
(uitnodiging opleidingsdag 23 maart 2019) 

 

Geachte Collega Stagebegeleider 
  
Het Centrum Huisartsgeneeskunde UGent organiseert een opleidingsmoment voor 
stagebegeleiders van studenten huisartsgeneeskunde met als thema Werkplekleren: 
Leren van, met, en door elkaar, tijdens het werk. Werkplekleren. Ondanks het feit dat 
werkplekleren voornamelijk een spontaan en organisch gebeuren is, zijn er toch enkele 
aandachtspunten die dit proces efficiënter kunnen maken. 
Eenvoudige zaken die het wederkerig voordeel voor stagebegeleider en student 
bevorderen! 
  
Prof. Dr. Peter Pype zal als hoofdspreker het begrip werkplekleren toelichten vanuit zijn 
onderzoekswerk over dit thema. Prof. Dr. Pype is hoofddocent aan de Vakgroep 
Volksgezondheid en Eerstelijnszorg UGent. 
Als huisarts en palliatief arts schreef hij een doctoraat over werkplekleren tussen huisartsen en 
palliatief verpleegkundigen. Samen met collega's publiceerde hij een belangrijke bijdrage 
over werkplekleren in de eerste lijn.[*] 
 
 
  
Daarna kan u deelnemen aan 2 workshops naar keuze (uit drie) die een toepassing maken 
vanuit en naar de praktijk toe: 
  
1)      Praktische organisatie op de werkplek – wanneer en hoe optimaliseren? 
Waarom, wanneer, en hoe zorg jij als stagebegeleider voor organisatorische aanpassingen ten 
behoeve van een student in jouw praktijk? Wat werkt het efficiëntste, en wat is 
contraproductief? … 
  
2)      De student actief laten trainen op leerdoelen – best practices 
Wat zijn leerdoelen; en hoe formuleer je die correct? Hoe kan je een stagiair(e) het beste 
helpen om die leerdoelen te behalen? Hoe leer je technische vaardigheden aan? … 
  
3)      Grenzen verleggen als stagebegeleider – reflecteren over eigen functioneren  
Hoe ga je om met de verschillende leer- en persoonlijkheidsstijlen bij je stagiair(e)s? Hoe 
weeg je de veiligheid en de tevredenheid van je patiënten af tegenover een leeropportuniteit 
van de student? Hoe ga je om met fouten? … 
  
  
Het volledige programma ziet er als volgt uit: 
  
08:30                    Ontvangst met koffie 
  
09:00                    Welkom Prof. Dr. An De Sutter 

Key note spreker Prof. Dr. Peter Pype: Over Werkplekleren 
  

09:50                     Mogelijkheid tot vragen stellen 
  
10:00                     Koffiepauze 

https://owa.ugent.be/owa/#m_-8462552186485178368__ftn1


  
10:15-11:05        Workshop 1 
  
11:10-12:00        Workshop 2 
  
12:00-13:00        Afsluiten en broodjeslunch 
  
We hopen u te mogen ontmoeten op deze interessante voormiddag! 
  
Inschrijven kan via: https://eventmanager.ugent.be/opleidingsdagHAGK 
  
  
Heel graag tot dan! 
  
  
Hoogachtend en met vriendelijke groeten 
  
Prof. Dr. An De Sutter en Team Stages Huisartsgeneeskunde UGent 
 

https://eventmanager.ugent.be/opleidingsdagHAGK

