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Klankbordgroep Curriculumherziening
Opleiding Ergotherapie
Inleiding
Vanwege de vele nationale en internationale maatschappelijke en ergotherapeutische ontwikkelingen
heeft de opleiding Ergotherapie besloten een nieuw programma te ontwikkelen vanaf 2014. Het nieuwe
programma zal worden ingevoerd vanaf september 2015. In het nieuwe programma zal onder andere
meer aandacht komen voor de toepassing van ICT, E-health en zorgtechnologie. Ook thema’s zoals participatie en samenwerking met andere beroepsgroepen krijgen daarin meer plaats .
Op dit moment zijn we op zoek naar enthousiaste leden van de klankbordgroep die we tijdens het project curriculumherziening regelmatig willen consulteren. Het zou wenselijk zijn als deze leden aan het
volgende profiel voldoen
Ervaring hebben met of kennis hebben van onderwijs ( MBO -HBO- Universitair);
Het belangrijk vinden dat het onderwerp ouderen wordt geïntegreerd in het onderwijs;
Enige ervaring hebben met of kennis hebben van het werk van de zorgprofessional/ ergotherapeut;
Het leuk vinden om mee te denken over de manier waarop zorgprofessionals /ergotherapeuten
worden opgeleid;
In staat zijn om e-mail te gebruiken;
Bereid zijn om eventueel via Skype te vergaderen (het is geen probleem als u dit nog niet eerder
heeft gedaan, wij helpen u daarbij);
3 uur per maand tijd hebben om voorstellen van de projectgroep te lezen en terug te koppelen wat
u ervan vindt;
Kleine verslagen (max. 8 pagina’s) kunnen lezen
Gewenste samenstelling klankbordgroep
De klankbordgroep zal zijn samengesteld uit de volgende afgevaardigden:
 van studenten (via de opleidingscommissie)
 van een cliëntenorganisatie
 van de ergotherapie praktijk (via de Onderwijs Advies Raad )
 van de Medezeggenschapsraad van het domein gezondheid (DMR)
Doelststellingen
 De klankbordgroep moet de projectgroep ‘scherp houden’ met betrekking tot de verschillende
belangen en invalshoeken waarmee de projectgroep naar het nieuwe programma kijkt;
 Klankbord groepsleden geven gevraagd en ongevraagd advies op de herziening van het programma;
 De klankbordgroep vervult een signaalfunctie van mogelijk relevante maatschappelijke en andere
ontwikkelingen.
Werkwijze van de klankbordgroep
De klankbordgroep zal gedurende het ontwikkeltraject regelmatig worden geconsulteerd door de projectgroep om ervoor te zorgen dat datgene wat door de projectgroep wordt ontwikkeld aansluit bij de
wensen van de verschillende betrokkenen.
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Omdat de klankbordgroep divers zal worden samengesteld, zal het vermoedelijk lastig zijn fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarom zullen we de leden van de klankbordgroep voornamelijk per e-mail
of telefonisch benaderen met het verzoek om feedback te geven op ideeën van de projectgroep, varierend van een idee over de invulling van een specifieke inhoudelijke module tot een blauwdruk van het
hele programma.
Als de projectgroep het nodig vindt, wordt er een ‘fysieke bijeenkomst' of een bijeenkomst via Skype
georganiseerd, maar dit zullen we vanwege de volle agenda’s tot een minimum beperken.
Nadat de klankbordgroep is samengesteld, zullen alle leden hierover worden geïnformeerd en zullen zij
elkaars gegevens krijgen, zodat het ook mogelijk wordt onderling te communiceren.
De klankbordgroep maakt volgens het projectplan deel uit van de projectorganisatie, waarin verder nog
de volgende subgroepen zijn opgenomen:
 Stuurgroep
 Projectgroep **) met daaraan gekoppeld de volgende adviserende organen:
o Bureau Service
o Staf onderwijskundige
o Experts uit de opleiding
o Hieronder valt ook de klankbordgroep **)
*) De stuurgroep heeft de eindverantwoordelijkheid met betrekking
tot beleid en besluitvorming.
**) De klankbordgroep is adviserend en informerend, naar de projectgroep
Verslaglegging van de contactmomenten met de klankbordgroep en hun uitgebrachte adviezen zullen, worden gecommuniceerd met de projectgroep.
De vergoeding
 De vergoeding van de afgevaardigde van de cliënten organisatie is € 100,00 per ‘fysieke vergadering’ of ‘Skype vergadering ‘, exclusief reiskosten. Dit zijn vacatiegelden.
Binnen deze vacatiegelden vallen ook de vragen die per e-mail of telefonisch worden gesteld.
 De vergoeding van de afgevaardigde van de studenten en de DMR en opleidingscommissie is geregeld via de geëigende kanalen.
Wij hopen dat dit voldoende informatie is en dat u ons wilt komen ondersteunen in de uitdaging om een
programma Ergotherapie te ontwikkelen dat past bij de vraag van de maatschappij (waaronder de cliënten), van studenten en van de ergotherapie in de toekomst.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Saskia Hofstede
Programmamanager opleiding Ergotherapie
Hogeschool van Amsterdam
Gezondheid/ Amsterdam School of Health Professions
Tafelbergweg 51/ Postbus 2557/ 1000 CN Amsterdam
Telefoon 06 21158030 / Kamer C 1.46 /Aanwezig: di-wo-do
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