wat houdt het in?

Jezelf voorstellen
Om goed interprofessioneel te kunnen samenwerken, is het belangrijk
dat je weet wie er in je leerteam zit. Daarom gaan jullie elkaar eerst beter
leren kennen door jezelf voor te stellen en elkaar te interviewen.
Stel jezelf voor

Je stelt je voor aan de hand van je eigen sleutelbos.
Wat & Hoe
1. Neem je sleutelbos mee.
2. Bij elke sleutel vertel je wat over jezelf (hier heb je ongeveer
5 minuten voor). Bijvoorbeeld:
>> Dit is de sleutel van de voordeur, ik woon in een straat in… waar…
>> Dit is de sleutel van mijn werk, want … Sleutel van mijn moeder, want …
Reflectie
Nadat iedereen zich heeft voorgesteld, wil de leerteambegeleider graag weten hoe
jullie het hebben ervaren. Hij/zij stelt jullie daarvoor de volgende reflectievragen:		
>> Wat was er bijzonder en/of nieuw voor jou om te horen tijdens het rondje?
>> Waar zou je meer over willen weten in het kader van je leerteam?
>> Waarom is het van belang elkaar te leren kennen in dit leerteam?

Interview elkaar						

Je leert elkaars opleiding kennen en ontdekt wat iemands expertise, kwaliteiten
en vaardigheden zijn. Dit doe je door elkaar te interviewen (in tweetallen).
Wat & Hoe
1. Maak tweetallen.
2. Om de beurt stel je elkaar vragen (allebei hebben jullie hier 6 minuten voor).
Bijvoorbeeld:
>> Waar zit je op school?
>> Welke opleiding doe jij, waartoe word je opgeleid?
>> Wat moet je daarvoor kunnen?
>> Waar ben je goed in, wat is jouw expertise, wat zijn je kwaliteiten en vaardigheden?
>> Wat hoop jij te leren over interprofessioneel samenwerken?
3. Als iedereen elkaar heeft geïnterviewd, gaan jullie je interviewpartner
voorstellen:‘Dit is... Ze zit op… (school)… etc.
Reflectie
Nadat iedereen elkaar heeft geïnterviewd, wil de leerteambegeleider
graag weten hoe jullie het hebben ervaren. Hij/zij stelt jullie daarvoor
de volgende reflectievragen:
>> Wat was er nieuw en/of bijzonder voor jou om te horen tijdens
het rondje?
>> Waar zou je meer over willen weten in het kader van je leerteam?
>> Hoe ga je dat aanpakken?

