Persoon & Professie in balans
Verdiepingsmodule Individueel Functioneren

NI
Ben jij toe aan een verdere verdieping van
EU
W!
jouw individuele functioneren als huisarts?
Staat je herregistratie voor de deur en zoek je een betrokken,
ervaren gespreksleider voor het verplichte visitatietraject?

Data in 2022
Intake: september | planning in overleg

Dan is deze Verdiepingsmodule een uitgelezen kans. Door de
unieke koppeling aan het gelijknamige nascholingsprogramma in
Griekenland van 5 t/m 9 oktober 2022 kun je jouw persoonlijke
én professionele ontwikkeling dit jaar een extra boost geven.

Feedbackgesprek: oktober of november
ongeveer drie weken na afronding van het
nascholingsprogramma in Griekenland

Accreditering
4 punten
via mijnvisitatie.nl

Informatiemail
Na inschrijving voor deze module ontvang je alle informatie
over de verdere planning en hoe mijnvisitatie.nl zich verhoudt
tot het nascholingsprogramma Persoon & Professie in balans.
Intake
In een persoonlijk (beeld)belgesprek is ruimte voor
kennismaking en aandacht voor jouw specifieke (leer)wensen
Feedbackgesprek
Na afloop van de nascholing volgt een persoonlijk
(beeld)belgesprek. Vragen die hierin aan bod komen:
jouw leerpunten en leerdoelen
mogelijk nieuwe inzichten vanuit feedback van patiënten en
collega's
persoonlijke reflectie op de overige CanMeds competenties
zo nodig: aanscherping van je individuele voornemens
Afronding Verdiepingsmodule
jij en de gespreksleider maken allebei een gespreksverslag
accordering door gespreksleider in mijnvisitatie.nl
je kunt het traject afronden
toekenning accreditatiepunten via mijnvisitatie.nl

Deze Verdiepingsmodule is extra te boeken voor deelnemers
aan het vijfdaagse nascholingsprogramma in Griekenland.
Check de QR-code voor alle info, ook over inschrijving.
Je start ongeveer een half jaar voor deze nascholing zelf met
het visitatietraject via mijnvisitatie.nl

Deelnamekosten
€ 400 (vrijgesteld van btw)

Begeleiding
Door Caroline van de Bilt,
huisarts np en kaderarts
Supervisie en Coaching,
aangesloten bij Coaches
voor Medici. Zij is erkend
gespreksleider voor het visitatietraject
Individueel Functioneren bij huisartsen.

Locatie

Online

Meer weten? Neem contact op:
Van de Ven Training & Advies
Bosweg 38
6523 NM Nijmegen
+31 6 21 20 67 80
info@vandeven.com

www.vandeven.com

'Ik vond het een prettig, verhelderend en relevant gesprek. Als gespreksleider was
Caroline goed voorbereid, haar inbreng fijn en betrokken. Dat ze ook een ervaren
huisarts is, is een pré. Deze module heeft me echt verder geholpen.'

