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Thema van vandaag:

‘ Het nieuwe leren’

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             
●

●
●

 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             
●

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

  

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

● Het bewustzijn dat ontplooiing en ontwikkeling van het vakmanschap 
vanzelfsprekend is om een betekenisvolle bijdrage te leveren. 

● Voortdurende ontwikkeling waarbij het leren in het werk geïntegreerd 
wordt en zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk is gebracht. 

● Effectief kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de omgeving 
. 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

● Een lerende organisatie 
● Het ontwikkelen van een goede leercultuur, waar werken leren is en 

leren werk is, is essentieel voor de (grow) mindshift naar een leven lang 
leren.

● Al het leren is in de kern zelfstandig leren en maatwerk. Daarom moet 
hulp en ondersteuning gericht zijn op de ontplooiing en ontwikkeling van 
het vergroten van het zelfstandig leervermogen.

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

● Learning leaders die sturen op basis van waarden en aansluiten bij wat 
mensen drijft. 

● Sturen vanuit de bedoeling opdat verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
genomen kan worden. 

● Professionals die gezien worden voor wat zij doen, de ruimte krijgen om 
hun talenten in te zetten en in contact staan met collega’s 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             
● Leren wordt ontwikkelen
● Leren wordt persoonlijk/op 

maat:WIE en WAT
● De plekken waar we ons 

ontwikkelen: WAAR 
● De tijdstippen waarop we ons 

ontwikkelen/op welke momenten 
voel je een ontwikkelbehoefte: 
WANNEER

● Verschillende manieren : HOE

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Waar komen we vandaan en waar 
gaan we naar toe?

● Van Groeiboekje tot digitale groeigids app 
● Richtlijnen……

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Hoe leren/ontwikkelen we nu?

a. Wat is er nu? 
- Richtlijnen spel
- Richtlijnen App
- JGZ academie 
- JGZlive!

b. Ontwikkelingen : Power colleges:

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Wat zijn trends in leren/ontwikkelen? 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Wat zijn trends in leren/ontwikkelen? 

● Seats to meets gaat hybride
● Coolblue heeft de studiefabriek
● CJG Rijnmond gestart met Vragenuurtje(filmpje?)  
● Mobiel leren 
● Miro bord , ook te gebruiken voor presentaties 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Introductie Miro bord 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54
https://miro.com/app/board/o9J_lXT7hg8=


Christiaan Uythoven

Home
Over ons

https://www.primio.app/
https://www.primio.app/over-ons


Innoveren kun je leren! 

             Ervaringen van een Primio gebruiker 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Behoeftepeiling 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

a. Leren bij de JGZ is echt heel anders dan bij andere 
organisaties
i. Waarom dan (discussie, centraal)

b. Je kan het beste leermodules verplicht maken zodat 
medewerkers de juiste trainingen volgen 

c. In de praktijk leren is effectiever dan verplicht leren
d. Leren van kleine brokjes kennis is effectief
e. Ik heb voldoende middelen om mezelf te ontwikkelen 

tot zorgverlener van de toekomst bij JGZ 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Wat moet de JGZ doen om de beste 
leer/ontwikkelorganisatie te worden van NL?

             

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54
https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


5 gouden tips om zelf met Miro aan de slag te gaan

             



Innoveren kun je leren! 

             

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Tot de volgende 
keer! 



Innoveren kun je leren! 

             Kortom: 

een moderne JGZ met een goede leercultuur, waar werken leren is en leren 
werk is, kent JGZ-ters met een groot zelfstandig leervermogen die 
gemotiveerd zijn vernieuwing op zich te nemen en deze te vertalen in de 
dagelijkse praktijk. Vanuit deze veranderbereidheid sluiten zij steeds aan bij 
de ander om zo de beste jeugdgezondheid te bieden.

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54

