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Programma Roadshow thema 2: Opleiden op basis van EPA’s, waar moet ik op letten? 
(november 2021) 
 
Tijdens de tweede roadshow ligt de focus op het in eigen setting gaan opleiden op basis van ELOZ IV. 
Ook voor het deelnemen aan deze roadshow – en hierbij het optimaal profiteren van aangeboden kennis – is 
enige voorbereiding noodzakelijk: 
 
Voorbereiding voor roadshow 2, deel 1 
Bespreek in je eigen opleidingsteam hoe jullie het opleiden op basis van ELOZ IV in jullie eigen organisatie vorm 
geven. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan  

- ELOZ IV implementeren in de opleidingsstructuur/organisatie 

- opleiden vanuit EPA 

- Supervisie/begeleiding in de eigen opleidingssetting op basis van EPA  
 
Bij de start van de roadshow zal een aantal mensen het woord krijgt om kort terug te koppelen welke 
belangrijke punten uit het vooroverleg met het opleidingsteam ter sprake zijn gekomen. De input uit ieder 
opleidingsteam wordt meegenomen in de workshop.  
 
Voorbereiding voor roadshow 2, deel 2: 
Lees het artikel van Ten Cate, Hoff over de entrustment based discussion. 
Eén van de deelnemers zal aan het begin van de roadshow  gevraagd worden om het artikel toe te lichten. 
Deze deelnemer kan het stukje doorgeven aan een volgende en ook actief de groep vragen of hij/zij nog iets 
vergeten is. 
 
Programma Roadshow 2: Opleiden op basis van EPA’s, waar moet ik op letten? 
 

1.  Over op ELOZ IV en dan? 
Leerdoel: Het opleiden op basis van EPAs vormgeven in eigen instelling. 
Werkvorm: Voorbereiding voor roadshow, terugkoppeling en vragen tijdens roadshow, samenvatten en komen 
tot een checklist die handvatten kan bieden bij de implementatie in de eigen setting. 
Na dit onderdeel heb je een aantal concrete ideeën opgedaan/genoteerd/globaal uitgewerkt /een checklist om 
het opleiden op basis van EPA’s vorm te geven in eigen instelling. 
 

2. Bekwaam verklaren, hoe dan?  
Leerdoel: Bekwaam verklaren met behulp van de Entrustment Based Discussion (EBD) als een van de 
formatieve toetsinstrumenten. 
Werkvorm: Workshop EBD. Exploreren van de inzet van de entrustment based discussion (EBD) als formatieve 
tool om een breder beeld te krijgen van de actuele bekwaamheid van de aios en de mogelijke hiaten daarin. 
Na dit onderdeel heb je ideeën opgedaan over hoe bekwaam te verklaren m.b.v. EBD/ heb je geoefend met 
EBD. 
 
 
Data en tijden roadshow 2: 
Dinsdag 2 november, 15.00-17.00 uur 
Woensdag 3 november, 10.00-12.00 uur 
Dinsdag 9 november, 10.00-12.00 uur 
Donderdag 11 november, 15.00-17.00 uur 
 


