn/haar eigen leerproces? Schrijf deze 
situatie dan kort uit (al dan niet gerelateerd aan één of 
meerdere van de CanMeds-rollen) en bezorg ons deze per 
e-mail. We gaan hiermee graag aan de slag. 

 Abstract:  Volgend op de module voor beginners, gaat 
deze module voor gevorderden nog dieper en uitgebreider 
in op concrete praktijksituaties waarin u als opleider 
zelfgestuurd leren van ASO’s kan faciliteren en 
ondersteunen.  
Voor deze module dient u zelf een casus aan te brengen. 
De verschillende casussen dienen als werkmateriaal om 
hands-on en interactief aan de slag te gaan. We analyseren 
de situatie vanuit de wetenschappelijk onderbouwde 
theoretische inzichten die al aan bod kwamen in de 
module voor beginners. Vervolgens wordt gezocht hoe het 
zelfgestuurd leren van de ASO uit de casus kan bevorderd 
worden. Daarbij staan we stil bij het transitieproces dat de 
ASO dient te maken van extern gestuurd leren naar 
zelfgestuurd leren. 
 

Data en locaties: 
§ do 10/10/2019 (18.00-21.00) - UZA Omegazaal 
§ do 16/01/2020 (18.00-21.00) - UAntwerpen CDE 
§ do 02/04/2020 (18.00-21.00) - UAntwerpen CDE 

 Data en locaties: 
De module voor gevorderden zal aangeboden 
worden vanaf academiejaar 2020-2021 

Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 

 Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 
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Opleidingsavonden voor stagemeesters, stagebegeleiders en praktijkopleiders – save the dates! 
Samen met de opleiding Huisartsgeneeskunde organiseren de Onderwijscommissie van de ManaMa-opleiding specialistische 
geneeskunde (MSG) en het Instituut voor Ziekenhuis Specialisten Opleiding (IZO) elk academiejaar twee opleidingsavonden. 

Voor het academiejaar 2019-2020 werden volgende data voorzien: 
§ donderdag 7 november 2019 (18.00-22.00) - UAntwerpen CDE (O-gebouw) ð plenaire informatiesessie 
§ voorjaar 2020 (periode maart-april) - Locatie en datum nog te bepalen ð plenaire informatiesessie & workshops 

 
Voor het Train the trainer opleidingsprogramma werkt de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) samen met de andere Vlaamse universiteiten. Mocht u 
interesse hebben in het opleidingsprogramma dat aangeboden wordt aan de andere Vlaamse universiteiten, dan kan u dit raadplegen via volgende webpagina’s: 

§ Aanbod Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): https://med.kuleuven.be/nl/specmed/ttt 
§ Aanbod Universiteit Gent (UGent): http://www.msg.ugent.be/train-the-trainer-werkplek/ 
§ Aanbod Vrije Universiteit Brussel (VUB): https://www.vub.be/opleiding/permanente-vorming/train-de-trainer#opleidingen 

Motivatie rond leren op de werkplek  Medbook als hulpmiddel voor de opleider 
Prof. dr. Gunter De Win – Dr. Katrien Cuyvers  Prof. dr. Gunter De Win – Karel Verbert – Cindy Rossi 

Voorbereidende module:  geen  Voorbereidende module:  geen 

Abstract:  In de klinische werkomgeving staat 
hoogwaardige evidence-based patiëntenzorg centraal. In 
het leerproces hiernaartoe tijdens de opleiding én in elke 
fase van de beroepsloopbaan na het beëindigen van de 
opleiding, is leren noodzakelijk. De werkomgeving biedt tal 
van opportuniteiten die een uitnodiging bieden. Actief en 
zelfgestuurd het leerproces vormgeven is echter nodig. Dit 
proces wordt aangedreven door een variatie aan 
motieven, maar daarnaast spelen tal van andere drijfveren 
en waarden een belangrijke rol in de werkplek. 
In deze interactieve workshop staan we stil bij de 
motieven die een ASO drijft in het al dan niet komen tot 
leren op de werkplek. Wetenschappelijke inzichten 
aangaande motieven om te leren op de werkplek worden 
beknopt aangewend om praktijkgerichte inzichten te 
verwerven. Concrete, realiteitsgetrouwe situaties vormen 
de insteek voor het hands-on werken aan hoe ASO’s beter 
gemotiveerd kunnen worden tot leren op de werkplek. 

 Abstract:  Nog aan te vullen 
Belangrijk! Dit is een interactieve sessie, waarvoor u 
aangeraden wordt uw laptop mee te brengen. 

Data en locaties:  
§ do 07/05/2020 (18.00-21.00) - AZ Sint Dimpna Geel 

 Data en locaties:  
§ do 28/05/2020 (18.00-21.00) - Ziekenhuis Oost 

Limburg (Genk) 

Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 

 Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 
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Opleidingsavonden voor stagemeesters, stagebegeleiders en praktijkopleiders – save the dates! 
Samen met de opleiding Huisartsgeneeskunde organiseren de Onderwijscommissie van de ManaMa-opleiding specialistische 
geneeskunde (MSG) en het Instituut voor Ziekenhuis Specialisten Opleiding (IZO) elk academiejaar twee opleidingsavonden. 

Voor het academiejaar 2019-2020 werden volgende data voorzien: 
§ donderdag 7 november 2019 (18.00-22.00) - UAntwerpen CDE (O-gebouw) ð plenaire informatiesessie 
§ voorjaar 2020 (periode maart-april) - Locatie en datum nog te bepalen ð plenaire informatiesessie & workshops 

 
Voor het Train the trainer opleidingsprogramma werkt de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) samen met de andere Vlaamse universiteiten. Mocht u 
interesse hebben in het opleidingsprogramma dat aangeboden wordt aan de andere Vlaamse universiteiten, dan kan u dit raadplegen via volgende webpagina’s: 

§ Aanbod Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): https://med.kuleuven.be/nl/specmed/ttt 
§ Aanbod Universiteit Gent (UGent): http://www.msg.ugent.be/train-the-trainer-werkplek/ 
§ Aanbod Vrije Universiteit Brussel (VUB): https://www.vub.be/opleiding/permanente-vorming/train-de-trainer#opleidingen 

Feedback geven, functionerings- en 
evaluatiegesprekken voeren i.k.v. Medbook 

 Conflictmanagement en 
hiërarchie op de werkvloer 

Dr. Angelica Meers – Lieve Baeyens – Danny Mathysen  Peter Crab – Iris Wyns 

Voorbereidende module:  geen  Voorbereidende module:  geen 

Abstract:  In deze opleidingsmodule wordt kort dieper 
ingegaan op het belang van het gebruik van Medbook bij 
het geven van feedback aan uw artsen-specialisten in 
opleiding (ASO). Het hoofdonderwerp van deze module is 
een praktische en interactieve hands-on workshop over 
hoe u een goed functionerings- en evaluatiegesprek kan 
voeren. 
Belangrijk! Deze sessie is niet bedoeld om u Medbook te 
leren gebruiken in het kader van feedback, maar de 
noodzaak en de context van feedback via Medbook wordt 
duidelijk gekaderd. Indien u geïnteresseerd bent om 
Medbook (beter) te leren gebruiken, is hiervoor een 
aparte module “Medbook als hulpmiddel voor de 
opleider” beschikbaar. 

 Abstract:  Een ziekenhuis is een complexe organisatie met 
verschillende mensen in een doelgericht samenwerkings- 
en opleidingsverband. De verschillen tussen artsen-
specialisten in opleiding (ASO), opleiders en begeleiders 
spelen zich op meerdere niveaus af en kunnen voor vele 
soorten conflicten zorgen. De hiërarchische structuur in 
een ziekenhuis wordt als hulpmiddel ingezet om onder 
meer een gezamenlijke richting te bepalen en een 
samenwerkings- en opleidingsomgeving te organiseren. 
Maar wat als hiërarchie en conflict met elkaar verstrengeld 
geraken en een duurzame oplossing van het conflict in de 
weg staan? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de 
praktijk (casussen) delen we ervaringen en leert u op 
welke manier het oplossen van conflicten kan gefaciliteerd 
en bevorderd worden. Hiervoor worden weten-
schappelijke handvaten aangeboden. 
Voor deze sessie kan u zelf een casus aanbrengen. Kwam u 
in het verleden met de ASO, opleider of begeleider in een 
conflictsituatie terecht waarbij de hiërarchie op de 
werkvloer een bepaalde invloed had? Of zag u een conflict 
met of tussen partijen onbedoeld escaleren? Schrijf deze 
situatie dan kort uit en bezorg ons deze per e-mail. We 
gaan hiermee graag aan de slag. 

Data en locaties: 
§ ma 18/11/2019 (18.00-21.00) - UZA Omegazaal 
§ ma 03/02/2020 (18.00-21.00) - UAntwerpen CDE 
§ di 12/05/2020 (18.00-21.00) - UAntwerpen CDE 

 Data en locaties: 
§ di 15/10/2019 (18.00-21.00) - UZA Raadzaal 
§ di 24/03/2020 (18.00-21.00) - AZ Sint Dimpna Geel 

Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 

 Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 
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Opleidingsavonden voor stagemeesters, stagebegeleiders en praktijkopleiders – save the dates! 
Samen met de opleiding Huisartsgeneeskunde organiseren de Onderwijscommissie van de ManaMa-opleiding specialistische 
geneeskunde (MSG) en het Instituut voor Ziekenhuis Specialisten Opleiding (IZO) elk academiejaar twee opleidingsavonden. 

Voor het academiejaar 2019-2020 werden volgende data voorzien: 
§ donderdag 7 november 2019 (18.00-22.00) - UAntwerpen CDE (O-gebouw) ð plenaire informatiesessie 
§ voorjaar 2020 (periode maart-april) - Locatie en datum nog te bepalen ð plenaire informatiesessie & workshops 

 
Voor het Train the trainer opleidingsprogramma werkt de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) samen met de andere Vlaamse universiteiten. Mocht u 
interesse hebben in het opleidingsprogramma dat aangeboden wordt aan de andere Vlaamse universiteiten, dan kan u dit raadplegen via volgende webpagina’s: 

§ Aanbod Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): https://med.kuleuven.be/nl/specmed/ttt 
§ Aanbod Universiteit Gent (UGent): http://www.msg.ugent.be/train-the-trainer-werkplek/ 
§ Aanbod Vrije Universiteit Brussel (VUB): https://www.vub.be/opleiding/permanente-vorming/train-de-trainer#opleidingen 

Uw stagemeesterschap behouden in het kader 
van de ManaMa specialistische geneeskunde 

 Heeft u suggesties of ideeën? 
Wil u een bijkomende sessie inplannen? 

Danny Mathysen  Contacteer ons via aso@uantwerpen.be 

Voorbereidende module:  geen   

Abstract:  Een praktische interactieve sessie waarin alle 
aspecten van de beroepsopleiding en de ManaMa 
specialistische geneeskunde worden toegelicht waarmee u 
rekening dient te houden als stagemeester of 
stagebegeleider. Tevens wordt aandacht besteed aan de 
wettelijke vereisten voor stagemeesterschap, de financiële 
regeling en de eventuele juridische valkuilen. 

 Wettelijk kader:  Dit opleidingsaanbod wordt u 
aangeboden in het kader van de wettelijke vereiste voor 
stagemeesters zoals bepaald in Artikel 23 van het 
Ministerieel Besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van 
de algemene criteria voor de erkenning van arts-
specialisten, stagemeesters en stagediensten. 

Data en locaties: 
§ di 03/12/2019 (18.00-21.00) - AZ Sint Dimpna Geel 
§ do 09/04/2020 (18.00-21.00) - Ziekenhuis Oost 

Limburg (Genk) 

 Aanwezigheidscertificaten: 
Deze worden bijgehouden vanaf academiejaar 2018-2019 
in een gepersonaliseerde dropbox-folder waar uzelf 
toegang toe krijgt. 

Inschrijvingen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/fggw/train-the-
trainer/ 

  

 


