
 

 

 

Bijeenkomst ‘Vakopleiden voor  
zij-instromers in de zorg’ 

 
Dinsdag 9 juli | 10.00 - 12.00 | Life, Sciences &Health Hub,  

Science Tower, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam 
 

 

 
Eén proces van selectie tot vakdiploma voor uw MBO3-VIG behoefte, wie wil dat nu niet? In 
samenwerking met ervaren partners faciliteert eHealthAcademy het gehele proces van 
selecteren tot aan opleiden van zorgprofessionals op niveau MBO3-Vig. Een totaalaanbod, dat 
uiteraard ook naar behoefte in losse eenheden af te nemen is. 
 
Graag nodigen wij u, als vertegenwoordiger van zorginstellingen in regio Rotterdam, de 
gemeente, De Rotterdamse Zorg en regionale opleider van harte uit, om actief deel te nemen 
aan onze bijeenkomst op dinsdag 9 juli a.s. 
 
Naast een korte presentatie van deelnemende partners zal Yvonne Slee, Adviseur 
vraagstukken Human Development (voorheen Manager Opleidingen Angtes College) u 
toelichting geven over het belang van opleiden in de praktijk en het aanbieden van  
(na-)scholing op het gebied van psychiatrie, mogelijk in combinatie met middelengebruik.  
De presentaties worden afgewisseld met een aantal dialogen over besproken thema’s en we 
nodigen u van harte uit actief deel te nemen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma  
09.30 - 10.00 Inloop/ontvangst 

10.00 - 10.05 Welkom   Arjan van der Weijde | eHealthAcademy 

10.05 - 10.20 Inhoudelijke presentatie  Yvonne Slee | adviseur, voorheen                                                                                          
Manager opleidingen Antes college 

10.20 - 10.35 Assessment    Ayla Kok | Freddify 

10.35 - 10.50 EVC    Rob Egberts | Bureau Sterk 
10.50 - 11.00  ‘Dialoog over zij-instromers toeleiden’  

 - onder leiding van Arjan van der Weijde 
11.00 - 11.15 Onboarding   Maarten van den Heuvel | Thingks 
11.15 - 11.25 ‘Dialoog over belang van goede borging inwerkproces en 

samenwerking binnen organisaties t.b.v. behoud van medewerkers’ 
- onder leiding van Arjan van der Weijde 

11.25 - 11.40 Theorie en praktijkopdrachten niveau 2 + 3  
Michel Spijkerman | TCG 
Eva Wijsbeek | Thieme Meulenhoff 
 

11.40 - 12.00 ‘Dialoog met als belangrijk thema: Mouwen opstropen, hoe gaan we dit 
met elkaar doen’ 
- onder leiding van  Yvonnen Slee, Arjan van der Weijde 

12.00 - 12.30 Gelegenheid tot netwerken 


