Workshopping
Ontwerp je eigen FPZ-workshop

Workshopping
ontwerp je eigen workshop
Inleiding
Als apotheker ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen deskundigheid en het up to date
houden van jouw kennis en kunde binnen het vakgebied. Je speelt ook een belangrijke rol in het
overdragen van kennis, het bevorderen van beheersing van vaardigheden en het stimuleren van
competentie-ontwikkeling binnen het werkveld van farmaceutische patiëntenzorg. Dat betekent
dat je eigen medewerkers verder opleidt en begeleidt, maar dat je er ook voor zorgt dat de kennis
en kunde over jouw vakgebied van collega-zorgverleners ‘up to date’ is of wordt bijgespijkerd. Het
geven van een aansprekende en interactieve workshop is daarvoor een goede manier.
“Workshopping” is dé workshop om je eigen aansprekende FPZ-workshop te ontwerpen. Je krijgt
alle ‘tools’ in handen die daarvoor nodig zijn. Je leert hoe je een workshop opbouwt en afstemt op
je doelgroep, je bepaalt leerdoelen en zoekt daar de juiste leervormen bij, je bedenkt oefeningen
en maakt een programma en script voor de uitvoering. Na het volgen van “workshopping” beschik
je over een opzet van jouw eigen FPZ-workshop waar je gelijk in de praktijk mee aan de slag
kunt.
Doel
Je bent bekend met de opbouw van een effectieve workshop en hebt handvatten aangereikt
gekregen om deze te ontwerpen, zodat je zelfstandig interactieve workshops kunt ontwikkelen die
direct in je eigen werkomgeving kunnen worden uitgevoerd.
Resultaten
ü Je weet waar de opzet van een workshop aan moet voldoen.
ü Je bepaalt de doelgroep van je workshop.
ü Je stemt de inhoud van de workshop af op de doelgroep.
ü Je weet hoe je leerdoelen stelt die passen bij de workshop.
ü Je maakt kennis met blended leervormen.
ü Je bedenkt oefeningen en opdrachten.
ü Je beschikt over een programma en script voor jouw workshop.
CanMedsrollen en competenties
Met “Workshopping” werk je actief aan de volgende CanMedsrollen en daarbij behorende
kerncompetenties:
ü Communicator – communicatie.
ü Teamwerker – samenwerking.
ü Manager – organisatie.
ü Academicus – kennis en wetenschap.
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Doelgroep
• Apothekers die hun deskundigheid willen delen met en overbrengen op anderen.
• Apothekers die de deskundigheid van anderen willen vergroten.
• Apothekers die zich verder willen ontwikkelen in didactische vaardigheden.
• Apothekers die hun effectiviteit als deskundigheidsbevorderaar willen vergroten.
• Apothekers die het beste uit zichzelf en het apotheekteam willen halen.
Groepsgrootte
6 - 12 deelnemers.
Verantwoording en leermethodiek
“Workshopping” is interactief en praktijkgericht van opzet. Voorafgaand aan de workshop wordt
theorie bestudeerd, worden oefeningen gemaakt en voorbereidingsopdrachten uitgevoerd.
“Workshopping” kan op zichzelf worden gevolgd, maar als je je verder wilt specialiseren is deze
workshop ook een mooie opstap voor de training “Van doseren naar doceren”.
Inhoud en programma
• Opbouw en onderdelen van een workshop.
• Doelgroepen en leerdoelen.
• Bevorderen van interactie.
• Werkvormen, oefeningen en leermethoden.
• Programmering en script.
Duur, locatie en data
De workshop beslaat één dagdeel en vindt plaats op een centrale locatie in het land. Je kunt de
data vinden op de website.
Certificaat
Na afronding van de workshop ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een
certificaat van het FPZ Instituut. Voor de training wordt KNMP accreditatie aangevraagd.
Investering
Voor de workshops betaal je € 265,00. Dit bedrag is inclusief reader van het FPZ Instituut,
certificaat en arrangementskosten, echter exclusief 21% btw.
Indien de workshop ‘incompany’ wordt gegeven zal een maatwerk-programmavoorstel worden
gedaan en een daarop gebaseerde offerte worden uitgebracht.
Leveringsvoorwaarden
Op de workshop “Workshopping” zijn de algemene voorwaarden van het FPZ Instituut van
toepassing.
Informatie en inschrijving
Wil je meer weten over het scholingsaanbod van het FPZ Instituut kijk dan op www.fpzinstituut.nl. Voor informatie over of inschrijving voor de workshop kun je contact met ons
opnemen via info@fpz-instituut.nl.
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