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Programma GO-Netwerk bijeenkomsten 

(maximaal 15 deelneemsters) 

Ontvangst         9:00 uur - 9:30 uur 
Verwelkomen deelneemsters met koffie & thee. 
Invullen presentielijst, naambadges. 

Opmaat         9:30 uur - 9:45 uur 
Leerdoel: Elkaar beter leren kennen. 
Werkvorm: Wordt steeds bepaald door één van de deelneemsters die het vooraf thuis heeft 
voorbereid. 

Inleiding         9:45 uur - 10:00 uur 
Leerdoel: Inzicht geven in het dagprogramma en herhaling vorige bijeenkomst. 
Werkvorm: Groepsgesprek. 
- Kennismaken nieuwe deelneemsters door voorstelrondje. 
- Welkom en huishoudelijke afspraken: manier van communiceren: zienswijze versus de 

waarheid (dialoog versus discussie en debat), doel: bewustwording, LSD, herhaling: elkaar 
overtuigen, defensieve reacties: Waar ben je bang voor? 

- Programma van deze dag (agenda). 

Herhaling programma van de vorige bijeenkomst (MIO)  10:00 uur - 10:15 uur 
Leerdoel: Toetsen leerstof vorige bijeenkomst. 
Werkvorm: Groepsgesprek aan de hand van ‘proefwerkvragen’ die eerst individueel worden 
beantwoord. 

Inventarisatie vragen deelnemers (MIO)     10:15 uur - 10:30 uur 
Leerdoel: Aansluiten op de leervraag van de deelneemsters. 
Werkvorm: Plenair opvragen van verwachtingen en ingaan op reacties. 
- Over welke specifieke onderdelen van het programma hebben de deelnemers vragen? 
- Welke casus uit hun praktijk willen de deelnemers vandaag bespreken? 
- Aan welke zaken denken de deelnemers bij het onderwerp van deze bijeenkomst? 

Interactieve bespreking van het onderwerp door een deskundige (MIO) 10:30 uur - 11:30 uur 
Leerdoel: Neerzetten van een gezamenlijk inhoudelijk kader. 
Werkvorm: Plenaire, interactieve bespreking. 
- Toelichting op het onderwerp van de dag door iemand met kennis en ervaring over het 

onderwerp van deze bijeenkomst. 
- Beantwoorden van vragen uit de inventarisatie en nieuwe vragen. 
- Inleiden van de oefening. 

Uitwerken oefening (MIO)       11:30 uur - 
12:30 uur 
Leerdoel: Toepassen van het onderwerp in de eigen praktijksituatie aan de hand van een 
opdracht. 
Werkvorm: In subgroepen uitvoeren van de opdracht en onderling de valkuilen bespreken. 
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Lunch          12:30 uur - 13:30 uur  

Nabespreken oefening (MIO)       13:30 uur - 
14:00 uur 
Leerdoel: Uitwisselen van de ideeën om het onderwerp toe te passen in de eigen 
praktijksituatie. 
Werkvorm: Presentatie door de subgroepen met aansluitend groepsgesprek en visie van de 
deskundige. 

Rollenspel of test (MIO)       14:00 uur - 15:00 uur 
Leerdoel: Oefenen met het onderwerp, inzien dat het onderwerp van verschillende kanten 
kan worden bekeken. 
Werkvorm: 
- Toelichting rollenspel of test door de deskundige. 
- Voorbereiden rollenspel in subgroepen. 
- Plenair uitvoeren in subgroepen. 
- Feedback geven door middel van tops & tips. 

Nabespreken rollenspel (MIO)      15:00 uur - 15:30 uur 
Leerdoel: Leren van elkaars ervaringen tijdens het rollenspel. 
Werkvorm: bespreken in tweetallen, inventariseren en nabespreken met deskundige. 
- inzichten, wat neem je mee naar je praktijk, hoe ga je dit implementeren? 

Waardevolle ideeën (MIO)      15:30 uur - 16:00 uur  
Leerdoel: afhechten open eindjes, evalueren en vooruitblikken op de volgende bijeenkomst. 
Werkvorm: 
- Inventariseren van de leerpunten van deze dag met ‘lijst waardevolle ideeën’. 
- Vragen wat er nog gezegd moet worden en ingaan op wat er wordt gezegd. 
- Introductie van het onderwerp van de volgende bijeenkomst en opgeven van het huiswerk. 
- Afsluiting van deze bijeenkomst. 


