Format bij- en nascholing
Titel bij- en nascholing : visiteurs bijscholingen 2021
Korte omschrijving van het programma:
De bijscholingen zijn gericht op visiteurs welke conform RBCZ-richtlijnen gediplomeerd zijn, zowel
psycho- als medisch sociaal. De bijscholingen dragen bij tot deskundigheidsbevordering van de therapeut door aandacht te geven aan (nieuwe) wet- en regelgeving wat van belang is bij visitatie, het evalueren en verdiepen van visitatie-skills en communicatie.

Deze scholing heeft betrekking op Plato-eindtermen / overige beroepsvaardigheden1
Zo ja welke eindtermen:
Er wordt gekeken naar:
• CanMEDS rol-1, Zorgverlener, Ondernemersvaardigheden.
• CanMEDS rol-2, Communicator, Adviseren, Instrueren, Communiceren op inhoud procedure en
procesniveau.
• CanMEDS rol-3, Samenwerken, Omgaan met verschillen in opvatting en zienswijze, Plannen en
organiseren.
• CanMEDS rol-4, Reflectieve professional, Kennis overdragen, eigen deskundigheid op peil houden.
• CanMEDS rol-6, Organisator, Vertegenwoordigen en positioneren binnen eigen
beroepsvereniging, adequate administratie, werken conform de wettelijke eisen, richtlijnen, protocollen. Omgaan met risico’s en onzekerheden. Klachten afhandelen volgens de Wkkgz bepalingen
en de bevindingen gebruiken voor VIM en kwaliteitsverbetering.
• CanMEDS rol-7, Professional en kwaliteitsbevorderaar. Visie op kwaliteit, Handelen vanuit mededogen en compassie. Omgaan met feedback en professioneel feedback geven. Het eigen handelen
kritisch beoordelen. Indien nodig doorverwijzen (visitatiekaders).
Toetsing ja/nee Aan de hand van casussen en interactieve toetsing wordt de lesstof getoetst. Daarnaast
wordt ook aan de hand van vragen gekeken of men de lesstof onder de knie heeft.
Literatuur:
Handouts/presentaties.

Aanbiedende beroepsorganisatie: VVET.
Mailadres voor opgave deelname: secretariaat@vvet.nl.
Bijscholing gaat door bij minimaal 20 deelnemers.
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Naam, opleiding en specialisatie docent:
De cursus wordt gegeven door Carola Duis-Hendrikx en Bianca Schmaal, beiden zijn bestuurslid van
VVET en vanuit regulier ervaring hebben op het gebied van HRM, Arbo,
Risico-inventarisaties en communicatie waardoor ze inhoudelijk en didactisch gekwalificeerd zijn.

Data en tijdstip van bij- en nascholing:
Er worden drie dagdelen bijscholing georganiseerd. Hierbij komen de volgende hoofdthema’s aan bod.
6 februari 2020
27 februari 2020
13 maart 2020

wet en regelgeving en algehele procedures
praktijk casussen
communicatie

Tijdschema
09.00 – 09.25 uur
09.30 – 12.30 uur

digitale inloop
bijscholing

Gegevens locatie:
De bijscholing wordt online gegeven via livestream. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams.
Microsoft hecht groot belang aan het borgen van de privacy en security van gegevens. Ze
hanteren hiervoor zes basisbeginselen in al hun technologie, waaronder transparantie, beveiliging en
rechtsbescherming. Daarmee respecteren ze ook Nederlandse of Europese wetgeving, zoals bijvoorbeeld
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Microsoft is gecertificeerd op een groot aantal internationaal erkende standaarden en biedt uitgebreide
auditrapportages en derden verklaringen. Denk daarbij aan ISO27001, 270017, SSAE18 SOC2, maar ook
aan privacy standaarden zoals ISO27018 en ISO27701.

Prijs van de scholing € 60,- per visiteur per dagdeel
Aantal contacturen:

3

Aantal uur literatuurstudie:

0

Aantal uur andere leeractiviteit

0

Totaal aantal EC’s:

0,1
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