Programma SPL Festival
30 juni 2022 Zwarte Silo Deventer

Vier dimensies van leren:
(Aan)leren van (vak)kennis

Hands on, werken en leren in de praktijk

Reflectie op ervaringen uit de praktijk

Oefenen in simulatie

Inhoudelijk
(ontwikkelingen)
over zorg en
welzijn

Start

Thema:

Wat en wie?

Inloop, ontvangst We heten je van harte welkom onder het genot van een kop koffie of thee!

Dimensie
van leren:

Tijden:

Ronde 1

Intermezzo

Ronde 2

12.30 – 13.00

Feestelijke opening festival In deze plenaire start gaat dagvoorzitter André van der Zee het rondetafelgesprek aan met verschillende bruggenbouwers die de

13.00 – 13.30

Sallandse Praktijkleerroute tot een succes maken.

Tommie in de zorg (keynote) Zijn ervaringen in de zorg zijn de inspiratie voor de lezingen van Tommie Niessen. Aan de hand daarvan bespreekt hij actuele
13.45 – 14.30

onderwerpen en persoonlijke verhalen uit de zorg. Hoe kijkt Tommie tegen (leven lang) leren aan? Wat werkt in opleidingen in de zorg? Wat motiveert mensen? Welke omslag is

15.15 – 16.00

er echt nodig? Tommie Niessen.

Welke technologie kies ik nu voor mijn cliënt? – Floortje Laura Steman (projectleider technologie Technologie voor Warme Zorg).

15.15 – 16.00

Complementaire zorg, een holistische benadering in de zorg De waarde van aanvullende zorg (op reguliere zorg) zoals inzet van etherische oliën, massage, muziek en

13.45 – 14.30

ontspanningsoefeningen Hendrik Jan Bonte docent Landstede, Marieke Roelofs en Marga Tuin WZC Humanitas.

15.15 – 16.00

Ontwerpen van praktijkleerroutes op de grens van school en werk Een praktijkleerroute is een vorm van een hybride leeromgeving. Wat is dit eigenlijk en hoe kan een

Hybride leren

hybride leeromgeving eruit zien? Wat wordt met deze leeromgevingen beoogd? Wat weten we al over hoe je hybride leeromgevingen gezamenlijk kunt
13.45 – 14.30

ontwerpen? De volgende invalshoeken komen bij deze sessie aan bod: het continuüm tussen school en werk, de belangrijkste ontwerpafwegingen op strategisch, tactisch en
operationeel niveau en enkele belangrijke aandachtspunten voor de co-constructie van hybride leeromgevingen. Hierbij maken we steeds de koppeling met voorbeelden uit het
beroepsonderwijs en met de ervaringen van de deelnemers. Dr. Erica Bouw, onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht.

De béste manier van leren bestaat niet Een actieve sessie over de leervoorkeuren volgens Manon Ruijters. Esther Ouwerkerk, praktijkopleider, trainer

13.45 – 14.30

werkbegeleiderstraining, lid projectgroep SPL.

Op de bank met… De kracht van de driehoeksamenwerking in de SPL! Dagvoorzitter André van der Zee interviewt student Pien, docent Annelies en werkbegeleider Mariska.

14.40 – 15.10

Vieren
& Fun

Leven Lang Ontwikkelen

Wat zijn hun ervaringen in de SPL en wat is de kracht van hun samenwerking?

Een spade dieper In gesprek over ervaringen uit de praktijk en wat dit betekent voor een Leven Lang Ontwikkelen

15.15 – 16.00

Hessiëlle Kerkhoff, enthousiasmerende bruggenbouwer vanuit signatuur – eigenaar de Waerdmeester.

Aan de keukentafel met…
Wat is de toekomstige waarde van SPL? Welke uitdagingen zijn er en gaan we deze samen aan om van praktijkgericht leren een succes te maken?

15.15 – 16.00

Jackie van Beek bestuurder ‘t Dijkhuis, penvoerder SPL, collega-zorgbestuurder SvSZ, Helma Kamperman Leferink, bestuurder Ludgerus, llse Wichink (afgestudeerde
VIG/MZ3 SPL, werkzaam bij ZGR) Mel Hagen (BOL-student VIG/MZ3 SPL), Marieke Zwartjens (coördinerend docent SPL) en Jacqueline Poortvliet (Zorgkantoor/Eno)

Communicatie en feedback
13.45 – 14.30

Een actieve oefening uit de training voor werkbegeleiders. Henriëtte Buijs, praktijkopleider, trainer werkbegeleiderstraining,
lid projectgroep SPL en Mariska van Bokhoven, praktijkopleider i.o., verpleegkundige Solis.

Creatieve intermezzo – gezamenlijk schilderij maken
Egbert Scheffer, EGD.

Creatieve intermezzo – Wie blaast de grootste bellen?
De bellenbaas.

Afsluiting
& Borrel

15.15 – 16.00

12.30 – 13.00

14.40 – 15.10

16.10 – 17.30

12.30 – 13.00

14.40 – 15.10

16.10 – 17.30

Terug- én vooruitblik
Dagvoorzitter André van der Zee blikt met een aantal bruggenbouwers en Tommie terug op de dag.

16.10 – 17.30

Het kunstwerk dat in co-creatie is ontstaan wordt overhandigd en de prijsuitreiking vindt plaats.

Gezamenlijk borrelen!

16.10 – 17.30

