Programma onderwijsdag zaterdag 2 november 2019

09.30 – 09.45 uur
09.45 – 10.40 uur

10.40 – 11.15 uur
11.15 – 12.15 uur
12.15 – 13.15 uur
13.15 – 14.15 uur
14.15 – 14.45 uur
14.45 – 15.45 uur

Opening
Plenaire lezingen:
 De heer A.P.J. (Bram) van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht
over veiligheid
 Nederlandse Meningitis Stichting over meningitis
Koffiepauze
Workshopronde 1
Lunchpauze
Workshopronde 2
Koffiepauze
Plenaire lezing:
 De heer L. (Lars) van Driel van Bureau Maatschappelijke Zorg over
Eerste Hulp bij drank- en drugsincidenten

Voor workshopronde 1 en 2 kunt u kiezen uit onderstaande workshops:
Masterclass: flauwte, shock en oververhitting
Een workshop gegeven door mevrouw Ina Brinckman (Instructeur Eerste Hulp/Examinator) en de
heer Jaap Potjes (Instructeur LOTUS). Met ruime ervaring gaan zij met u dieper in op de lesstof. In
deze Masterclass zullen onderwerpen als flauwte, shock en oververhitting aan bod komen. Elk
ongeval wordt zo realistisch mogelijk uitgebeeld. Bent u (beginnend) docent en verzorgt u EHBOlessen en examens op uw school? Leer dan hoe u deze ongevallen kunt herkennen, alsmede de tips
en trucs om dit zo goed mogelijk over te brengen op uw studenten.
Vraag & antwoord Ervaringen uitwisselen
Een workshop gegeven door het Deltion College en Het Oranje Kruis. Binnen het Deltion College staat
de ontwikkeling van studenten centraal. Al jarenlang behoren EHBO-lessen en examens tot het
curriculum. In een ‘vraag en antwoord’ kunt u al uw vragen stellen over het verzorgen en inrichten
van EHBO op school. Met collega-docenten kunt u informatie uitwisselen over hoe zij hun de
examens hebben georganiseerd en samenwerken met andere scholen.
Lesgeven aan grote groepen
Een workshop gegeven door onderwijskundige dhr. Wiebe de Vries. Wiebe heeft brede ervaring in de
gezondheidszorg en het onderwijs en is gespecialiseerd in het herkennen, onthouden en herinneren
van vaardigheden in de acute zorg. Betrekken bij de les is betrokken bij de Eerste Hulp. In deze
workshop worden de neuro-wetenschappelijke principes van het leren van adolescenten behandeld
en wat dat betekent voor vaardigheidsonderwijs. Daarnaast zal de wisselende retentie van eerstehulpvaardigheden worden behandeld. Zo heeft reanimatie een lage retentie en moet naast goed
oefenen regelmatig herhaald worden. Dit terwijl ‘Eerst water, de rest komt later' meestal een leven
lang blijft hangen. Tenslotte wordt 'hands-on' oefenen ervaren in grotere groepen en besproken hoe
de competenties beoordeeld, gewogen en geïntegreerd kunnen worden.

Aanmelden kan via deze link.

In Nederland gezondheidsschade voorkomen en beperken door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn in
het bieden van goede Eerste Hulp, is de missie van Het Oranje Kruis.

