
4e jaars weekend- Lunteren live 
“wat komt er op je af als jonge klare?” hosted by

Dag 1 donderdag 19 mei 2022 (onderwijstijd zonder pauzes  5 uur)

• 9:30  uur Welkom 5 min (BMW)

• 9:30- 9:50 uur Kahoot plenair met vragen over solliciteren/regio’s/werkgelegenheid en een 
opdracht 15 min (Mayke)

• 9:50 - 10:20 uur Speeddates per cluster  1 x 30 min live met discussies hierover

• 10:20 -10:30 uur Plenaire terugkoppeling 10 min (Bart)

• 10:30 -10:45 uur Pauze 15 min

• 10:45 - 12:45 uur Financiering in de zorg  en in het ziekenhuis (FMS) 90 min + 30  Karien 
Hendriks-Paul de Laat (Wendela)

• Inclusief aanvulling BBC- 30 min of interactieve discussie

• Invullen evaluatie

• 12:45-13:45 uur Pauze live 1 uur

• 13:45-15:45 uur Workshop Onderhandelen (120 min ) Ilona Eichhorn (Devotion Training) 
(Bart)

• Plenaire introductie 20 min

• Oefening voorbereiden in groepen 20 min

• Plenaire terugkomst 20 min

• Oefening voorbereiden in groepen 20 min

• Plenaire terugkomst en afsluiten 20 min

• (4 x 5 minuten wisseltijd = 20 min indien live, indien digitaal korter en meer 
workshop tijd))

• 15:45 - 15:55 uur Plenaire afsluiting dag 1 met een Kahoot van leerpunten 10 min. (Mayke)

• Invullen evaluatie

Dag 2 vrijdag 20 mei 2022 (onderwijstijd zonder pauzes 6 uur)

• 9:00 uur Welkom dag 2 (B?MW)

• 9:00 -10:30 uur Workshop Solliciteren als kinderarts 90 min Monique Eland (BKV) deels 
plenair en deels uitval in kleine groepjes. (Wendela)

• 10:30 - 11:45 uur, max tot 12 uur Ethische dilemma’s en communicatie met patiënt en 
ouders (Carin Delsman en Gert Olthuis) 1 uur 15 min uitloop tot 1 uur 30 minuten (Bart)

• Invullen evaluatie

• 12:00- 13:30 uur Pauze

• 13:30-15:00 uur Communicatie in kinder-palliatieve zorg Nette Falkenburg en Karen de Heus 
90 min (Mayke)

• 15:00-15:15 uur Pauze 

• 15:15-16:15 uur Juridische + ethische aspecten – Suzanne van de Vathorst 60 min 
(Wendela)

• 16:15-16:30 uur Paneldiscussie 15 min 

• Afsluiting en evaluatie 2e dag (BMW)


